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C60 Breaker Protection System

Chapter 1: Wprowadzenie

Wprowadzenie

W tym rozdziale przedstawiono informacje dotyczące bezpieczeństwa i pomocy technicznej.

1.1  Symbole bezpieczeństwa i definicje
By zapobiec obrażeniom, uszkodzeniu sprzętu i przestojom, przed przystąpieniem do instalowania lub użytkowania 
urządzenia, należy zapoznać się ze wszystkimi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa w tym dokumencie.

W niniejszym dokumencie zastosowano następujące symbole bezpieczeństwa i urządzeń.

1.1.1  Ogólne przestrogi oraz ostrzeżenia
Zastosowanie mają następujące ogólne przestrogi i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.

Postępować zgodnie z wymaganiami niniejszej instrukcji, w tym stosować odpowiedni rozmiar i typ okablowania, 
moment obrotowy dokręcenia zacisków, napięcie, wartość prądu, odpowiednie odległości izolacyjne między 
przewodami obwodów niskiego i wysokiego napięcia.
Urządzenie należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
Upewnić się, że wszystkie przewody uziemiające są bez uszkodzeń, zapewniają bezpieczeństwo podczas pracy 

Wskazanie niebezpiecznej sytuacji, której skutkiem jest śmierć lub poważne obrażenia.

Wskazanie niebezpiecznej sytuacji, której skutkiem może być śmierć lub poważne obrażenia.

Wskazanie niebezpiecznej sytuacji, której skutkiem mogą być drobne lub umiarkowane 
obrażenia.

Wskazuje praktyki nie powiązane z obrażeniami ciała.

Aby uniknąć zagrożenia pożarem lub przypadkowym porażeniem prądem, na przykład 
wynikającym z podłączenia wysokiego napięcia do zacisków niskiego napięcia, należy upewnić 
się, że wszystkie połączenia z produktem są prawidłowe.
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urządzenia i jego obsługi.
Upewnić się, że zasilanie sterowania doprowadzone do urządzenia, prąd przemienny (AC) i napięcie wejściowe są 
dopasowane do parametrów znamionowych określonych na tabliczce znamionowej przekaźnika. Nie doprowadzać 
prądu ani napięcia przekraczających dozwolone wartości.
Urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie odpowiednio przeszkoleni pracownicy. Pracownicy muszą być dobrze 
zaznajomieni ze wszystkimi ostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz odpowiednimi krajowymi, 
regionalnymi przepisami bezpieczeństwa oraz regulacjami zakładu energetycznego.
Niebezpieczne napięcia mogą pojawiać się w zasilaniu oraz podłączeniu urządzenia do przekładników prądowych, 
przekładników napięciowych, obwodach sterowania i zaciskach obwodów testowych. Przed podjęciem pracy 
z urządzeniem, upewnić się, że wszystkie źródła takich napięć są zaizolowane.
Niebezpieczne napięcia mogą się pojawić po uzyskaniu dostępu do obwodów wtórnych zasilonych przekładników 
prądowych. Przed wykonaniem lub usunięciem jakiegokolwiek połączenia z zaciskami przekładnika prądowego (CT) 
urządzenia, upewnić się, że obwody wtórne transformatora są zwarte.
Do prób sprzętu do testowania obwodów wtórnych, upewnić się, że żadne inne źródła napięć i prądów nie są 
podłączone do takiego sprzętu i że komendy wyzwolenia i zamknięcia wyłączników lub innych urządzeń 
przełączających są odizolowane, chyba że jest to wymagane przez w procedurze testowej i określone w odpowiedniej 
procedurze zakładu energetycznego.
Gdy urządzenie jest wykorzystywane do sterowania urządzeniami obwodu pierwotnego, jak wyłączniki, izolatory 
i inne urządzenia przełączające, wszystkie obwody sterujące od urządzenia do urządzeń w obwodzie pierwotnym 
muszą być izolowane, gdy technicy pracują na lub przy urządzeniach obwodu pierwotnego, by aby zapobiec 
nieprzewidzianej komendzie z tego urządzenia.
Wykonać odłączenie zewnętrzne, by odizolować zasilanie sieciowe.
Jeśli użytkownik końcowy fizycznie zmodyfikuje produkt, może to mieć wpływ na bezpieczeństwo osób. Modyfikacje 
produktu niezgodne z zalecaną konfiguracją okablowania, sprzętu lub zakresu programowania nie są zalecane. 
Demontaż i naprawy produktu są niedozwolone. Wszystkie czynności serwisowe musi wykonać fabryka.

1.2  Dodatkowa pomoc
Aby uzyskać pomoc techniczną, należy skorzystać z następujących danych kontaktowych

GE Grid Solutions
650 Markland Street
Markham, Ontario
Canada L6C 0M1
Globalny telefon: +1 905 927 7070
Europa, Bliski Wschód i Afryka +34 94 485 88 54
Bezpłatnie w Ameryce Północnej 1 800 547 8629
Faks: +1 905 927 5098
Globalny adres e-mail: multilin.tech@ge.com
Europejski adres e-mail: multilin.tech.euro@ge.com
Witryna internetowa: http://www.gegridsolutions.com/multilin 

Urządzenia nadawcze LED są sklasyfikowane wg normy IEC 60825-1 określającej granicę emisji 
dostępnej (AEL) jako produkty klasy 1. Urządzenia klasy 1M uznaje się za bezpieczne dla oka 
nieuzbrojonego. Nie patrzeć bezpośrednio w przyrządy optyczne.

Ten produkt jest klasy A pod względem poziomu emisji i można go stosować w środowisku 
przemysłowym zakładu energetycznego i podstacji. Nie stosować w pobliżu urządzeń 
elektronicznych klasy B.

mailto:multilin.tech@ge.com
mailto:multilin.tech.euro@ge.com
http://www.gegridsolutions.com/multilin
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Kontaktując się z GE za pośrednictwem wiadomości email, opcjonalnie należy załączyć plik z Informacjami o urządzeniu, 
który generuje oprogramowanie EnerVista gdy kliknie się przycisk Raport serwisowy. Raport serwisowy można również 
wygenerować będąc w terenie, na przykład posługując się kablem USB podłączonym między graficznym panelem 
przednim a komputerem oraz konfigurując urządzenie dla połączenia USB.

Figure 1-1: Generowanie raportu w oprogramowaniu EnerVista
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C60 Breaker Protection System

Chapter 2: Opis produktu

Opis produktu

W tym rozdziale przedstawiono produkt, kody zamówienia i dane techniczne.

2.1  Opis produktu
Urządzenie C60 Breaker Protection System należy do serii przekaźników uniwersalnych (UR). Jest to przekaźnik 
mikroprocesorowy do monitorowania, sterowania i zabezpieczania wyłączników w stacjach elektroenergetycznych 
i automatyce przemysłowej.

Pomiary napięcia, prądu i mocy dostępne są w przekaźniku w standardzie. Parametry prądowe są dostępne jako wartości 
skuteczne (RMS) lub jako częstotliwość podstawowa, tylko wartość RMS i kąt (fazor).

Funkcje diagnostyczne obejmują rejestrator zdarzeń do przechowywania 1024 zapisów zdarzeń opatrzonych znacznikami 
czasowymi oraz rejestrator oscylograficzny do przechowywania do 64 zapisów z programowalnym wyzwalaczem, treścią 
i częstotliwością próbkowania. Wewnętrzny zegar do oznaczania czasu można zsynchronizować z sygnałem IRIG-B przez 
port Ethernet za pomocą protokołu Simple Network Time Protocol (SNTP) lub Precision Time Protocol (PTP). Wewnętrzny 
zegar używany do oznaczania czasu można zsynchronizować z sygnałem IRIG-B lub przez port Ethernet za pomocą 
protokołu Simple Network Time Protocol (SNTP). Precyzyjne oznaczanie czasu pozwala na określenie sekwencji zdarzeń w 
całym systemie. Za pomocą równań FlexLogic™ można zaprogramować urządzenie, by zdarzenia wyzwalały zapis danych 
oscylograficznych, z możliwością zapisywania mierzonych parametrów, przed i po zdarzeniu do późniejszego 
przeglądania na komputerze. Narzędzia te znacznie skracają czas rozwiązywania problemów i ułatwiają generowanie 
raportów w razie awarii systemu.

Dostępnych jest kilka opcji komunikacji. Port RS232 (port USB z graficznym panelem czołowym) można stosować do 
łączenia się z komputerem w celu programowania ustawień i monitorowania wartości rzeczywistych. Tylny port RS485 
umożliwia kadrze inżynierskiej niezależny dostęp do urządzenia. Można do niego podłączyć komputery systemowe z 
prędkością transmisji do 115.2 kbps. We wszystkich portach szeregowych wykorzystano protokół Modbus RTU. Protokół 
IEC 60870-5-103 działa w interfejsie RS485. W interfejsie tym nie można jednocześnie włączyć IEC 60870-5-103, DNP oraz 
Modbus. Ponadto w danym momencie w przekaźniku można włączyć tylko jeden z protokołów DNP, IEC 60870-5-103 i IEC 
60870-5-104. Po wybraniu protokołu IEC 60870-5-103, port RS485 ma stałą parzystość, a prędkość transmisji może 
wynosić 9.6 kbps lub 19.2 kbps. Interfejs Ether net 100Base-FX lub 100Base-TX zapewnia szybką, niezawodną komunikację 
w środowisku z zakłóceniami. Port Ethernet obsługuje IEC 61850, Modbus/TCP, TFTP oraz PTP (zgodnie z IEEE Std. 1588-
2008 lub IEC 61588) i umożliwia dostęp do przekaźnika przez standardową przeglądarkę internetową (witryna internetowa 
C60). Port Ethernet obsługuje protokół IEC 60870-5-104. Port Ethernet obsługuje protokół równoległy redundancji (PRP) 
normy IEC 62439-3 (klauzula 4, 2012) po zakupieniu odpowiedniej opcji.

Secure Routable GOOSE (R-GOOSE) jest obsługiwany przez opcje oprogramowania.

Ustawienia i wartości rzeczywiste dostępna na przednim panelu lub w oprogramowaniu EnerVista.
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W C60 zastosowano pamięć flash, która umożliwia aktualizację w terenie, gdy zostaną dodane nowe funkcje. Możliwość 
aktualizacji oprogramowania i oprogramowania sprzętowego (firmware).

Na poniższym schemacie jednokreskowym zilustrowano funkcjonalność przekaźnika przy pomocy numerów urządzeń 
American National Standards Institute (ANSI).

Table 2-1: Numery urządzeń ANSI i obsługiwane funkcje

Figure 2-1: Schemat jednokreskowy

Table 2-2: Inne funkcje urządzenia

Numer 
urządzenia

Funkcja Urządzenie
diody

Funkcja

25 Kontrola synchronizmu 50P Bezzwłoczne nadprądowe fazowe

27P Podnapięciowe fazowe 51G Czasowe doziemne nadprądowe

27X Podnapięciowe pomocnicze 51N Czasowe nadprądowe składowej zerowej

32 Czułe mocowe kierunkowe 51P Czasowe nadprądowe fazowe

49 Zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne 52 Wyłącznik AC

50BF Lokalna rezerwa wyłącznikowa 59N Nadnapięciowe składowej zerowej

50DD Detektor zakłóceń 59P Nadnapięciowe fazowe

50G Bezzwłoczne doziemne nadprądowe 59X Nadnapięciowe pomocnicze

50N Bezzwłoczne nadprądowe składowej zerowej 79 Samoczynne ponawianie zamykania

50N BF Bezzwłoczne zabezpieczenie nadprądowe 
składowej zerowej, awaria wyłącznika

81O Nadczęstotliwościowe

Funkcja Funkcja Funkcja

Prąd wyładowania łukowego wyłącznika 
(I2t)

Protokół Ethernet Global Data Detektor otwartych biegunów
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2.2  Zabezpieczenia
Dostępne są następujące funkcje zabezpieczeń:

• Zabezpieczenie hasłem — podstawowe, domyślne zabezpieczenie

• Zabezpieczenie EnerVista — dostępu oparty na rolach do różnych ekranów EnerVista oprogramowania i członów 
konfiguracyjnych. Funkcja ta jest domyślnie obecna w oprogramowaniu EnerVista.

• Zabezpieczenie CyberSentry — zaawansowane zabezpieczenia dostępne jako opcja oprogramowania. Zakupiona 
opcja jest włączana automatycznie, a domyślne zabezpieczenia hasłem i EnerVista są wyłączone.

2.2.0.1  Zabezpieczenie EnerVista
System zarządzania bezpieczeństwem EnerVista to system kontroli dostępu oparty na rolach (RBAC) pozwalający 
administratorowi zarządzać przywilejami wielu użytkowników. To pozwala na kontrolę dostępu do przekaźników 
uniwersalnych przez wielu pracowników w podstacji zgodnie z zasadami RBAC jak zdefiniowano w ANSI INCITS 359-2004. 
System zarządzania bezpieczeństwem EnerVista jest domyślnie wyłączony, by umożliwić administratorowi bezpośredni 
dostęp do oprogramowania EnerVista po instalacji. Zalecane jest, by włączyć zabezpieczenia przed rozpoczęciem 
eksploatacji urządzenia.

Zależnie od zakupu obowiązuje podstawowe zabezpieczenie hasłem lub rozszerzone zabezpieczenia CyberSentry.

2.2.0.2  Zabezpieczenie hasłem
Zabezpieczenie hasłem  to podstawowe, domyślne zabezpieczenie.

Dostępne są dwa poziomy zabezpieczenia hasłem: polecenia i ustawienia. Użycia hasła dla każdego poziomu pozwala 
kontrolować, czy użytkownicy mogą wpisywać komendy i/lub zmieniać ustawienia.

Dostępne są dwa rodzaje zabezpieczeń połączeń: wprowadzanie hasła z połączenia lokalnego lub zdalnego. Dostęp 
lokalny jest zdefiniowany jako dowolny dostęp do ustawień lub poleceń za pomocą interfejsu płyty czołowej. Dotyczy to 
zarówno użycia klawiatury i za pośrednictwem portu port na płycie czołowej. Dostęp zdalny jest zdefiniowany jako 
dowolny dostęp do ustawień lub poleceń za pomocą tylnego portu komunikacyjnego. Dotyczy to połączeń Ethernet i 
RS485. Te dwa ustawienia są domyślnie włączone i dotyczą wszystkich użytkowników.

Sterowanie wyłącznikiem Rejestrator zdarzeń Oscylografia

Zabezpieczenie przed przeskokiem iskry 
na wyłączniku

Komunikacja DNP 3.0 lub IEC 60870-5-104 Grupy ustawień (6)

Zapłon ponowny późny wyłącznika Detektor zwarć i raport zwarć Synchrofazory (PMU)

Zestyki wejściowe (do 120) FlexElements™ (8) Synchronizacja czasu przez IRIG-B lub IEEE 
1588

Zestyki wyjściowe (do 72) Równania FlexLogic Synchronizacja czasu przez SNTP

Przyciski sterowania Komunikacja IEC 60870-5-103 Wejścia / wyjścia przetwornika

Zabezpieczenia CyberSentry™ Komunikacja IEC 61850 Definiowane przez użytkownika ekrany

Rejestrator danych Bezpieczeństwo danych i komunikacji IEC 
62351-9

LEDy programowane przez użytkownika

Zapotrzebowanie Pomiary: Prąd, napięcie, moc, energia, 
częstotliwość

Przyciski programowane przez 
użytkownika

Liczniki cyfrowe (8) Komunikacja Modbus Auto testy programowane przez 
użytkownika

Człony cyfrowe (48) Mapa użytkowników Modbus Wejścia wirtualne (64)

Bezpośrednie wejścia / wyjścia (32) Przerzutniki typu latch (zatrzask) 
z pamięcią nieulotną

Wyjścia wirtualne (96)

Odłączniki Przełącznik z pamięcią nieulotną Usterka bezpiecznika VT

Funkcja Funkcja Funkcja
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Podczas wprowadzania ustawień lub hasła poleceń przez interfejs EnerVista lub dowolny inny interfejs szeregowy, 
użytkownik musi wprowadzić hasło połączenia. Przy podłączeniu z tyłu C60 konieczne jest użycie hasła zdalnego. Jeśli 
połączenie wykonano do portu na płycie czołowej, stosuje się lokalne hasło. (Te dwa lokalne i zdalne ustawienia hasła nie 
są pokazane na rysunku).

Zdarzenia uzyskania dostępu hasłem rejestrowane są w rejestratorze zdarzeń.

Figure 2-2: Kontrola dostępu za pomocą haseł i typu połączenia

2.2.0.3  Zabezpieczenie CyberSentry
Zabezpieczenia CyberSentry są dostępne za pomocą opcji oprogramowania, które zapewniają zaawansowane funkcje 
bezpieczeństwa. Po zakupieniu tej opcji podstawowe zabezpieczenie hasłem jest automatycznie wyłączane.

CyberSentry zapewnia bezpieczeństwo za pomocą następujących funkcji:

• Zarządzany centralnie klient Authentication, Authorization, Accounting (AAA) Remote Authentication Dial-In User 
Service (RADIUS), umożliwia przypisanie użytkownika, zapewnia rozliczanie wszystkich działań użytkownika i 
wykorzystuje bezpieczną, opartą na standardach silnej kryptografię do uwierzytelniania i ochrony danych 
uwierzytelniających

• System Role-Based Access Control (RBAC) stanowi model uprawnień, umożliwiający dostęp do funkcjonalności i 
konfiguracji przekaźników uniwersalnych w oparciu o konkretne role i indywidualne konta użytkowników 
skonfigurowane na serwerze AAA (czyli administrator, nadzorca, inżynier, operator, obserwator)

• Raportowanie zdarzeń bezpieczeństwa za pośrednictwem protokołu Syslog dla wsparcia systemów zarządzania 
zdarzeniami informacji o bezpieczeństwo (SIEM) na potrzeby scentralizowanego monitorowania 
cyberbezpieczeństwa.

• Silne szyfrowanie wszystkich komunikatów sieciowych dotyczących dostępu i konfiguracji między oprogramowaniem 
EnerVista i przekaźnikami uniwersalnymi przy pomocy protokołu Secure Shell (SSH), Advanced Encryption Standard 
(AES) i kluczy 128-bitowych w trybie Galois Counter Mode (GCM), jak określono w amerykańskim rozszerzeniu National 
Security Agency Suite B do SSH i zatwierdzonym w standardach National Institute of Standards and Technology (NIST) 
FIPS 140-2 dla systemów kryptograficznych

Role użytkowników CyberSentry
Role użytkowników CyberSentry (administrator, inżynier, operator, nadzorca, obserwator) ograniczają poziom dostępu do 
różnych funkcji przekaźnika uniwersalnego. W rezultacie oprogramowanie EnerVista umożliwia dostęp do funkcji w 
oparciu o rolę zalogowanego użytkownika.

Przykład: Funkcje administracyjne można oddzielić od typowych funkcji operatorskich lub dostępu typu inżynierskiego, z 
których wszystkie są określone przez odrębne role tak, że dostęp do przekaźników uniwersalnych przez wielu pracowników 
podstacji jest dozwolony.
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Jedna rola jednego typu może być zalogowana w danym momencie. Na przykład jeden operator może być zalogowany, 
ale nie jednocześnie z drugim operatorem. Zapobiega to zmianie podzbiorów ustawień w tym samym czasie.

Figure 2-3: Role użytkowników CyberSentry

W tabeli przedstawiono role użytkowników i ich odpowiednie uprawnienia.

Table 2-3: Uprawnienia według ról użytkownika CyberSentry

Administrator Inżynier Operator Nadzorca Obserwator

Podsumowanie Pełny dostęp Pełny dostęp 
oprócz
Zabezpieczenie 
CyberSentry

Menu 
poleceń

Zatwierdza 
zapisywanie

Domyślna rola

Definicja urządzenia R R R R R

Ustawienia

|---------- Konfiguracja produktu

|--------------- Zabezpieczenia 
(CyberSentry)

RW R R R R

|--------------- Nadzór Patrz uwagi do 
tabeli

R R Patrz uwagi 
do tabeli

R

|--------------- Właściwości 
wyświetlacza

RW RW R R R

|--------------- Kasowanie wpisów 
przekaźnika 
(ustawienia)

RW RW R R R

|--------------- Komunikacja RW RW R R R

|--------------- Mapa użytkowników 
Modbus

RW RW R R R

|--------------- Zegar czasu 
rzeczywistego

RW RW R R R

|--------------- Oscylografia RW RW R R R

|--------------- Rejestrator danych RW RW R R R

|--------------- Zapotrzebowanie RW RW R R R

|--------------- LEDy programowane 
przez użytkownika

RW RW R R R

|--------------- Auto testy 
programowane przez 
użytkownika

RW RW R R R

|--------------- Przyciski sterowania RW RW R R R

|--------------- Przyciski 
programowane przez 
użytkownika

RW RW R R R

|--------------- Parametry stanu Flex RW RW R R R



2-6 C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL

ZABEZPIECZENIA CHAPTER 2: OPIS PRODUKTU

2

|--------------- Definiowane przez 
użytkownika ekrany

RW RW R R R

|--------------- Bezpośrednie 
wejścia/wyjścia

RW RW R R R

|--------------- Telezabezpieczenie RW RW R R R

|--------------- Instalacja RW RW R R R

|---------- Konfiguracja systemu RW RW R R R

|---------- FlexLogic RW RW R R R

|---------- Elementy zgrupowane RW RW R R R

|---------- Elementy sterowania RW RW R R R

|---------- Wejścia / wyjścia RW RW R R R

|--------------- Zestyki wejściowe RW RW R R R

|--------------- Próg wejścia 
zestykowego

RW RW R R R

|--------------- Wejścia wirtualne RW RW R R R

|--------------- Wyjścia zestykowe RW RW R R R

|--------------- Wyjścia wirtualne RW RW R R R

|--------------- Zerowanie RW RW R R R

|--------------- Wejścia 
bezpośrednie

RW RW R R R

|--------------- Wyjścia 
bezpośrednie

RW RW R R R

|--------------- Telezabezpieczenie RW RW R R R

|--------------- Bezpośrednie analogi RW RW R R R

|--------------- Bezpośrednie liczby 
całkowite

RW RW R R R

|---------- Wejście/wyjście przetwornika RW RW R R R

|---------- Testy RW RW R R R

|---------- Projektowanie etykiet na panel 
przedni

NA NA NA NA NA

|---------- Podsumowanie zabezpieczeń NA NA NA NA NA

Komendy RW RW RW R R

|---------- Wejścia wirtualne RW RW RW R R

|---------- Kasowanie zapisów RW RW RW R R

|---------- Ustawienia daty i czasu RW RW RW R R

Wyświetlacze użytkowników R R R R R

Cele R R R R R

Wartości rzeczywiste R R R R R

|---------- Projektowanie etykiet na panel 
przedni

R R R R R

|---------- Status R R R R R

|---------- Pomiary R R R R R

|---------- Wejście/wyjście przetwornika R R R R R

|---------- Zapisy R R R R R

|---------- Informacja o 
produkcie

R R R R R

Konserwacja RW RW R R R

|---------- Analizator Modbus NA NA NA NA NA

|---------- Wymiana panelu przedniego RW RW RW R R

Administrator Inżynier Operator Nadzorca Obserwator
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Uwagi do tabeli:

RW = dostęp do odczytu i zapisu

R = dostęp do odczytu

Nadzorca = RW (domyślne), Administrator = R (domyślne), Administrator = RW (tylko gdy rola nadzorcy jest wyłączona)

NA = zabezpieczenie CyberSentry nie wymusza uprawnienia

Uwierzytelnianie użytkownika CyberSentry
CyberSentry oferuje następujące rodzaje uwierzytelniania dostępu do urządzenia przekaźnika uniwersalnego:

• Uwierzytelnianie urządzenia (uwierzytelnia lokalny przekaźnik uniwersalny)

• Uwierzytelnianie serwera (uwierzytelnia serwer RADIUS)

Oprogramowanie EnerVista umożliwia dostęp do funkcji określonych przez rolę użytkownika pochodzącą z lokalnego 
przekaźnika uniwersalnego lub serwera RADIUS.

Oprogramowanie EnerVista ma opcję uwierzytelniania urządzenia na ekranie logowania, aby uzyskać dostęp do 
przekaźnika uniwersalnego. Po wybraniu przycisku „Urządzenia” przekaźnik uniwersalny wykorzystuje lokalną bazę 
danych uwierzytelniania a nie serwer usługi RADIUS do uwierzytelnienia użytkownika. W takim przypadku wykorzystuje 
wbudowane role (administrator, inżynier, nadzorca, obserwator, operator lub administrator i nadzorca gdy wyłączono 
uwierzytelnianie urządzenia) jako nazwy logowania a skojarzone hasła są przechowywane w przekaźniku uniwersalnym. 
W ten sposób, przy użyciu kont lokalnych, dostęp nie jest przypisany do użytkownika.

Gdy wymagany jest dostęp przypisany do użytkownika w celu ułatwienia procesów podlegających audytowi ze względu 
na zgodność, korzysta się z uwierzytelniania RADIUS.

Po wybraniu opcji uwierzytelniania „Serwer,” przekaźnik uniwersalny do uwierzytelniania użytkownika wykorzystuje serwer 
RADIUS, a nie lokalną bazę danych uwierzytelniania.

Oprogramowanie EnerVista ani przekaźniki uniwersalne nie wyświetlają żadnych haseł ani informacje dotyczące 
zabezpieczeń w postaci zwykłego tekstu, ani takie informacje, nie są przesłane bez zabezpieczenia kryptograficznego.

Uwierzytelnianie serwera CyberSentry

Przekaźnik uniwersalny zaprojektowano, aby automatycznie przekazywał żądania uwierzytelniania na podstawie nazwy 
użytkownika. W tym względzie lokalne konta w przekaźniku uniwersalnym uważa się za zastrzeżone i nie można ich 
używać na serwerze RADIUS.

Przekaźnik uniwersalny automatycznie wykrywa, czy żądanie uwierzytelnienia ma obsłużyć zdalnie czy lokalnie. Ponieważ 
w przekaźnikiem uniwersalnym może być pięć kont lokalnych, jeśli identyfikator użytkownika nie pasuje do jednego z 
pięciu kont lokalnych, przekaźnik uniwersalny przekazuje żądanie automatycznie do serwera RADIUS, gdy jest on podany.

Jeśli podano serwer RADIUS, ale jest on nieosiągalny w sieci, żądania uwierzytelniania na serwerze są odrzucane. W tej 
sytuacji należy użyć kont lokalnych przekaźnika uniwersalnego, aby uzyskać dostęp do systemu.

2.3  Numery katalogowe
Numer katalogowy jest na etykiecie produktu i wskazuje opcje produktu.

Urządzenie C60 oferowane jest w obudowie do montażu w regale 19” lub w  pionowy moduł w mniejszym rozmiarze (¾). 
Składa się z następujących modułów: zasilacz, procesor, przekładnik prądowy/przekładnik napięciowy, styki wejścia i 
wyjścia, wejście i wyjście przetwornika oraz komunikacja między przekaźnikami. Opcje modułów określa się przy 
zamówieniu.

|---------- Aktualizacja oprogramowania 
układowego

Tak Nie Nie Nie Nie

|---------- Pobierz plik Tak Nie Nie Nie Nie

Administrator Inżynier Operator Nadzorca Obserwator
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Numery katalogowe mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Najnowsze opcje podano na stronie 
internetowej produktu.

Numer katalogowy zależy od opcji montażowej (poziomo lub pionowo) oraz typu modułów CT/VT (zaawansowane moduły 
diagnostyczne CT/VT lub moduł magistrali procesowej HardFiber™). Moduł magistrali procesowej zapewnia interfejs dla 
bloków HardFiber.

2.3.1  Numery katalogowe dla zaawansowanych modułów CT/VT

Table 2-4: C60 Numery katalogowe dla modułów poziomych

Protokół R-GOOSE opisany w IEC 61850-8-1 jest dostępny za pośrednictwem opcji oprogramowania IEC 61850. 
Zabezpieczenia R-GOOSE wymagają opcji oprogramowania CyberSentry.

W języku japońskim na graficznym panelu przednim ustawienia wyświetlane są w języku japońskim, a przyciski 
nadrukowane na panelu są w języku angielskim.

Moduły wejść i wyjść dużej gęstości 6W i 6X nie są przeznaczone do zasilania niskonapięciowego SL.

C60 - * ** - * * * - F ** - H ** - M ** - P ** - U ** - W/X ** Pełny rozmiar do montażu poziomego
JEDNOSTKA 
PODSTAWOWA

C60 | | | | | | | | | | | Jednostka podstawowa

Centralna 
jednostka 
przetwarzania

T | | | | | | | | | | RS485 z 3 100Base-FX Ethernet, wielomodowy, SFP z LC

U | | | | | | | | | | RS485 z 1 100Base-TX Ethernet, SFP RJ-45 + 2 100Base-FX Ethernet, wielomodowy, 
SFP z LC

V | | | | | | | | | | RS485 z 3 100Base-TX Ethernet, SFP z RJ-45
W | | | | | | | | | | RS485 z 2 100Base-FX Ethernet, wielomodowy ST + 10/100Base-TX Ethernet, RJ-45

OPCJE 
OPROGRAMOWANIA

00 | | | | | | | | | Brak opcji oprogramowania

01 | | | | | | | | | Protokół Ethernet Global Data (EGD)
03 | | | | | | | | | IEC 61850
04 | | | | | | | | | Ethernet Global Data i IEC 61850
14 | | | | | | | | | Dwa synchrofazory (PMU)
15 | | | | | | | | | IEC 61850 oraz dwa PMU
A0 | | | | | | | | | CyberSentry Poziom 1
A1 | | | | | | | | | CyberSentry Lvl 1 i Ethernet Global Data
A3 | | | | | | | | | CyberSentry Poziom 1 i IEC 61850
A4 | | | | | | | | | CyberSentry Lvl 1, Ethernet Global Data i IEC 61850
AE | | | | | | | | | CyberSentry Lvl 1 oraz dwa PMU
AF | | | | | | | | | CyberSentry Lvl 1, IEC 61850 oraz dwa PMU
B0 | | | | | | | | | IEEE 1588
B1 | | | | | | | | | IEEE 1588 i Ethernet Global Data
B3 | | | | | | | | | IEEE 1588 i IEC 61850
B4 | | | | | | | | | IEEE 1588, Ethernet Global Data i IEC 61850
BE | | | | | | | | | IEEE 1588 oraz dwa PMU
BF | | | | | | | | | IEEE 1588, IEC 61850 oraz dwa PMU
C0 | | | | | | | | | Protokół redundancji równoległej (PRP)
C1 | | | | | | | | | PRP i Ethernet Global Data
C3 | | | | | | | | | PRP i IEC 61850
C4 | | | | | | | | | PRP, Ethernet Global Data oraz IEC 61850
CE | | | | | | | | | PRP oraz dwa PMU
CF | | | | | | | | | PRP, IEC 61850 oraz dwa PMU
D0 | | | | | | | | | IEEE 1588 i CyberSentry Poziom 1
D1 | | | | | | | | | IEEE 1588, CyberSentry Lvl 1 i Ethernet Global Data
D3 | | | | | | | | | IEEE 1588, CyberSentry Lvl 1 i IEC 61850
D4 | | | | | | | | | IEEE 1588, CyberSentry Lvl 1, Ethernet Global Data i IEC 61850
DE | | | | | | | | | IEEE 1588, CyberSentry Lvl 1 oraz dwa PMU
DF | | | | | | | | | IEEE 1588, CyberSentry Lvl 1, IEC 61850 oraz dwa PMU
E0 | | | | | | | | | IEEE 1588 i PRP
E1 | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP i Ethernet Global Data
E3 | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP i IEC 61850
E4 | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, Ethernet Global Data i IEC 61850
EE | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP oraz dwa PMU
EF | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, IEC 61850 oraz dwa PMU
F0 | | | | | | | | | PRP i CyberSentry Poziom 1
F1 | | | | | | | | | PRP, CyberSentry Poziom 1 i Ethernet Global Data
F3 | | | | | | | | | PRP, CyberSentry Poziom 1 i IEC 61850
F4 | | | | | | | | | PRP, CyberSentry Poziom 1 Ethernet Global Data i IEC 61850
FE | | | | | | | | | PRP, CyberSentry Lvl 1 oraz dwa PMU
FF | | | | | | | | | PRP, CyberSentry Lvl 1, IEC 61850 oraz dwa PMU
G0 | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP i CyberSentry Poziom 1
G1 | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Poziom 1, Ethernet Global Data
G3 | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Poziom 1 i IEC 61850
G4 | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Poziom 1, Ethernet Global Data i IEC 61850
GE | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1 oraz dwa PMU
GF | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1, IEC 61850 oraz dwa PMU
J0 | | | | | | | | | IEC 60870-5-103
J1 | | | | | | | | | IEC 60870-5-103 oraz EGD
J3 | | | | | | | | | IEC 60870-5-103 oraz IEC 61850
J4 | | | | | | | | | IEC 60870-5-103, EGD oraz IEC 61850
JE | | | | | | | | | IEC 60870-5-103 oraz dwa PMU
JF | | | | | | | | | IEC 60870-5-103, IEC 61850 oraz dwa PMU
K0 | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP i IEC 60870-5-103
K1 | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, IEC 60870-5-103 i EGD
K3 | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, IEC 60870-5-103 i IEC 61850
K4 | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, IEC 60870-5-103, EGD i IEC 61850
KE | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, IEC 60870-5-103 oraz dwa PMU
KF | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, IEC 60870-5-103, IEC 61850 oraz dwa PMU
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L0 | | | | | | | | | IEC 60870-5-103, IEEE 1588, PRP oraz CyberSentry Lvl 1
L1 | | | | | | | | | IEC 60870-5-103, IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1 oraz EGD
L3 | | | | | | | | | IEC 60870-5-103, IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1, IEC 61850
L4 | | | | | | | | | IEC 60870-5-103, IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1, EGD oraz IEC 61850
LE | | | | | | | | | IEC 60870-5-103, IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1 oraz dwa PMU
LF | | | | | | | | | IEC 60870-5-103, IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1, IEC 61850 oraz dwa PMU
M2 | | | | | | | | | IEC 61850 + dwa PMU + 61850-90-5
M9 | | | | | | | | | CyberSentry UR Lvl 1 + IEC 61850 + dwa PMU + 61850-90-5
MF | | | | | | | | | IEEE 1588 + IEC 61850 + dwa PMU + 61850-90-5
ML | | | | | | | | | PRP + IEC 61850 + dwa PMU + 61850-90-5
MR | | | | | | | | | IEEE 1588 + CyberSentry UR Lvl 1 + IEC 61850 + dwa PMU + 61850-90-5
MX | | | | | | | | | IEEE 1588 + PRP + IEC61850 + dwa PMU + 61850-90-5
N3 | | | | | | | | | PRP + CyberSentry UR Lvl 1 + IEC 61850 + dwa PMU + 61850-90-5
N9 | | | | | | | | | IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR Lvl 1 + IEC 61850 + dwa PMU + 61850-90-5
NF | | | | | | | | | IEC 60870-5-103 + IEC61850 + dwa PMU + 61850-90-5
NL | | | | | | | | | IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + dwa PMU + 61850-90-5
NR | | | | | | | | | IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR Lvl 1 + IEC 61850 + dwa PMU + 

61850-90-5
MONTAŻ / POWŁOKA H | | | | | | | | Poziomy (regał 19”)

A | | | | | | | | Poziomy (regał 19") z malowaniem do trudnych warunków
PANEL PRZEDNI + 
INTERFEJS

C | | | | | | | Wyświetlanie angielskie

D | | | | | | | Wyświetlanie francuskie
R | | | | | | | Wyświetlanie rosyjskie
A | | | | | | | Wyświetlanie chińskie
P | | | | | | | Wyświetlanie angielskie z 4 małymi i 12 dużymi przyciskami programowanymi
G | | | | | | | Wyświetlanie francuskie z 4 małymi i 12 dużymi przyciskami programowanymi
S | | | | | | | Wyświetlanie rosyjskie z 4 małymi i 12 dużymi przyciskami programowanymi
B | | | | | | | Wyświetlanie chińskie z 4 małymi i 12 dużymi przyciskami programowanymi
K | | | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku angielskim
M | | | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku francuskim
Q | | | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku rosyjskim
U | | | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku chińskim
L | | | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku angielskim i przyciskami 

programowanymi przez użytkownika
N | | | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku francuskim i przyciskami 

programowanymi przez użytkownika
T | | | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku rosyjskim i przyciskami 

programowanymi przez użytkownika
V | | | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku chińskim i przyciskami 

programowanymi przez użytkownika
W | | | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku tureckim 
Y | | | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku tureckim i przyciskami 

programowanymi przez użytkownika
I | | | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku niemieckim
J | | | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku niemieckim i przyciskami 

programowanymi przez użytkownika
H | | | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku polskim
O | | | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku polskim i przyciskami 

programowanymi przez użytkownika
E | | | | | | | 7-calowy wyświetlacz graficzny na panelu przednim w wielu językach z przednim 

portem USB i programowalnymi przyciskami użytkownika (angielski, francuski, 
chiński, rosyjski, turecki, niemiecki, polski, japoński)

ZASILACZ
(zasilacz redundantny musi być 
tego samego typu, co główny)
(zasilacz redundantny musi być 
tego samego typu, co główny)

H | | | | | | Zasilacz 125 / 250 V AC/DC
H | | | | | SH Zasilacz 125 / 250 V AC/DC z redundantnym 125 / 250 V AC/DC
L | | | | | | Zasilacz 24 do 48 V (tylko DC)
L | | | | | SL Zasilacz 24 do 48 V (tylko DC) z redundantnym 24 do 48 V DC

POGŁĘBIONA DIAGNOSTYKA CT/VT 
DSP
(Wymaga aby cyfrowy procesor 
sygnałowy DSP miał pogłębioną 
diagnostykę)

8L | 8L | | | Standardowe 4CT/4VT z pogłębioną diagnostyką
8M | 8M | | | Czułe ziemnozwarciowe 4CT/4VT z pogłębioną diagnostyką
8N | 8N | | | Standardowe 8CT z pogłębioną diagnostyką
8R | 8R | | | Czułe ziemnozwarciowe 8CT z pogłębioną diagnostyką

STYKI WEJŚĆ/WYJŚĆ XX XX XX XX XX Brak modułu
4A 4A 4A 4A 4A 4 półprzewodnikowe wyjścia MOSFET (bez monitorowania)
4B 4B 4B 4B 4B 4 półprzewodnikowe wyjścia MOSFET (napięciowe z opcjonalnymi prądowymi)
4C 4C 4C 4C 4C 4 półprzewodnikowe wyjścia MOSFET (prądowe z opcjonalnymi napięciowymi)
4D 4D 4D 4D 4D 16 styków wejściowych z automatycznym oczyszczaniem zestyków (maksymalnie 

trzy moduły w obudowie)
4L 4L 4L 4L 4L 14 wyjść zatrzaskowych Form-A (bez monitorowania)
67 67 67 67 67 8 wyjść Form-A (bez monitorowania)
6A 6A 6A 6A 6A 2 wyjścia Form-A (napięciowe z opcją prądową) i 2 wyjścia Form-C, 8 styków 

wejściowych
6B 6B 6B 6B 6B 2 wyjścia Form-A (napięciowe z opcją prądową) i 4 wyjścia Form-C, 4 styków 

wejściowych
6C 6C 6C 6C 6C 8 wyjść Form-C
6D 6D 6D 6D 6D 16 styków wejściowych
6E 6E 6E 6E 6E 4 wyjść Form-C, 8 styków wejściowych
6F 6F 6F 6F 6F 8 szybkich wyjść Form-C
6G 6G 6G 6G 6G 4 wyjścia Form-A (napięciowe z opcją prądową), 8 styków wejściowych
6H 6H 6H 6H 6H 6 wyjścia Form-A (napięciowe z opcją prądową), 4 styków wejściowych
6K 6K 6K 6K 6K 4 wyjścia Form-C i 4 szybkie Form-C
6L 6L 6L 6L 6L 2 wyjścia Form-A (prądowe z opcją napięciową) i 2 wyjścia Form-C, 8 styków 

wejściowych
6M 6M 6M 6M 6M 2 wyjścia Form-A (prądowe z opcją napięciową) i 4 wyjścia Form-C, 4 styków 

wejściowych
6N 6N 6N 6N 6N 4 wyjścia Form-A (prądowe z opcją napięciową), 8 styków wejściowych
6P 6P 6P 6P 6P 6 wyjścia Form-A (prądowe z opcją napięciową), 4 styków wejściowych
6R 6R 6R 6R 6R 2 wyjścia Form-A (bez monitorowania) i 2 wyjścia Form-C, 8 wejść cyfrowych
6S 6S 6S 6S 6S 2 wyjścia Form-A (bez monitorowania) i 4 wyjścia Form-C, 4 wejść cyfrowych
6T 6T 6T 6T 6T 4 wyjścia Form-A (bez monitorowania), 8 styków wejściowych
6U 6U 6U 6U 6U 6 wyjścia Form-A (bez monitorowania), 4 styków wejściowych
6V 6V 6V 6V 6V 2 wyjścia Form-A, 1 wyjścia Form-C, 2 wyjścia zatrzaskowe Form-A (bez 

monitorowania), 8 styków wejściowych
6W 6W 6W 6W 6W 30 wejść zestykowych — zaciski wtykowe (max 4 moduły) 
6X 6X 6X 6X 6X 18 wyjść typu Form-A (bez monitorowania) — zaciski wtykowe (max 4 moduły)

C60 - * ** - * * * - F ** - H ** - M ** - P ** - U ** - W/X ** Pełny rozmiar do montażu poziomego
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Table 2-5: C60 Numery katalogowe zmniejszonych modułów pionowych

WEJŚCIA/WYJŚCIA PRZETWORNIKÓW
(Wybrać maksymalnie 3 na 
urządzenie)

5A 5A 5A 5A 5A 4 wejścia DCmA , 4 wyjścia DCmA (dozwolony tylko jeden moduł 5A lub 5D)
5C 5C 5C 5C 5C 8 wyjścia RTD

5D 5D 5D 5D 5D 4 wejścia RTD, 4 wyjścia DCmA (dozwolony tylko jeden moduł 5A lub 5D)
5E 5E 5E 5E 5E 4 wyjścia RTD, 4 wyjścia DCmA
5F 5F 5F 5F 5F 8 wyjścia DCmA

KOMUNIKACJA MIĘDZY PRZEKAŹNIKAMI
 
(Wybrać maksymalnie 1 na urządzenie)

2A C37.94SM, 1300 nm jednomodowy, ELED, 1-kanałowy jednomodowy
2B C37.94SM, 1300 nm jednomodowy, ELED, 2-kanałowy jednomodowy
2G IEEE C37.94, 820 nm, 128 kbps, wielomodowy, LED, 1-kanałowy
2H IEEE C37.94, 820 nm, 128 kbps, wielomodowy, LED, 2-kanałowy
2I kanał 1 - IEEE C37.94, wielomodowy, 64/128 kbps; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy, 

Laser
2J kanał 1 - IEEE C37.94, wielomodowy, 64/128 kbps; kanał 2 - 1550 nm, jednomodowy, 

Laser
72 1550 nm, jednomodowy, Laser, 1-kanałowy
73 1550 nm, jednomodowy, Laser, 2-kanałowy
74 kanał 1 - RS422; kanał 2 - 1550 nm, jednomodowy, Laser
75 kanał 1 - G.703; kanał 2 - 1550 nm, jednomodowy Laser
76 IEEE C37.94, 820 nm, 64 kbps, wielomodowy, LED, 1-kanałowy
77 IEEE C37.94, 820 nm, 64 kbps, wielomodowy, LED, 2-kanałowy
7A 820 nm, wielomodowy, LED, 1-kanałowy
7B 1300 nm, wielomodowy, LED, 1-kanałowy
7C 1300 nm, jednomodowy, ELED, 1-kanałowy
7D 1300 nm, jednomodowy, Laser, 1-kanałowy
7E kanał 1 - G.703; kanał 2 - 820 nm, wielomodowy
7F kanał 1 - G.703; kanał 2 - 1300 nm, wielomodowy
7G kanał 1 - G.703; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy ELED
7H 820 nm, wielomodowy, LED, 2-kanałowy
7I 1300 nm, wielomodowy, LED, 2-kanałowy
7J 1300 nm, jednomodowy, ELED, 2-kanałowy
7K 1300 nm, jednomodowy, Laser, 2-kanałowy
7L kanał 1 - RS422; kanał 2 - 820 nm, wielomodowy, LED
7M kanał 1 - RS422; kanał 2 - 1300 nm, wielomodowy, LED
7N kanał 1 - RS422; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy, ELED
7P kanał 1 - RS422; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy, Laser
7Q kanał 1 - G.703; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy Laser
7R G.703, 1-kanałowy
7S G.703, 2-kanałowy
7T RS422, 1-kanałowy
7W RS422, 2-kanałowy

C60 - * ** - * * * - F ** - H ** - M ** - P / R ** Montaż pionowy zmniejszonego urządzenia (patrz uwaga dotycząca slotu P/R poniżej)
JEDNOSTKA 
PODSTAWOWA

C60 | | | | | | | | | Jednostka podstawowa

Centralna 
jednostka 
przetwarzania

T | | | | | | | | RS485 z 3 100Base-FX Ethernet, wielomodowy, SFP z LC

U | | | | | | | | RS485 z 1 100Base-TX Ethernet, SFP RJ-45 + 2 100Base-FX Ethernet, wielomodowy, SFP z LC
V | | | | | | | | RS485 z 3 100Base-TX Ethernet, SFP z RJ-45
W | | | | | | | | RS485 z 2 100Base-FX Ethernet, wielomodowy ST + 10/100Base-TX Ethernet, RJ-45

OPCJE 
OPROGRAMOWANIA

00 | | | | | | | Brak opcji oprogramowania

01 | | | | | | | Protokół Ethernet Global Data (EGD)
03 | | | | | | | IEC 61850
04 | | | | | | | Ethernet Global Data i IEC 61850
14 | | | | | | | Dwa synchrofazory (PMU)
15 | | | | | | | IEC 61850 oraz dwa PMU
A0 | | | | | | | CyberSentry Poziom 1
A1 | | | | | | | CyberSentry Lvl 1 i Ethernet Global Data
A3 | | | | | | | CyberSentry Poziom 1 i IEC 61850
A4 | | | | | | | CyberSentry Lvl 1, Ethernet Global Data i IEC 61850
AE | | | | | | | CyberSentry Lvl 1 oraz dwa PMU
AF | | | | | | | CyberSentry Lvl 1, IEC 61850 oraz dwa PMU
B0 | | | | | | | IEEE 1588
B1 | | | | | | | IEEE 1588 i Ethernet Global Data
B3 | | | | | | | IEEE 1588 i IEC 61850
B4 | | | | | | | IEEE 1588, Ethernet Global Data i IEC 61850
BE | | | | | | | IEEE 1588 oraz dwa PMU
BF | | | | | | | IEEE 1588, IEC 61850 oraz dwa PMU
C0 | | | | | | | Protokół redundancji równoległej (PRP)
C1 | | | | | | | PRP i Ethernet Global Data
C3 | | | | | | | PRP i IEC 61850
C4 | | | | | | | PRP, Ethernet Global Data oraz IEC 61850
CE | | | | | | | PRP oraz dwa PMU
CF | | | | | | | PRP, IEC 61850 oraz dwa PMU
D0 | | | | | | | IEEE 1588 i CyberSentry Poziom 1
D1 | | | | | | | IEEE 1588, CyberSentry Lvl 1 i Ethernet Global Data
D3 | | | | | | | IEEE 1588, CyberSentry Lvl 1 i IEC 61850
D4 | | | | | | | IEEE 1588, CyberSentry Lvl 1, Ethernet Global Data i IEC 61850
DE | | | | | | | IEEE 1588, CyberSentry Lvl 1 oraz dwa PMU
DF | | | | | | | IEEE 1588, CyberSentry Lvl 1, IEC 61850 oraz dwa PMU
E0 | | | | | | | IEEE 1588 i PRP
E1 | | | | | | | IEEE 1588, PRP i Ethernet Global Data
E3 | | | | | | | IEEE 1588, PRP i IEC 61850
E4 | | | | | | | IEEE 1588, PRP, Ethernet Global Data i IEC 61850
EE | | | | | | | IEEE 1588, PRP oraz dwa PMU
EF | | | | | | | IEEE 1588, PRP, IEC 61850 oraz dwa PMU
F0 | | | | | | | PRP i CyberSentry Poziom 1
F1 | | | | | | | PRP, CyberSentry Poziom 1 i Ethernet Global Data
F3 | | | | | | | PRP, CyberSentry Poziom 1 i IEC 61850
F4 | | | | | | | PRP, CyberSentry Poziom 1 Ethernet Global Data i IEC 61850
FE | | | | | | | PRP, CyberSentry Lvl 1 oraz dwa PMU
FF | | | | | | | PRP, CyberSentry Lvl 1, IEC 61850 oraz dwa PMU
G0 | | | | | | | IEEE 1588, PRP i CyberSentry Poziom 1
G1 | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Poziom 1, Ethernet Global Data
G3 | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Poziom 1 i IEC 61850
G4 | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Poziom 1, Ethernet Global Data i IEC 61850

C60 - * ** - * * * - F ** - H ** - M ** - P ** - U ** - W/X ** Pełny rozmiar do montażu poziomego
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GE | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1 oraz dwa PMU
GF | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1, IEC 61850 oraz dwa PMU
J0 | | | | | | | IEC 60870-5-103
J1 | | | | | | | IEC 60870-5-103 oraz EGD
J3 | | | | | | | IEC 60870-5-103 oraz IEC 61850
J4 | | | | | | | IEC 60870-5-103, EGD oraz IEC 61850
JE | | | | | | | IEC 60870-5-103 oraz dwa PMU
JF | | | | | | | IEC 60870-5-103, IEC 61850 oraz dwa PMU
K0 | | | | | | | IEEE 1588, PRP i IEC 60870-5-103
K1 | | | | | | | IEEE 1588, PRP, IEC 60870-5-103 i EGD
K3 | | | | | | | IEEE 1588, PRP, IEC 60870-5-103 i IEC 61850
K4 | | | | | | | IEEE 1588, PRP, IEC 60870-5-103, EGD i IEC 61850
KE | | | | | | | IEEE 1588, PRP, IEC 60870-5-103 oraz dwa PMU
KF | | | | | | | IEEE 1588, PRP, IEC 60870-5-103, IEC 61850 oraz dwa PMU
L0 | | | | | | | IEC 60870-5-103, IEEE 1588, PRP oraz CyberSentry Lvl 1
L1 | | | | | | | IEC 60870-5-103, IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1 oraz EGD
L3 | | | | | | | IEC 60870-5-103, IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1, IEC 61850
L4 | | | | | | | IEC 60870-5-103, IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1, EGD oraz IEC 61850
LE | | | | | | | IEC 60870-5-103, IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1 oraz dwa PMU
LF | | | | | | | IEC 60870-5-103, IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1, IEC 61850 oraz dwa PMU
M2 | | | | | | | IEC 61850 + dwa PMU + 61850-90-5
M9 | | | | | | | CyberSentry UR Lvl 1 + IEC 61850 + dwa PMU + 61850-90-5
MF | | | | | | | IEEE 1588 + IEC 61850 + dwa PMU + 61850-90-5
ML | | | | | | | PRP + IEC 61850 + dwa PMU + 61850-90-5
MR | | | | | | | IEEE 1588 + CyberSentry UR Lvl 1 + IEC 61850 + dwa PMU + 61850-90-5
MX | | | | | | | IEEE 1588 + PRP + IEC 61850 + dwa PMU + 61850-90-5
N3 | | | | | | | PRP + CyberSentry UR Lvl 1 + IEC 61850 + dwa PMU + 61850-90-5
N9 | | | | | | | IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR Lvl 1 + IEC 61850 + dwa PMU + 61850-90-5
NF | | | | | | | IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + dwa PMU + 61850-90-5
NL | | | | | | | IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + dwa PMU + 61850-90-5
NR | | | | | | | IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR Lvl 1 + IEC 61850 + dwa PMU + 61850-90-5

MONTAŻ / POWŁOKA V | | | | | | Pionowy (regał 3/4)
B | | | | | | Pionowy (regał 3/4) z malowaniem do trudnych warunków

PANEL PRZEDNI + INTERFEJS F | | | | | Wyświetlanie angielskie
K | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku angielskim
M | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku francuskim
Q | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku rosyjskim
U | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku chińskim
L | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku angielskim i przyciskami programowanymi 

przez użytkownika
N | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku francuskim i przyciskami programowanymi 

przez użytkownika
T | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku rosyjskim i przyciskami programowanymi przez 

użytkownika
V | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku chińskim i przyciskami programowanymi przez 

użytkownika
W | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku tureckim 
Y | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku tureckim i przyciskami programowanymi przez 

użytkownika
I | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku niemieckim 
J | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku niemieckim i przyciskami programowanymi 

przez użytkownika
ZASILACZ H | | | | Zasilacz 125 / 250 V AC/DC

L | | | | Zasilacz 24 do 48 V (tylko DC)
POGŁĘBIONA DIAGNOSTYKA CT/VT 
DSP
(Wymaga aby cyfrowy procesor 
sygnałowy DSP miał pogłębioną 
diagnostykę)

8L | 8L | Standardowe 4CT/4VT z pogłębioną diagnostyką
8M | 8M | Czułe ziemnozwarciowe 4CT/4VT z pogłębioną diagnostyką
8N | 8N | Standardowe 8CT z pogłębioną diagnostyką
8R | 8R | Czułe ziemnozwarciowe 8CT z pogłębioną diagnostyką

STYKI WEJŚĆ/WYJŚĆ XX | XX Brak modułu
4A 4A 4A 4 półprzewodnikowe wyjścia MOSFET (bez monitorowania)
4B 4B 4B 4 półprzewodnikowe wyjścia MOSFET (napięciowe z opcjonalnymi prądowymi)
4C 4C 4C 4 półprzewodnikowe wyjścia MOSFET (prądowe z opcjonalnymi napięciowymi)
4D 4D 4D 16 styków wejściowych z automatycznym oczyszczaniem zestyków (maksymalnie trzy moduły 

w obudowie)
4L 4L 4L 14 wyjść zatrzaskowych Form-A (bez monitorowania)
67 67 67 8 wyjść Form-A (bez monitorowania)
6A 6A 6A 2 wyjścia Form-A (napięciowe z opcją prądową) i 2 wyjścia Form-C, 8 styków wejściowych
6B 6B 6B 2 wyjścia Form-A (napięciowe z opcją prądową) i 4 wyjścia Form-C, 4 styków wejściowych
6C 6C 6C 8 wyjść Form-C
6D 6D 6D 16 styków wejściowych
6E 6E 6E 4 wyjść Form-C, 8 styków wejściowych
6F 6F 6F 8 szybkich wyjść Form-C
6G 6G 6G 4 wyjścia Form-A (napięciowe z opcją prądową), 8 styków wejściowych
6H 6H 6H 6 wyjścia Form-A (napięciowe z opcją prądową), 4 styków wejściowych
6K 6K 6K 4 wyjścia Form-C i 4 szybkie Form-C
6L 6L 6L 2 wyjścia Form-A (prądowe z opcją napięciową) i 2 wyjścia Form-C, 8 styków wejściowych
6M 6M 6M 2 wyjścia Form-A (prądowe z opcją napięciową) i 4 wyjścia Form-C, 4 styków wejściowych
6N 6N 6N 4 wyjścia Form-A (prądowe z opcją napięciową), 8 styków wejściowych
6P 6P 6P 6 wyjścia Form-A (prądowe z opcją napięciową), 4 styków wejściowych
6R 6R 6R 2 wyjścia Form-A (bez monitorowania) i 2 wyjścia Form-C, 8 wejść cyfrowych
6S 6S 6S 2 wyjścia Form-A (bez monitorowania) i 4 wyjścia Form-C, 4 wejść cyfrowych
6T 6T 6T 4 wyjścia Form-A (bez monitorowania), 8 styków wejściowych
6U 6U 6U 6 wyjścia Form-A (bez monitorowania), 4 styków wejściowych
6V 6V 6V 2 wyjścia Form-A, 1 wyjścia Form-C, 2 wyjścia zatrzaskowe Form-A (bez monitorowania), 8 styków 

wejściowych
6W 6W 6W 30 wejść zestykowych — zaciski wtykowe (max 4 moduły)
6X 6X 6X 18 wyjść typu Form-A (bez monitorowania) — zaciski wtykowe (max 4 moduły)

WEJŚCIA/WYJŚCIA PRZETWORNIKÓW
(Wybrać maksymalnie 3 na 
urządzenie)

5A 5A 5A 4 wejścia DCmA , 4 wyjścia DCmA (dozwolony tylko jeden moduł 5A lub 5D)
5C 5C 5C 8 wyjścia RTD

5D 5D 5D 4 wejścia RTD, 4 wyjścia DCmA (dozwolony tylko jeden moduł 5A lub 5D)
5E 5E 5E 4 wyjścia RTD, 4 wyjścia DCmA
5F 5F 5F 8 wyjścia DCmA

C60 - * ** - * * * - F ** - H ** - M ** - P / R ** Montaż pionowy zmniejszonego urządzenia (patrz uwaga dotycząca slotu P/R poniżej)
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2.3.2  Numery katalogowe z modułami magistrali procesowej

Table 2-6: C60 Numery katalogowe dla modułów poziomych z magistralą procesową

KOMUNIKACJA MIĘDZY PRZEKAŹNIKAMI
 
(Wybrać maksymalnie 1 na urządzenie)
Do ostatniego modułu tylne gniazdo P stosuje się 
do 
cyfrowych modułów wejścia / wyjścia; tylne 
gniazdo R stosuje się do modułów 
komunikacyjnych między przekaźnikami.

2A C37.94SM, 1300 nm jednomodowy, ELED, 1-kanałowy jednomodowy
2B C37.94SM, 1300 nm jednomodowy, ELED, 2-kanałowy jednomodowy
2G IEEE C37.94, 820 nm, 128 kbps, wielomodowy, LED, 1-kanałowy
2H IEEE C37.94, 820 nm, 128 kbps, wielomodowy, LED, 2-kanałowy
2I kanał 1 - IEEE C37.94, wielomodowy, 64/128 kbps; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy, Laser
2J kanał 1 - IEEE C37.94, wielomodowy, 64/128 kbps; kanał 2 - 1550 nm, jednomodowy, Laser
72 1550 nm, jednomodowy, Laser, 1-kanałowy

73 1550 nm, jednomodowy, Laser, 2-kanałowy
74 kanał 1 - RS422; kanał 2 - 1550 nm, jednomodowy, Laser
75 kanał 1 - G.703; kanał 2 - 1550 nm, jednomodowy Laser
76 IEEE C37.94, 820 nm, 64 kbps, wielomodowy, LED, 1-kanałowy
77 IEEE C37.94, 820 nm, 64 kbps, wielomodowy, LED, 2-kanałowy
7A 820 nm, wielomodowy, LED, 1-kanałowy
7B 1300 nm, wielomodowy, LED, 1-kanałowy
7C 1300 nm, jednomodowy, ELED, 1-kanałowy
7D 1300 nm, jednomodowy, Laser, 1-kanałowy
7E kanał 1 - G.703; kanał 2 - 820 nm, wielomodowy
7F kanał 1 - G.703; kanał 2 - 1300 nm, wielomodowy
7G kanał 1 - G.703; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy ELED
7H 820 nm, wielomodowy, LED, 2-kanałowy
7I 1300 nm, wielomodowy, LED, 2-kanałowy
7J 1300 nm, jednomodowy, ELED, 2-kanałowy
7K 1300 nm, jednomodowy, Laser, 2-kanałowy
7L kanał 1 - RS422; kanał 2 - 820 nm, wielomodowy, LED
7M kanał 1 - RS422; kanał 2 - 1300 nm, wielomodowy, LED
7N kanał 1 - RS422; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy, ELED
7P kanał 1 - RS422; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy, Laser
7Q kanał 1 - G.703; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy Laser
7R G.703, 1-kanałowy
7S G.703, 2-kanałowy
7T RS422, 1-kanałowy
7W RS422, 2-kanałowy

C60 - * ** - * * * - F ** - H ** - M ** - P ** - U ** - W/X ** Pełny rozmiar do montażu poziomego
JEDNOSTKA 
PODSTAWOWA

C60 | | | | | | | | | | | Jednostka podstawowa

Centralna 
jednostka 
przetwarzania

T | | | | | | | | | | RS485 z 3 100Base-FX Ethernet, wielomodowy, SFP z LC

U | | | | | | | | | | RS485 z 1 100Base-TX Ethernet, SFP RJ-45 + 2 100Base-FX Ethernet, wielomodowy, 
SFP z LC

V | | | | | | | | | | RS485 z 3 100Base-TX Ethernet, SFP z RJ-45
W | | | | | | | | | | RS485 z 2 100Base-FX Ethernet, wielomodowy ST + 10/100Base-TX Ethernet, RJ-45

OPCJE 
OPROGRAMOWANIA

00 | | | | | | | | | Brak opcji oprogramowania

01 | | | | | | | | | Protokół Ethernet Global Data (EGD)
03 | | | | | | | | | IEC 61850
04 | | | | | | | | | Ethernet Global Data i IEC 61850
14 | | | | | | | | | Dwa synchrofazory (PMU)
15 | | | | | | | | | IEC 61850 oraz dwa PMU
A0 | | | | | | | | | CyberSentry Poziom 1
A1 | | | | | | | | | CyberSentry Lvl 1 i Ethernet Global Data
A3 | | | | | | | | | CyberSentry Poziom 1 i IEC 61850
A4 | | | | | | | | | CyberSentry Lvl 1, Ethernet Global Data i IEC 61850
AE | | | | | | | | | CyberSentry Lvl 1 oraz dwa PMU
AF | | | | | | | | | CyberSentry Lvl 1, IEC 61850 oraz dwa PMU
B0 | | | | | | | | | IEEE 1588
B1 | | | | | | | | | IEEE 1588 i Ethernet Global Data
B3 | | | | | | | | | IEEE 1588 i IEC 61850
B4 | | | | | | | | | IEEE 1588, Ethernet Global Data i IEC 61850
BE | | | | | | | | | IEEE 1588 oraz dwa PMU
BF | | | | | | | | | IEEE 1588, IEC 61850 oraz dwa PMU
C0 | | | | | | | | | Protokół redundancji równoległej (PRP)
C1 | | | | | | | | | PRP i Ethernet Global Data
C3 | | | | | | | | | PRP i IEC 61850
C4 | | | | | | | | | PRP, Ethernet Global Data oraz IEC 61850
CE | | | | | | | | | PRP oraz dwa PMU
CF | | | | | | | | | PRP, IEC 61850 oraz dwa PMU
D0 | | | | | | | | | IEEE 1588 i CyberSentry Poziom 1
D1 | | | | | | | | | IEEE 1588, CyberSentry Lvl 1 i Ethernet Global Data
D3 | | | | | | | | | IEEE 1588, CyberSentry Lvl 1 i IEC 61850
D4 | | | | | | | | | IEEE 1588, CyberSentry Lvl 1, Ethernet Global Data i IEC 61850
DE | | | | | | | | | IEEE 1588, CyberSentry Lvl 1 oraz dwa PMU
DF | | | | | | | | | IEEE 1588, CyberSentry Lvl 1, IEC 61850 oraz dwa PMU
E0 | | | | | | | | | IEEE 1588 i PRP
E1 | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP i Ethernet Global Data
E3 | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP i IEC 61850
E4 | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, Ethernet Global Data i IEC 61850
EE | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP oraz dwa PMU
EF | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, IEC 61850 oraz dwa PMU
F0 | | | | | | | | | PRP i CyberSentry Poziom 1
F1 | | | | | | | | | PRP, CyberSentry Poziom 1 i Ethernet Global Data
F3 | | | | | | | | | PRP, CyberSentry Poziom 1 i IEC 61850
F4 | | | | | | | | | PRP, CyberSentry Poziom 1 Ethernet Global Data i IEC 61850
FE | | | | | | | | | PRP, CyberSentry Lvl 1 oraz dwa PMU
FF | | | | | | | | | PRP, CyberSentry Lvl 1, IEC 61850 oraz dwa PMU
G0 | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP i CyberSentry Poziom 1
G1 | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Poziom 1, Ethernet Global Data
G3 | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Poziom 1 i IEC 61850
G4 | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Poziom 1, Ethernet Global Data i IEC 61850
GE | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1 oraz dwa PMU
GF | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1, IEC 61850 oraz dwa PMU

C60 - * ** - * * * - F ** - H ** - M ** - P / R ** Montaż pionowy zmniejszonego urządzenia (patrz uwaga dotycząca slotu P/R poniżej)
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J0 | | | | | | | | | IEC 60870-5-103
J1 | | | | | | | | | IEC 60870-5-103 oraz EGD
J3 | | | | | | | | | IEC 60870-5-103 oraz IEC 61850
J4 | | | | | | | | | IEC 60870-5-103, EGD oraz IEC 61850
JE | | | | | | | | | IEC 60870-5-103 oraz dwa PMU
JF | | | | | | | | | IEC 60870-5-103, IEC 61850 oraz dwa PMU
K0 | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP i IEC 60870-5-103
K1 | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, IEC 60870-5-103 i EGD
K3 | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, IEC 60870-5-103 i IEC 61850
K4 | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, IEC 60870-5-103, EGD i IEC 61850
KE | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, IEC 60870-5-103 oraz dwa PMU
KF | | | | | | | | | IEEE 1588, PRP, IEC 60870-5-103, IEC 61850 oraz dwa PMU
L0 | | | | | | | | | IEC 60870-5-103, IEEE 1588, PRP oraz CyberSentry Lvl 1
L1 | | | | | | | | | IEC 60870-5-103, IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1 oraz EGD
L3 | | | | | | | | | IEC 60870-5-103, IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1, IEC 61850
L4 | | | | | | | | | IEC 60870-5-103, IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1, EGD oraz IEC 61850
LE | | | | | | | | | IEC 60870-5-103, IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1 oraz dwa PMU
LF | | | | | | | | | IEC 60870-5-103, IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1, IEC 61850 oraz dwa PMU
M2 | | | | | | | | | IEC 61850 + dwa PMU + 61850-90-5
M9 | | | | | | | | | CyberSentry UR Lvl 1 + IEC 61850 + dwa PMU + 61850-90-5
MF | | | | | | | | | IEEE 1588 + IEC 61850 + dwa PMU + 61850-90-5
ML | | | | | | | | | PRP + IEC 61850 + dwa PMU + 61850-90-5
MR | | | | | | | | | IEEE 1588 + CyberSentry UR Lvl 1 + IEC 61850 + dwa PMU + 61850-90-5
MX | | | | | | | | | IEEE 1588 + PRP + IEC 61850 + dwa PMU + 61850-90-5
N3 | | | | | | | | | PRP + CyberSentry UR Lvl 1 + IEC 61850 + dwa PMU + 61850-90-5
N9 | | | | | | | | | IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR Lvl 1 + IEC 61850 + dwa PMU + 61850-90-5
NF | | | | | | | | | IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + dwa PMU + 61850-90-5
NL | | | | | | | | | IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + dwa PMU + 61850-90-5
NR | | | | | | | | | IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR Lvl 1 + IEC 61850 + dwa PMU + 

61850-90-5
MONTAŻ / POWŁOKA H | | | | | | | | Poziomy (regał 19”)

A | | | | | | | | Poziomy (regał 19") z malowaniem do trudnych warunków
PANEL PRZEDNI + 
INTERFEJS

C | | | | | | | Wyświetlanie angielskie

D | | | | | | | Wyświetlanie francuskie
R | | | | | | | Wyświetlanie rosyjskie
A | | | | | | | Wyświetlanie chińskie
P | | | | | | | Wyświetlanie angielskie z 4 małymi i 12 dużymi przyciskami programowanymi
G | | | | | | | Wyświetlanie francuskie z 4 małymi i 12 dużymi przyciskami programowanymi
S | | | | | | | Wyświetlanie rosyjskie z 4 małymi i 12 dużymi przyciskami programowanymi
B | | | | | | | Wyświetlanie chińskie z 4 małymi i 12 dużymi przyciskami programowanymi
K | | | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku angielskim
M | | | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku francuskim
Q | | | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku rosyjskim
U | | | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku chińskim
L | | | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku angielskim i przyciskami 

programowanymi przez użytkownika
N | | | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku francuskim i przyciskami 

programowanymi przez użytkownika
T | | | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku rosyjskim i przyciskami 

programowanymi przez użytkownika
V | | | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku chińskim i przyciskami 

programowanymi przez użytkownika
W | | | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku tureckim 
Y | | | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku tureckim i przyciskami 

programowanymi przez użytkownika
I | | | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku niemieckim 
J | | | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku niemieckim i przyciskami 

programowanymi przez użytkownika
H | | | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku polskim
O | | | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku polskim i przyciskami 

programowanymi przez użytkownika
E | | | | | | | 7-calowy wyświetlacz graficzny na panelu przednim w wielu językach z przednim 

portem USB i programowalnymi przyciskami użytkownika (angielski, francuski, 
chiński, rosyjski, turecki, niemiecki, polski, japoński)

C60 - * ** - * * * - F ** - H ** - M ** - P ** - U ** - W/X ** Pełny rozmiar do montażu poziomego
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Table 2-7: C60 Numery katalogowe zmniejszonych modułów pionowych z magistralą procesową

ZASILACZ
 
(zasilacz redundantny musi być 
tego samego typu, co główny)

H | | | | | | Zasilacz 125 / 250 V AC/DC
H | | | | | SH Zasilacz 125 / 250 V AC/DC z redundantnym 125 / 250 V AC/DC
L | | | | | | Zasilacz 24 do 48 V (tylko DC)
L | | | | | SL Zasilacz 24 do 48 V (tylko DC) z redundantnym 24 do 48 V DC

MODUŁ MAGISTRALI 
PROCESOWEJ

XX | XX | | | Brak
| 81 | | | | Ośmioportowy moduł cyfrowej magistrali procesowej

STYKI WEJŚĆ/WYJŚĆ XX XX XX Brak
4A 4A | 4 półprzewodnikowe wyjścia MOSFET (bez monitorowania)
4B 4B | 4 półprzewodnikowe wyjścia MOSFET (napięciowe z opcjonalnymi prądowymi)
4C 4C | 4 półprzewodnikowe wyjścia MOSFET (prądowe z opcjonalnymi napięciowymi)
4D 4D | 16 styków wejściowych z automatycznym oczyszczaniem zestyków (maksymalnie 

trzy moduły w obudowie)
4L 4L | 14 wyjść zatrzaskowych Form-A (bez monitorowania)
67 67 | 8 wyjść Form-A (bez monitorowania)
6A 6A | 2 wyjścia Form-A (napięciowe z opcją prądową) i 2 wyjścia Form-C, 8 styków 

wejściowych
6B 6B | 2 wyjścia Form-A (napięciowe z opcją prądową) i 4 wyjścia Form-C, 4 styków 

wejściowych
6C 6C | 8 wyjść Form-C
6D 6D | 16 styków wejściowych
6E 6E | 4 wyjść Form-C, 8 styków wejściowych
6F 6F | 8 szybkich wyjść Form-C
6G 6G | 4 wyjścia Form-A (napięciowe z opcją prądową), 8 styków wejściowych
6H 6H | 6 wyjścia Form-A (napięciowe z opcją prądową), 4 styków wejściowych
6K 6K | 4 wyjścia Form-C i 4 szybkie Form-C
6L 6L | 2 wyjścia Form-A (prądowe z opcją napięciową) i 2 wyjścia Form-C, 8 styków 

wejściowych
6M 6M | 2 wyjścia Form-A (prądowe z opcją napięciową) i 4 wyjścia Form-C, 4 styków 

wejściowych
6N 6N | 4 wyjścia Form-A (prądowe z opcją napięciową), 8 styków wejściowych
6P 6P | 6 wyjścia Form-A (prądowe z opcją napięciową), 4 styków wejściowych
6R 6R | 2 wyjścia Form-A (bez monitorowania) i 2 wyjścia Form-C, 8 wejść cyfrowych
6S 6S | 2 wyjścia Form-A (bez monitorowania) i 4 wyjścia Form-C, 4 wejść cyfrowych
6T 6T | 4 wyjścia Form-A (bez monitorowania), 8 styków wejściowych
6U 6U | 6 wyjścia Form-A (bez monitorowania), 4 styków wejściowych
6V 6V | 2 wyjścia Form-A, 1 wyjścia Form-C, 2 wyjścia zatrzaskowe Form-A (bez 

monitorowania), 8 styków wejściowych
6W 6W | 30 wejść zestykowych — zaciski wtykowe (max 4 moduły)
6X 6X | 18 wyjść typu Form-A (bez monitorowania) — zaciski wtykowe (max 4 moduły)

KOMUNIKACJA MIĘDZY PRZEKAŹNIKAMI
 
(Wybrać maksymalnie 1 na urządzenie)

2A C37.94SM, 1300 nm jednomodowy, ELED, 1-kanałowy jednomodowy
2B C37.94SM, 1300 nm jednomodowy, ELED, 2-kanałowy jednomodowy
2G IEEE C37.94, 820 nm, 128 kbps, wielomodowy, LED, 1-kanałowy
2H IEEE C37.94, 820 nm, 128 kbps, wielomodowy, LED, 2-kanałowy
2I kanał 1 - IEEE C37.94, wielomodowy, 64/128 kbps; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy, 

Laser
2J kanał 1 - IEEE C37.94, wielomodowy, 64/128 kbps; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy, 

Laser
72 1550 nm, jednomodowy, Laser, 1-kanałowy
73 1550 nm, jednomodowy, Laser, 2-kanałowy
74 kanał 1 - RS422; kanał 2 - 1550 nm, jednomodowy, Laser
75 kanał 1 - G.703; kanał 2 - 1550 nm, jednomodowy Laser
76 IEEE C37.94, 820 nm, 64 kbps, wielomodowy, LED, 1-kanałowy
77 IEEE C37.94, 820 nm, 64 kbps, wielomodowy, LED, 2-kanałowy
7A 820 nm, wielomodowy, LED, 1-kanałowy
7B 1300 nm, wielomodowy, LED, 1-kanałowy
7C 1300 nm, jednomodowy, ELED, 1-kanałowy
7D 1300 nm, jednomodowy, Laser, 1-kanałowy
7E kanał 1 - G.703; kanał 2 - 820 nm, wielomodowy
7F kanał 1 - G.703; kanał 2 - 1300 nm, wielomodowy
7G kanał 1 - G.703; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy ELED
7H 820 nm, wielomodowy, LED, 2-kanałowy
7I 1300 nm, wielomodowy, LED, 2-kanałowy
7J 1300 nm, jednomodowy, ELED, 2-kanałowy
7K 1300 nm, jednomodowy, Laser, 2-kanałowy
7L kanał 1 - RS422; kanał 2 - 820 nm, wielomodowy, LED
7M kanał 1 - RS422; kanał 2 - 1300 nm, wielomodowy, LED
7N kanał 1 - RS422; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy, ELED
7P kanał 1 - RS422; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy, Laser
7Q kanał 1 - G.703; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy Laser
7R G.703, 1-kanałowy
7S G.703, 2-kanałowy
7T RS422, 1-kanałowy
7W RS422, 2-kanałowy

C60 - * ** - * * * - F ** - H ** - M ** - P/R ** Montaż pionowy zmniejszonego urządzenia (patrz uwaga dotycząca slotu P/R poniżej)
JEDNOSTKA 
PODSTAWOWA

C60 | | | | | | | | | Jednostka podstawowa

Centralna 
jednostka 
przetwarzania

T | | | | | | | | RS485 z 3 100Base-FX Ethernet, wielomodowy, SFP z LC

U | | | | | | | | RS485 z 1 100Base-TX Ethernet, SFP RJ-45 + 2 100Base-FX Ethernet, wielomodowy, SFP z LC
V | | | | | | | | RS485 z 3 100Base-TX Ethernet, SFP z RJ-45
W | | | | | | | | RS485 z 2 100Base-FX Ethernet, wielomodowy ST + 10/100Base-TX Ethernet, RJ-45

OPCJE 
OPROGRAMOWANIA

00 | | | | | | | Brak opcji oprogramowania

01 | | | | | | | Protokół Ethernet Global Data (EGD)
03 | | | | | | | IEC 61850
04 | | | | | | | Ethernet Global Data i IEC 61850
14 | | | | | | | Dwa synchrofazory (PMU)
15 | | | | | | | IEC 61850 oraz dwa PMU
A0 | | | | | | | CyberSentry Poziom 1
A1 | | | | | | | CyberSentry Lvl 1 i Ethernet Global Data
A3 | | | | | | | CyberSentry Poziom 1 i IEC 61850
A4 | | | | | | | CyberSentry Lvl 1, Ethernet Global Data i IEC 61850
AE | | | | | | | CyberSentry Lvl 1 oraz dwa PMU
AF | | | | | | | CyberSentry Lvl 1, IEC 61850 oraz dwa PMU

C60 - * ** - * * * - F ** - H ** - M ** - P ** - U ** - W/X ** Pełny rozmiar do montażu poziomego
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B0 | | | | | | | IEEE 1588
B1 | | | | | | | IEEE 1588 i Ethernet Global Data
B3 | | | | | | | IEEE 1588 i IEC 61850
B4 | | | | | | | IEEE 1588, Ethernet Global Data i IEC 61850
BE | | | | | | | IEEE 1588 oraz dwa PMU
BF | | | | | | | IEEE 1588, IEC 61850 oraz dwa PMU
C0 | | | | | | | Protokół redundancji równoległej (PRP)
C1 | | | | | | | PRP i Ethernet Global Data
C3 | | | | | | | PRP i IEC 61850
C4 | | | | | | | PRP, Ethernet Global Data oraz IEC 61850
CE | | | | | | | PRP oraz dwa PMU
CF | | | | | | | PRP, IEC 61850 oraz dwa PMU
D0 | | | | | | | IEEE 1588 i CyberSentry Poziom 1
D1 | | | | | | | IEEE 1588, CyberSentry Lvl 1 i Ethernet Global Data
D3 | | | | | | | IEEE 1588, CyberSentry Lvl 1 i IEC 61850
D4 | | | | | | | IEEE 1588, CyberSentry Lvl 1, Ethernet Global Data i IEC 61850
DE | | | | | | | IEEE 1588, CyberSentry Lvl 1 oraz dwa PMU
DF | | | | | | | IEEE 1588, CyberSentry Lvl 1, IEC 61850 oraz dwa PMU
E0 | | | | | | | IEEE 1588 i PRP
E1 | | | | | | | IEEE 1588, PRP i Ethernet Global Data
E3 | | | | | | | IEEE 1588, PRP i IEC 61850
E4 | | | | | | | IEEE 1588, PRP, Ethernet Global Data i IEC 61850
EE | | | | | | | IEEE 1588, PRP oraz dwa PMU
EF | | | | | | | IEEE 1588, PRP, IEC 61850 oraz dwa PMU
F0 | | | | | | | PRP i CyberSentry Poziom 1
F1 | | | | | | | PRP, CyberSentry Poziom 1 i Ethernet Global Data
F3 | | | | | | | PRP, CyberSentry Poziom 1 i IEC 61850
F4 | | | | | | | PRP, CyberSentry Poziom 1 Ethernet Global Data i IEC 61850
FE | | | | | | | PRP, CyberSentry Lvl 1 oraz dwa PMU
FF | | | | | | | PRP, CyberSentry Lvl 1, IEC 61850 oraz dwa PMU
G0 | | | | | | | IEEE 1588, PRP i CyberSentry Poziom 1
G1 | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Poziom 1, Ethernet Global Data
G3 | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Poziom 1 i IEC 61850
G4 | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Poziom 1, Ethernet Global Data i IEC 61850
GE | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1 oraz dwa PMU
GF | | | | | | | IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1, IEC 61850 oraz dwa PMU
J0 | | | | | | | IEC 60870-5-103
J1 | | | | | | | IEC 60870-5-103 oraz EGD
J3 | | | | | | | IEC 60870-5-103 oraz IEC 61850
J4 | | | | | | | IEC 60870-5-103, EGD oraz IEC 61850
JE | | | | | | | IEC 60870-5-103 oraz dwa PMU
JF | | | | | | | IEC 60870-5-103, IEC 61850 oraz dwa PMU
K0 | | | | | | | IEEE 1588, PRP i IEC 60870-5-103
K1 | | | | | | | IEEE 1588, PRP, IEC 60870-5-103 i EGD
K3 | | | | | | | IEEE 1588, PRP, IEC 60870-5-103 i IEC 61850
K4 | | | | | | | IEEE 1588, PRP, IEC 60870-5-103, EGD i IEC 61850
KE | | | | | | | IEEE 1588, PRP, IEC 60870-5-103 oraz dwa PMU
KF | | | | | | | IEEE 1588, PRP, IEC 60870-5-103, IEC 61850 oraz dwa PMU
L0 | | | | | | | IEC 60870-5-103, IEEE 1588, PRP oraz CyberSentry Lvl 1
L1 | | | | | | | IEC 60870-5-103, IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1 oraz EGD
L3 | | | | | | | IEC 60870-5-103, IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1, IEC 61850
L4 | | | | | | | IEC 60870-5-103, IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1, EGD oraz IEC 61850
LE | | | | | | | IEC 60870-5-103, IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1 oraz dwa PMU
LF | | | | | | | IEC 60870-5-103, IEEE 1588, PRP, CyberSentry Lvl 1, IEC 61850 oraz dwa PMU
M2 | | | | | | | IEC 61850 + 2 x PMU + 61850-90-5
M9 | | | | | | | CyberSentry UR Lvl 1 + IEC 61850 + 2 x PMU + 61850-90-5
MF | | | | | | | IEEE 1588 + IEC 61850 + 2 x PMU + 61850-90-5
ML | | | | | | | PRP + IEC 61850 + 2 x PMU + 61850-90-5
MR | | | | | | | IEEE 1588 + CyberSentry UR Lvl 1  + IEC 61850 + 2 x PMU + 61850-90-5
MX | | | | | | | IEEE 1588 + PRP + IEC 61850 + 2 x PMU + 61850-90-5
N3 | | | | | | | PRP + CyberSentry UR Lvl 1 + IEC 61850 + 2 x PMU + 61850-90-5
N9 | | | | | | | IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR Lvl 1 + IEC 61850 + 2 x PMU + 61850-90-5
NF | | | | | | | IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + 2 x PMU + 61850-90-5
NL | | | | | | | IEEE 1588 + PRP + IEC 60870-5-103 + IEC 61850 + 2 x PMU + 61850-90-5
NR | | | | | | | IEC 60870-5-103 + IEEE 1588 + PRP + CyberSentry UR Lvl 1 + IEC 61850 + 2 x PMU + 61850-90-5

MONTAŻ / POWŁOKA V | | | | | | Pionowy (regał 3/4)
B | | | | | | Pionowy (regał 3/4) z malowaniem do trudnych warunków

PANEL PRZEDNI + 
INTERFEJS

F | | | | | Wyświetlanie angielskie

K | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku angielskim
M | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku francuskim
Q | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku rosyjskim
U | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku chińskim
L | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku angielskim i przyciskami 

programowanymi przez użytkownika
N | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku francuskim i przyciskami 

programowanymi przez użytkownika
T | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku rosyjskim i przyciskami 

programowanymi przez użytkownika
V | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku chińskim i przyciskami 

programowanymi przez użytkownika
W | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku tureckim 
Y | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku tureckim i przyciskami 

programowanymi przez użytkownika
I | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku niemieckim 
J | | | | | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku niemieckim i przyciskami 

programowanymi przez użytkownika

C60 - * ** - * * * - F ** - H ** - M ** - P/R ** Montaż pionowy zmniejszonego urządzenia (patrz uwaga dotycząca slotu P/R poniżej)
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2.3.3  Moduły na wymianę
Moduły na wymianę można zamówić oddzielnie. Podczas zamawiania modułu CPU lub płyty czołowej, należy podać 
numer seryjny urządzenia.

Nie wszystkie moduły na wymianę odnoszą się do C60 przekaźnika. Moduły określone w numerach katalogowych dla C60 
są w ofercie jako moduły na wymianę do C60.

Numery katalogowe mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Najnowsze opcje podano na stronie 
internetowej produktu.

Table 2-8: Numery katalogowe przekaźników uniwersalnych do modułów na wymianę, moduły poziome

ZASILACZ H | | | | Zasilacz 125 / 250 V AC/DC
L | | | | Zasilacz 24 do 48 V (tylko DC)

MODUŁ MAGISTRALI 
PROCESOWEJ

XX | XX | Brak
| 81 | | Ośmioportowy moduł cyfrowej magistrali procesowej

STYKI WEJŚĆ/WYJŚĆ XX Brak
4A 4 półprzewodnikowe wyjścia MOSFET (bez monitorowania)
4B 4 półprzewodnikowe wyjścia MOSFET (napięciowe z opcjonalnymi prądowymi)
4C 4 półprzewodnikowe wyjścia MOSFET (prądowe z opcjonalnymi napięciowymi)
4D 16 styków wejściowych z automatycznym oczyszczaniem zestyków (maksymalnie trzy moduły 

w obudowie)
4L 14 wyjść zatrzaskowych Form-A (bez monitorowania)
67 8 wyjść Form-A (bez monitorowania)
6A 2 wyjścia Form-A (napięciowe z opcją prądową) i 2 wyjścia Form-C, 8 styków wejściowych
6B 2 wyjścia Form-A (napięciowe z opcją prądową) i 4 wyjścia Form-C, 4 styków wejściowych
6C 8 wyjść Form-C
6D 16 styków wejściowych
6E 4 wyjść Form-C, 8 styków wejściowych
6F 8 szybkich wyjść Form-C
6G 4 wyjścia Form-A (napięciowe z opcją prądową), 8 styków wejściowych
6H 6 wyjścia Form-A (napięciowe z opcją prądową), 4 styków wejściowych
6K 4 wyjścia Form-C i 4 szybkie Form-C
6L 2 wyjścia Form-A (prądowe z opcją napięciową) i 2 wyjścia Form-C, 8 styków wejściowych
6M 2 wyjścia Form-A (prądowe z opcją napięciową) i 4 wyjścia Form-C, 4 styków wejściowych
6N 4 wyjścia Form-A (prądowe z opcją napięciową), 8 styków wejściowych
6P 6 wyjścia Form-A (prądowe z opcją napięciową), 4 styków wejściowych
6R 2 wyjścia Form-A (bez monitorowania) i 2 wyjścia Form-C, 8 wejść cyfrowych
6S 2 wyjścia Form-A (bez monitorowania) i 4 wyjścia Form-C, 4 wejść cyfrowych
6T 4 wyjścia Form-A (bez monitorowania), 8 styków wejściowych
6U 6 wyjścia Form-A (bez monitorowania), 4 styków wejściowych
6V 2 wyjścia Form-A, 1 wyjścia Form-C, 2 wyjścia zatrzaskowe Form-A (bez monitorowania), 8 

styków wejściowych
6W 30 wejść zestykowych — zaciski wtykowe (max 4 moduły)
6X 18 wyjść typu Form-A (bez monitorowania) — zaciski wtykowe (max 4 moduły)

KOMUNIKACJA MIĘDZY PRZEKAŹNIKAMI
 
(Wybrać maksymalnie 1 na urządzenie)
Do ostatniego modułu tylne gniazdo P stosuje się do 
cyfrowych modułów wejścia / wyjścia i przetworników; 
tylne gniazdo R stosuje się do modułów komunikacyjnych 
między przekaźnikami.

2A C37.94SM, 1300 nm jednomodowy, ELED, 1-kanałowy jednomodowy
2B C37.94SM, 1300 nm jednomodowy, ELED, 2-kanałowy jednomodowy
2G IEEE C37.94, 820 nm, 128 kbps, wielomodowy, LED, 1-kanałowy
2H IEEE C37.94, 820 nm, 128 kbps, wielomodowy, LED, 2-kanałowy
2I kanał 1 - IEEE C37.94, wielomodowy, 64/128 kbps; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy, Laser
2J kanał 1 - IEEE C37.94, wielomodowy, 64/128 kbps; kanał 2 - 1550 nm, jednomodowy, Laser
72 1550 nm, jednomodowy, Laser, 1-kanałowy
73 1550 nm, jednomodowy, Laser, 2-kanałowy
74 kanał 1 - RS422; kanał 2 - 1550 nm, jednomodowy, Laser
75 kanał 1 - G.703; kanał 2 - 1550 nm, jednomodowy Laser
76 IEEE C37.94, 820 nm, 64 kbps, wielomodowy, LED, 1-kanałowy
77 IEEE C37.94, 820 nm, 64 kbps, wielomodowy, LED, 2-kanałowy
7A 820 nm, wielomodowy, LED, 1-kanałowy
7B 1300 nm, wielomodowy, LED, 1-kanałowy
7C 1300 nm, jednomodowy, ELED, 1-kanałowy
7D 1300 nm, jednomodowy, Laser, 1-kanałowy
7E kanał 1 - G.703; kanał 2 - 820 nm, wielomodowy
7F kanał 1 - G.703; kanał 2 - 1300 nm, wielomodowy
7G kanał 1 - G.703; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy ELED
7H 820 nm, wielomodowy, LED, 2-kanałowy
7I 1300 nm, wielomodowy, LED, 2-kanałowy
7J 1300 nm, jednomodowy, ELED, 2-kanałowy
7K 1300 nm, jednomodowy, Laser, 2-kanałowy
7L kanał 1 - RS422; kanał 2 - 820 nm, wielomodowy, LED
7M kanał 1 - RS422; kanał 2 - 1300 nm, wielomodowy, LED
7N kanał 1 - RS422; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy, ELED
7P kanał 1 - RS422; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy, Laser
7Q kanał 1 - G.703; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy Laser
7R G.703, 1-kanałowy
7S G.703, 2-kanałowy
7T RS422, 1-kanałowy
7W RS422, 2-kanałowy

UR - ** - *
ZASILACZ
zasilacz redundantny dostępny wyłącznie w 
modułach poziomych musi być tego samego 
typu, co główny

| SH A | 125/300 V AC / DC 
| SL H | 24 do 48 V (tylko DC)

Centralna jednostka przetwarzania | T | RS485 z 3 100Base-FX Ethernet, wielomodowy, SFP z LC
| U | RS485 z 1 100Base-TX Ethernet, SFP RJ-45 + 2 100Base-FX Ethernet, wielomodowy, SFP z LC
| V | RS485 z 3 100Base-TX Ethernet, SFP z RJ-45
| W | RS485 z 2 100Base-FX Ethernet, wielomodowy ST + 10/100Base-TX Ethernet, RJ-45

C60 - * ** - * * * - F ** - H ** - M ** - P/R ** Montaż pionowy zmniejszonego urządzenia (patrz uwaga dotycząca slotu P/R poniżej)
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PANEL PRZEDNI + INTERFEJS | 3C | Poziomy panel przedni z klawiaturą i wyświetlaniem po angielsku
| 3D | Poziomy panel przedni z klawiaturą i wyświetlaniem po francusku
| 3R | Poziomy panel przedni z klawiaturą i wyświetlaniem po rosyjsku
| 3A | Poziomy panel przedni z klawiaturą i wyświetlaniem po chińsku
| 3P | Poziomy panel przedni z klawiaturą, przyciskami programowanymi przez użytkownika oraz wyświetlaniem po 

angielsku
| 3G | Poziomy panel przedni z klawiaturą, przyciskami programowanymi przez użytkownika oraz wyświetlaniem po 

francusku
| 3S | Poziomy panel przedni z klawiaturą, przyciskami programowanymi przez użytkownika oraz wyświetlaniem po 

rosyjsku
| 3B | Poziomy panel przedni z klawiaturą, przyciskami programowanymi przez użytkownika oraz wyświetlaniem po 

chińsku
| 3K | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku angielskim
| 3M | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku francuskim
| 3Q | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku rosyjskim
| 3U | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku chińskim
| 3L | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku angielskim i przyciskami programowanymi przez 

użytkownika
| 3N | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku francuskim i przyciskami programowanymi przez 

użytkownika
| 3T | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku rosyjskim i przyciskami programowanymi przez 

użytkownika
| 3V | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku chińskim i przyciskami programowanymi przez 

użytkownika
| 3I | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku niemieckim
| 3J | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku niemieckim i przyciskami programowanymi przez 

użytkownika
| 3H | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku polskim
| 3O | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku polskim i przyciskami programowanymi przez 

użytkownika
| 3Z | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku japońskim
| 3X | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku japońskim i przyciskami programowanymi przez 

użytkownika
| 3E | 7-calowy wyświetlacz graficzny na panelu przednim w wielu językach z przednim portem USB i programowalnymi 

przyciskami użytkownika
WEJŚCIA I WYJŚCIA ZESTYKOWE | 4A | 4 półprzewodnikowe wyjścia MOSFET (bez monitorowania)

| 4B | 4 półprzewodnikowe wyjścia MOSFET (napięciowe z opcjonalnymi prądowymi)
| 4C | 4 półprzewodnikowe wyjścia MOSFET (prądowe z opcjonalnymi napięciowymi)
| 4D | 16 wejść zestykowych z automatycznym oczyszczaniem zestyków
| 4L | 14 wyjść zatrzaskowych Form-A (bez monitorowania)
| 67 | 8 wyjść Form-A (bez monitorowania)
| 6A | 2 wyjścia Form-A (napięciowe z opcją prądową) i 2 wyjścia Form-C, 8 styków wejściowych
| 6B | 2 wyjścia Form-A (napięciowe z opcją prądową) i 4 wyjścia Form-C, 4 styków wejściowych
| 6C | 8 wyjść Form-C
| 6D | 16 styków wejściowych
| 6E | 4 wyjść Form-C, 8 styków wejściowych
| 6F | 8 szybkich wyjść Form-C
| 6G | 4 wyjścia Form-A (napięciowe z opcją prądową), 8 styków wejściowych
| 6H | 6 wyjścia Form-A (napięciowe z opcją prądową), 4 styków wejściowych
| 6K | 4 wyjścia Form-C i 4 szybkie Form-C
| 6L | 2 wyjścia Form-A (prądowe z opcją napięciową) i 2 wyjścia Form-C, 8 styków wejściowych
| 6M | 2 wyjścia Form-A (prądowe z opcją napięciową) i 4 wyjścia Form-C, 4 styków wejściowych
| 6N | 4 wyjścia Form-A (prądowe z opcją napięciową), 8 styków wejściowych
| 6P | 6 wyjścia Form-A (prądowe z opcją napięciową), 4 styków wejściowych
| 6R | 2 wyjścia Form-A (bez monitorowania) i 2 wyjścia Form-C, 8 wejść cyfrowych
| 6S | 2 wyjścia Form-A (bez monitorowania) i 4 wyjścia Form-C, 4 wejść cyfrowych
| 6T | 4 wyjścia Form-A (bez monitorowania), 8 styków wejściowych
| 6U | 6 wyjścia Form-A (bez monitorowania), 4 styków wejściowych
| 6V | 2 wyjścia Form-A, 1 wyjścia Form-C, 2 wyjścia zatrzaskowe Form-A (bez monitorowania), 8 styków wejściowych
| 6W | 30 wejść zestykowych — zaciski wtykowe (max 4 moduły)
| 6X | 18 wyjść typu Form-A (bez monitorowania) — zaciski wtykowe (max 4 moduły)

Moduły CT/VT | 8L | Standardowe 4CT/4VT z pogłębioną diagnostyką
(Niedostępne dla C30) | 8N | Standardowe 8CT z pogłębioną diagnostyką

| 8M | Czułe ziemnozwarciowe 4CT/4VT z pogłębioną diagnostyką
| 8R | Czułe ziemnozwarciowe 8CT z pogłębioną diagnostyką

KOMUNIKACJA MIĘDZY PRZEKAŹNIKAMI | 2A | C37.94SM, 1300 nm jednomodowy, ELED, 1-kanałowy jednomodowy
| 2B | C37.94SM, 1300 nm jednomodowy, ELED, 2-kanałowy jednomodowy
| 2E | Bi-fazowy, jeden kanał
| 2F | Bi-fazowy, dwa kanały
| 2G | IEEE C37.94, 820 nm, 128 kbps, wielomodowy, LED, 1-kanałowy
| 2H | IEEE C37.94, 820 nm, 128 kbps, wielomodowy, LED, 2-kanałowy
| 2I | kanał 1 - IEEE C37.94, wielomodowy, 64/128 kbps; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy, Laser
| 2J | kanał 1 - IEEE C37.94, wielomodowy, 64/128 kbps; kanał 2 - 1550 nm, jednomodowy, Laser

UR - ** - *
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Table 2-9: Numery katalogowe przekaźników uniwersalnych do modułów na wymianę, modułu pionowe

| 72 | 1550 nm, jednomodowy, Laser, 1-kanałowy
| 73 | 1550 nm, jednomodowy, Laser, 2-kanałowy
| 74 | kanał 1 - RS422; kanał 2 - 1550 nm, jednomodowy, Laser
| 75 | kanał 1 - G.703; kanał 2 - 1550 nm, jednomodowy Laser
| 76 | IEEE C37.94, 820 nm, wielomodowy, LED, 1-kanałowy
| 77 | IEEE C37.94, 820 nm, wielomodowy, LED, 2-kanałowy
| 7A | 820 nm, wielomodowy, LED, 1-kanałowy
| 7B | 1300 nm, wielomodowy, LED, 1-kanałowy
| 7C | 1300 nm, jednomodowy, ELED, 1-kanałowy
| 7D | 1300 nm, jednomodowy, Laser, 1-kanałowy
| 7E | kanał 1 - G.703; kanał 2 - 820 nm, wielomodowy
| 7F | kanał 1 - G.703; kanał 2 - 1300 nm, wielomodowy
| 7G | kanał 1 - G.703; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy ELED
| 7H | 820 nm, wielomodowy, LED, 2-kanałowy
| 7I | 1300 nm, wielomodowy, LED, 2-kanałowy
| 7J | 1300 nm, jednomodowy, ELED, 2-kanałowy
| 7K | 1300 nm, jednomodowy, Laser, 2-kanałowy
| 7L | kanał 1 - RS422; kanał 2 - 820 nm, wielomodowy, LED
| 7M | kanał 1 - RS422; kanał 2 - 1300 nm, wielomodowy, LED
| 7N | kanał 1 - RS422; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy, ELED
| 7P | kanał 1 - RS422; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy, Laser
| 7Q | kanał 1 - G.703; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy Laser
| 7R | G.703, 1-kanałowy
| 7S | G.703, 2-kanałowy
| 7T | RS422, 1-kanałowy
| 7W | RS422, 2-kanałowy

WEJŚCIA/WYJŚCIA PRZETWORNIKÓW | 5A | 4 wejścia DCmA , 4 wyjścia DCmA (dozwolony tylko jeden moduł 5A lub 5D)
| 5C | 8 wyjścia RTD
| 5D | 4 wejścia RTD, 4 wyjścia DCmA (dozwolony tylko jeden moduł 5A lub 5D)
| 5E | 4 wejścia DCmA, 4 wejścia RTD
| 5F | 8 wyjścia DCmA

UR - ** - *
ZASILACZ | SH B | 125 / 300 V AC/DC

| SL V | 24 do 48 V (tylko DC)
Centralna jednostka przetwarzania | T | RS485 z 3 100Base-FX Ethernet, wielomodowy, SFP z LC

| U | RS485 z 1 100Base-TX Ethernet, SFP RJ-45 + 2 100Base-FX Ethernet, wielomodowy, SFP z LC
| V | RS485 z 3 100Base-TX Ethernet, SFP z RJ-45
| W | RS485 z 2 100Base-FX Ethernet, wielomodowy ST + 10/100Base-TX Ethernet, RJ-45

PANEL PRZEDNI + INTERFEJS | 3F | Pionowy panel przedni z klawiaturą i wyświetlaniem po angielsku
| 3D | Pionowy panel przedni z klawiaturą i wyświetlaniem po francusku
| 3R | Pionowy panel przedni z klawiaturą i wyświetlaniem po rosyjsku
| 3A | Pionowy panel przedni z klawiaturą i wyświetlaniem po chińsku
| 3K | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku angielskim
| 3M | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku francuskim
| 3Q | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku rosyjskim
| 3U | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku chińskim
| 3L | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku angielskim i przyciskami programowanymi przez 

użytkownika
| 3N | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku francuskim i przyciskami programowanymi przez 

użytkownika
| 3T | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku rosyjskim i przyciskami programowanymi przez 

użytkownika
| 3V | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku chińskim i przyciskami programowanymi przez 

użytkownika
| 3I | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku niemieckim
| 3J | Zaawansowany panel przedni z wyświetlaniem w języku niemieckim i przyciskami programowanymi przez 

użytkownika
STYKI WEJŚĆ/WYJŚĆ | 4A | 4 półprzewodnikowe wyjścia MOSFET (bez monitorowania)

| 4B | 4 półprzewodnikowe wyjścia MOSFET (napięciowe z opcjonalnymi prądowymi)
| 4C | 4 półprzewodnikowe wyjścia MOSFET (prądowe z opcjonalnymi napięciowymi)
| 4D | 16 wejść zestykowych z automatycznym oczyszczaniem zestyków
| 4L | 14 wyjść zatrzaskowych Form-A (bez monitorowania)
| 67 | 8 wyjść Form-A (bez monitorowania)
| 6A | 2 wyjścia Form-A (napięciowe z opcją prądową) i 2 wyjścia Form-C, 8 styków wejściowych
| 6B | 2 wyjścia Form-A (napięciowe z opcją prądową) i 4 wyjścia Form-C, 4 styków wejściowych
| 6C | 8 wyjść Form-C
| 6D | 16 styków wejściowych
| 6E | 4 wyjść Form-C, 8 styków wejściowych
| 6F | 8 szybkich wyjść Form-C
| 6G | 4 wyjścia Form-A (napięciowe z opcją prądową), 8 styków wejściowych
| 6H | 6 wyjścia Form-A (napięciowe z opcją prądową), 4 styków wejściowych
| 6K | 4 wyjścia Form-C i 4 szybkie Form-C
| 6L | 2 wyjścia Form-A (prądowe z opcją napięciową) i 2 wyjścia Form-C, 8 styków wejściowych
| 6M | 2 wyjścia Form-A (prądowe z opcją napięciową) i 4 wyjścia Form-C, 4 styków wejściowych
| 6N | 4 wyjścia Form-A (prądowe z opcją napięciową), 8 styków wejściowych
| 6P | 6 wyjścia Form-A (prądowe z opcją napięciową), 4 styków wejściowych
| 6R | 2 wyjścia Form-A (bez monitorowania) i 2 wyjścia Form-C, 8 wejść cyfrowych
| 6S | 2 wyjścia Form-A (bez monitorowania) i 4 wyjścia Form-C, 4 wejść cyfrowych
| 6T | 4 wyjścia Form-A (bez monitorowania), 8 styków wejściowych
| 6U | 6 wyjścia Form-A (bez monitorowania), 4 styków wejściowych
| 6V | 2 wyjścia Form-A, 1 wyjścia Form-C, 2 wyjścia zatrzaskowe Form-A (bez monitorowania), 8 styków wejściowych
| 6W | 30 wejść zestykowych — zaciski wtykowe (max 4 moduły)
| 6X | 18 wyjść typu Form-A (bez monitorowania) — zaciski wtykowe (max 4 moduły)

Moduły CT/VT
(Niedostępne dla C30)

| 8L | Standardowe 4CT/4VT z pogłębioną diagnostyką
| 8N | Standardowe 8CT z pogłębioną diagnostyką
| 8M | Czułe ziemnozwarciowe 4CT/4VT z pogłębioną diagnostyką
| 8R | Czułe ziemnozwarciowe 8CT z pogłębioną diagnostyką

KOMUNIKACJA MIĘDZY PRZEKAŹNIKAMI | 2A | C37.94SM, 1300 nm jednomodowy, ELED, 1-kanałowy jednomodowy
| 2B | C37.94SM, 1300 nm jednomodowy, ELED, 2-kanałowy jednomodowy
| 2E | Bi-fazowy, jeden kanał
| 2F | Bi-fazowy, dwa kanały
| 2G | IEEE C37.94, 820 nm, 128 kbps, wielomodowy, LED, 1-kanałowy
| 2H | IEEE C37.94, 820 nm, 128 kbps, wielomodowy, LED, 2-kanałowy
| 2I | kanał 1 - IEEE C37.94, wielomodowy, 64/128 kbps; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy, Laser
| 2J | kanał 1 - IEEE C37.94, wielomodowy, 64/128 kbps; kanał 2 - 1550 nm, jednomodowy, Laser
| 72 | 1550 nm, jednomodowy, Laser, 1-kanałowy

UR - ** - *
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2.4  Przetwarzanie sygnałów

2.4.1  Przetwarzanie sygnałów przez przekaźnik uniwersalny
Przekaźniki uniwersalne serii UR to zabezpieczenia oparte na mikroprocesorach, przeznaczone do pomiaru stanu układów 
mocy za pośrednictwem wejść CT i VT oraz innych źródeł informacji, jak wejścia analogowe, wejścia komunikacyjne i 
wejścia zestykowe. Na poniższej ilustracji przedstawiono ogólnie przetwarzanie sygnału w przekaźników uniwersalnych.

Analogowy dolnoprzepustowy filtr antyaliasingowy o częstotliwości narożnej 3 dB ustawiono na 2,4 kHz. Filtruje on 
analogowe sygnały prądu i napięcia filtrowania, jak również kondycjonuje sygnały. Tą samą filtrację stosuje się do 
filtrowania prądów fazowych, prądów doziemnych, międzyfazowych (jeśli dotyczy) oraz napięć pomocniczych. 
Częstotliwość odcięcia 2,4 kHz odnosi się zarówno do sygnałów 50 Hz i 60 Hz i jest ustawiona na stałe sprzętowo, a więc 
nie jest zależna od ustawienia częstotliwości znamionowej systemu.

| 73 | 1550 nm, jednomodowy, Laser, 2-kanałowy
| 74 | kanał 1 - RS422; kanał 2 - 1550 nm, jednomodowy, Laser
| 75 | kanał 1 - G.703; kanał 2 - 1550 nm, jednomodowy Laser
| 76 | IEEE C37.94, 820 nm, 64 kbps, wielomodowy, LED, 1-kanałowy
| 77 | IEEE C37.94, 820 nm, 64 kbps, wielomodowy, LED, 2-kanałowy
| 7A | 820 nm, wielomodowy, LED, 1-kanałowy
| 7B | 1300 nm, wielomodowy, LED, 1-kanałowy
| 7C | 1300 nm, jednomodowy, ELED, 1-kanałowy
| 7D | 1300 nm, jednomodowy, Laser, 1-kanałowy
| 7E | kanał 1 - G.703; kanał 2 - 820 nm, wielomodowy
| 7F | kanał 1 - G.703; kanał 2 - 1300 nm, wielomodowy
| 7G | kanał 1 - G.703; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy ELED
| 7H | 820 nm, wielomodowy, LED, 2-kanałowy
| 7I | 1300 nm, wielomodowy, LED, 2-kanałowy
| 7J | 1300 nm, jednomodowy, ELED, 2-kanałowy
| 7K | 1300 nm, jednomodowy, Laser, 2-kanałowy
| 7L | kanał 1 - RS422; kanał 2 - 820 nm, wielomodowy, LED
| 7M | kanał 1 - RS422; kanał 2 - 1300 nm, wielomodowy, LED
| 7N | kanał 1 - RS422; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy, ELED
| 7P | kanał 1 - RS422; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy, Laser
| 7Q | kanał 1 - G.703; kanał 2 - 1300 nm, jednomodowy Laser
| 7R | G.703, 1-kanałowy
| 7S | G.703, 2-kanałowy
| 7T | RS422, 1-kanałowy
| 7W | RS422, 2-kanałowy

WEJŚCIA/WYJŚCIA PRZETWORNIKÓW | 5A | 4 wejścia DCmA , 4 wyjścia DCmA (dozwolony tylko jeden moduł 5A lub 5D)
| 5C | 8 wyjścia RTD
| 5D | 4 wejścia RTD, 4 wyjścia DCmA (dozwolony tylko jeden moduł 5A lub 5D)
| 5E | 4 wejścia DCmA, 4 wejścia RTD
| 5F | 8 wyjścia DCmA

UR - ** - *
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Figure 2-4: Przetwarzanie sygnałów przez przekaźnik uniwersalny

Przekaźnik uniwersalny próbkuje sygnały przemienne 64 razy na cykl, to jest z częstotliwością 3840 Hz w układach 60 Hz 
oraz 3200 Hz w układach 50 Hz Dokładny i szybki układ śledzenia częstotliwości dynamicznie dopasowuje częstotliwość 
próbkowania do faktycznej częstotliwości układu.

Przetwornik analogowo-cyfrowy ma następujące zakresy sygnałów AC:

Napięcia:

Eq. 2-1

Prądy:

Eq. 2-2

Harmoniczne prądu szacuje się na podstawie próbek, przy pomocy pełnocyklowego filtra Fouriera. Szacuje się 
harmoniczne 2-25.
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Wartość skuteczną prądu oblicza się dla poszczególnych faz. Faktyczna wartość skuteczna może służyć do zapisywania 
zapotrzebowania lub jako sygnał wejściowy dla czasowego zabezpieczenia nadprądowego, jeżeli jest ono przeznaczone 
do ochrony termicznej. Faktyczną wartość skuteczną oblicza się zgodnie z szeroko stosowaną definicją:

Eq. 2-3

Faktyczna wartość skuteczna obejmuje harmoniczne, międzyharmoniczne, składowe stałe oraz częstotliwość 
podstawową. Faktyczna wartości skuteczna odzwierciedla efekty termiczne prądu i stosuje się ją do funkcji monitorowania 
i zabezpieczania termicznego.

Funkcje zabezpieczania i sterowania reagują na fazory składowych częstotliwości podstawowej i harmonicznej (wielkości i 
kąty), z wyjątkiem niektórych funkcji, które mają opcję pomiary wartości skutecznej lub podstawowej, a niektóre funkcje 
reagują wyłącznie na wartość skuteczną. Tego typu reakcja jest zazwyczaj wyjaśniona w rozdziałach każdego elementu 
w instrukcji obsługi.

Prądy są wstępnie filtrowane za pomocą cyfrowego filtra skończonej odpowiedzi impulsowej (FIR). Filtr odrzuca składowe 
stałe i zakłócenia o niskiej częstotliwości bez zwiększania szumów wysokiej częstotliwości. Ten filtr nazywany jest 
zmodyfikowanym filtrem MIMIC, który zapewnia doskonałe filtrowanie i ogólną równowagę między szybkością i 
dokładnością filtrowania. Filtr jest kaskadowo połączony z pełnocyklowym filtrem Fouriera do szacowania fazora prądu.

Napięcia są wstępnie filtrowane za pomocą cyfrowego filtra skończonej odpowiedzi impulsowej (FIR). Filtr 
zoptymalizowano do odrzucania zakłóceń charakterystycznych dla przekładników napięciowych, jak szum z 
pojemnościowego przekładnika napięciowego oraz oscylujące składowe wysokoczęstotliwościowe. Filtr jest kaskadowo 
połączony z półcyklowym filtrem Fouriera do szacowania fazora napięcia.

Przekaźniki uniwersalne mierzą częstotliwość układu mocy przy użyciu transformacji Clarke'a oszacowując okres 
przebiegu fali z dwóch kolejnych przejść przez zero w tym samym kierunku (ujemny na dodatni). Próbki napięcia lub prądu 
są wstępnie filtrowane cyfrowym filtrem skończonej odpowiedzi impulsowej FIR aby usunąć szum o wysokiej 
częstotliwości zawarty w sygnale. Okres jest wykorzystywany po spełnieniu kilku warunków bezpieczeństwa, np. wartość 
skuteczna sygnału musi być 6% powyżej wartości znamionowej przez pewien czas oraz spełnione muszą być inne 
warunki. Jeśli te warunki bezpieczeństwa nie są spełnione, przez określony czas wykorzystywany jest ostatni prawidłowy 
pomiar, po którym przekaźnik uniwersalny powraca do częstotliwości znamionowej układu.

Synchrophazory są obliczane przy użyciu opatentowanego algorytmu ze splotem całkowym. Ten algorytm umożliwia 
stosowanie jednocześnie próbek z oznaczeniem czasowym, które są wykorzystywane do zabezpieczania i pobierane z 
taką samą częstotliwością próbkowania. W ten sposób przekaźniki uniwersalne wykorzystują jeden zegar próbkujący do 
algorytmów zabezpieczenia i synchrofazorów.

Synchrofazory z oprogramowaniem sprzętowym od wersji 7.23 przetestowano i certyfikowano według norm IEEE 
C37.118-2011 i C37.118.1a-2014 dla klas pomiarowych i ochrony z wyjściami do 60 synchrofazorów na sekundę dla klasy 
pomiarowej i 120 synchrofazorów na sekundę dla klasy ochrony. Pomiary synchrofazorów są również dostępne za 
pośrednictwem protokołu IEC 61850-90-5.

Próg wejść zestykowych można również ustawić w oprogramowaniu układowym, gdyż dostępne są ustawienia 17, 33, 84, 
166 VDC. Wejścia są skanowane co 0,5 ms i mogą być uwarunkowane do krytycznych zastosowań, timera czasu odbicia 
zestyków ustawianego od 0.0 ms do 16,0 ms. Gdy zestyki zewnętrzne są narażone na zanieczyszczenia w trudnych 
warunkach przemysłowych, dostępne są również dostępne wejścia zestykowe z automatycznym oczyszczaniem zestyków.

Wszystkie zmierzone wartości dostępne w sekcji pomiarowej przekaźnika uniwersalnego na przednim panelu i za 
pośrednictwem protokołów komunikacyjnych. Zmierzone wartości analogowe i sygnały binarne można zapisać w 
formacie COMTRADE z częstotliwością próbkowania od 8 do 64 próbek na cykl zasilania. Wartości analogowe można 
rejestrować rejestratorem danych, stosując znacznie wolniejsze tempo rejestracji przez długi okres czasu.

Dostępne są inne numery katalogowe zaawansowanych opcji przekaźników uniwersalnych do obsługi IEC 61850 Ed2.0 (w 
tym szybkiego GOOSE, serwera MMS, usług 61850 , plików ICD/CID/IID i tak dalej), IEEE 1588 (profil mocy IEEE C37.238) na 
podstawie synchronizacji czasu, CyberSentry (zaawansowane cyberbezpieczeństwo), protokół redundancji równoległej 
(PRP), IEC 60870-5-103 i tak dalej.
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2.5  Dane techniczne
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

2.5.1  Człony zabezpieczające
Czas pracy obejmuje czas aktywacji zestyku wyjścia wyzwolenia form-A, chyba że wskazano inaczej. Argumenty FlexLogic 
danego elementu są 4 ms szybsze. Należy to wziąć to pod uwagę podczas korzystania z FlexLogic do łączenia z innymi 
elementami zabezpieczającymi lub sterowania przekaźnika, budowaniu równań FlexLogic lub tworzeniu interfejsu z 
innymi inteligentnymi urządzeniami elektronicznymi (IED) lub urządzeniami systemu zasilania za pośrednictwem łączności 
lub innych zestyków wyjściowych. Jeśli nie określono, podane tutaj czasy zadziałania odnoszą się do układu 60 Hz przy 
częstotliwości znamionowej. Czasy zadziałania dla układu 50 Hz są 1.2 razy dłuższe.

FAZOWE/NEUTRALNE/DOZIEMNE NADPRĄDOWE ZWŁOCZNETOC
Prąd: Fazor lub wartość skuteczna
Poziom pobudzenia: 0,020 do 30,000 pu w krokach po 0.001
Poziom odwzbudzenia: 97% do 98% poziomu pobudzenia
Dokładność poziomu:

0.1 to 2.0  CT: ±0,5% odczytu lub ±0,4% wartości znamionowej (którakolwiek jest większa)
> 2.0  CT: ±1.5% odczytu > 2.0  obciążalność przekładnika prądowego

Kształt krzywych: IEEE umiarkowanie/silnie/bardzo silnie zależna; IEC (oraz BS) A/B/C oraz zależna z krótkim cza-
sem zwłoki; zależna GE IAC, zależna z krótkim czasem zwłoki/silnie zależna/ bardzo silnie 
zależna; I2t; FlexCurves™ (programowalna); czasowo niezależna (krzywa bazowa 0.01 s)

Mnożnik krzywej: Mnożnik czasowy = 0.00 do 600.00 w krokach po 0.01
Rodzaj zerowania: Bezzwłocznie/czasowo (wg IEEE)
Dokładność synchronizacji krzywej przy 1.03 do 20 x pobudzenie:

±3,5% czasu zadziałania lub ±½ cyklu (którakolwiek jest większa) od pobudzenia do zadziałania
Ograniczenie napięcia: Modyfikuje prąd pobudzenia dla napięcia w zakresie 0.1 < V < 0.9 znamionowego przekładnika 

napięciowego w stałej relacji liniowej

FAZOWE/NEUTRALNE/DOZIEMNE BEZZWŁOCZNE NADPRĄDOWE IOC
Poziom pobudzenia: 0,020 do 30,000 pu w krokach po 0.001
Poziom odwzbudzenia: 97 do 98% poziomu pobudzenia
Dokładność poziomu:

0.1 do 2.0  obciążalność przekładnika prądowego:±0,5% odczytu lub ±0,4% wartości znamionowej (którakolwiek jest większa)
> 2.0  obciążalność przekładnika prądowego:±1,5% odczytu

Wydłużenie zasięgu: <2%
Zwłoka pobudzenia: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01
Zwłoka zerowania: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01
Czas zadziałania: <16 ms przy 3  pobudzenie przy 60 Hz (bezzwłoczne nadprądowe fazowe/ziemnozwarciowe)

<20 ms przy 3  pobudzenie przy 60 Hz (bezzwłoczne nadprądowe punktu neutralnego)
Dokładność timera: ±3% czasu działania lub ±1/4 cyku (którakolwiek jest większa)

CZUŁE KIERUNKOWE MOCY
Zmierzona moc: trójfazowa, rzeczywista wartość skuteczna
Liczba stopni: 2
Kąt charakterystyki: 0 do 359° w krokach co 1
Kąt kalibracji: 0.00 do 0.95° w krokach po 0.05
Moc minimalna: -1,200 do 1,200 pu w krokach po 0.001
Dokładność poziomu pobudzenia: ±1% lub ±0,001 pu, którakolwiek jest większa
Histereza: 2% lub 0,001 pu, którakolwiek jest większa
Zwłoka pobudzenia: 0 do 600.00 s w krokach po 0.01
Dokładność timera: ±3% czasu działania lub ±1/4 cyku (którakolwiek jest większa)
Czas zadziałania: <50 ms
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PODNAPIĘCIOWE FAZOWE
Poziom pobudzenia: 0,004 do 3,000 pu w krokach po 0.001
Poziom odwzbudzenia: 102 do 103% poziomu pobudzenia
Dokładność poziomu: ±0,5% odczytu od 10 do 208 V
Kształt krzywych: GE IAV zależna;

czasowo niezależna (0,1 s krzywa bazowa)
Mnożnik krzywej: Mnożnik czasowy = 0.00 do 600.00 w krokach po 0.01
Dokładność synchronizacji krzywej przy <0,90 x pobudzenie:

±3,5% czasu zadziałania lub ±½ cyklu (którakolwiek jest większa) od pobudzenia do zadziałania
Czas zadziałania: <30 ms przy 0,9 pobudzenie przy 60 Hz dla trybu czasowo niezależnego

PODNAPIĘCIOWE POMOCNICZE
Poziom pobudzenia: 0,004 do 3,000 pu w krokach po 0.001
Poziom odwzbudzenia: 102 do 103% poziomu pobudzenia
Dokładność poziomu: ±0,5% odczytu od 10 do 208 V
Kształt krzywych: GE IAV odwrócona, czasowo niezależna
Mnożnik krzywej: Mnożnik czasowy = 0 do 600.00 w krokach po 0.01
Dokładność synchronizacji krzywej przy <0,90 x pobudzenie:

±3,5% czasu zadziałania lub ±½ cyklu (którakolwiek jest większa) od pobudzenia do zadziałania
Czas zadziałania: <30 ms przy 0,9 pobudzenie przy 60 Hz dla trybu czasowo niezależnego

FAZOWE NADNAPIĘCIOWE
Napięcie: Tylko fazor
Poziom pobudzenia: 0,004 do 3,000 pu w krokach po 0.001
Poziom odwzbudzenia: 97 do 98% poziomu pobudzenia
Dokładność poziomu: ±0,5% odczytu od 10 do 208 V
Zwłoka pobudzenia: 0,00 do 600,00 w krokach co 0,01 s 
Czas zadziałania: <30 ms przy 1,10  pobudzenie przy 60 Hz
Dokładność timera: ±3% czasu działania lub ±1/4 cyku (którakolwiek jest większa)

NADNAPIĘCIOWY SKŁADOWEJ ZEROWEJ
Poziom pobudzenia: 0,004 do 3,000 pu w krokach po 0.001
Poziom odwzbudzenia: 97 do 98% poziomu pobudzenia
Dokładność poziomu: ±0,5% odczytu od 10 do 208 V
Zwłoka pobudzenia: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0,01 (czasowo niezależna) lub krzywa zdefiniowana przez użyt-

kownika
Zwłoka zerowania: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01
Dokładność synchronizacji krzywej przy >1.1  pobudzenie:±3,5% czasu zadziałania lub ±1 cyklu (którakolwiek jest większa) od pobudze-

nia do zadziałania
Czas zadziałania: <30 ms przy 1.10  pobudzenie przy 60 Hz

NADNAPIĘCIOWE POMOCNICZE
Poziom pobudzenia: 0,004 do 3,000 pu w krokach po 0.001
Poziom odwzbudzenia: 97 do 98% poziomu pobudzenia
Dokładność poziomu: ±0,5% odczytu od 10 do 208 V
Zwłoka pobudzenia: 0 do 600.00 s w krokach po 0.01
Zwłoka zerowania: 0 do 600.00 s w krokach po 0.01
Dokładność timera: ±3% czasu działania lub ±1/4 cyku (którakolwiek jest większa)
Czas zadziałania: <30 ms przy 1,10  pobudzenie przy 60 Hz

NADCZĘSTOTLIWOŚCIOWE
Poziom pobudzenia: 20.00 do 65.00 Hz w krokach po 0.01
Poziom odwzbudzenia: Pobudzenie – 0.03 Hz
Dokładność poziomu: ±0.001 Hz
Zwłoka czasowa: 0 do 65.535 s w krokach po 0.001
Dokładność timera: ±3% czasu działania lub ±1/4 cyku (którakolwiek jest większa)
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Czas zadziałania: Typowo 4 cyklu w krokach 0.1 Hz/s
Typowo 3,5 cyklu w krokach 0.3 Hz/s
Typowo 3 cyklu w krokach 0.5 Hz/s

Typowe czasy są średnimi czasami zadziałania i obejmują zmienne, jak zmiana częstotliwości, metoda badania, i mogą się różnić w 
zakresie ± 0,5 cyklu.

LOKALNA REZERWA WYŁĄCZNIKOWA
Tryb: 1-biegunowy, 3-biegunowy
Nadzór prądowy: prąd fazowy, neutralny
Pobudzenie nadzoru prądowego: 0,020 do 30,000 pu w krokach po 0.001
Odwzbudzenie nadzoru prądowego: 97 do 98% poziomu pobudzenia
Dokładność nadzoru prądowego:

0.1 do 2.0  obciążalność przekładnika prądowego:±0,75% odczytu lub ±2% wartości znamionowej (którakolwiek jest większa)
powyżej  2  obciążalność przekładnika prądowego:±2,5% odczytu

PRĄD WYŁADOWANIA ŁUKOWEGO WYŁĄCZNIKA
Zasada: Zlicza zadziałania wyłącznika (I2t) i mierzy czas trwania zwarcia
Inicjacja: Programowalna dla poszczególnych faz od dowolnego operandu FlexLogic
Kompensacja dla przekaźników pomocniczych: 0 do 65.535 s w krokach po 0.001
Wartość progowa alarmu: 0 do 50000 kA2-cykl w krokach po 1
Dokładność czasu trwania zwarcia: 0,25 cyklu systemu elektroenergetycznego
Dostępność: 1 na baterię przekładnika prądowego z minimum 2

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZESKOKIEM ISKRY NA WYŁĄCZNIKU
Wielkość powodująca zadziałanie: prąd fazowy, napięcie oraz różnica napięć
Napięcie poziomu pobudzenia: 0,004 do 1,500 pu w krokach po 0.001
Napięcie poziomu odwzbudzenia: 97 do 98% poziomu pobudzenia
Prąd poziomu pobudzenia: 0,020 do 1,500 pu w krokach po 0.001
Prąd poziomu odwzbudzenia: 97 do 98% poziomu pobudzenia
Dokładność poziomu: ±0,5% odczytu lub ±0,1% wartości znamionowej, którakolwiek jest większa
Zwłoka pobudzenia: 0 do 65.535 s w krokach po 0.001
Dokładność timera: ±3% czasu działania lub ±42 ms (którakolwiek jest większa)
Czas zadziałania: <42 ms przy 1,10  pobudzenie przy 60 Hz

ZAPŁON PONOWNY PÓŹNY WYŁĄCZNIKA
Zasada: Wykrywanie stanu nadprądowego wysokiej częstotliwości ¼ cyklu po otwarciu wyłącznika
Dostępność: jeden na procesor sygnału cyfrowego (DSP)
Poziom pobudzenia: 0,1 do 2,00 pu w krokach po 0.01
Zwłoka zerowania: 0.000 do 65.535 s w krokach po 0.001

KONTROLA SYNCHRONIZMU
Maksymalna różnica napięć: 0 do 400000 V w krokach po 1
Maksymalna różnica kątów: 0 do 100° w krokach po 1
Maksymalna różnica częstotliwości: 0.00 do 2.00 Hz w krokach po 0.01
Histereza dla maksymalnej różnicy częstotliwości: 0.00 do 0.10 Hz w krokach po 0.01
Funkcja martwego źródła: brak, LV1 & DV2, DV1 & LV2, DV1 or DV2, DV1 xor DV2, DV1 & DV2 (L = pod napięciem, D= brak 

napięcia)
S-CLS MAX dF: 0.10 do 2.00 Hz w krokach po 0.01
S-CLS MIN dF: 0.00 do 1.00 Hz w krokach po 0.01
V2 MAG CORR FACTOR: 0,10 do 10,00 w krokach po 0,01
V2 ANGLE SHIFT: -180° do +180° w krokach po 1° 

SPZ
Zastosowania dwuwyłącznikowe
Schematy wyzwalania jedno i trójbiegunowego
Aż do 4 prób ponownego zamykania przed zablokowaniem
Wybierany tryb ponownego zamykania oraz sekwencji wyłącznika
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WYJŚCIE WYZWALAJĄCE
Gromadzi żądania wejść wyzwalania i ponownego zamknięcia oraz wystawia sygnały wyjściowe kontrolujące wyzwalanie i ponowne 

zamykanie.
Zwłoka timera komunikacji: 0 do 65535 s w krokach po 0.001
Timer zwarcia ewoluującego: 0.000 do 65.535 s w krokach po 0.001
Dokładność timera: ±3% czasu działania lub ±1/4 cyku (którakolwiek jest większa)

DETEKTOR OTWARTYCH BIEGUNÓW
Funkcjonalność: Wykrywanie stanu otwarcia bieguna, monitoring zestyków pomocniczych wyłącznika, prądu w 

każdej fazie , oraz opcjonalnych napięć na linii
Poziom pobudzenia prądowego: 0,020 do 30,000 pu w krokach po 0.001
Reaktancje pojemnościowe linii (XC1, XC0): 300.0 do 9999.9 s  w krokach co 0.1
Zdalny poziom pobudzenia prądu: 0,000 do 30,000 pu w krokach po 0.001
Poziom odwzbudzenia prądowego: Pobudzenie + 3%, nie mniejsze niż 0,05 pu

ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE TERMICZNE
Krzywe przeciążenia termicznego: Krzywa IEC 255-8
Prąd bazowy: 0,20 do 3,00 pu w krokach po 0.01
Współczynnik przeciążenia (k): 1,00 do 1,20 pu w krokach po 0.05
Stała czasowa wyzwolenia: 1 do 1000 min w krokach po 1
Stała czasowa zerowania: 1 do 1000 min w krokach po 1
Minimalny czas zerowania: 1 do 1000 min w krokach po 1
Dokładność licznika czasu (zimna krzywa): ±100 ms lub 2%, którekolwiek większe
Dokładność licznika czasu (gorąca krzywa): ±500 ms lub 2%, którekolwiek większe dla Ip < 0.9 × k × Ib oraz I / (k × Ib) > 1.1

MAGISTRALA WYZWALAJĄCA (WYZWOLENIE BEZ FLEXLOGIC)
Liczba członów: 6
Liczba wejść: 16
Czas zadziałania: <2 ms przy 60 Hz
Dokładność timera: ±3% lub 10 ms, którakolwiek jest większa

2.5.2  Człony programowalne przez użytkownika

FLEXLOGIC
Język programowania: Notacja polska odwrotna z wizualizacją graficzną (programowalna klawiatura)
Wiersze kodu: 1024
Zmienne wewnętrzne: 64
Obsługiwane operacje: NOT, XOR, OR (2 do 16 wejść), AND (2 do 16 wejść), NOR (2 do 16 wejść), NAND (2 do 16 wejść), 

przerzutnik (nadrzędność resetu), detektory krawędzi, liczniki czasu
Wejścia: dowolna zmienna logiczna, wejście zestykowe lub wirtualne
Liczba timerów: 32
Zwłoka pobudzenia: 0 do 60000 (ms, s, min) w krokach co 1
Zwłoka odwzbudzenia: 0 do 60000 (ms, s, min) w krokach co 1

FLEXCURVES™
Liczba: 4 (A do D)
Punkty zerowania: 40 (0 do 1 z pobudzenia)
Punkty zadziałania: 80 (1 do 20 z pobudzenia)
Zwłoka czasowa: 0 do 65535 ms w krokach po 1

STANY FLEX
Liczba: maksymalnie 256 zmiennych logicznych pogrupowanych pod 16 adresami Modbus
Programowalność: dowolna zmienna logiczna, wejście zestykowe lub wirtualne

FLEXELEMENTS™
Liczba członów: 8
Sygnał działania: dowolna analogowa rzeczywista wartość lub dwie wartości w trybie różnicowym
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Tryb sygnału działania: oznaczona lub wartość bezwzględna
Tryb pracy poziom, przyrost
Kierunek komparatora: nad, pod
Poziom pobudzenia: -90,000 do 90,000 pu w krokach po 0.001
Histereza: 0,1 do 50,0% w krokach po 0,1
Przyrost dt: 20 ms do 60 dni
Zwłoka pobudzenia i odwzbudzenia: 0.000 do 65.535 s w krokach po 0.001

PRZERZUTNIKI TYPU LATCH (ZATRZASK) Z PAMIĘCIĄ NIEULOTNĄ
Typ: nadrzędność wystawienia lub nadrzędność resetu
Liczba: 16 (programowalnych indywidualnie)
Wyjście: przechowywane w pamięci nieulotnej
Sekwencja wykonawcza: Jako wejście przed zabezpieczeniem, sterowaniem oraz FlexLogic

WSKAŹNIKI LED PROGRAMOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA (zaawansowane i standardowe panele przednie)
Liczba: 48 plus wyzwalanie i alarm
Programowalność: z dowolnej zmiennej logiczne, zestyku lub wejścia wirtualnego
Tryb zerowania: samoresetowanie lub zatrzaskiwanie

TEST DIOD
Inicjacja: z dowolnego wejścia zestykowego lub programowalnego przez użytkownika warunku
Liczba testów: 3, przerywane w dowolnym momencie
Czas trwania pełnego testu: Około 3 min
Sekwencja testowa 1: wszystkie diody LED włączone
Sekwencja testowa 2: wszystkie diody LED wyłączone, jedna dioda LED włączona w danym momencie przez 1 s
Sekwencja testowa 3: wszystkie diody LED włączone, jedna dioda LED wyłączona w danym momencie przez 1 s

WYŚWIETLACZE PROGRAMOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA (zaawansowane i standardowe panele przednie)
Liczba ekranów: 16
Liczba wierszy na ekranie: 2  20 znaków alfanumerycznych
Parametry: do 5, dowolne adresy rejestrów Modbus
Wywoływanie i przewijanie: klawiatura lub dowolny programowalny przez użytkownika warunek, w tym naciśnięcie przyci-

sku

PRZYCISKI STEROWANIA (zaawansowane i standardowe panele przednie)
Liczba przycisków: 7
Działanie: wysterowanie operandów FlexLogic.

PRZYCISKI PROGRAMOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA (opcjonalne)
Liczba przycisków: 12 na standardowym panelu przednim

16 na zaawansowanym poziomym panelu przednim
6 na zaawansowanym pionowym panelu przednim
16 na graficznym panelu przednim (8 fizycznych przycisków, 8 graficznych przycisków inter-
fejsu)

Tryb: samozerujące, zatrzaskiwane
Komunikat ekranowy: 2 wiersze po 20 znaków w każdym
Timer odwzbudzenia: 0.00 do 60.00 s w krokach po 0.05
Timer autoresetu: 0.2 do 600.0 s w krokach po 0.1
Timer wstrzymywania: 0.0 do 10.0 s w krokach po 0.1

PRZEŁĄCZNIK WYBIERAKOWY
Liczba członów: 2
Górna graniczne położenie: 1 do 7 w krokach po 1
Tryb wybierania: limit czasu lub potwierdzenie
Timer limitu czasu: 3.0 do 60.0 s w krokach po 0.1
Wejścia sterownicze: typu step-up oraz  3-bitowe
Tryb uruchamiania: przywrócenie z pamięci nieulotnej lub synchronizacja z 3-bitowym wejściem sterowniczym lub 

tryb synchronizacji/przywrócenia
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CZŁONY CYFROWE
Liczba członów: 48
Sygnał działania: Dowolny argument FlexLogic
Zwłoka pobudzenia: 0.000 do 999999.999 s w krokach po 0.001
Zwłoka odwzbudzenia: 0.000 do 999999.999 s w krokach po 0.001
Dokładność synchronizacji: ±3% lub ±4 ms, którakolwiek jest większa

2.5.3  Monitorowanie

OSCYLOGRAFIA
Maksymalna liczba rekordów: 64
Częstotliwość próbkowania: 64 próbek w jednym cyklu systemu elektroenergetycznego
Wyzwalacze: dowolne pobudzenie członu, odwzbudzenie lub zadziałanie, zmiana stanu wejścia zestykowego, 

zmiana stanu wyjścia zestykowego; równanie FlexLogic autodiagnostyczne
Dane: Kanały wejściowe AC; stan członu ; stan wejścia zestykowego; stan wyjścia zestykowego
Przechowywanie danych: w pamięci nieulotnej

REJESTRATOR ZDARZEŃ
Pojemność: 1024 zdarzeń
Znacznik czasowy: do 1 mikrosekundy
Wyzwalacze: dowolne pobudzenie członu, odwzbudzenie lub zadziałanie, zmiana stanu wejścia zestykowego, 

zmiana stanu wyjścia zestykowego; zdarzenia autodiagnostyczne
Przechowywanie danych: w pamięci nieulotnej

REJESTRATOR DANYCH
Liczba kanałów: 1 do 16
Parametry: dowolna dostępna rzeczywista wartość analogowa
Częstotliwość próbkowania: 15 do 3600000 ms w krokach po 1
Trigger (wyzwalanie): Dowolny argument FlexLogic
Tryb: ciągły lub wyzwalany
Pojemność pamięci: (NN oznacza liczbę zależną od pamięci)

Częstotliwość 1-sekundowa:
01 kanałów przez NN dni

16 kanałów przez NN dni


Częstotliwość 60-minutowa:
01 kanałów przez NN dni
16 kanałów przez NN dni

LOKALIZATOR ZWARĆ
Liczba niezależnych lokalizatorów zwarć: 1 na baterię przekładnika prądowego (maksymalnie 4)
Metoda: Z jednego końca linii
Źródło napięcia: VT podłączone w gwiazdę, VT podłączone w w trójkąt i napięcie punktu neutralnego, VT podłą-

czone w trójkąt i składowa zerowa prądu (przybliżenie)
Maksymalna dokładność, jeżeli: Rezystancja zwarcia wynosi zero lub prądy zwarciowe ze wszystkich zacisków liniowych są 

w fazie
Dokładność przekaźnika: ±1.5% (V > 10 V, I > 0.1 pu)
Dokładność w najgorszym przypadku:

VT%error + dane użytkownika
CT%error + dane użytkownika
ZLine%error + dane użytkownika
RELAY ACCURACY%error + 1.5%

SYNCHROFAZOR
Format wyjścia: Zgodnie z normą IEEE C37.118-2011, C37.118.1a-2014 lub IEC 61850-90-5
Liczba kanałów: 14 synchrofazorów, 8 analogowych, 16 cyfrowych
TVE (wynikowy błąd wektorowy): <1%



2-28 C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL

DANE TECHNICZNE CHAPTER 2: OPIS PRODUKTU

2

Wyzwalanie: częstotliwość, napięcie, prąd, moc, szybkość zmian częstotliwości, zdefiniowane przez użytkow-
nika

Częstotliwość raportowania: 1, 2, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50 lub 60 razy na sekundę dla klas P i M, oraz 100 lub 120 razy na 
sekundę tylko dla klasy P

Liczba klientów: Jeden przez port TCP/IP i jeden przez UDP/IP na agregator
Zakresy AC: zgodnie ze wskazaniami w odpowiednich rozdziałach danych technicznych
Format raportowania sieciowego: liczby całkowite 16-bitowe (dla IEEE C37.118) lub zmiennoprzecinkowe IEEE 32-bitowe
Styl raportowania sieciowego: współrzędne prostokątne (część rzeczywista i urojona dla IEEE C37.188) lub biegunowe (ampli-

tuda oraz kąt)
Post-filtracja: brak, 3-punktowa, 5-punktowa, 7-punktowa
Kalibracja: ±5° (kąt) and ±5% (amplituda)

2.5.4  Pomiary

PRĄD SKUTECZNY (RMS): FAZOWY, NEUTRALNY ORAZ ZIEMNOZWARCIOWY
Dokładność przy

0.1 do 2.0  obciążalność przekładnika prądowego:±0,25% odczytu lub ±0,1% wartości znamionowej (którakolwiek jest większa)
2.0  obciążalność przekładnika prądowego:±1,0% odczytu

WARTOŚĆ SKUTECZNA NAPIĘCIA
Dokładność: ±0,5% odczytu od 10 do 208 V

MOC RZECZYWISTA [W]
Dokładność przy 0.1 do 1.5 x obciążalności przekładnika prądowego i 0.8 do 1.2 x obciążalności przekładnika napięciowego:

±1.0% odczytu przy –1.0  PF < –0.8 i 0.8 < PF 10

MOC BIERNA (VARS)
Dokładność przy 0.1 do 1.5 x obciążalności przekładnika prądowego i 0.8 do 1.2 x obciążalności przekładnika napięciowego:

±1.0% odczytu przy –0.2  PF  0.2

MOC POZORNA (VA)
Dokładność przy 0.1 do 1.5 x obciążalności przekładnika prądowego i 0.8 do 1.2 x obciążalności przekładnika napięciowego:

±1,0% odczytu

ENERGIA CZYNNA (POBRANA I ODDANA)
Dokładność: ±2,0% odczytu
Zakres: ±0 do 1  106 MWh
Parametry: Tylko trójfazowe
Częstotliwość aktualizacji: 50 ms

ENERGIA BIERNA (POBRANA I ODDANA)
Dokładność: ±2,0% odczytu
Zakres: ±0 do 1  106 Mvarh
Parametry: Tylko trójfazowe
Częstotliwość aktualizacji: 50 ms

CZĘSTOTLIWOŚĆ
Dokładność przy

V = 0.8 do 1.2 pu: ±0,001 Hz (gdy do pomiaru częstotliwości wykorzystywany jest sygnał napięciowy)
I = 0.1 to 0.25 pu: ±0.005 Hz
I > 0.25 pu: ±0,02 Hz (gdy do pomiaru częstotliwości wykorzystywany jest sygnał prądowy)

ZAPOTRZEBOWANIE
Pomiary: fazy A, B oraz C chwilowe oraz maksymalne zmierzone prądy

moc trójfazowa (P, Q oraz S) chwilowa oraz maksymalne zmierzone prądy
Dokładność: ±2.0%
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2.5.5  Wejścia

PRĄD AC
Prąd znamionowy pierwotny przekładnika prądowego:1 do 50000 A
Prąd znamionowy wtórny przekładnika prądowego:1 lub 5 A przez podączenie
Obciążenie przekaźnika: < 0,2 VA przy prądzie znamionowym wtórnym
Zakres konwersji:

Standardowy przekładnika prądowego:0.02 do 46  wartość skuteczna znamionowego symetrycznego prądu przekładnika prądowego
Moduł przekładnika prądowego zabezpieczenia czułego ziemnozwarciowego: 0.002 do 4,6  wartość skuteczna znamionowego syme-

trycznego prądu przekładnika prądowego
Obciążalność prądowa: 20 ms przy 250-krotności prądu znamionowego

1 s przy 100-krotności prądu znamionowego
Ciągły 4xInom

Natężenie prądu zwarciowego: 150000 A wartości skutecznej symetrycznego prądu przekładnika prądowego, 250 V maksymal-
nie (prąd pierwotny do zewnętrznego przekładnika prądowego)

NAPIĘCIE PRZEMIENNE
Prąd znamionowy wtórny przekładnika napięciowego:50,0 do 240,0 V
Przekładnia PN: 1,00 do 24000,00
Obciążenie przekaźnika: < 0,25 VA przy 120 V
Zakres konwersji: 1 do 275 V
Obciążalność napięciowa: ciągłe przy 260 V względem przewodu neutralnego

1 min/godz. przy 420 V względem przewodu neutralnego

CZĘSTOTLIWOŚĆ
Ustawienie częstotliwości znamionowej: 25 do 60 Hz
Częstotliwość próbkowania: 64 próbek w jednym cyklu systemu elektroenergetycznego
Zakres śledzenia częstotliwości: 20 do 70 Hz

ZESTYKI WEJŚCIOWE
Zestyki bezpotencjałowe: 1000  maximum
Zestyki potencjałowe: maks. 300 V DC
Wybieralne wartości progowe: 17 V, 33 V, 84 V, 166 V
Tolerancja: ±10%
Zestyki dla wspólnego powrotu: 4
Czas rozpoznawania: < 1 ms
Czas odbicia zestyków: 0,0 do 16,0 ms w krokach po 0,5
Ciągły pobór prądu: 4 mA (gdy zasilane)

WEJŚCIA ZESTYKOWE Z AUTOMATYCZNYM OCZYSZCZANIEM ZESTYKÓW
Zestyki bezpotencjałowe: 1000  maximum
Zestyki potencjałowe: maks. 300 V DC
Wybieralne wartości progowe: 17 V, 33 V, 84 V, 166 V
Tolerancja: ±10%
Zestyki dla wspólnego powrotu: 2
Czas rozpoznawania: < 1 ms
Czas odbicia zestyków: 0,0 do 16,0 ms w krokach po 0,5
Ciągły pobór prądu: 4 mA (gdy zasilane)
Prąd impulsowy automatycznego oczyszczania zestyków: 50 do 70 mA
Czas trwania impulsu automatycznego oczyszczania zestyków: 25 do 50 ms

WEJŚCIA DCMA
Wejście prądowe (mA DC): 0 do –1, 0 do +1, –1 do +1, 0 do 5, 0 do 10, 0 do 20, 4 do 20 (programowane)
Impedancja wejściowa: 379  ±10%
Zakres konwersji: -1 do + 20 mA DC 
Dokładność: ±0,2% pełnej skali
Typ: pasywne
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WEJŚCIA RTD
Typ (trójprzewodowe): 100  Platyna, 100 i 120  Nikiel, 10  Miedź
Prąd pomiarowy: 5 mA
Zakres: -50 do +250°C
Dokładność: ±2°C
Izolacja: 36 V międzyszczytowe

WEJŚCIE IRIG-B
Przyjęte formaty IRIG: B000…B007, B120…B127
Bity kontrolne IRIG: IEEE Std C37.118.1-2011
Modulacja amplitudowa: 1 do 10 V międzyszczytowe
Przesunięcie DC: Kompatybilne z TTL
Impedancja wejściowa: 50 k
Izolacja: 2 kV

WEJŚCIA BEZPOŚREDNIE
Punkty wejściowe: 32
Urządzenie zdalne: 16
Domyślne stany przy utracie komunikacji: wł., wył., ostatni/wył., ostatni/wł.
Konfiguracja pierścienia: Tak, Nie
Prędkość transmisji: 64 lub 128 kb / s 
CRC: 32-bitowa
Alarm CRC:

Odpowiadające na: szybkość wysyłania komunikatów braku sprawdzenia sumy kontrolnej (CRC)
Licznik komunikatów monitoringu: 10 do 10000 w krokach po 1
Wartość progowa alarmu: 1 do 1000 w krokach po 1

Alarm niezwróconego komunikatu:
Odpowiadające na: szybkość niezwróconych komunikatów w konfiguracji pierścieniowej
Licznik komunikatów monitoringu: 10 do 10000 w krokach po 1
Wartość progowa alarmu: 1 do 1000 w krokach po 1

TELEZABEZPIECZENIE
Punkty wejściowe: 16
Urządzenie zdalne: 3
Domyślne stany przy utracie komunikacji: wł., wył., ostatni/wył., ostatni/wł.
Konfiguracja pierścienia: Nie
Prędkość transmisji: 64 lub 128 kb / s 
CRC: 32-bitowa

2.5.6  Zasilanie

MAŁY ZAKRES
Znamionowe napięcie DC: 24 do 48 V
Minimalne napięcie stałe: 20 V
Maksymalne napięcie stałe: 75 V dla modułu zasilacza SL
Utrzymanie zaniku napięcia: czas trwania 200 ms przy maksymalnym obciążeniu
UWAGA: Niski zakres tylko DC.

WYSOKI ZAKRES
Znamionowe napięcie DC: 125 do 250 V
Minimalne napięcie stałe: 88 V
Maksymalne napięcie stałe: 300 V
Znamionowe napięcie przemienne AC: 100 do 240 V przy 50/60 Hz
Minimalne napięcie przemienne AC: 88 V przy 25 do 100 Hz
Maksymalne napięcie przemienne AC: 265 V przy 25 do 100 Hz
Utrzymanie zaniku napięcia: czas trwania 200 ms przy maksymalnym obciążeniu
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WSZYSTKIE ZAKRESY
Wytrzymałość napięciowa: 2  Najwyższe napięcie znamionowe przez 10 ms
Pobór mocy: Typowy = 15 to 20 W/VA

Maksymalny = 45 W/VA
Należy się skontaktować z fabryką, by uzyskać dokładne informacje o poborze mocy dla 
poszczególnych opcji

WEWNĘTRZNY BEZPIECZNIK
Dane znamionowe:

Zasilanie niskiego zakresu: 8 A / 250 V
Zasilanie wysokiego zakresu: 4 A / 250 V

Zdolność wyłączeniowa:
AC: 100 000 A RMS symetryczne
DC: 10 000 A

2.5.7  Wyjścia

PRZEKAŹNIK FORM-A
Zdolność łączeniowa i przewodzenia przez 0.2 s:30 A zgodnie z ANSI C37.90
Zdolność przewodzenia ciągła: 6 A
Przerwa (DC indukcyjne, L/R = 40 ms):

Czas zadziałania: < 4 ms
Materiał zestyku: Stop srebra

PRZEKAŹNIK BLOKUJĄCY
Zdolność łączeniowa i przewodzenia przez 0.2 s:30 A zgodnie z ANSI C37.90
Zdolność przewodzenia ciągła: 6 A zgodnie z IEEE C37.90
Przerwa (DC rezystancyjne zgodnie z IEC61810-1):

Czas zadziałania: < 4 ms
Materiał zestyku: Stop srebra
Sterowanie: odrębne wejścia zadziałania i zerowania
Tryb sterowania: nadrzędność zadziałania lub nadrzędność resetu

MONITOR NAPIĘCIA TYP A
Zastosowane napięcie: ok. 15 do 250 V DC
Prąd podtrzymujący: ok. 1 do 2,5 mA

MONITO PRĄDU TYP A
Prąd graniczny: ok. 80 do 100 mA

PRZEKAŹNIK TYPU C ORAZ AWARII KRYTYCZNEJ
Zdolność łączeniowa i przewodzenia przez 0.2 s:30 A zgodnie z ANSI C37.90
Zdolność przewodzenia ciągła: 8 A

Napięcie Prąd

24 V 1 A

48 V 0.5 A

125 V 0.3 A

250 V 0.2 A

Napięcie Prąd

24 V 6 A

48 V 1.6 A

125 V 0.4 A

250 V 0.2 A
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Przerwa (DC indukcyjne, L/R = 40 ms):

Czas zadziałania: < 8 ms
Materiał zestyku: Stop srebra

SZYBKI PRZEKAŹNIK TYPU C
Zdolność łączeniowa i przewodzenia: maks. 0,1 A (obciążenie rezystancyjne)
Minimalna impedancja obciążenia

Czas zadziałania: < 0.6 ms
Wewnętrzny rezystor ograniczający: 100  2 W

PÓŁPRZEWODNIKOWY PRZEKAŹNIK WYJŚCIOWY
Czas zadziałania i powrotu: <100 µs
Napięcie maksymalne: 265 V DC
Maksymalny prąd upływowy w stanie wyłączonym
(z wyłączeniem prądu obwodu monitora napięciowego): 100 µA
Maksymalny prąd długotrwały: 5 A przy 45°C; 4 A przy 65°C
Zdolność łączeniowa i przewodzenia:

przez 0,2 s: 30 A zgodnie z ANSI C37.90
przez 0,03 s: 300 A

Zdolność wyłączania:

WYJŚCIE ZEWNĘTRZNE ZASILANIA STERUJĄCEGO (dla wejścia zestyku bezpotencjałowego)
Pojemność: 100 mA DC przy 48 V DC

Napięcie Prąd

24 V 1 A

48 V 0.5 A

125 V 0.3 A

250 V 0.2 A

Napięcie na 
wejściu

Impedancja

Rezystor 2 W Rezystor 1 W

250 V DC 20 K 50 K

120 V DC 5 K 2 K

48 V DC 2 K 2 K

24 V DC 2 K 2 K

Uwaga: wartości dla 24 V i 48 V są takie same, ze 
względu na wymagany spadek napięcia 95% na całej 
impedancji obciążenia.

Specyfikacja UL 508 Zastosowanie w 
zakładzie 
energetycznym
(Układ samoczynnego 
ponawiania 
zamykania)

Zastosowanie 
przemysłowe

Operacje na 
przedział

5000 operacji
1 sekunda włączone
9 sekund wyłączone

5 operacji
0,2 sekundy włączone 
0,2 sekundy 
wyłączone
w ciągu 1 minuty

10000 operacji
0,2 sekundy włączone
30 sekundy wyłączone

1000 operacji
0,5 sekundy włączone
0,5 sekundy 
wyłączone

Zdolność 
rozłączeniowa
(0 do 250 V prądu 
DC)

3.2 A at L/R = 10 ms 10 A at L/R = 40 ms 10 A at L/R = 40 ms

1.6 A at L/R = 20 ms

0.8 A
L/R  = 40 ms
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Izolacja: ±300 Vpk

WYJŚCIA BEZPOŚREDNIE
Punkty wyjściowe: 32

WYJŚCIA DCMA
Zakres: –1 do 1 mA, 0 do 1 mA, 4 do 20 mA
Maks. rezystancja obciążenia: 12 k dla zakresu –1 do 1 mA

12 k dla zakresu 0 do 1 mA
600  dla zkaresu 4 do 20 mA

Dokładność: ±0,75% pełnej skali dla zakresu od 0 do 1 mA
±0,5% pełnej skali dla zakresu od -1 do 1 mA
±0,75% pełnej skali dla zakresu od 0 do 20 mA

99% czasu ustalania się do zmiany skokowej: 100 ms
Izolacja: 1.5 kV
Sygnał sterujący: dowolna wielkość FlexAnalog
Górny i dolny limit dla sygnału sterującego: -90 do 90 pu w krokach po 0.001

2.5.8  Protokoły komunikacyjne

IEC 61850
IEC 61850: Obsługa IEC 61850 Edycja 2.0. Szczegółowe informacje można znaleźć w Poradniku komunikacji 

dla serii urządzeń przekaźników uniwersalnych UR.

RS232 (zaawansowane i standardowe panele przednie)
Port przedni 19.2 kbps, Modbus RTU

USB (graficzny panel przedni)
Port przedni USB 2.0 typ B

RS485
1 tylny port: Maksymalnie do 115 kbps, Modbus RTU, DNP 3, IEC 60870-5-103
Typowa odległość: 1200 m
Izolacja: 2 kV, izolowane razem przy 36 Vpk

PORT ŚWIATŁOWODOWY ETHERNET

ETHERNET (10/100 MB SKRĘTKA)
Tryby: 10 Mb, 10/100 Mb (automatyczna detekcja)
Złącze: RJ45

SIMPLE NETWORK TIME PROTOCOL (SNTP)
Błąd synchronizacji zegara: <10 ms (typowy)

Parametr Typ światłowodu

100 Mb 
wielomodowy

Długość fali 1310 nm

Złącze LC

Moc nadawania –20 dBm

Czułość odbiornika –30 dBm

Bilans mocy 10 dB

Maksymalna moc 
wejściowa

–14 dBm

Typowa odległość 2 km

Pełny dupleks tak

Redundancja tak
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PROTOKÓŁ PRECYZYJNEJ SYNCHRONIZACJI CZASU (PTP)
PTP IEEE Std 1588 2008 (wersja 2)
Profil mocy (PP) zgodnie z normą IEEE PC37.238TM2011
Urządzenie zegarowe slave-only
Mechanizm pomiaru opóźnienia pomiędzy sąsiadującymi zegarami

PROTOKÓŁ REDUNDANCJI RÓWNOLEGŁEJ (PRP) 
(IEC 62439-3, ROZDZIAŁ 4, 2012) 
Wykorzystywane porty Ethernet: 2 i 3
Obsługiwane sieci: 10/100 Mb Ethernet

OTHER
TFTP, SFTP, HTTP, IEC 60870-5-104, Ethernet Global Data (EGD), IEEE C37.118

2.5.9  Komunikacja między przekaźnikami

OPCJE INTERFEJSU ZE SKRĘTKĄ EKRANOWANĄ

BILANS MOCY ŁĄCZA BUDGET I MAKSYMALNA OPTYCZNA MOC WEJŚCIOWA
Poniższe dane techniczne dotyczą modułów interfejsu filtrów wyprodukowanych od stycznia 2012 r.

Poniższe dane techniczne dotyczą modułów interfejsu filtrów wdrożonych od stycznia 2012 r.

Typ interfejsu Typowa odległość

RS422 1200 m

G.703 100 m

Odległość dla interfejsu RS422 jest zależna od mocy nadajnika i nie uwzględnia źródła zegarowego zapewnionego 
przez użytkownika.

Emiter, typ 
światłowodu

Typ kabla Moc nadawania Czułość 
odbiornika

Bilans mocy Maksymalna 
optyczna moc 
wejściowa:

820 nm, 
wielomodowy

62.5/125 μm -16 dBm -32 dBm 16 dBm -8 dBm

50/125 μm -20 dBm 12 dBm

1300 nm, 
wielomodowy

62.5/125 μm -16 dBm -32 dBm 16 dBm -8 dBm

50/125 μm -20 dBm 12 dBm

1300 nm 
jednomodowy

9/125 μm -15 dBm -32 dBm 17 dBm -8 dBm

1300 nm Laser, 
jednomodowe

9/125 μm 0 dBm -34 dBm 34 dBm -8 dBm

1550 nm Laser, 
jednomodowe

9/125 μm 5 dBm -34 dBm 39 dBm -10 dBm

Emiter, typ światłowodu Moc 
nadawani
a

Czułość 
odbiornika

Bilans mocy Maksymalna 
optyczna moc 
wejściowa:

820 nm LED, wielomodowe –20 dBm –30 dBm 10 dB –7.6 dBm

1300 nm LED, wielomodowe –21 dBm –30 dBm 9 dB –11 dBm

1300 nm ELED, jednomodowe –23 dBm –32 dBm 9 dB –14 dBm

1300 nm Laser, jednomodowe –1 dBm –30 dBm 29 dB –14 dBm

1550 nm Laser, jednomodowe +5 dBm –30 dBm 35 dB –14 dBm
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TYPOWA ODLEGŁOŚĆ DLA ŁĄCZA

STRATY NA ZŁĄCZACH (sumaryczne na obu końcach)
Złącze ST: 0.7 dB (each)

STRATY W ŚWIATŁOWODACH
820 nm wielomodowy 3 dB/km
1300 nm wielomodowy 1 dB/km
1300 nm jednomodowy: 0.35 dB/km
1550 nm jednomodowy: 0.25 dB/km
Tłumienność spojenia: Jedno spojenie co 2 km, przy stracie 0,05 dB na spojenie

MARGINES SYSTEMU
Dodatkowa strata 3 dB dodana do obliczeń w celu skompensowania wszystkich pozostałych strat.

Skompensowana różnica w opóźnieniach kanału nadawania i odbioru (asymetria kanałów) za pomocą zegara satelitarnego GPS: 10 ms

2.5.10  Zabezpieczenie CyberSentry

OPCJE
Opcje oprogramowania: Poziom 1

2.5.11  Graficzny panel przedni

WYŚWIETLACZ
Typ: kolorowy graficzny podświetlany wyświetlacz LCD
Rozmiar: 7 cali (17,8 cm)
Rozdzielczość: 800 x 480 pikseli

Te bilanse mocy obliczono na podstawie najgorszej mocy nadajnika podanej przez producenta i najgorszej czułości 
odbiornika.

Bilanse mocy dla 1300 nm ELED są obliczane z podanej przez producenta mocy nadajnika i czułości odbiornika w 
temperaturze otoczenia. W ekstremalnych temperaturach, wartości te różnią się o komponent tolerancji. Średnio 
moc wyjściowa maleje przy wzroście temperatury o czynnik 1 dB / 5 °C.

Emiter, typ 
światłowodu

Typ kabla Typ złącza Typowa odległość

Przed 
styczniem 
2012

Od stycznia 
2012

820 nm LED,
wielomodowe

62.5/125 μm ST 1.65 km 2 km

50/125 μm ST 1.65 km 2 km

1300 nm LED,
wielomodowe

62.5/125 μm ST 4 km 5 km

50/125 μm ST 4 km 5 km

1300 nm ELED,
jednomodowe

9/125 μm ST 11.4 km 20 km

1300 nm Laser,
jednomodowe

9/125 μm ST 64 km 65 km

1550 nm Laser,
jednomodowe

9/125 μm ST 105 km 125 km

Typowe wymienione odległości oparte są na następujących założeniach dla strat w systemie. Ponieważ 
rzeczywiste straty będą różnić się w zależności od instalacji, odległość, którą obejmuje system może się różnić.
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Strony: 5 stron ze schematami jednokreskowymi z elementami sterowania, statusem i wartościami 
pomiarowymi,
nawet 8 stron sygnalizatorów z 96 okienkami sygnalizatorów łącznie,
1 strona z pomiarami fazorowymi dla każdego źródła AC,
5 stron z wartościami zmierzonymi w tabelach z dynamicznymi pomiarami i statusem,
dynamicznie aktualizowana strona rejestratora zdarzeń,
strona z informacjami o produkcie
ustawienia, wartości rzeczywiste, komunikaty o błędach (cele)

WSKAŹNIKI LED
Funkcje: 5 wskaźników statusu urządzenia

9 wskaźników przyczyn zdarzeń
8 wskaźników przycisków programowanych przez użytkownika.

PRZYCISKI
Typ: membranowe
Funkcje: 5 dolnych przycisków zakładek i 1 przycisk strony głównej do przywoływania stron,

4 przyciski kierunkowe, 1 przycisk Enter i 1 przycisk Escape do wyboru członów,
10 przycisków bocznych do sterowania siecią elektroenergetyczną,
przycisk zerowania,
8 fizycznych przycisków programowalnych przez użytkownika, 8 graficznych przycisków inter-
fejsu

OCHRONA PRZED CZYNNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI
Kod IP: IP54 z przodu, IP10 z tyłu (IP20 z tyłu z pokrywą P20)

2.5.12  Środowisko

TEMPERATURA OTOCZENIA
Temperatura przechowywania: –40 to 85°C
Temperatura pracy: –40 do 60°C; kontrast może być słabszy w temperaturze poniżej –20°C

WILGOTNOŚĆ
Wilgotność: Praca maksymalnie do 95% (bez skraplania) przy 55°C (zgodnie z wariantem IEC60068-2-30 1, 6 

dni)

INNE
Wysokość: 2000 m (maksymalna)
Stopień zanieczyszczenia: II
Kategoria przepięciowa: II
Stopień ochrony IP20 z przodu, IP10 z tyłu (standardowy panel przedni i stary zaawansowany panel przedni)

IP40 z przodu, IP10 z tyłu (nowy zaawansowany panel przedni)
IP54 z przodu z kołnierzem montażowym IP54 (nowy zaawansowany panel przedni)

Ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń z akcesorium do obudowy IP20:
IP20 z tyłu

Hałas: 0 dB
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2.5.13  Badania typu

C60 BADANIA TYPU

1 Nie testowane przez stronę trzecią

Test Norma odniesienia Poziom testu

Wytrzymałość napięciowa dielektryka EN 60255-51 2.2 kV

Wytrzymałość na napięcie udarowe EN 60255-51 5 kV

Drgania tłumione IEC 61000-4-18 / IEC 60255-22-1 2.5 kV CM, 1 kV DM

Wyładowanie elektrostatyczne EN 61000-4-2 / IEC 60255-22-2 Poziom 3

Odporność na pole 
elektromagnetyczne

EN 61000-4-3 / IEC 60255-22-3 Poziom 3

Szybkie, przejściowe zakłócenia EN 61000-4-4 / IEC 60255-22-4 Klasa A i B

Odporność na udary EN 61000-4-5 / IEC 60255-22-5 Poziom 3 i 4

Odporność na przewodzone pole 
elektromagnetyczne o częstotliwości 
radiowej

EN 61000-4-6 / IEC 60255-22-6 Poziom 3

Odporność na częstotliwości sieci 
elektroenergetycznej

EN 61000-4-71 / IEC 60255-22-7 Klasa A i B

Przerwa napięcia i tętnienie DC IEC 60255-11 Tętnienie 12%, przerwy 200 ms

Emisje promieniowane i przewodzone CISPR11 / CISPR22 / IEC 60255-25 Klasa A

Drgania sinusoidalne IEC 60255-21-1 Klasa 1

Wstrząsy i uderzenia IEC 60255-21-2 Klasa 1

Sejsmiczne IEC 60255-21-3 Klasa 1

Odporność na pole magnetyczne 
zasilania

IEC 61000-4-8 Poziom 5

Odporność na impulsowe pole 
magnetyczne

IEC 61000-4-9 Poziom 4

Odporność na tłumione pole 
magnetyczne

IEC 61000-4-10 Poziom 4

Zapady napięcia i przerwy w zasilaniu IEC 61000-4-11 0, 40, 70, 80% zapady; 250 / 300 przerw cykli

Drgania tłumione IEC 61000-4-121 2.5 kV CM, 1 kV DM

Odporność na przewodzone pole 
elektromagnetyczne o częstotliwości 
radiowej, 0 do 150 kHz

IEC 61000-4-16 Poziom 4

Tętnienie napięcia IEC 61000-4-17 Tętnienie 15%

Stopień ochrony IEC 605291 IP20 z przodu, IP10 z tyłu

Zimne IEC 60068-2-1 –40°C przez 16 godzin

Gorący IEC 60068-2-2 85°C przez 16 godzin

Wilgotność IEC 60068-2-30 6 dni, wariant 1

Drgania tłumione IEEE/ANSI C37.90.1 2,5 kV, 1 MHz

Odporność na pole 
elektromagnetyczne o częstotliwości 
radiowej

IEEE/ANSI C37.90.2 20 V/m, 80 MHz do 1 GHz

Bezpieczeństwo UL 508 e83849 NKCR

Bezpieczeństwo UL C22.2-14 e83849 NKCR7

Bezpieczeństwo UL 1053 e83849 NKCR

Bezpieczeństwo IEC 60255-27 Izolacja: klasa 1, stopień zanieczyszczenia: 2, 
nadnapięcie kat II
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2.5.14  Testy produkcyjne

THERMAL (ZAB. TERMICZNE)
Produkty są poddawane badaniom środowiskowym na podstawie procesu próbkowania przyjętego poziomu jakości (AQL).

2.5.15  Zatwierdzenia
ZATWIERDZENIA

2.5.16  Konserwacja

MONTAŻ
Zamocować uchwyty montażowe i dokręcić momentem obrotowym 2.26 Nm (±2 0.226 Nm).

CZYSZCZENIE
Normalnie czyszczenie nie jest konieczne Gdy na panelu przednim nagromadził się kurz, należy go wytrzeć suchą szmatką

Zgodność Obowiązująca dyrektywa 
Rady

Zgodnie z

CE Dyrektywa niskonapięciowa 
LVD

EN 60255-5

Dyrektywa w sprawie 
zgodności 
elektromagnetycznej EMC

EN 60255-26 / EN 50263

EN 61000-6-5

C-UL-US --- UL 508

UL 1053

C22.2 No. 14

Aby uniknąć degradacji kondensatorów elektrolitycznych, podłączyć przechowywane urządzenia do 
zasilania raz do roku na jedną godzinę.
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C60 Breaker Protection System

Chapter 3: Instalacja

Instalacja

W tym rozdziale przedstawiono instalację sprzętu i oprogramowania. Należy rozpakować, sprawdzić, zmontować, 
podłączyć urządzenie, włączyć zasilanie, a następnie zainstalować oprogramowanie i skonfigurować ustawienia.

3.1  Rozpakowanie i sprawdzenie
Należy stosować tę procedurę do rozpakowania i sprawdzenia urządzenia.

1. Otworzyć opakowanie z przekaźnikiem i sprawdzić, czy dostarczono następujące elementy:

– C60

– Wkręty montażowe

– GE EnerVista™ DVD (oprogramowanie i dokumentacja)

– C60 Instrukcja obsługi (wersja elektroniczna na DVD; wydruk na zamówienie)

– Poradnik komunikacji dla serii przekaźników uniwersalnych UR (wersja elektroniczna na DVD; wydruk na 
zamówienie)

– Certyfikat kalibracji

– Sprawozdanie z badań

– Deklaracja zgodności WE

– Pakiet etykiet na przedni panel

2. Sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń mechanicznych.

3. Sprawdzić na tabliczce znamionowej, czy dostarczono właściwy model. Numer modelu znajduje się w prawym 
górnym rogu.

4. Folię ochronną z tworzywa sztucznego na przednim panelu zwykle się odrywa, ale można ją również pozostawić.

5. W razie problemów należy skontaktować się z GE, jak wskazano w rozdziale 1.

6. Upewnić się, że  dostarczono najnowszą wersję C60Instrukcji obsługi i poradnik komunikacji dla serii przekaźników 
uniwersalnych UR z właściwym oprogramowaniem sprzętowym, posługując się witryną http://

http://www.gegridsolutions.com/multilin/manuals/index.htm
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www.gegridsolutions.com/multilin/manuals/index.htm

Instrukcja obsługi opisuje jak zainstalować, skonfigurować i stosować urządzenie. Przewodnik komunikacji służy do 
zaawansowanego korzystania z protokołów komunikacyjnych. Gwarancję zamieszczono na końcu niniejszej instrukcji i na 
witrynie internetowej GE Grid Solutions.

3.2  Otwory montażowe w ściance
Ten rozdział nie odnosi się do modułu HardFiber; należy się zapoznać z jego instrukcją obsługi.

Instalować przekaźnik wewnątrz budynku w warunkach określonych specyfikacją. Przekaźnik jest zgodny z normą stopnia 
zanieczyszczeń II, co oznacza instalację w biurze, laboratorium lub w środowisku testowym.

3.2.1  Urządzenia poziome
Urządzenie C60 oferowane jest  w obudowie do montażu poziomego w regale 19” z demontowanym panelem przednim. 
W momencie składania zamówienia panel przedni można wybrać standardowy lub zaawansowany. W zaawansowanym i 
graficznym panelu przednim umieszczono dodatkowe przyciski programowane przez użytkownika oraz wskaźniki LED.

Dzięki modułowej konstrukcji przekaźnik mogą zmodernizować i naprawić wykwalifikowani serwisanci. Panel przedni 
mocowany na zawiasach, aby umożliwić dostęp do modułów. Sam panel przedni można zdemontować w celu 
umożliwienia montażu na drzwiach z ograniczoną głębokością z tyłu i do modernizacji.

W listopadzie 2017 roku firma GE rozpoczęła przechodzenie na nowy zaawansowany poziomy panel przedni. Panel ten 
można rozpoznać po śrubie zamiast pokrętła do zamknięcia panelu. Może on spełniać wymagania stopni ochrony IP54 z 
kołnierzem montażowym IP54 zakupionym osobno. Kołnierz montażowy IP54 można być stosowany w instalacjach 
panelowych, a nie w szafach 19-calowych. Kołnierza montażowego IP54 nie można używać ze starszymi 
zaawansowanymi panelami przednimi.

Wymiary  obudowy pokazano na poniższej ilustracji, wraz ze szczegółami otworu montażowego do montażu panelowego. 
Podczas planowania lokalizacji otworu w panelu, należy uwzględnić otwieranie się panelu przedniego bez kolizji 
z pobliskimi urządzeniami.

Przekaźnik musi być tak zamontowany, że panel przedni jest częściowo zlicowany z panelem lub drzwiami rozdzielnicy, 
umożliwiając operatorowi dostęp do klawiatury i portu komunikacyjnego z przodu.

http://www.gegridsolutions.com/multilin/manuals/index.htm
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Figure 3-1: Wymiary poziome (stary zaawansowany panel przedni)
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Figure 3-2: Wymiary poziome (zaawansowany panel przedni)

Figure 3-3: Montaż poziomy (zaawansowane i graficzne panele przednie)
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Figure 3-4: Wymiary i montaż poziomy (standardowy panel przedni)

Figure 3-5: Wymiary poziome (graficzny panel przedni)
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Figure 3-6: Wymiary poziome (kołnierz montażowy IP54)

3.2.2  Urządzenia pionowe
Urządzenie C60 oferowane jest w zmniejszonej obudowie (¾) do montażu pionowego z demontowanym panelem 
przednim. W momencie składania zamówienia panel przedni można wybrać standardowy lub zaawansowany. 
W zaawansowanym panelu przednim umieszczono dodatkowe przyciski programowane przez użytkownika oraz 
wskaźniki LED.

Dzięki modułowej konstrukcji przekaźnik mogą zmodernizować i naprawić wykwalifikowani serwisanci. Panel przedni 
mocowany na zawiasach, aby umożliwić łatwy dostęp do modułów. Sam panel przedni można zdemontować w celu 
umożliwienia montażu na drzwiach z ograniczoną głębokością z tyłu i do modernizacji.

Wymiary obudowy pokazano na poniższej ilustracji, wraz ze szczegółami otworu montażowego do montażu panelowego. 
Podczas planowania lokalizacji otworu w panelu, należy uwzględnić otwieranie się panelu przedniego bez kolizji 
z pobliskimi urządzeniami.

Przekaźnik musi być tak zamontowany, że płyta czołowa jest częściowo zlicowana z panelem lub drzwiami rozdzielnicy, 
umożliwiając operatorowi dostęp do klawiatury i portu komunikacyjnego RS232.
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Figure 3-7: Wymiary i montaż pionowy (zaawansowany panel przedni)



3-8 C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL

OTWORY MONTAŻOWE W ŚCIANCE CHAPTER 3: INSTALACJA

3

Figure 3-8: Wymiary i montaż pionowy (standardowy panel przedni)

Informacje o montażu bocznym urządzeń C60 z zaawansowaną płytą czołową znajdują się w następujących 
dokumentach na DVD urządzeń UR oraz witrynie internetowej GE Grid Solutions:

• GEK-113180 — Instrukcja montażu bocznego urządzeń serii UR, UR-V z panelem czołowym

• GEK-113181 — Podłączanie zdalnego UR-V z zaawansowaną płytą czołową do pionowego urządzenia UR — instrukcja

• GEK-113182 — Podłączanie zdalnego UR-V z zaawansowaną płytą czołową do pionowo zamontowanego poziomego 
urządzenia UR — instrukcja

http://www.gegridsolutions.com/app/ViewFiles.aspx?prod=urfamily&type=3
http://www.gegridsolutions.com/app/ViewFiles.aspx?prod=urfamily&type=3
http://www.gegridsolutions.com/app/ViewFiles.aspx?prod=urfamily&type=3
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Do montażu bocznego urządzeń C60 ze standardowym panelem należy posłużyć się następującymi ilustracjami.

Figure 3-9: Pionowy montaż boczny (standardowy panel przedni)
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Figure 3-10: Instalacja pionowa boczna — wymiary (standardowy panel przedni)
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3.2.3  Układ wyprowadzeń z tyłu

W przekaźniku stosuje się konwencję w odniesieniu do przypisywania numeracji zacisków, które mają trzy znaki i 
przypisywane według położenie gniazda modułu, numeru rzędu o litery kolumny. Moduły o szerokości dwóch gniazd 
otrzymują oznaczenie gniazda z pierwszej pozycji (najbliżej modułu procesor CPU), wskazywanej strzałką w listwie 
zaciskowej. Na ilustracji pokazano przykład przypisania tylnych zacisków.

Nie dotykać żadnych zacisków z tyłu przekaźnika, gdy jest pod napięciem, ponieważ grozi to 
śmiercią lub poważnymi obrażeniami wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Małe wtykane porty (SFP) stanowią wtykane urządzenia nadawczo-odbiorcze (transceivery). 
Przesyłają one, odbierają i konwertują sygnały elektryczne na sygnały optyczne i odwrotnie. Są one 
wstawiane do portów Ethernet w module CPU. Zdjęcie w rozdziale Konserwacja pokazuje to 
urządzenie typu wtykanego. Nie należy używać niezatwierdzonych urządzeń nadawczo-odbiorczych 
lub instalować zatwierdzonych urządzeń nadawczo-odbiorczych w niewłaściwym gnieździe 
Ethernet, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia.
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Figure 3-11: Przykład modułów w gniazdach F i H

Moment obrotowy użyty do połączenia śrub łączących listwy zaciskowe (górne śruby a, b, c) i metalowe płytki nad pustymi 
gniazdami do obudowy wynosi 1 Nm. W przypadku śrub wykorzystywanych do okablowania listw zaciskowych (rzędy od 1 
do 8) należy użyć momentu skręcającego 2.1 Nm. Podczas produkcji moduły zasilające i procesorowe są montowane w 
gniazdach B i D obudowy z momentem obrotowym 1.5 Nm na śrubach w górnej i dolnej części modułów. Połączenia 
przewodów do tych dwóch modułów skręcane są momentem 1.5 Nm

Figure 3-12: Moduły procesora i zasilacz 

Poniższy rysunek przedstawia złącza optyczne dla modułów procesora. 
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Figure 3-13: Złącze światłowodu LC (po lewej) i złącze światłowodu ST (po prawej)
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3.3  Okablowanie

3.3.1  Typowe okablowanie
Figure 3-14: Typowy schemat połączeń (pokazano moduł T dla CPU)
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3.3.2  Wytrzymałość dielektryczna
Wytrzymałość dielektryczna to maksymalna wytrzymałość elektryczna wytrzymywana bez przebicia. Mierzona jest w 
woltach.

W tabeli przedstawiono wytrzymałość dielektryczną sprzętu moduł serii UR.

Table 3-1: Wytrzymałość dielektryczna modułów serii UR

3.3.3  Zasilanie sterowania

Moduł zasilania  można zamówić na dwa możliwe zakresy napięcia oraz C60 można zamówić z opcją dodatkowego 
modułu zasilania. Każdy zakres ma dedykowane złącze umożliwiające prawidłowe działanie. Zakresy są następujące 
(szczegóły znajdują się w rozdziale dane techniczne rozdziału 2):

• Niski (LO) zakres — 24 do 48 V (tylko DC) znamionowe

• Wysoki (HI) zakres — 125 do 250 V znamionowe

Moduł zasilania zapewnia zasilanie przekaźnika i zasilanie dla połączeń wejściowych na zestykach bezpotencjałowych.

Typ modułu Funkcja modułu Zaciski Wytrzymałość 
dielektrycznaOd W celu

1 Zasilanie Wysokie (+); Niskie (+); (–) Obudowa 2000 V AC przez 1 min

1 Zasilanie 48 V DC (+) i (–) Obudowa 2000 V AC przez 1 min

1 Zasilanie Zaciski przekaźnika Obudowa 2000 V AC przez 1 min

2 Zarezerwowany N/D N/D N/D

3 Zarezerwowany N/D N/D N/D

4 Cyfrowe zestyki 
wejściowe / wyjściowe

Wszystkie Obudowa 2000 V AC przez 1 min

5 Wejścia/wyjścia 
analogowe

Wszystkie oprócz 8b Obudowa <50 V DC 

6 Cyfrowe zestyki 
wejściowe / wyjściowe

Wszystkie Obudowa 2000 V AC przez 1 min

7 G.703 Wszystkie oprócz 2b, 3a, 7b, 
8a

Obudowa 2000 V AC przez 1 min

RS422 Wszystkie oprócz 6a, 7b, 8a Obudowa <50 V DC 

8 CT / VT Wszystkie Obudowa 2000 V AC przez 1 min

9 Centralna jednostka 
przetwarzania

Wszystkie Obudowa 2000 V AC przez 1 min

W sprzęcie stosuje się filtrowanie sieci i ochronę przed stanami nieustalonymi, aby uniknąć 
uszkodzeń spowodowanych przepięciami przejściowymi, zakłócenia radiowymi (RFI) oraz 
zakłóceniami elektromagnetycznych (EMI). Te urządzenia ochronne można uszkodzić przyłożeniem 
napięcia probierczego ANSI/IEEE C37.90 przez ponad jedną minutę.

Zasilanie należy podłączyć do zasilania przekaźnika o odpowiednim zakresie napięcia. Przyłożenie 
nieprawidłowego napięcia lub przyłożenie napięcia do niewłaściwych zacisków może spowodować 
uszkodzenie.

Konstrukcja C60, podobnie jak prawie wszystkie przekaźniki elektroniczne, zawiera kondensatory 
elektrolityczne. Zgodnie z powszechną wiedzą, dochodzi do stopniowej degradacji tych 
kondensatorów, jeśli nie przykłada się do nich okresowo napięcia. Degradacji można uniknąć 
podłączając przekaźnik do zasilania co najmniej raz w roku.
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Moduł  zasilania zapewnia napięcie 48 V DC do wejściowych zestyków bezpotencjałowych oraz przekaźnika awarii 
krytycznej (patrz typowy schemat połączeń wcześniej). Przekaźnik awarii krytycznej jest urządzeniem w obudowie typu C, 
które jest zasilane po przyłożeniu napięcia sterowania i przekaźnik pomyślnie uruchamia się bez krytycznej awarii podczas 
autotestu. Jeśli w toku autotestu diagnostycznego dojdzie do wykrycia awarii krytycznej (patrz sekcja Błędy podczas 
autotestu w rozdziale 7) lub utraty zasilania sterowania, wyłączy się zasilanie przekaźnika.

Aby podłączyć zasilanie do przekaźnika, zaleca się kabel wielożyłowy o przekroju 2.1 mm² z rozłącznikiem. Podłączyć 
wszystkie przewody do przekaźnika przed włączeniem zasilania.

Do systemów o wysokiej niezawodności C60 ma dodatkową opcję, w której dwa C60 zasilacze są umieszczone równolegle 
na szynie zbiorczej. Jeśli jeden z zasilaczy ulegnie uszkodzeniu, drugi zasilacz przejmuje pełne obciążenie przekaźnika bez 
jakiejkolwiek przerwy. Każdy zasilacz ma zieloną diodę LED z przodu modułu wskazującą prawidłową pracę. Przekaźnik 
awarii krytycznej modułu również wskazuje uszkodzenie zasilacza.

Wskaźnik LED z przodu modułu zasilania sterowania pokazuje stan zasilania, jak wskazano w tabeli.

Table 3-2: LED zasilania na module 

Figure 3-15: Podłączenie zasilania sterowania

Korzystając z modułu zasilacza SH, po odłączeniu zasilania i ponownym włączeniu zasilania, niektóre wyświetlane 
wartości pomiarowe mogą się zmienić w stosunku do tych ostatnio wyświetlanych. Dzieje się tak, ponieważ nie ma 
wystarczająco dużo czasu, aby pamięć flash mogła zapisać dane. Po włączeniu zasilania wyświetla się ostatnia 
zapamiętana wartość.

3.3.4  Moduły CT/VT
Wejścia CT i VT to analogowe sygnały z przekładnika prądowego i napięciowego wykorzystywane do monitorowania linii 
zasilających AC. Przekaźniki serii UR obsługują przekładniki prądowe 1 A i 5 A.

Wskaźnik LED Zasilanie

Włączony ciągle OK

Włącza się i wyłącza Awaria

Wył. Uszkodzenie lub brak 
zasilania

W razie korzystania z urządzenia C60 z systemem HardFiber, przed wyłączeniem zasilania C60, należy zapisać 
dane w pamięci flash za pomocą polecenia Commands > Relay Maintenance > Save Non-Volatile Data. Gdy nie 
uda się zapisać lub zasilanie przekaźnika zaniknie, maksymalnie dwie ostanie minuty danych nie zapiszą się w 
pamięci flash.
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Moduł CT/VT może mieć wejścia prądowe lub napięciowe na kanałach 1-4 lub 5-8. Kanały 1 i 5 są przeznaczone do 
podłączenia do fazy A i są odpowiednio oznaczone na przekaźniku. Podobnie kanały 2 i 6 są przeznaczone do podłączenia 
do fazy B, a kanały 3 i 7 są przeznaczone do podłączenia do fazy C.

Kanały, 4 i 8 są przeznaczone do podłączenia do źródła jednofazowego. Dla wejść napięciowych te kanały są oznaczone 
jako napięcie pomocnicze (VX). Dla wejść prądowych te kanały są przeznaczone do podłączenia do CT, pomiędzy punkt 
neutralny systemu i uziemienie i są oznakowane jako prąd doziemny (IG).

Do odłączenia modułu powszechnie stosuje się przewody 12 AWG o przekroju 3.31 mm², a maksymalny rozmiar to 10 
AWG 5.26 mm².

Moduły CT/VT można zamówić ze standardowym wejściem prądu doziemnego, które jest takie same, jak wejście prądu 
fazowego. Każde wejście prądu AC ma transformator separacyjny i automatyczny mechanizm zwarciowy, który zwiera 
wejście, gdy moduł wysuwa się z obudowy. Nie ma wewnętrznych połączeń doziemnych na wejściach prądowych. Można 
użyć przekładniki prądowe z prądem w uzwojeniu pierwotnym 1 do 50000 A oraz 1 A lub 5 A we wtórnym.

Dostępne są również moduły CT/VT z czułymi wejściami doziemnymi. Wejście doziemne CT czułego modułu doziemnego 
jest 10-krotnie czulsze niż wejście doziemne CT standardowych modułów CT/VT. Jednakże fazowe wejścia CT i fazowe 
wejścia VT są takie same, jak w zwykłych modułach CT/VT.

Moduły te oferują zawansowaną diagnostykę, która automatycznie wykrywa awarię sprzętu CT/VT i wyłączy przekaźnik.

Połączenia CT dla wirowania faz ABC i ACB są identyczne, jako pokazano na typowym schemacie połączeń.

Dokładne położenie składowej zerowej przekładnika Ferrantiego do pomiaru prądu doziemnego wygląda następująco. Do 
składowej zerowej CT zaleca się okablowanie ze skrętką

Figure 3-16: Instalacja przekładnika Ferrantiego składowej zerowej

Kanały napięć fazowych używa się do większości zastosowań pomiarowych i przy zabezpieczaniu. Kanał napięcia 
pomocniczego jest wykorzystywany jako dane wejściowe do funkcji synchrokonktroli i zabezpieczenie przed 
przedwzbudzeniem, będących funkcjami opcjonalnymi oferowanymi w niektórych modelach UR.

Należy upewnić się, że połączenie wykonane do zacisków przekaźnika dla prądu znamionowego 1 A 
lub 5 A pasuje do obciążalności prądowej obwodów wtórnych podłączonych przekładników 
prądowych. Niedopasowanie przekładników prądowych może spowodować uszkodzenie urządzeń 
lub niewystarczającą ochronę.

Zastąpić  symbol tyldy "~" położeniem gniazda modułu na poniższym rysunku.
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Figure 3-17: Połączenia modułu CT/VT

3.3.5  Moduły magistrali procesowej
C60 Można  zamówić z modułem interfejsu magistrali procesowej. Moduł stanowi interfejs z systemem magistrali 
procesowej HardFiber lub cegiełki HardFiber, umożliwiając  dwukierunkową komunikację światłowodową IEC 61850 z 
maksymalnie ośmioma cegiełkami HardFiber. Integracja systemu HardFiber z istniejącymi aplikacjami serii UR, w tym 
funkcjami zabezpieczeń, FlexLogic, pomiarów i komunikacji, jest bezproblemowa.

System magistrali procesowej oferuje następujące korzyści:

• Zmniejsza pracę związaną z projektowaniem, instalacją i testowaniem aplikacji zabezpieczeń i sterowania z 
wykorzystaniem UR poprzez ograniczenie liczby poszczególnych końcówek miedzianych

• Integruje się z istniejącymi aplikacjami UR, ponieważ moduł interfejsu magistrali IEC 61850 zastępuje tradycyjne 
moduły CT / VT

• Komunikuje się za pomocą otwartego standardu komunikacyjnego IEC 61850

Ze szczegółowymi informacjami na temat systemu HardFiber można zapoznać się w jego instrukcji obsługi.

3.3.6  Wejścia i wyjścia zestykowe
Prawie wszystkie moduły wejść / wyjść zestykowych mają 24 połączenia zaciskowe. Zazwyczaj połącznia są 
rozmieszczone jako trzy zaciski na rząd, w sumie w ośmiu rzędach. Rząd trzech zacisków można użyć jako wyjścia jednego 
przekaźnika. Na przykład, dla  wyjść przekaźnika typu C, zaciski można połączyć z zestykami normalnie otwartymi (NO), 
normalnie zamkniętymi (NC) i wspólnymi przekaźnika. Dla wyjścia  typu A są opcje wykorzystania detekcji napięcia lub 
prądu do nadzorowania funkcji, zależnie od zamówionego modułu. Konfiguracja zacisków wejść stykowych jest różna dla 
obu aplikacji.

Wejścia zestykowe są pogrupowane ze wspólnym powrotem. Moduły wejścia / wyjścia mają trzy wersje grupowania: 
cztery wejścia na wspólny powrót, pięć wejść na wspólny powrót w module wysokiej gęstości i dwa wejścia na wspólny 
powrót. Gdy zamówi się moduł wejść / wyjść zestykowych, stosuje się cztery wejścia na wspólny powrót. Jeżeli wejścia 
muszą być izolowane w rzędzie, wtedy wybiera się dwa wejścia na wspólny powrót (moduł 4D). Jeśli ograniczenie 
przestrzeni w przekaźniku wymaga użycia modułu wejściowego o wysokiej gęstości (6W), pięć wejść ma jeden wspólny 
powrót, a moduł ma sześć banków wejść.
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Tabele i wykresy na kolejnych stronach przedstawiają typy modułów (6a i tak dalej) i układy zacisków, które można 
zamówić do przekaźnika. Ponieważ cały rząd wykorzystuje się do jednego wyjścia zestykowego, nazwę przypisuje się 
według pozycji gniazda modułu i numeru rzędu. Jednakże, ponieważ istnieją dwa wejścia zestykowe w rzędzie, nazwy te 
przypisuje się według położenia gniazda modułu, numeru rzędu i położenia kolumny.

Niektóre wyjścia przekaźnikowe FORM-A / półprzewodnikowe zawierają obwody do monitorowania napięcia DC całego 
zestyku wyjściowego, gdy jest otwarty oraz prądu DC płynącego poprzez zestyk wyjściowy, gdy jest on zamknięty. Każdy z 
monitorów zawiera detektor poziomu, którego wyjście jest ustawiony na logiczne „Wł = 1”, gdy prąd w obwodzie jest 
powyżej wartości progowej. Monitor napięcia jest ustawiony na „Wł = 1,” gdy jest napięcie na styku otwartym (detektor 
pozwala na prąd w zakresie 1 do 2,5 mA), a monitor prądu jest ustawiony na „Wł = 1,”, gdy prąd płynący przez zamknięty 
styk wykracza poza 80 do 100 mA. Monitor napięcia przeznaczony jest do sprawdzenia stanu całego obwodu 
wyzwalającego, a monitor prądu może być stosowany do uszczelniania styku wyjściowego aż styk zewnętrzny przerwie 
przepływ prądu. Po włączeniu monitorowanie prądu można wykorzystywać jako sygnał uszczelniający w celu 
zapewnienia, że  zestyk typu A nie będzie próbować przerwać zasilanego obwodu cewki indukcyjnej i zgrzać styków 
wyjściowych.

Na poniższych schematach blokowych przedstawiono wyjścia przekaźnika typu A i półprzewodnikowe z opcjonalnym 
monitoringiem napięcia, opcjonalnym monitoringiem prądu oraz bez monitoringu. Rzeczywiste wartości pokazane dla 
zestyku wyjściowego 1 są takie same dla wszystkich wyjść zestykowych. Wyjście zestykowe Form-A z monitoringiem 
napięcia lub prądu lub bez nie jest wrażliwe na biegunowość. Biegunowość pokazana na rysunku jest wymagana dla 
podłączenia wyjścia zestykowego półprzewodnikowego..

Figure 3-18: Wyjścia zestykowe Form-A i półprzewodnikowe z monitoringiem napięcia i prądu 

Pracę monitoringu napięcia i prądu odzwierciedlają opowiednie argumenty FlexLogic (CONT OP # VON, CONT OP # VOFF, oraz 
CONT OP # ION), które można wykorzystywać w logice zabezpieczeń, sterowania i alarmów. Typowym zastosowaniem 
monitora napięcia jest monitorowanie integralności obwodu wyzwalającego wyłącznik; Typowym zastosowaniem 
monitora prądu jest uszczelnienie polecenia sterowania.

Patrz rozdział Człony cyfrowe w rozdziale 5, w którym znajduje się przykład, jak zestyki przekaźnika Form-A i 
półprzewodnikowe mogą być stosowane do monitorowania integralności obwodu wyzwalającego wyłącznik.
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Przy podłączaniu modułów wejścia / wyjścia o wysokiej gęstości 6W i 6X należy posłużyć się następującymi wskazówkami:

• 12 do 24 AWG (3,3 mm² do 0,2 mm²), z zakończeniem z jednym przewodem 

• 16 do 24 AWG (1,31 mm² do 0,2 mm²), wieloprzewodowe zakończenie z dopasowanymi przekrojami przewodu i linki. 
Maksymalnie dwa przewody na obwód.

• Sugerowany moment dokręcania śrub wynosi minimalnie 0,5 Nm, a maksymalny 0,6 Nm.

• Minimalna zalecana temperatura dla przewodników wynosi 75°C

• Rodzaj drutu: miedziany

• Nie należy używać z modułem zasilacza SL

Table 3-3: Przypisanie zestyków w module wejścia wyjścia

Gdy urządzenie jest pod napięciem, należy uznać dotknięcie zestyków przekaźników za 
niebezpieczne. Dotknięcie zestyków przekaźnika pod napięciem może doprowadzić do śmierci 
lub poważnych obrażeń.

WYKORZYSTANIE  WYJŚĆ PRZEKAŹNIK FORM-A I PÓŁPRZEWODNIKOWYCH W OBWODACH 
WYSOKOIMPEDANCYJNYCH
Dla zestyków wyjściowych przekaźnika Form-A i półprzewodnikowych wewnętrznie wyposażonych w układ 
pomiaru napięcia na styku, obwód ma impedancję, która może powodować problemy przy stosowaniu w 
połączeniu z zewnętrznym osprzętem monitorującymch z wejściami wysokoimpedancyjnymi, jak nowoczesne 
zestawy testowe obwodów wyzwalających przekaźnika. Te układy monitorujące mogą przy mierzeniu impedancji 
nadal odczytywać zestyk form-A jako zamknięty po jego zamknięciu, a następnie otworzeniu.

Rozwiązaniem jest użycie w wejścia wyzwalającego do pomiaru napięcia w zestawie testowym przekaźnika i 
podłączenie zestyku form-A  przez rezystor obniżający napięcie do źródła napięcia stałego. Jeśli wyjście 48 V DC do 
zasilania stosuje się jako źródło, odpowiedni będzie rezystor 500 Ω, 10 W. W takiej konfiguracji, napięcie na zestyku 
form-A lub rezystorze można wykorzystać do monitorowania stanu wyjścia.

Gdy pojawi się symbol tyldy „~” należy zastąpić pozycję gniazda modułu. Gdzie pojawi się symbol „#” należy 
zastąpić numer zestyku.

Gdy stusuje się monitoring prądu do uszczelnienia przekaźnikowych zestyków wyjściowych Form-A i 
półprzewodnikowych, należy nadać argumentowi FlexLogic sterującemu zestykiem wyjściowym 
opóźnienie zerowania 10 ms, aby zapobiec uszkodzeniu zestyku wyjściowego (w sytuacji, gdy 
element inicjujący zestyk wyjściowy odbija, przy wartościach w obszarze wartości pobudzenia).

Moduł ~6A Moduł ~6B Moduł ~6C Moduł ~6D

Przypisanie 
zacisków

Wyjście lub 
wejście

Przypisanie 
zacisków

Wyjście lub 
wejście

Przypisanie 
zacisków

Wyjście Przypisanie 
zacisków

Wyjście

~1 Form-A ~1 Form-A ~1 Form-C ~1a, ~1c 2 wejścia

~2 Form-A ~2 Form-A ~2 Form-C ~2a, ~2c 2 wejścia

~3 Form-C ~3 Form-C ~3 Form-C ~3a, ~3c 2 wejścia

~4 Form-C ~4 Form-C ~4 Form-C ~4a, ~4c 2 wejścia

~5a, ~5c 2 wejścia ~5 Form-C ~5 Form-C ~5a, ~5c 2 wejścia

~6a, ~6c 2 wejścia ~6 Form-C ~6 Form-C ~6a, ~6c 2 wejścia

~7a, ~7c 2 wejścia ~7a, ~7c 2 wejścia ~7 Form-C ~7a, ~7c 2 wejścia

~8a, ~8c 2 wejścia ~8a, ~8c 2 wejścia ~8 Form-C ~8a, ~8c 2 wejścia
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Moduł ~6E Moduł ~6F Moduł ~6G Moduł ~6H

Przypisanie 
zacisków

Wyjście lub 
wejście

Przypisanie 
zacisków

Wyjście Przypisanie 
zacisków

Wyjście lub 
wejście

Przypisanie 
zacisków

Wyjście lub 
wejście

~1 Form-C ~1 Szybki typu C ~1 Form-A ~1 Form-A

~2 Form-C ~2 Szybki typu C ~2 Form-A ~2 Form-A

~3 Form-C ~3 Szybki typu C ~3 Form-A ~3 Form-A

~4 Form-C ~4 Szybki typu C ~4 Form-A ~4 Form-A

~5a, ~5c 2 wejścia ~5 Szybki typu C ~5a, ~5c 2 wejścia ~5 Form-A

~6a, ~6c 2 wejścia ~6 Szybki typu C ~6a, ~6c 2 wejścia ~6 Form-A

~7a, ~7c 2 wejścia ~7 Szybki typu C ~7a, ~7c 2 wejścia ~7a, ~7c 2 wejścia

~8a, ~8c 2 wejścia ~8 Szybki typu C ~8a, ~8c 2 wejścia ~8a, ~8c 2 wejścia

Moduł ~6K Moduł ~6L Moduł ~6M Moduł ~6N

Przypisanie 
zacisków

Wyjście Przypisanie 
zacisków

Wyjście lub 
wejście

Przypisanie 
zacisków

Wyjście lub 
wejście

Przypisanie 
zacisków

Wyjście lub 
wejście

~1 Form-C ~1 Form-A ~1 Form-A ~1 Form-A

~2 Form-C ~2 Form-A ~2 Form-A ~2 Form-A

~3 Form-C ~3 Form-C ~3 Form-C ~3 Form-A

~4 Form-C ~4 Form-C ~4 Form-C ~4 Form-A

~5 Szybki typu C ~5a, ~5c 2 wejścia ~5 Form-C ~5a, ~5c 2 wejścia

~6 Szybki typu C ~6a, ~6c 2 wejścia ~6 Form-C ~6a, ~6c 2 wejścia

~7 Szybki typu C ~7a, ~7c 2 wejścia ~7a, ~7c 2 wejścia ~7a, ~7c 2 wejścia

~8 Szybki typu C ~8a, ~8c 2 wejścia ~8a, ~8c 2 wejścia ~8a, ~8c 2 wejścia

Moduł ~6P Moduł ~6R Moduł ~6S Moduł ~6T

Przypisanie 
zacisków

Wyjście lub 
wejście

Przypisanie 
zacisków

Wyjście lub 
wejście

Przypisanie 
zacisków

Wyjście lub 
wejście

Przypisanie 
zacisków

Wyjście lub 
wejście

~1 Form-A ~1 Form-A ~1 Form-A ~1 Form-A

~2 Form-A ~2 Form-A ~2 Form-A ~2 Form-A

~3 Form-A ~3 Form-C ~3 Form-C ~3 Form-A

~4 Form-A ~4 Form-C ~4 Form-C ~4 Form-A

~5 Form-A ~5a, ~5c 2 wejścia ~5 Form-C ~5a, ~5c 2 wejścia

~6 Form-A ~6a, ~6c 2 wejścia ~6 Form-C ~6a, ~6c 2 wejścia

~7a, ~7c 2 wejścia ~7a, ~7c 2 wejścia ~7a, ~7c 2 wejścia ~7a, ~7c 2 wejścia

~8a, ~8c 2 wejścia ~8a, ~8c 2 wejścia ~8a, ~8c 2 wejścia ~8a, ~8c 2 wejścia

Moduł ~6U Moduł ~6V Moduł ~6W Moduł 6X

Przypisanie 
zacisków

Wyjście lub 
wejście

Przypisanie 
zacisków

Wyjście lub 
wejście

Przypisanie 
zacisków

Wyjście lub 
wejście

Przypisanie 
zacisków

Wyjście lub 
wejście

~1 Form-A ~1 Form-A ~1a - ~2a Wyjście ~1a, ~1b 2 wejścia

~2 Form-A ~2 Form-A ~3a - ~4a Wyjście ~2a, ~2b 2 wejścia

~3 Form-A ~3 Form-C ~5a - ~6a Wyjście ~3a, ~3b 2 wejścia

~4 Form-A ~4 2 wyjścia ~7a - ~8a Wyjście ~4a, ~4b 2 wejścia

~5 Form-A ~5a, ~5c 2 wejścia ~9a - ~10a Wyjście ~5a, ~5b 2 wejścia

~6 Form-A ~6a, ~6c 2 wejścia ~11a - ~12a Wyjście ~7a, ~7b 2 wejścia
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~7a, ~7c 2 wejścia ~7a, ~7c 2 wejścia ~13a - ~14a Wyjście ~8a, ~8b 2 wejścia

~8a, ~8c 2 wejścia ~8a, ~8c 2 wejścia ~15a - ~16a Wyjście ~9a, ~9b 2 wejścia

--- --- --- --- ~17a - ~18a Wyjście ~10a, ~10b 2 wejścia

--- --- --- --- ~1b - ~2b Wyjście ~11a, ~11b 2 wejścia

--- --- --- --- ~3b - ~4b Wyjście ~13a, ~13b 2 wejścia

--- --- --- --- ~5b - ~6b Wyjście ~14a, ~14b 2 wejścia

--- --- --- --- ~7b - ~8b Wyjście ~15a, ~15b 2 wejścia

--- --- --- --- ~9b - ~10b Wyjście ~16a, ~16b 2 wejścia

--- --- --- --- ~11b - ~12b Wyjście ~17a, ~17b 2 wejścia

--- --- --- --- ~13b - ~14b Wyjście --- ---

--- --- --- --- ~15b - ~16b Wyjście --- ---

--- --- --- --- ~17b - ~18b Wyjście --- ---

Moduł ~67 Moduł ~4A Moduł ~4B Moduł ~4C

Przypisanie 
zacisków

Wyjście Przypisanie 
zacisków

Wyjście Przypisanie 
zacisków

Wyjście Przypisanie 
zacisków

Wyjście

~1 Form-A ~1 Nieużywane ~1 Nieużywane ~1 Nieużywane

~2 Form-A ~2 Półprzewodni
kowe

~2 Półprzewodni
kowe

~2 Półprzewodni
kowe

~3 Form-A ~3 Nieużywane ~3 Nieużywane ~3 Nieużywane

~4 Form-A ~4 Półprzewodni
kowe

~4 Półprzewodni
kowe

~4 Półprzewodni
kowe

~5 Form-A ~5 Nieużywane ~5 Nieużywane ~5 Nieużywane

~6 Form-A ~6 Półprzewodni
kowe

~6 Półprzewodni
kowe

~6 Półprzewodni
kowe

~7 Form-A ~7 Nieużywane ~7 Nieużywane ~7 Nieużywane

~8 Form-A ~8 Półprzewodni
kowe

~8 Półprzewodni
kowe

~8 Półprzewodni
kowe

Moduł ~4D Moduł ~4L

Przypisanie 
zacisków

Wyjście Przypisanie 
zacisków

Wyjście

~1a, ~1c 2 wejścia ~1 2 wyjścia

~2a, ~2c 2 wejścia ~2 2 wyjścia

~3a, ~3c 2 wejścia ~3 2 wyjścia

~4a, ~4c 2 wejścia ~4 2 wyjścia

~5a, ~5c 2 wejścia ~5 2 wyjścia

~6a, ~6c 2 wejścia ~6 2 wyjścia

~7a, ~7c 2 wejścia ~7 2 wyjścia

~8a, ~8c 2 wejścia ~8 Nieużywane

Moduł ~6U Moduł ~6V Moduł ~6W Moduł 6X

Przypisanie 
zacisków

Wyjście lub 
wejście

Przypisanie 
zacisków

Wyjście lub 
wejście

Przypisanie 
zacisków

Wyjście lub 
wejście

Przypisanie 
zacisków

Wyjście lub 
wejście
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Figure 3-19: Połączenia zestyków modułu wejścia i wyjścia (Strona 1 z 3)
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Figure 3-20: Połączenia zestyków modułu wejścia i wyjścia (Strona 2 z 3)



CHAPTER 3: INSTALACJA OKABLOWANIE

C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL 3-25

3

Figure 3-21: Połączenia zestyków modułu wejścia i wyjścia (Strona 3 z 3)

3.3.6.1  Wejścia zestykowe
Jedna strona zestyku bezpotencjałowego  podłączona jest do zacisku B3b. Jest to szyna z dodatnim napięciem 48 V DC 
zasilana z modułu zasilania. Po drugiej stronie zestyk jest podłączony do odpowiedniego zestyku wejściowego. Każda 
grupa zestyków wejściowych ma swój własny wspólny (ujemny) zacisk, który należy podłączyć do ujemnego zacisku DC 
(B3a) modułu zasilania. Kiedy zestyk bezpotencjałowy się zamyka, przez powiązany obwód przepływ prąd 1-3 mA.

Jedna strona zestyku potencjałowego podłączona jest do zacisku dodatniego zewnętrznego zasilacza DC. Po drugiej 
stronie zestyk jest podłączony do odpowiedniego zestyku wejściowego. Jeśli stosuje się zestyk potencjałowy, wtedy stronę 
ujemną zewnętrznego należy podłączyć do wspólnego (ujemnego) zacisku każdej grupy zestyków. Napięcie maksymalne 
zewnętrznego źródła takiego układu wynosi 300 V DC.

Próg napięcia, przy którym każda grupa czterech wejść zestykowych wykrywa zamknięte wejście zestykowe jest 
programowalny jako 17 V DC dla źródeł 24 V, 33 V DC dla źródeł 48 V, 84 V DC dla źródeł 110 do 125 V, oraz 166 V DC dla 
źródeł 250 V.

Figure 3-22: Połączenia wejściowe zestyków bezpotencjałowych i potencjałowych

BY zapewnić prawidłową pracę, zachować biegunowość pokazaną na rysunkach dla wszystkich 
połączeń zestyków wejściowych i wyjściowych.
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Nie ma w przekaźniku funkcji wykrywania zwarcia doziemnego DC na wyjściu zewnętrznym zasilania sterowania 48 V DC. 
Zaleca się użycie zewnętrznego zasilacza DC.

3.3.6.2  Ogólne uwagi dotyczące zastosowania
Styki wyjściowe przekaźników zabezpieczeniowych, styki pomocnicze wyłączników, odłączniki i inne urządzenia są ogólnie 
podłączone do wejść stykowych przekaźników zabezpieczeniowych. W niektórych sytuacjach styki wyjściowe niektórych 
przekaźników zabezpieczających mogą mieć podłączoną wysoką impedancję. Gdy takie wyjście stykowe jest połączone 
przez wejście stykowe C60, może ono w sposób niepożądany sterować wejściem C60 nawet wtedy, gdy wyjście jest 
otworzone. Jeżeli występuje znaczna rozproszona pojemność (reprezentowana przez C1) obecna w okablowaniu między 
wyjściem a wejściem C60, a ustawienie czasu odbicia zestyków w przekaźniku C60 jest wystarczająco niskie. Takiemu 
fałszywemu potwierdzeniu wejścia stykowego, gdy występuje przypadkowe uziemienie na zacisku dodatnim DC, można 
zapobiec, wstawiając rezystor na wejście C60.

Poniższy rysunek przedstawia typowy obwód prądu stałego z wykrywaniem obecności uziemienia akumulatora, dla 
wejścia stykowego. Wyjście stykowe ma równolegle podłączoną impedancję (reprezentowaną przez R1).

Figure 3-23: Typowy wejściowy obwód DC z wejściem stykowym

Obecność ścieżki impedancji (R1) na wyjściu stykowym pozwala ładować się rozproszonej pojemności C1, jak pokazano na 
rysunku, tworząc w ten sposób napięcie na wejściu stykowym wystarczające do chwilowego uruchomienia wejścia, 
podczas gdy pojemność rozładowuje się w uziemienia DC na dodatnim zacisku akumulatora.

Czas trwania rozładowania zależy od wartości rozproszonej pojemności, początkowego napięcia rozproszonej pojemności 
i impedancji wejściowej sygnału na styku wejściowym. Jeśli czas trwania jest większy niż ustawienie czasu odbicia, 
wówczas wejście stykowe działa.

Poniższy przykład zastosowania opisuje, w jaki sposób złagodzić ten problem, podłączając rezystor na wejściu stykowym, 
jak pokazano na następnej ilustracji, lub zmieniając ustawienie czasu odbicia na wartość większą niż czas rozładowania, 
aby zapobiec niepożądanemu zadziałaniu wejścia stykowego tylko wtedy, gdy napięcie (przy otwartym wyjściu) na wejściu 
stykowym, jest mniejsze niż napięcie progowe z powodu prądu upływu. Tej operacji wejść stykowych można również 
zapobiec, korzystając wejść stykowych z automatycznym oczyszczaniem zestyków lub wejść stukowych z aktywną 
impedancją.

Gdy pojawi się symbol tyldy „~” należy zastąpić pozycję gniazda modułu.
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Figure 3-24: Wejście stykowe podłączone do wyjścia stykowego z rezystorem (R2) na wejściu

Przykład zastosowania
Ten przykład ma wyłącznie charakter poglądowy, a obliczenia przedstawiają najgorszy możliwy scenariusz. W praktyce 
wartość czasu odbicia zestyków może być mniejsza.

Impedancja wejściowa stanu włączenia stosowana do obliczania czasu rozładowania opiera się na poniższej tabeli.

Table 3-4: Okres rozładowania

Ustawienie czasu odbicia zestyków = 2 ms

Załóżmy rozproszoną pojemność 0,1 μF.

Przyjmijmy napięcie początkowe na pojemności rozproszonej "Vinitial" = 19 V (Vthreshold - 65 V), gdzie Vthreshold = 84 V. 
Początkowe napięcie Vinitial zależy od wartości impedancji R1 i wejść stykowych, gdy wejście styku jest OFF (stan 
nieaktywny).

Dlatego stała czasu rozładowania (τ) = 50 kΩ * 0,1 μF = 5 ms.

Okres rozładowania t oblicza się z następującego równania:

Vthreshold = (Vbatt - VInitial) *e^ (-t/τ)

84 = -149 *e^ (t/0.005) Eq. 3-1

T = -0.005 * ln (84/149) = 0.0029 s

Dlatego w tym przykładzie działają wejścia stykowe.

Aby zapobiec temu działaniu, czas odbicia zestyków musi zostać zwiększony do 4 ms (ustawić czas odbicia zestyków 
zgodnie z poniższą tabelą) lub wstawić rezystor mniejszy lub równy "R" jak obliczono później.

Table 3-5: Typowe ustawienie czasu odbicia zestyków

Napięcie 
akumulatora (V)

Impedancja wejściowa 
(kΩ)

130 50

250 97

Pojemność rozproszona 
[μF]

Napięcie 
akumulatora (V)

Czas odbicia 
zestyków [ms]

0,05 130 2

0,1 130 4

0,2 130 6
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* Domyślny czas odbicia na wejściach stykowych wynosi 6 ms.

Wartość tego rezystora "R" oblicza się w następujący sposób:

1. Określić minimalne napięcie (próg V) wymagane do włączenia wejścia. Określa się je przez bezpośredni pomiar lub 
odniesienie w specyfikacji wejściowej.

2. Obliczyć rezystancję niezbędną do ograniczenia napięcia do progu 1/3 V (gdy styk jest WYŁĄCZONY, stan nieaktywny) 
w następujący sposób:

R = (Vthreshold / 3) / (2 mA) Eq. 3-2

Prąd 2 mA wykorzystywany jest w przypadku, gdy wejście stykowe jest podłączone do wyjście stykowego GE Form A z 
monitorowaniem napięcia. W przeciwnym razie należy użyć natężenia prądu obwodu aktywnego podłączonego do 
wejścia stykowego, gdy jego wyjście stykowe jest otwarte, a napięcie na wejściu stykowym stanowi trzeci próg 
wyzwalający do obliczenia wartości rezystora.

3. Gdy styk jest włączony (stan pracy), napięcie akumulatora pojawia się na rezystorze. Moc znamionowa rezystora jest 
następująca:

PR = 1.3 * (Vbatt) ^2 / R Watts Eq. 3-3

4. Stosujemy następujące równanie do naszego przykładu:

R = 84 V / 3 * (1 / 2 mA) = 14 kΩ

PR = 1.57 Watts Eq. 3-4

5. Obliczenie napięcia na wejściu stykowym z rezystorem obciążającym, napięcie na styku wejściowym:

Vresistor = 2 mA * 14 Kohm = 28 V

Vresistor < próg wejścia zestykowego (84 V) Eq. 3-5

Podsumowując, w tym przykładzie wejście stykowe NIE DZIAŁA fałszywie z rezystorem obciążającym na wejściu ORAZ, gdy 
występuje uziemienie akumulatora.

3.3.6.3  Wykorzystanie wejść zestykowych z automatycznym oczyszczaniem zestyków
Wejścia stykowe wykrywają zmianę stanu zestyku urządzenia zewnętrznego na podstawie pomiaru prądu. Gdy 
urządzenia zewnętrzne pracują w trudnych warunkach przemysłowych (na zewnętrz lub w pomieszczeniu krytym), ich 
zestyki mogą być narażone na różnego rodzaju zanieczyszczenia. Normalnie, na powierzchni styków jest cienka warstwa 
siarczków, tlenków lub zanieczyszczeń, utrudniająca lub uniemożliwiające wykrycie zmiany stanu. Warstwę tę należy 
usunąć w celu utrzymania ciągłości obwodu — impuls wyższego niż normalne prądu może osiągnąć ten cel.

Wejścia zestykowe z automatycznym oczyszczaniem zestyków generują wysoki impuls prądowy po osiągnięciu progu, 
który spala warstwę tlenków w ramach konserwacji zestyków. Potem prąd zestyku wejściowego jest zmniejszany do stanu 
ustalonego. Impuls ma 5 sekundowe opóźnienie, gdy wejście zestykowe zmieni stan.

0,05 250 3

0,1 250 6 *

0,2 250 11

Pojemność rozproszona 
[μF]

Napięcie 
akumulatora (V)

Czas odbicia 
zestyków [ms]
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Figure 3-25: Prąd przepływający przez wejścia zestykowe z automatycznym oczyszczaniem zestyków

Zwykłe wejścia zestykowe ograniczają prąd do poniżej 3 mA, by zmniejszy obciążenie akumulatora stacji. Natomiast 
wejścia zestykowe z automatycznym oczyszczaniem zestyków zezwalają na prąd 50-70 mA w pierwszym momencie po 
wykryciu zmiany stanu. Następnie, w ciągu 25 do 50 ms, prąd ten jest powoli zmniejszany do 3 mA, jak wskazano. Wartość 
szczytowa prądu 50 do 70 mA spala warstwę zestykach, co pozwala na prawidłowe wykrywanie zmiany stanu. Jeśli zestyk 
urządzenia zewnętrznego odbija, automatyczne oczyszczanie zestyków rozpoczyna się, gdy odbijanie zestyku urządzenia 
zewnętrznego zakończy się.

Inną ważną różnicą między modułem wejściowym z automatycznym oczyszczaniem zestyków i modułem zwykłym jest to, 
że tylko dwa wejścia zestykowe mają wspólne uziemienie, w odróżnieniu od czterech wejść zestykowych mających jedno 
wspólne uziemienie (patrz schematy połączeń wejścia zestykowego i modułu wyjściowego). Jest to korzystne przy 
podłączaniu wejścia zestykowych do oddzielnych źródeł napięcia. W związku z tym ustawienie progu napięcia również jest 
zdefiniowane dla danej grupy dwóch wejść zestykowych.

Funkcję automatycznego oczyszczania zestyków można włączyć lub wyłączyć przy pomocy mikroprzełącznik na każdej 
karcie rozszerzeń. Jest mikroprzełącznik dla każdego zestyku, w sumie 16 wejść.

Figure 3-26: Mikroprzełączniki funkcji automatycznego oczyszczania zestyków

Obwody automatycznego oczyszczania zestyków mają wewnętrzny bezpiecznik dla bezpieczeństwa. Podczas konserwacji 
należy sprawdzić funkcjonalność automatycznego oczyszczania zestyków za pomocą oscyloskopu.

3.3.6.4  Wykorzystanie wejść stykowych z aktywną impedancją
Wejścia stykowe mogą być podatne na pojemność pasożytniczą, będącą następstwem długich kabli, na które wpływ mają 
przepięcia z przełączania w obwodach zewnętrznych. Może to spowodować nieumyślną aktywację wejść stykowych przy 
otwartym styku zewnętrznym. W takim przypadku GE zaleca stosowanie modułu wejścia / wyjścia stykowego z aktywnym 
obwodem impedancji.
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Wejście stykowe z aktywną impedancją może tolerować pojemność kabla zewnętrznego do 0,2 μF, bez wchodzenia w stan 
WŁĄCZONY dłużej niż 2 ms. Czas odbicia zestyków wejściowych może być nadal ustawiony powyżej 2 ms dla zwiększenia 
bezpieczeństwa, aby zapobiec aktywacji wejścia stykowego wywołanego przez zewnętrzne stany przejściowe włączenia.

Wejście stykowe z aktywną impedancją jest zwykle w trybie niskiej impedancji w stanie wyłączenia (stan nieaktywny). 
Podczas stanu niskiej impedancji impedancja wejścia stykowego jest utrzymywana na poziomie 10 kΩ, aby umożliwić 
szybkie rozładowanie pojemności rozproszonej długich kabli.

Kiedy napięcie wejściowe styku przekracza ustawioną wartość progową, impedancja aktywna utrzymuje się na poziomie 
10 kΩ. Jeśli napięcie zaczyna gwałtownie spadać, to pojemność rozproszona jest rozładowywana przez wejście stykowe. 
Jeśli jednak napięcie ustabilizuje się powyżej ustawionego progu, impedancja wejściowa zostanie przełączona na tryb 
wysokiej impedancji 100 kΩ. Ta wartość zmniejsza prąd wejściowy do <3 mA, a wejście stykowe przełącza  sięna stanu 
WŁĄCZENIA (stan pracy).

Rysunek pokazuje charakterystykę V-I wejścia zestykowego z aktywną impedancją. Różne progi z odpowiadającymi im 
charakterystykami są oznaczone kolorem. Wejście stykowe jest w stanie WŁĄCZONY (sterowany), jeśli napięcie wejściowe 
znajduje się po prawej stronie kolorowego pasma progowego (tolerancja +/- 10%). Wejście stykowe jest w stanie 
WYŁĄCZONYM (nieaktywowanym), gdy napięcie wejściowe jest po lewej stronie pasma. Wejście stykowe znajduje się w 
stanie NISKIM podczas niesterowanego stanu systemu i aktywnie przechodzi w stan WYSOKI po wykryciu napięcia 
wejściowego powyżej ustawialnego progu.

Figure 3-27: Charakterystyka V-I wejścia zestykowego z aktywną impedancją
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3.3.7  Wejścia oraz wyjścia przetwornika
Moduły wejściowe przetwornika odbierają sygnały wejściowe z zewnętrznych przetworników wyjściowych DCmA (DCmA 
In) lub rezystancyjnych czujników temperatury (RTD). Dostarczane są sprzęt i oprogramowanie do odbierania sygnałów z 
tych zewnętrznych przetworników do konwersji tych sygnałów do formatu cyfrowego do wykorzystania w razie potrzeby.

Moduły wyjściowe przetwornika  zapewniają wyjścia prądowe DC w kilku standardowych zakresach DCmA. Do 
konfigurowania niemal każdej wielkości analogowej w przekaźniku do sterowania wyjściami analogowymi dostarczane 
jesyt odpowiednie oprogramowanie.

Każdy moduł wejść / wyjść przetwornika ma 24 zaciski. Połączenia te są rozmieszczone jako trzy zaciski na rząd w sumie 
w ośmiu rzędach. Dany rząd służy do ośmiu wejść lub wyjść, z zaciskami w kolumnie „a” o dodatniej biegunowości i 
zaciskami w kolumnie „c” o ujemnej biegunowości. Ponieważ cały rząd wykorzystuje się do jednego wejścia/wyjścia 
kanału, nazwę kanału przypisuje się według pozycji gniazda modułu i numeru rzędu.

Każdy moduł wymaga także połączenia z zewnętrznej szyny uziemiającej do zacisku 8b. Wyjścia prądowe wymagają 
skrętki ekranowanej, w której ekran tarcza uziemiony jest tylko na jednym końcu. Poniższy rysunek ilustruje rodzaje 
modułów przetwornika (5A, 5C, 5D, 5E i 5F) i układy kanałów, które można zamówić do przekaźnika.

Figure 3-28: Połączenia modułu wejścia/wyjścia przetwornika

Na poniższej ilustracji pokazano jak podłączyć zabezpieczenia termiczne

Gdy pojawi się symbol tyldy „~” należy zastąpić pozycję gniazda modułu.
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Figure 3-29: Połączenia zabezpieczeń termicznych

3.3.8  Port RS232
Na zaawansowanych i standardowych panelach przednich znajduje się 9-stykowy port szeregowy RS232C do 
programowania za pomocą komputera. Do korzystania z tego interfejsu wystarczy komputer z oprogramowaniem 
konfiguracyjnym EnerVista UR dostarczonym z przekaźnikiem. Okablowanie portu RS232 pokazano na poniższym rysunku 
dla złącza 9-stykowego urządzenia UR oraz 9- lub 25-stykowych złączy w komputerze.

Można ustawić szybkość transmisji dla tego portu, a domyślna wynosi 115200 bps.

Figure 3-30: Złącze portu RS232 na panelu przednim
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3.3.9  Porty komunikacyjne procesora

3.3.9.1  Omówienie
Na module CPU znajduje się tylny port komunikacyjny RS485. Moduł procesora CPU nie wymaga przewodów uziemienia.

Figure 3-31: Połączenia elektryczne komunikacji modułu CPU

3.3.9.2  Port RS485
Transmisję i odbiór danych portu RS485 realizuje się pojedynczym przewodem ze skrętką. Dzięki wykorzystaniu portu 
możliwe jest ciągłe monitorowanie i sterowanie ze zdalnego komputera, SCADA lub na fali nośnej w linii energetycznej 
(PLC).
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Aby zminimalizować błędy od zakłóceń, zaleca się stosowanie ekranowanej skrętki. Należy przestrzegać biegunowości. Na 
przykład, przekaźniki należy podłączyć ze wszystkimi zaciskami „+” RS485 połączonymi ze sobą i wszystkimi zaciskami „–” 
RS485 połączonymi za sobą. Choć dane są przesyłane przez skrętkę, wszystkie urządzenia RS485 wymagają 
udostępnionego odwołania lub wspólnego napięcia Zakłada się, że wspólne napięcie to wspólne źródło zasilania. W 
niektórych systemach możliwe jest użycie ekranu (przewodu odpływowego) jako przewodu wspólnego podłączanego 
bezpośrednio do zacisku COM C60 (nr 3). Inne działają prawidłowo tylko wtedy, gdy wspólny przewód jest podłączony do 
zacisku COM C60, lecz odizolowanego od ekranu.

Aby uniknąć pętli prądowej, wystarczy uziemić ekran tylko w jednym miejscu. Jeśli inne względy systemowe wymagają 
obecności uziemienia ekranu w co najmniej dwóch punktach, należy zainstalować rezystory (zazwyczaj 100 Ω) między 
ekranem i uziemieniem w każdym punkcie uziemienia. Każdy przekaźnik musi być połączony łańcuchowo do następnego 
ogniwa w łańcuchu. Maksymalnie 32 przekaźniki można połączyć w ten sposób nie przekraczając możliwości sterownika. 
W większych układach należy dodać dodatkowe kanały szeregowe. Istnieje również możliwość komercyjnie dostępnych 
wzmacniaczy, by uzyskać więcej niż 32 przekaźniki na jeden kanał. Unikać połączeń w gwiazdę.

Uderzenie pioruna i przetężenia doziemne mogą powodować duże chwilowe różnice napięć między oddalonymi końcami 
łącza komunikacyjnego. Z tego względu na obu końcach portów komunikacyjnych znajdują się wewnętrzne 
zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Odizolowane zasilanie z optycznym interfejsem danych również przyczynia się do 
zmniejszenia zakłóceń w złączu. Aby zapewnić maksymalną niezawodność, upewnić się, że wszystkie urządzenia mają 
zainstalowane podobne zabezpieczenia przed stanami nieustalonymi.

Zakończyć oba końce obwodu RS485 impedancją, jak pokazano na rysunku.

Figure 3-32: Połączenie szeregowe RS485

3.3.9.3  Porty światłowodowe 100Base-FX
Porty do komunikacji światłowodowej umożliwiają szybką i wydajną komunikację między przekaźnikami 100 Mb/s. 
Światłowód można podłączyć do przekaźnika obsługującego długości fali 1310 nm w multimode.

Gdy światłowód nie jest wykorzystywany upewnić się, że w gnieździe jest zaślepka. Zabrudzone lub porysowane złącza 
mogą przyczynić się do wysokich strat na łączu światłowodowym.
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3.3.10  IRIG-B (Interfejs synchronizacji czasu)
Z tyłu modułu CPU znajduje się okrągłe złącze IRIG-B oznaczone „IN”. Użycie jest opcjonalne.

IRIG-B  to standardowy format kodu czasowego umożliwiający oznaczanie zdarzeń synchronizowanych między 
podłączonymi urządzeniami. Kod IRIG-B umożliwia dokładność do 100 ns. Do generowania sygnału IRIG-B oferowany jest 
zegar GE MultiSync 100 1588 GPS oraz urządzenia innych producentów. Urządzenia takie mogą wykorzystywać satelitarny 
system pozycjonowania (GPS) do pozyskania wzorca czasu, co pozwala synchronizować urządzenia w różnych 
lokalizacjach geograficznych. Kody znaczników czasu IRIG są typu szeregowego kodowane szerokością impulsu i mogą 
być przesunięciem wartości DC lub modulacją fazową (AM). Za pomocą wejścia IRIG-B, C60 obsługuje wewnętrzny 
oscylator o dokładności 1 μs.

Figure 3-33: Opcje dla połączenia IRIG-B

Użycie odbiornika modulacji amplitudowej powoduje błędy do 1 ms w oznaczaniu znacznikiem czasu.
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3.4  Komunikacja bezpośredniego wejścia i wyjścia

3.4.1  Opis
Funkcja bezpośrednich wejść i wyjść sprawia, że korzystanie modułów komunikacyjnych z serii 7 pozwala na bezpośrednią 
komunikację między urządzeniami UR. Moduły komunikacji przedstawiono w tabeli w dalszej części tego rozdziału.

Kanały komunikacyjne zwykle są połączone w konfiguracji pierścieniowej, jak pokazano na poniższym rysunku. Nadajnik 
jednego z modułów jest podłączony do odbiornika następnego modułu. Nadajnik moduł tego drugiego modułu jest 
następnie podłączony do odbiornika następnego modułu w pierścieniu. Kolejne moduły tworzą pierścień łączności. Na 
rysunku pokazano pierścień czterech przekaźników serii UR z następującymi połączeniami: UR1-Tx to UR2-Rx, UR2-Tx do 
UR3-Rx, UR3-Tx do UR4-Rx oraz UR4-Tx do UR1-Rx. Maksymalnie 16 przekaźników serii UR można połączyć w jeden 
pierścień.

Figure 3-34: Bezpośrednie wejście i wyjście połączone w jednym kanale

Moduły komunikacji między przekaźnikami (IRC) z protokołem C37.94 i G.703 są zaprojektowane do połączeń 
komunikacyjnych typu back-to-back, więc konfiguracja pierścienia pokazana na poprzednim rysunku nie ma 
zastosowania. Aby ustanowić komunikację między przekaźnikami w więcej niż dwóch przekaźnikach uniwersalnych, 
należy mieć dwukanałowy moduł IRC i włączyć ustawienie DIRECT I/O CHANNEL CROSSOVER we wszystkich przekaźnikach, 
jak pokazano na następnym rysunku. Tę konfigurację można rozszerzyć na 16 przekaźników uniwersalnych i konfiguracja 
ta nie zapewnia pierścienia rozszerzonego, ponieważ oba kanały są przekształcane w pojedynczy pierścień przez funkcję 
crossover kanału. Zgodnie z rysunkiem zatytułowanym Typowe połączenia styków między dwoma interfejsami G.703 w 
dalszej części tego rozdziału, zegar jest realizowany zwykle przez multiplekser (MUX), a wszystkie przekaźniki uniwersalne 
są w trybie taktowania zapętlonego. Jeśli nie ma MUX, wówczas UR1 i UR3 mogą być w trybie taktowania wewnętrznego, 
a UR2 i UR4 w trybie taktowania zapętlonego. Oznacza to, że połączone kanały muszą mieć przeciwne tryby 
synchronizacji.

Figure 3-35: Konfiguracja pierścienia dla modułu C37.94 (koncepcja dotyczy także G.703)
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Wzajemne połączenie dwukanałowych modułów komunikacyjnych typu 7 pokazano poniżej. Dwukanałowe moduły 
umożliwiają redundantną konfigurację pierścienia. Dwa pierścienie można utworzyć w taki sposób, by zapewnić 
dodatkową niezależna ścieżkę danych. Wymagane połączenia: UR1-Tx1 do UR2-Rx1, UR2-Tx1 do UR3-Rx1, UR3-Tx1 do 
UR4-Rx1 i UR4-Tx1 do UR1-Rx1 dla pierwszego pierścienia; oraz UR1-Tx2 do UR4-Rx2, UR4-Tx2 do UR3-Rx2, UR3-Tx2 do 
UR2-Rx2 oraz UR2-Tx2 do UR1-Rx2 dla drugiego pierścienia.

Figure 3-36: Bezpośrednie wejście i wyjście połączone w dwóch kanałach

Poniższy rysunek pokazuje połączenie trzech przekaźników serii UR przy użyciu dwóch niezależnych kanałów 
komunikacyjnych. UR1 i UR3 mają pojedynczy moduł komunikacyjny typu 7; UR2 posiada moduł dwukanałowy. Dwa 
kanały komunikacyjne mogą być różnych typów, w zależności od wykorzystywanych modułów typu 7. Aby umożliwić 
przepływ danych z bezpośredniego wejścia i wyjścia z kanału 1 do 2 kanału w UR2 należy ustawić ustawienie DIRECT I/O 
CHANNEL CROSSOVER na „Włączone” w UR2. To zmusza UR2 do przesyłania dalej komunikatów odebranych przez Rx1 do 
Tx2 i komunikatów odbieranych na Rx2 do Tx1.
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Figure 3-37: Bezpośrednie wejście i wyjście połączone w kombinacji jednego/dwóch kanałów

Moduły komunikacji między przekaźnikami są dostępne z kilkoma interfejsami i niektóre są opisane tutaj bardziej 
szczegółowo. Jest to zależne od zakupionych opcji. Opcje opisano w rozdziale Komunikacja między przekaźnikami w 
tabelach kodów katalogowych w rozdziale 2. We wszystkich modułach światłowodowych zastosowano złącza typu ST.

3.4.2  Światłowód: Nadajniki LED i ELED
Na poniższej ilustracji pokazano konfigurację dla modułów wyłącznie światłowodowych 7A, 7B, 7C, 7H, 7I i 7J.

Figure 3-38: Moduły światłowodowe LED i ELED

3.4.3  Nadajniki laserowe światłowodowe
Na poniższej ilustracji pokazano konfigurację modułów laserowych światłowodowych 72, 73, 7D i 7K.
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Figure 3-39: 7x moduły laserowe światłowodowe

Na poniższym rysunku przedstawiono konfigurację dla modułów laserowych światłowodowych 2I i 2J.

Figure 3-40: Moduły laserowe światłowodowe 2i i 2J

3.4.4  Interfejs G.703

3.4.4.1  Opis
G.703 jest standardem Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU) do transmisji sygnałów danych i głosowych. 
Zastosowanie mają moduły 7R (jeden kanał) i 7S (dwa kanały).

Na poniższej ilustracji przedstawiono konfigurację współbieżnego interfejsu 64K ITU G.703. To jest moduł 7S.

Moduł G.703 jest ustalony na wrtość 64 KB/s. Ustawienia SETTINGS  PRODUCT SETUP  DIRECT I/O  DIRECT I/O DATA 
RATE nie odnoszą się do tego modułu.

Kierowanie na nadajniki światłowodowe może prowadzić do uszkodzenia wzroku.

Podczas stosowania interfejsu laserowego może być konieczne użycie tłumika, by nie przekroczyć 
wejściowej maksymalnej mocy optycznej odbiornika.
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Ekranowaną skrętkę AWG 24 zaleca się do połączeń zewnętrznych, z ekranem uziemionym tylko na jednym końcu. 
Podłączanie ekranu do styku X1a lub X6a uziemia ekran, ponieważ te styki są wewnętrznie podłączone do uziemienia. W 
związku z tym jeśli wykorzysta się styk X1a lub X6a uziemienia ekranu na jednym końcu, nie uziemiać ekranu na drugim 
końcu. Ten moduł interfejsu jest chroniony zabezpieczeniami przepięciowymi.

Figure 3-41: Konfiguracja interfejsu G.703

Na poniższej ilustracji przedstawiono typowe połączenia styków między dwoma interfejsami G.703. Z faktycznym, 
fizycznym rozmieszczeniem styków można zapoznać się we wcześniejszym rozdziale „Układ wyprowadzeń z tyłu.” 
Wszystkie połączenia styków należy utrzymywać w ramach połączenia z multiplekserem.

Figure 3-42: Typowe połączenia styków między dwoma interfejsami G.703

3.4.4.2  Procedury związane z przełącznikiem wyboru G.703

1. Przy wyłączonym zasilaniu przekaźnika wyjąć moduł G.703 (7R lub 7S) w następujący sposób. Zapisać pierwotną 
lokalizację modułu, by mieć pewność, że ten sam lub zamiennik modułu zostanie wstawiony do odpowiedniego 
gniazda.

2. Jednocześnie pociągnąć za uchwyty do wysuwania/wsuwania modułu znajdujące się u góry i u dołu każdego 
modułu, aby zwolnić moduł przed jego wyjęciem. (Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do 
modułów, należy zapoznać się z rozdziałem dotyczącym konserwacji).

3. Wykręcić śrubę pokrywy modułu.

4. Zdjąć górną pokrywę, wsuwając ją do tyłu, a następnie ją unieść.

5. Ustawić przełączniki wyboru czasu (kanały 1 oraz 2) na wymagane tryby czasowe.

6. Założyć górną pokrywę i dokręć śrubę.

7. Włożyć moduł G.703. Upewnić się, że do właściwego gniazda wstawiono moduł właściwego typu. Uchwyty do 
wysuwania/wsuwania modułu znajdujące się u góry i u dołu każdego modułu należy zwolnić, by gładko wsunąć 
moduł do gniazda. Gdy uchwyty miną wywinięty brzeg obudowy, należy je zaczepić jednocześnie. Gdy uchwyty się 

Nomenklatura styków jest różna u poszczególnych producentów. Nie jest rzadkością, aby nazwano styki TxA, TxB, 
RxA i RxB. W takich przypadkach, należy założyć, że „A” jest równoważne „+” i „B” jest równoważne „–.”
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zatrzasną we właściwym położeniu, moduł jest wstawiony w całości.

Figure 3-43: Ustawienie przełącznika wyboru taktowania G.703

Table 3-6: Ustawienie wyboru taktowania G.703

3.4.4.3  ósemkowe odmierzanie czasu G.703
Jeśli włączono ósemkowe odmierzanie czasu (ON), sygnał 8 kHz jest potwierdzony podczas naruszenia bitu 8 (LSB) 
niezbędnego do podłączenia systemów wyższego rzędu. Gdy urządzenia C60 są połączone bezpośrednio szeregowo 
ósemkowe odmierzanie czasu jest wyłączone (OFF).

3.4.4.4  Tryby odmierzania czasu G.703
Są dwa tryby odmierzania czasu w module G.703: tryb wewnętrznego odmierzania czasu i tryb odmierzania w pętli 
czasowej (domyślnie).

• Tryb wewnętrznego odmierzania czasu — zegar systemowy taktuje wewnętrznie. W związku z tym wybrać 
odmierzanie czasu G.703 w trybie wewnętrznym do połączeń bezpośrednich (między urządzeniami UR). Dla połączeń 
bezpośrednich ustawić ósemkowe odmierzanie czasu (S1 = OFF) i tryb wewnętrznego odmierzania czasu (S5 = ON i S6 
= OFF).

• tryb odmierzania w pętli czasowej — zegar systemowy synchronizowany jest z odebranym sygnałem z linii W 
związku z tym wybrać odmierzanie czasu G.703 w trybie odmierzania w pętli czasowej do połączeń z systemów o 

Łączniki Funkcja

S1 OFF ósemkowe odmierzanie czasu wyłączone
ON ósemkowe odmierzanie czasu 8 kHz

S5 i S6 S5 = OFF a S6 = OFF tryb odmierzania czasu w pętli
S5 = ON a S6 = OFF tryb wewnętrznego odmierzania czasu
S5 = OFF a S6 = ON tryb minimalnego zdalnego sprzężenia zwrotnego
S5 = ON a S6 = ON tryb podwójnego sprzężenia zwrotnego



3-42 C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL

KOMUNIKACJA BEZPOŚREDNIEGO WEJŚCIA I WYJŚCIA CHAPTER 3: INSTALACJA

3

wyższym znaczeniu. Do podłączeń z systemami wyższego rzędu (UR z multiplekserem, domyślne wartości fabryczne), 
ustawić ósemkowe odmierzanie czasu (S1 = ON) i tryb wewnętrznego odmierzania czasu (S5 = OFF i S6 = OFF).

Przestawiono ustawienia przełączników dla trybu odmierzania czasu wewnętrznego i w pętli czasowej.

Figure 3-44: Łączniki

3.4.4.5  Tryby testowe G.703
W trybie minimalnego zdalnego sprzężenia zwrotnegomultiplekser jest włączona i zwraca dane z zewnętrznego interfejsu 
bez jakiegokolwiek przetwarzania, by pomóc w diagnozowaniu problemów G.703 po stronie linii bez względu na 
częstotliwość taktowania. Dane są pobierane z wejść G.703, przechodzą przez przerzutnik stabilizujący, który również 
przywraca właściwą polaryzację sygnału, następnie przechodzą przez multiplekser i są zwracane do nadajnika. Odebrane 
dane różnicowe są przetwarzane i przekazywane do modułu nadajnika G.703, po czym dane są odrzucane. Moduł 
odbiornika G.703 jest w pełni funkcjonalny i kontynuuje przetwarzanie danych i przekazuje je do modułu nadajnika 
różnicowego Manchester. Ponieważ odmierzanie czasu jest zwracany po otrzymaniu, źródła czasu oczekuje się od strony 
linii interfejsu G.703.

Figure 3-45: Tryb minimalnego zdalnego sprzężenia zwrotnego G.703

W trybie podwójnego sprzężenia zwrotnego, multipleksery są aktywne i funkcje obwodu są podzielone na dwie części z 
każdej parą odbiornika/nadajnika połączoną ze sobą do dekonstrukcji i następnie odtworzenia odpowiednich sygnałów. 
Dane różnicowe Manchester są podawane do moduł odbiornika różnicowego Manchester i zwracane jest do modułu 
nadajnika różnicowego Manchester. Podobnie dane G.703 wchodzą modułu odbiornika G.703 i są przekazywane do 
modułu nadajnika G.703 i są zwracane jako dane G.703. Ze względu na całkowicie podzieloną ścieżkę komunikacji i 
ponieważ w każdym przypadku, zegary są wyodrębnione i zrekonstruowane z danych wychodzących, w tym trybie nie 
trzeba mieć dwóch niezależnych źródeł odmierzania czasu. Jedno źródło leży po stronie linii interfejsu G.703 a drugie 
znajduje się po stronie różnicowej Manchester interfejsu.

Figure 3-46: Tryb podwójnego sprzężenia zwrotnego G.703
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3.4.5  Interfejs RS422

3.4.5.1  Opis
dostępne są dwa moduły RS422 do komunikacji między przekaźnikami: RS422 jednokanałowy (moduł 7T) i RS422 
dwukanałowy (moduł 7W). Moduły można skonfigurować do pracy z przepływnością 64 kb/s lub 128 kb/s. Kabel 
ekranowany skrętka AWG 20 do 24 zaleca się do połączeń zewnętrznych. Moduły te są chronione optycznie izolowanymi 
zabezpieczeniami.

Styki ekranu (6a i 7b) podłączone są wewnętrznie do styku uziemienia (8a). Prawidłowe zakończenie ekranu jest 
następujące:

• Miejsce 1 — zakończyć ekran do styków 6a lub 7b lub obu

• Miejsce 2 — zakończyć ekran do styku COM 2b

Dopasować impedancję końcowa zegara do impedancji linii.

Figure 3-47: Połączenia interfejsu RS422

Na poniższej ilustracji przedstawiono typowe wzajemne połączenia między dwoma jednokanałowymi interfejsami RS422 
zainstalowanymi w gnieździe W. Wszystkie połączenia styków należy utrzymywać w ramach połączenia z multiplekserem.

Figure 3-48: Typowe połączenie styków między dwoma interfejsami RS422

3.4.5.2  2-Kanałowe zastosowanie poprzez multipleksery
Interfejs RS422 można stosować w zastosowaniach jedno-kanałowych lub dwukanałowych w SONET/SDH lub systemach 
multipleksowych. W zastosowaniach jednokanałowych interfejs RS422 łączy się z systemami nadrzędnymi w typowy 
sposób, posługując się połączeniami nadawania (Tx), odbierania (Rx) i wysłania czasu (ST). Jednak w zastosowaniach 
dwukanałowych należy przestrzegać pewnych kryteriów, ponieważ jest jedno wejście zegara dla dwóch kanałów RS422. 
System działa poprawnie przy następujących połączeniach i gdy moduł ma funkcję zacisku taktowania. Zacisk taktowania 
jest typową cechą urządzeń synchronicznych, gdyż umożliwia odebranie sygnału taktowania z zewnętrznego źródła. Przy 
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pomocy zacisku taktowania możliwe są zastosowania dwukanałowe przy następujących połączeniach —  wysyłanie 
sygnałów wyjściowych taktowania z multipleksera (modułu danych 1) do wejść zegarowych interfejsu UR RS422 w zwykły 
sposób. Ponadto wysyłane sygnały czasowe z modułu danych 1 są także równolegle wysyłane do zacisków wejściowych 
taktowania modułu danych 2. Przy pomocy tej konfiguracji, odmierzanie czasu modułów danych i obu kanałów UR RS422 
pochodzie z pojedynczego źródła taktowania. W rezultacie transmisja danych dla obu kanałów UR RS422 jest 
synchronizowana za pomocą sygnału taktującego w module danych 1, jak pokazano poniżej. Jeśli funkcja taktowania 
przez zacisk nie jest dostępna lub ten typ połączenia jest niepożądany, interfejs jest G.703 odpowiednią opcją, która nie 
nakłada ograniczeń czasowych.

Figure 3-49: Konfiguracja taktowania dla dwukanałowego zastosowania RS422 z trzema zaciskami

Moduł danych 1 zapewnia taktowanie interfejsu RS422 urządzenia C60 przez wyjścia ST(A) i ST(B). Moduł danych 1 
zapewnia również taktowanie dla wejść TT(A) i TT(B) modułu danych 2 za pośrednictwem wyjść ST(A) i AT(B). Numery styków 
modułu danych pominięto na rysunku, ponieważ producenci różnie je oznaczają.

3.4.5.3  Taktowanie transmisji
Interfejs RS422 akceptuje jedno wejście zegarowe do taktowania transmisji. Jest istotne, aby zbocze narastające zegara 
czasu nadawania 64 kHz interfejsu multipleksera próbkowało dane pośrodku okna transmisji danych. W związku z tym jest 
ważne, aby potwierdzić przejścia sygnały zegara i danych, by zapewnić właściwe działanie systemu. Na przykładzie na 
poniższej ilustracji widać dodatnie zbocze zegara Tx pośrodku bitu danych Tx.
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Figure 3-50: Przejścia zegara i danych

3.4.5.4  Taktowanie odbioru
W interfejsie RS422 zastosowano kod modulacji NRZI-MARK i dlatego nie polega on na zegarze Rx, by ponownie odczytać 
dane. NRZI-MARK to kod typu krawędziowego, odwracalny z własnym taktowaniem.

Aby odczytać sygnał zegarowy Rx ze strumienia danych, wykorzystano obwód DPLL (ang. integrated digital phase lock 
loop). Obwód DPLL ma wewnętrzny zegar, który jest 16-krotnie nadpróbkowany i zegar wykorzystywany jest wraz ze 
strumieniem danych do generowania zegara danych do wykorzystania jako zegar odbioru kontrolera komunikacji 
szeregowej (SCC).

3.4.6  Interfejs RS422 i światłowód
Na poniższej ilustracji przedstawiono konfigurację łączonego interfejsu RS422 oraz światłowodu przy 64 k baudach. 
Moduły 7N 7L, 7M, 7P i 74 wykorzystywane są w konfiguracjach dwuzaciskowych z kanałem redundantnym lub 
trójzaciskowych, gdzie kanał 1 jest wykorzystywany przez interfejs RS422 (ewentualnie z multiplekserem) i kanał 2 
bezpośrednio przez światłowód.

W zewnętrznych złączach RS422 zalecane jest okablowanie skrętkami AWG od 20 do 24. Ekran kabla powinien być 
uziemiony tylko na jednym końcu. W odniesieniu do bezpośredniego kanału światłowodowego bilans mocy jest 
prawidłowy.

Podczas stosowania interfejsu laserowego może być konieczne użycie tłumika, by nie przekroczyć 
wejściowej maksymalnej mocy optycznej odbiornika.
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Figure 3-51: Podłączenie interfejsu RS422 i światłowodu

Połączenia pokazane na ilustracji są przeznaczone do multiplekserów skonfigurowanych jako urządzenia do transmisji 
danych (DCE).

3.4.7  Interfejs G.703 i światłowód
Na poniższej ilustracji przedstawiono konfigurację łączonego interfejsu G.703 oraz światłowodu przy 64 kb/s. Moduły 7G 
7E, 7F, 7Q i 75 wykorzystywane są w konfiguracjach, gdzie kanał 1 jest wykorzystywany przez interfejs G.703 (ewentualnie 
z multiplekserem) i kanał 2 bezpośrednio przez światłowód. Ekranowaną skrętkę AWG 24 zaleca się do połączeń 
zewnętrznych G.703 z ekranem uziemionym tylko na jednym końcu do styku 1a. W odniesieniu do bezpośredniego kanału 
światłowodowego bilans mocy jest prawidłowy. Szczegółowe informacje na temat interfejsów G.703 i światłowodu można 
znaleźć w poprzednich rozdziałach.

Figure 3-52: Podłączenie interfejsu G.703 i światłowodu

3.4.8  Interfejs IEEE C37.94
IEEE C37.94 to standardowy interfejs pomiędzy telezabezpieczeniami i cyfrowymi multiplekserami.

Moduły komunikacyjne IEEE C37.94 serii UR (typy modułów  2G, 2H,  2I, 2J, 76 i 77) przeznaczone są do współpracy z 
multiplekserami cyfrowymi zgodnymi z normą IEEE C37.94 lub konwerterem interfejsu zgodnym z normą IEEE C37.94 do 
stosowania z bezpośrednimi wejściami i wyjściami. Standard IEEE C37.94 definiuje łącze optyczne punkt-do-punktu dla 
synchronicznych danych między multiplekserem a zabezpieczeniem zdalnym. Przepływność danych wynosi zazwyczaj 64 
kb/s, ale standard zapewnia przepływność do 64nkb/s, gdzie n = 1, 2,..., 12. Moduły komunikacyjne C37.94 serii UR mają 
przepływność 64 kb/s (z n wynoszącym 1) lub 128 kb/s (przy n ustalonym na 2). Ramka G.704 ma prawidłową konstrukcję 
zgodnie z ITU-T z punktu widzenia ramkowania i szybkości transmisji danych. Ramka to 256 bitów i jest powtarzana z 
częstotliwością 8000 Hz, przy czym wynikowa przepływność transmisji wynosi 2048 kb/s.

Dane techniczne modułu są następujące:

• Standard IEEE -  C37.94 dla 1  Interfejs światłowodowy 128 kb/s (dla modeli 2G i 2H) lub  C37.94 dla 2  interfejsu 
światłowodowego 64 kb/s (dla modułów 76 i 77)

• Typ kabla światłowodowego — o średnicy rdzenia 50 nm lub 62,5 μm

Podczas stosowania interfejsu laserowego może być konieczne użycie tłumika, by nie przekroczyć 
wejściowej maksymalnej mocy optycznej odbiornika.
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• Tryb światłowodu — wielomodowy

• Długość przewodu światłowodowego — do 2 km

• Złącze światłowodowe — typ ST

• Długość fali — 820 ±40 nm

• Połączenie — na wszystkich połączeniach światłowodowych wymagane jest połączenie Tx do Rx

Moduł komunikacyjny C37.94 serii UR może być podłączony bezpośrednio do dowolnego kompatybilnego multipleksera 
cyfrowego obsługującego standard IEEE C37.94. Na ilustracji przedstawiono koncepcję.

Figure 3-53: Połączenie IEEE C37.94 z cyfrowym multiplekserem

Moduł komunikacyjny C37.94 serii UR można podłączyć do interfejsu elektrycznego (G.703, RS422 lub X.21) niezgodnego 
multipleksera cyfrowego za pośrednictwem konwertera interfejsu optyczno-elektrycznego, który obsługuje IEEE C37. 94. 
Na ilustracji przedstawiono koncepcję.

Figure 3-54: Połączenie IEEE C37.94 z niezgodnym multiplekserem cyfrowym

W 2008 roku firma GE Grid Solutions wprowadziła na rynek poprawione moduły 76 i 77 dla komunikacji C37.94 w celu 
umożliwienia złożonej funkcjonalności lokalizacji usterek z oprogramowaniem 5.60 i wyższym. Wszystkie moduły 76 i 77 
wysłane po zmianie obsługują tę funkcję i są w pełni kompatybilne z wersjami oprogramowania poniżej 5.60. Dla klientów 
korzystających z wersji oprogramowania od wersji 5.60, moduł można rozpoznać po oznaczeniu „Rev D” na module i 
należy z niego korzystać na wszystkich końcach komunikacji z C60 w zastosowaniach z dwoma i trzema zaciskami. 
Niewykorzystanie go na wszystkich końcach komunikacji powoduje alarmy komunikacyjne. Dla klientów korzystających z 
oprogramowania układowego poniżej 5.60 nie jest wymagane dopasowanie zmiany zainstalowanych modułów.

Moduł komunikacyjny C37.94 serii UR ma sześć przełączników, aby ustawić konfigurację zegara. Na poniższej ilustracji 
pokazano funkcje tych przełączników sterujących.

Figure 3-55: Łączniki

Tryb wewnętrznego odmierzania czasu — zegar systemowy taktuje wewnętrznie. Dlatego należy ustawić przełącznik 
taktowania na taktowanie wewnętrzne dla przekaźnika 1 i pętli czasowej przekaźnika 2. Musi być skonfigurowane tylko 
jedno źródło czasu.
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W trybie taktowania zapętlonego zegar systemowy pochodzi z odebranego sygnału linii. Dlatego należy ustawić wybór 
czasu na tryb taktowania zapętlonego dla połączeń z systemami wyższego rzędu.

Procedura  usuwania pokrywy modułu łączności modułu komunikacyjnego IEEE C37.94 jest następująca:

1. Przy wyłączonym zasilaniu wyjąć moduł IEEE C37.94 (typ  2G, 2H,  2I, 2J, 76 lub 77) w następujący sposób. Zapisać 
pierwotną lokalizację modułu, by mieć pewność, że ten sam lub zamiennik modułu zostanie wstawiony do 
odpowiedniego gniazda.

2. Jednocześnie pociągnąć za uchwyty do wysuwania/wsuwania modułu znajdujące się u góry i u dołu każdego 
modułu, aby zwolnić moduł przed jego wyjęciem.

3. Wykręcić śrubę pokrywy modułu.

4. Zdjąć górną pokrywę, wsuwając ją do tyłu, a następnie ją unieść.

5. Ustawić przełączniki wyboru czasu (kanały 1 oraz 2) na wymagane tryby czasowe (opis wcześniej).

6. Założyć górną pokrywę i dokręć śrubę.

7. Włożyć moduł IEEE C37.94. Upewnić się, że do właściwego gniazda wstawiono moduł właściwego typu. Uchwyty do 
wysuwania/wsuwania modułu znajdujące się u góry i u dołu każdego modułu należy zwolnić, by gładko wsunąć 
moduł do gniazda. Gdy uchwyty miną wywinięty brzeg obudowy, należy je zaczepić jednocześnie. Gdy uchwyty się 
zatrzasną we właściwym położeniu, moduł jest wstawiony w całości.

Figure 3-56: Ustawienie przełącznika wyboru taktowania IEEE C37.94

Moduły dostarczane od stycznia 2012 roku mają LEDy wskazujące stan przełączników DIP, jak pokazano na poniższej 
ilustracji.



CHAPTER 3: INSTALACJA KOMUNIKACJA BEZPOŚREDNIEGO WEJŚCIA I WYJŚCIA

C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL 3-49

3

Figure 3-57: Diody statusów

Stan LED konfiguracji zegara jest następujący:

• Miga na zielono — tryb taktowania w pętli podczas odbierania prawidłowego pakietu danych

• Miga na żółto — tryb wewnętrzny podczas odbierania prawidłowego pakietu danych

• Świeci się na czerwono — (przełączyć na) tryb taktowania wewnętrznego, gdy nie otrzymano poprawnego pakietu 
danych

Stan LED łącza / aktywności jest następujący:

• Miga na zielono — FPGA odbiera prawidłowy pakiet danych

• Świeci się na żółto — FPGA odbiera „żółty” bit i pozostaje żółty dla każdego „żółtego bitu”

• Świeci się na czerwono — FPGA nie odbiera prawidłowego pakietu lub odebrany pakiet jest nieprawidłowy

3.4.9  Interfejs C37.94SM
Moduły komunikacyjne C37.94SM serii UR (2A i 2B) przeznaczone są do współpracy ze zmodyfikowanymi cyfrowymi 
multiplekserami zgodnymi z normą IEEE C37.94 lub konwerterami interfejsu zgodnymi z IEEE C37.94, które 
przekonwertowano z wielowarstwowych światłowodów 820 nm na jednomodowe światłowody ELED 1300 nm. Standard 
IEEE C37.94 definiuje łącze optyczne punkt-do-punktu dla synchronicznych danych między multiplekserem a 
zabezpieczeniem zdalnym. Przepływność danych wynosi zazwyczaj 64 kb/s, ale standard zapewnia przepływność do 64n 
kb/s, gdzie n = 1, 2,…, 12. Moduł komunikacyjny C37.94SM serii UR to 64 kb/s tylko z n ustawionym na 1. Ramka G.704 ma 
prawidłową konstrukcję zgodnie z ITU-T z punktu widzenia ramkowania i szybkości transmisji danych. Ramka to 256 bitów 
i jest powtarzana z częstotliwością 8000 Hz, przy czym wynikowa przepływność transmisji wynosi 2048 kb/s.

Dane techniczne modułu są następujące:

• Emulowany standard IEEE — emuluje C37.94 dla 1  interfejsu światłowodowego 64 kb/s (moduły ustawione na n = 1 
lub 64 kb/s)

• Typ kabla światłowodwego — średnica włókna światłowodowego 9/125 m

• Tryb światłowodu — jednomodowy, kompatybilny ELED z nadajnikiem HP HFBR-1315T i odbiornikiem HP HFBR-2316T

• Długość przewodu światłowodowego — do 11,4 km

• Złącze światłowodowe — typ ST

• Długość fali — 1300 ±40 nm
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• Połączenie — na wszystkich połączeniach światłowodowych wymagane jest połączenie Tx do Rx

Moduł komunikacyjny C37.94SM serii UR może być podłączony bezpośrednio do dowolnego kompatybilnego multipleksera 
cyfrowego obsługującego C37.94SM, jak pokazano.

Można go również podłączyć bezpośrednio do innego przekaźnika serii UR z modułem C37.94SM, jak pokazano na 
ilustracji.

W 2008 r. firma GE Grid Solutions wprowadziła na rynek poprawione moduły  2A i 2B dla komunikacji C37.94SM w celu 
umożliwienia złożonej funkcjonalności lokalizacji usterek z oprogramowaniem 5,60 i wyższym. Wszystkie moduły 2A i 2B 
wysłane po zmianie obsługują tę funkcję i są w pełni kompatybilne z wersjami oprogramowania poniżej 5.60. Dla klientów 
korzystających z wersji oprogramowania od wersji 5.60, moduł można rozpoznać po oznaczeniu „Rev D” na module i 
należy z niego korzystać na wszystkich końcach komunikacji z C60 w zastosowaniach z dwoma i trzema zaciskami. 
Niewykorzystanie go na wszystkich końcach komunikacji powoduje alarmy komunikacyjne. Dla klientów korzystających z 
oprogramowania układowego poniżej 5.60 nie jest wymagane dopasowanie zmiany zainstalowanych modułów.

Moduł komunikacyjny C37.94SM serii UR ma sześć przełączników, aby ustawić konfigurację zegara. Na poniższej ilustracji 
pokazano funkcje tych przełączników sterujących.

Figure 3-58: Łączniki

Tryb wewnętrznego odmierzania czasu — zegar systemowy taktuje wewnętrznie. Dlatego należy ustawić przełącznik 
taktowania na taktowanie wewnętrzne dla przekaźnika 1 i pętli czasowej przekaźnika 2. Musi być skonfigurowane tylko 
jedno źródło czasu.

W trybie taktowania zapętlonego zegar systemowy pochodzi z odebranego sygnału linii. Dlatego należy ustawić wybór 
czasu na tryb taktowania zapętlonego dla połączeń z systemami wyższego rzędu.

Procedura  usuwania pokrywy modułu łączności modułu komunikacyjnego C37.94SM jest następująca:

1. Przy wyłączonym zasilaniu przekaźnika wyjąć moduł C37.94SM (Moduł 2A lub 2B) w następujący sposób. Zapisać 
pierwotną lokalizację modułu, by mieć pewność, że ten sam lub zamiennik modułu zostanie wstawiony do 
odpowiedniego gniazda.

2. Jednocześnie pociągnąć za uchwyty do wysuwania/wsuwania modułu znajdujące się u góry i u dołu każdego 
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modułu, aby zwolnić moduł przed jego wyjęciem.

3. Wykręcić śrubę pokrywy modułu.

4. Zdjąć górną pokrywę, wsuwając ją do tyłu, a następnie ją unieść.

5. Ustawić przełączniki wyboru czasu (kanały 1 oraz 2) na wymagane tryby czasowe (opis wcześniej).

6. Założyć górną pokrywę i dokręć śrubę.

7. Włożyć moduł C37.94SM. Upewnić się, że do właściwego gniazda wstawiono moduł właściwego typu. Uchwyty do 
wysuwania/wsuwania modułu znajdujące się u góry i u dołu każdego modułu należy zwolnić, by gładko wsunąć 
moduł do gniazda. Gdy uchwyty miną wywinięty brzeg obudowy, należy je zaczepić jednocześnie. Gdy uchwyty się 
zatrzasną we właściwym położeniu, moduł jest wstawiony w całości.

Figure 3-59: Ustawienie przełącznika wyboru taktowania C37.94SM

Moduły dostarczane od stycznia 2012 roku mają LEDy wskazujące stan przełączników DIP, jak pokazano na poniższej 
ilustracji.
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Figure 3-60: Diody statusów

Stan LED konfiguracji zegara jest następujący:

• Miga na zielono — tryb taktowania w pętli podczas odbierania prawidłowego pakietu danych

• Miga na żółto — tryb wewnętrzny podczas odbierania prawidłowego pakietu danych

• Świeci się na czerwono — (przełączyć na) tryb taktowania wewnętrznego, gdy nie otrzymano poprawnego pakietu 
danych

Stan LED łącza / aktywności jest następujący:

• Miga na zielono — FPGA odbiera prawidłowy pakiet danych

• Świeci się na żółto — FPGA odbiera „żółty” bit i pozostaje żółty dla każdego „żółtego bitu”

• Świeci się na czerwono — FPGA nie odbiera prawidłowego pakietu lub odebrany pakiet jest nieprawidłowy

3.5  Przekaźnik aktywny
Przekaźnik jest w stanie domyślnym „Nie zaprogramowany,” gdy opuszcza fabrykę. Po pomyślnym włączeniu zasilania, 
patrząc na panel przedni  LED „Trouble” świeci się,” a LED  „In Service” jest wyłączona. Przekaźnik w stanie „Nie 
zaprogramowany” blokuje sygnalizację z jakiegokolwiek przekaźnika wyjściowego. Taki stan pozostaje do momentu 
ustawienia przekaźnika w stan „Zaprogramowany.”

Przekaźnik można aktywować na przednim panelu lub w oprogramowaniu EnerVista.

Aby aktywować przekaźnik za pomocą panelu przedniego:

1. Nacisnąć przycisk MENU, aż mignie SETTINGS i wyświetli się komunikat PRODUCT SETUP (konfiguracja produktu).

2. Nacisnąć strzałkę w prawo MESSAGE aż pokaże sie komunikat SECURITY.

3. Nacisnąć strzałkę w dół MESSAGE aż pokaże się komunikat INSTALLATION.

USTAWIENIA PRZEKAŹNIKA:
Nie zaprogramowany

Gdy przekaźnik jest włączony, LED „Trouble” jest włączona, LED „In Service” jest wyłączona i 
wyświetla się ten komunikat wskazujący, że przekaźnik jest w stanie „Nie zaprogramowanym” i 
zabezpiecza (przekaźniki wyjściowe zablokowane) przed instalacją przekaźnika, którego 
ustawienia nie zostały wprowadzone. Ten komunikat pozostaje aż przekaźnik będzie w stanie 
„Zaprogramowany.”
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4. Nacisnąć strzałkę w prawo MESSAGE aż pokaże się komunikat RELAY SETTINGS: Wyświetli się komunikat Not 
Programmed (nie zaprogramowany).

5. Po RELAY SETTINGS: Wyświetli się komunikat Not Programmed, nacisnąć przycisk VALUE, by zmienić wybór na 
„Programmed.”

6. Nacisnąć przycisk ENTER, by zamisać zmiany.

7. Po wyświetleniu komunikatu NEW SETTING HAS BEEN STORED (zapisano nowe ustawienie), przekaźnik jest w stanie 
„Zaprogramowany” i zaświeci się LED „In Service.”

Aby uaktywnić przekaźnik za pomocą oprogramowania EnerVista:

1. Przejść do Settings > Product Setup > Installation i zmienić pole Relay Settings na "Programmed” 
(zaprogramowany).

2. Zapisać zmiany.

3.6  Instalacja oprogramowania

3.6.1  Omówienie komunikacji EnerVista
Oprogramowanie instalacyjne EnerVista UR komunikuje się z przekaźnikiem za pośrednictwem portu RS232 na płycie 
czołowej lub RS485 / portami Ethernet na panelu tylnym.

Do komunikacji za pośrednictwem portu RS232 użyć standardowego przelotowego kabla szeregowego. Podłączyć męski 
wtyk DB-9 do przekaźnika i żeński wtyk DB-9 lub DB-25 do portu COM2 komputera, jak opisano w rozdziale „Porty 
komunikacyjne procesora” powyżej.

USTAWIENIA


 USTAWIENIA
 KONFIGURACJA PRODUKTU   ZABEZPIECZENIA

 

  WYŚWIETLACZ
 WŁAŚCIWOŚCI



  INSTALACJA
  USTAWIENIA PRZEKAŹNIKA:

Nie zaprogramowany

USTAWIENIA PRZEKAŹNIKA:
Nie zaprogramowany

USTAWIENIA PRZEKAŹNIKA:
Zaprogramowany

ZAPISANO NOWE USTAWIENIE
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Figure 3-61: Opcje komunikacji z przekaźnikiem

Do komunikacji za pośrednictwem C60 tylnego portu RS485 z portem RS232 komputera, wymagany jest konwerter GE 
Grid Solutions RS232/RS485. To urządzenie (numer katalogowy F485) łączy się z komputerem za pomocą przelotowego 
kabla szeregowego. Ekranowana skrętka (20, 22 lub 24 AWG) łączy konwerter F485 do C60 z tylnym portem 
komunikacyjnym. Zaciski konwertera (+, –, GND) są podłączone do gniazda C60 modułu komunikacyjnego (+, –, COM). 
Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie Porty komunikacyjne procesora w rozdziale 3. Linia jest zakończona 
siecią R-C (czyli 120  , 1 nF), jak opisano w tym rozdziale.

3.6.2  Wymagania systemowe
Do komunikacji z przekaźnikiem można użyć przedni panel przekaźnika lub oprogramowanie konfiguracyjne UR EnerVista. 
Interfejs programowy jest metodą preferowaną edycji ustawień i przeglądania wartości rzeczywistych, ponieważ na 
monitorze komputera można wyświetlić więcej informacji.

Minimalne wymagania systemowe dla oprogramowania EnerVista:

• Procesor Intel Pentium (dwurdzeniowy)

• Microsoft Windows 7 z Service Pack 1 (32-bitowy lub 64-bitowy) lub Windows Server 2008 wydanie 2 z Service Pack 1 
(64-bit), w wymaganym języku EnerVista, na przykład francuski lub japoński

• 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym

• 2 GB RAM

• Ekran wyświetlacza 1280 x 800.
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3.6.3  Instalacja oprogramowania
Po upewnieniu się, że wymagania dotyczące używania oprogramowania EnerVista UR Setup są spełnione, są trzy sposoby 
instalacji oprogramowania:

• Z DVD

• Pobrać oprogramowanie EnerVista Launchpad z witryny internetowej http://www.gegridsolutions.com/multilin i je 
zainstalować

• Pobrać oprogramowanie EnerVista UR Setup z witryny internetowej http://www.gegridsolutions.com/multilin i je 
zainstalować

Należy zainstalować oprogramowanie na komputerze, który ma system operacyjny w wymaganym języku, na przykład 
niemiecki system operacyjny do użytku z oprogramowaniem EnerVista w języku niemieckim.

Instalowanie oprogramowania z dysku DVD i używanie oprogramowania EnerVista Launchpad:

1. Włożyć płytę instalacyjną do napędu DVD w komputerze.

2. Kliknąć przycisk Zainstaluj teraz i postępować zgodnie z poleceniami.

3. Po zakończeniu instalacji uruchomić aplikację EnerVista Launchpad.

4. Kliknąć  w Konfiguracja IED w oknie Launchpad .

Figure 3-62: Dodawanie urządzenia UR w oknie programu Launchpad

5. W oknie EnerVista LaunchPad kliknąć przycisk Dodaj produkt i wybrać odpowiedni produkt w następujący sposób. 
Wybrać opcję Web, aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania, lub wybrać CD, jeśli nie ma połączenia z 
Internetem, a następnie kliknąć przycisk Dodaj teraz, by wyświetlić listę elementów oprogramowania dla produktu. 
Po wyświetleniu monitu o aktualizacje EnerVista Launchpad pobierze oprogramowanie z Internetu lub DVD 
i automatycznie uruchomi program instalacyjny.

Z Internetu pobierane jest oprogramowanie. Otwiera się kreator instalacji.

Panel przedni można przełączać w oprogramowaniu EnerVista między panelem zaawansowanym i 
standardowymi w części Maintenance > Change Front Panel.

http://www.gegridsolutions.com/multilin
http://www.gegridsolutions.com/multilin
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Figure 3-63: Określanie typu urządzenia UR

6. W kreatorze kliknij przycisk Next i zakończ proces. Pliki są instalowane we wskazanym folderze, a program 
instalacyjny automatycznie tworzy ikony i dodaje wpis do menu start systemu Windows.

Przekaźnik uniwerslany UR jest dodany do listy zainstalowanych urządzeń w oknie EnerVista Launchpad, co 
przedstawiono poniżej.

Figure 3-64: Urządzenia UR dodane do okna programu Launchpad

7. W przypadku języka innego niż angielski należy skonfigurować język panelu przedniego w oprogramowaniu EnerVista 
w Settings > Product Setup > Display Properties. Łańcuchy wprowadzone przez użytkownika nie są tłumaczone, na 
przykład nazwy przekaźników, więc niezależnie od ustawienia języka, nazwy są wprowadzane / wyświetlane 
w wymaganym języku. By zmienić język oprogramowania EnerVista należy przejść do menu View > Language.

3.7  Dodaj urządzenie do oprogramowania
Z urządzeniem C60 można połączyć się zdalnie do przez tylny port RS485 lub Ethernet z komputera z oprogramowaniem 
konfiguracyjnym EnerVista UR. Dostęp do C60 można uzyskać lokalnie z komputera za pośrednictwem portu RS232 lub 
USB na panelu przednim lub tylnego portu Ethernet, za pomocą funkcji Quick Connect (szybkie łączenie).

Przedstawiono następujące procedury:

• Dodaj urządzenie do uzyskania dostępu szeregowego; patrz sekcja „Konfiguruj połączenie szeregowe”

• Dodaj urządzenie do tylnego portu Ethernet; patrz sekcja „Konfiguruj połączenie Ethernet”

• Dodaj urządzenie do dostępu za pomocą modemu; patrz sekcja „Konfiguruj połączenie modemowe”
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• Można połączyć się lokalnie z komputerem przez przedni port RS232 lub USB lub tylny port Ethernet; patrz punkt 
Łączenie z C60.

• Aby automatycznie wykryć urządzenia UR w sieci, należy zapoznać się z rozdziałem Automatyczne odnajdywanie 
urządzeń UR.

Urządzenia w oknie konfiguracji urządzenia są wymienione we wprowadzonej kolejności.

Urządzenia w głównym oknie programu są wymienione alfabetycznie. Użyj nazwy urządzenia, aby w razie potrzeby je 
zamówić, na przykład B30 Odessa, B30 Truro, B90, T35.

Nie można zaimportować pliku, aby dodać urządzenie do oprogramowania. Można importować ustawienia zgodnie 
z opisem podanym na końcu rozdziału.

Przycisk Quick Connect można również użyć do dodawania urządzeń. Urządzenie zostanie dodane do elementu menu 
Quick Connect w oknie Online Window, nie będzie można go przenieść z niego do innej grupy i należy zmienić jego nazwę 
w oknie Device Setup. GE zamiast tego zaleca używanie okna Device Setup do dodawania urządzeń, zgodnie z opisem 
tutaj.

3.7.1  Ustaw adres IP w UR
Adres IP i adresy podsieci należy ustawić w UR do komunikacji Ethernet.

W przypadku komunikacji szeregowej, na przykład za pomocą przedniego portu RS232 i funkcji Quick Connect, adresy nie 
są wymagane, ale zazwyczaj są wprowadzane w celu dodania / skonfigurowania urządzeń do zwykłego użytkowania.

1. Z przodu C60 naciśnij przycisk MENU, aż pojawi się menu SETTINGS.

2. Przejść do SETTINGS  PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  NETWORK   IP ADDRESS SETTING.

3. Wprowadzić adres IP, na przykład 1.1.1.1, i nacisnąć przycisk ENTER, aby zapisać wartość.

4. W tym samym menu wybrać ustawienie SUBNET IP MASK IP maski podsieci.

5. Wprowadzić adres IP podsieci, na przykład 255.0.0.0 i nacisnąć przycisk ENTER, aby zapisać wartość.

Jeśli korzysta się z niebieskiego lub szarego kabla Ethernet, należy pominąć resztę tej sekcji. W razie korzystania 
z pomarańczowego kabla Ethernet z przeplotem, komputer należy skonfigurować w następujący sposób.

1. Aa pomocą pomarańczowego kabla Ethernet z przeplotem podłączyć komputer do tylnego portu Ethernet. Na 
poniższej ilustracji pokazano układ styków kabla krosującego Ethernet.

Figure 3-65: Układ styków kabla krosującego sieci Ethernet

Teraz przypisać komputerowi adres IP zgodny z adresem IP przekaźnika.

1. Na pulpicie systemu Windows kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę My Network Places (Moje miejsca sieciowe) i 
wybrać Properties (Właściwości), aby otworzyć okno połączeń sieciowych. Lub w Windows 7, przejść do Centrum 
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sieci i udostępniania w Panelu sterowania.

2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Local Area Connection (Połączenie lokalne) i wybrać Properties 
(Właściwości).

3. Wybrać pozycję Internet Protocol (TCP/IP) (Protokół internetowy (TCP/IP)) na liście i kliknąć przycisk Properties 
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(Właściwości).

4. Kliknąć pole „Use the following IP address” (Użyj następującego adresu IP).

5. Wpisać Adres IP z pierwszymi trzema liczbami takimi samymi, jak adres IP przekaźnika C60 a ostatnią liczbą inną (w 
tym przykładzie 1.1.1.2).

6. Wprowadzić maskę podsieci równą ustawionej w C60 (w tym przykładzie 255.0.0.0).

7. Kliknąć OK, aby zapisać wartości.

Przed kontynuowaniem, należy sprawdzić połączenie Ethernet.

1. Otwórz okno konsoli systemu Windows, na przykład wybierając Start > Run z menu Start Windows i wpisać „cmd” lub 
kliknąć przycisk Start i wpisać „cmd.”

2. Wpisać następujące polecenie, zastępując adres IP 1.1.1.1 adresem kontrentnego urządzenia:
C:\WINNT>ping 1.1.1.1

3. Jeśli połączenie zostanie nawiązane, system zwraca cztery, jak poniżej:
Pingowanie 1.1.1.1 z 32 bajtami danych:

Odpowiedź od 1.1.1.1: bajty = 32 czas <10ms TTL = 255

Odpowiedź od 1.1.1.1: bajty = 32 czas <10ms TTL = 255
Odpowiedź od 1.1.1.1: bajty = 32 czas <10ms TTL = 255

Odpowiedź od 1.1.1.1: bajty = 32 czas <10ms TTL = 255

Statystyki ping dla 1.1.1.1:
Pakiety: Wysłane = 4, Otrzymane = 4, Utracone = 0 (0% strat),

Przybliżony czas podróży w obie strony w milisekundach:

Minimum = 0ms, Maksimum = 0ms, Średnio = 0 ms 

4. Należy zauważyć, że wartości czasu i TTL różnią się w zależności od konfiguracji sieci lokalnej.

5. Jeśli po wpisaniu komendyC:\WINNT>ping 1.1.1.1 pojawi się następująca sekwencja:
Pingowanie 1.1.1.1 z 32 bajtami danych:
Upłynął limit czasu żądania.

Upłynął limit czasu żądania.

Upłynął limit czasu żądania.
Upłynął limit czasu żądania.
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Statystyki ping dla 1.1.1.1:
Pakiety: Wysłane = 4, Otrzymane = 0, Utracone = 4 (100% strat),

Przybliżony czas podróży w obie strony w milisekundach:

Minimum = 0ms, Maksimum = 0ms, Średnio = 0 ms
Pingowanie 1.1.1.1 z 32 bajtami danych:

Sprawdzić fizyczne połączenie pomiędzy C60 a komputerem i dokładnie sprawdzić zaprogramowany adres IP w 
PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  NETWORK  IP ADDRESS, a następnie powtórzyć krok 2.

6. Jeśli po wpisaniu komendyC:\WINNT>ping 1.1.1.1 pojawi się następująca sekwencja:
Pingowanie 1.1.1.1 z 32 bajtami danych:

Błąd sprzętowy
Błąd sprzętowy

Błąd sprzętowy

Błąd sprzętowy
Statystyki ping dla 1.1.1.1:

Pakiety: Wysłane = 4, Otrzymane = 0, Utracone = 4 (100% strat),

Przybliżony czas podróży w obie strony w milisekundach:
Minimum = 0ms, Maksimum = 0ms, Średnio = 0 ms

Pingowanie 1.1.1.1 z 32 bajtami danych:

Sprawdzić fizyczne połączenie pomiędzy C60 a komputerem i dokładnie sprawdzić zaprogramowany adres IP w 
PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  NETWORK  IP ADDRESS, a następnie powtórzyć krok 2.

7. Jeśli po wpisaniu komendyC:\WINNT>ping 1.1.1.1 pojawi się następująca sekwencja:
Pingowanie 1.1.1.1 z 32 bajtami danych:
Host docelowy nieosiągalny.

Host docelowy nieosiągalny.

Host docelowy nieosiągalny.

Host docelowy nieosiągalny.
Statystyki ping dla 1.1.1.1:

Pakiety: Wysłane = 4, Otrzymane = 0, Utracone = 4 (100% strat),

Przybliżony czas podróży w obie strony w milisekundach:
Minimum = 0ms, Maksimum = 0ms, Średnio = 0 ms

Pingowanie 1.1.1.1 z 32 bajtami danych:

Sprawdzić, czy w komputerze lokalnym zaprogramowany jest adres IP wpisując polecenie ipconfig w oknie wiersza 
polecenia.

C:\WINNT>ipconfig

Konfiguracja IP systemie Windows
Adapter Ethernet <F4FE223E-5EB6-4BFB-9E34-1BD7BE7F59FF>:

Przyrostek DNS związany z połączeniem. . :

Adres IP . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Maska podsieci: . . . . . . . . . . : 0.0.0.0

Brama domyślna . . . . . . . . :

Adapter sieci Ethernet Połączenie lokalne:
Przyrostek DNS związany z połączeniem. :

Adres IP . . . . . . . . . . . : 1.1.1.2

Maska podsieci: . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
Brama domyślna . . . . . . . . :

C:\WINNT>

Przed użyciem funkcji Quick Connect (Szybkie połączenie) za pośrednictwem portu Ethernet, należy wyłączyć wszelkie 
skonfigurowane ustawienia serwera proxy w programie Internet Explorer.

1. Uruchomić przeglądarkę Internet Explorer.

2. Wybrać Tools > Internet Options i kliknąć zakładkę Connections.
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3. Kliknąć przycisk LAN Settings, by otworzyć następujące okno.

4. Upewnić się, że nie jest zaznaczone pole „Use a proxy server for your LAN” (Użyj serwera proxy dla sieci LAN).

Jeśli komputer wykorzystywany jest do łączenia się z Internetem, ponownie włączyć wszelkie ustawienia serwera proxy, 
po odłączeniu komputera od przekaźnika C60.

1. Uruchomić przeglądarkę Internet Explorer.

2. Wybrać urządzenie UR z programu EnerVista Launchpad, aby uruchomić konfigurator EnerVista UR.

3. Kliknąć przycisk Quick Connect, aby otworzyć okno.

4. Wybrać Ethernet i wprowadzić adres IP przypisany do C60, a następnie kliknąć przycisk Connect. Oprogramowanie 
konfiguracyjne EnerVista utworzy miejsce o nazwie „Quick Connect” z odpowiednim urządzeniem, również o nazwie 
„Quick Connect” i wyświetli je po lewej stronie ekranu.

5. Rozwinąć sekcje, aby wyświetlić dane bezpośrednio z urządzenia C60.

Przy każdym uruchomieniu programu EnerVista kliknąć przycisk Quick Connect, by nawiązać bezpośrednią komunikację z 
C60. Dzięki temu konfiguracja oprogramowania EnerVista UR instalacji będzie pasować do modelu C60.

Po nawiązaniu bezpośredniej komunikacji z C60 przez Ethernet, należy wprowadzić następujące zmiany:

1. Na pulpicie systemu Windows kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę My Network Places (Moje miejsca sieciowe) i 
wybrać Properties (Właściwości), aby otworzyć okno połączeń sieciowych.

2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Local Area Connection (Połączenie lokalne) i wybrać Properties 
(Właściwości).
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3. Wybrać pozycję Internet Protocol (TCP/IP) (Protokół internetowy (TCP/IP)) na liście i kliknąć przycisk Properties 
(Właściwości).

4. Ustawić komputer, by „Uzyskał adres przekaźnika automatycznie,” (Obtain a relay address automatically), jak 
pokazano.

Jeśli komputer wykorzystywany jest do łączenia się z Internetem, ponownie włączyć wszelkie ustawienia serwera proxy, 
po odłączeniu komputera od przekaźnika C60.

3.7.2  Konfiguracja połączenia szeregowego
Możliwe są dwie opcje: lokalne połączenie między komputerem i przednim portem RS232 oraz zdalne połączenie za 
pomocą tylnych złączy RS485.

Do połączenia RS232 wymagany jest komputer z portem RS232 i kablem szeregowym.

Aby użyć portu RS485 z tyłu przekaźnika, należy zastosować konwerter GE Grid Solutions F485 (lub kompatybilny 
konwerter RS232-RS485). Ze szczegółami można zapoznać się w instrukcji obsługi F485

1. Podłączyć komputer do F485 a F485 do terminalu RS485 z tyłu urządzenia UR. Można też podłączyć bezpośrednio 
komputer do portu RS232 z przodu przekaźnika.

2. Uruchomić oprogramowanie EnerVista UR Setup lub w programie EnerVista Launchpad wybrać urządzenie UR, aby 
uruchomić oprogramowanie.

3. Kliknąć przycisk Device Setup. Otworzy się okno.

4. Kliknąć przycisk Add Site. Dodana jest nowa kategoria. Wprowadzić nazwę miejsca w polu Site Name. Opcjonalnie 
dodać krótki opis strony. W tym przykładzie użyto nazwy „Location 1.”

5. Kliknąć przycisk Dodaj urządzenie. Dodane jest nowe urządzenie.

6. Wprowadź nazwę w polu Device Name, maksymalnie 15 znaków i opcjonalnie dodać Opis miesjca. Kolor dotyczy 
tekstu na liście urządzeń w oknie online.

7. Wybrać „Serial” z listy rozwijanej Interface. Wyświetlane parametry interfejsu, które należy wprowadzić dla 
komunikacji szeregowej. Spróbować automatycznie załadować pola, klikając przycisk Read Order Code (odczytaj 
numer katalogowy).
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Figure 3-66: Konfiguracja komunikacji szeregowej

8. Wprowadzić port COM wykorzystywany przez komputer, przepływność w baudach, ustawienia parzystości z panelu 
przedniego SETTINGS  PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  SERIAL PORTS oraz adres adres slave z panelu 
przedniego SETTINGS  PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  MODBUS PROTOCOL  MODBUS SLAVE ADDRESS w 
odpowiednich polach.

Szybkość transmisji — zwykle 19200 bitów na sekundę (bps) dla RS232 i szybciej dla RS485. Oba modemy muszą 
działać z tą samą szybkością.

Parzystość — ustawić na Brak, jeśli nie ma pewności

Bity — ustawić na 8, jeśli nie ma pewności

Bity stop — ustawić na 1, jeśli nie ma pewności

Okno terminala post — Włączyć tę opcję dla procesora komunikacyjnego Schweitzer Engineering (SEL) SEL-203x, np. 
SEL-2030 lub SEL-2032. Ta opcja umożliwia wyświetlanie okna terminala w celu umożliwienia interakcji z drugim 
urządzeniem.

9. Kliknąć przycisk Odczytaj numer katalogowy, aby połączyć się z C60 oraz przesłać numer katalogowy do 
oprogramowania. Jeśli wystąpi błąd komunikacji, należy upewnić się, że wartości komunikacji szeregowej EnerVista 
wprowadzone w poprzednim kroku odpowiadają ustawieniom przekaźnika, a także uniemożliwiają przypisanie tego 
samego adresu IP do wielu portów urządzenia C60.

10. Kliknąć przycisk OK, gdy przekaźnik otrzyma numer katalogowy. Nowe miejsce i urządzenie zostaną dodane do okna 
online.

Urządzenie zostało skonfigurowane do komunikacji szeregowej. Przejdź do rozdziału Podłączanie C60, aby rozpocząć 
komunikację.
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3.7.3  Konfiguracja połączenia Ethernet
Podłączyć kabel Ethernet, określić miejsce w oprogramowaniu, a następnie dodać przekaźnik jako urządzenie do miejsca. 
Komputer i urządzenie UR muszą być w tej samej podsieci.

1. Podłączyć kabel sieci Ethernet do portu Ethernet na tylnej ściance urządzenia.

2. Uruchomić oprogramowanie EnerVista UR Setup lub w programie EnerVista Launchpad wybrać urządzenie UR, aby 
uruchomić oprogramowanie.

3. Kliknąć przycisk Device Setup. Otworzy się okno.

4. Kliknąć przycisk Add Site. Dodana jest nowa kategoria. Wprowadzić nazwę miejsca w polu Site Name. Opcjonalnie 
dodać krótki opis strony. W tym przykładzie użyto nazwy „Location 1.” 

5. Kliknąć przycisk Dodaj urządzenie. Dodane jest nowe urządzenie.

6. Wprowadź nazwę w polu Device Name, maksymalnie 15 znaków i opcjonalnie dodać Opis miesjca. Kolor dotyczy 
tekstu na liście urządzeń w oknie online.

7. Wybrać pole „Ethernet” z listy rozwijanej Interface. Wyświetlony zostanie szereg parametrów interfejsu, które należy 
wprowadzić, aby Ethernet działał prawidłowo.

Figure 3-67: Konfiguracja komunikacji Ethernet

8. Wprowadzić  adres IP przekaźnika, który można wyświetlić na panelu przednim w menu SETTINGS  PRODUCT SETUP 
 COMMUNICATIONS  NETWORK  IP ADDRESS. Po wprowadzeniu adresu IP spróbuj załadować automatycznie 
pola, klikając przycisk Read Order Code (odczytaj numer katalogowy).

9. Wprowadzić  adres Slave  przekaźnika oraz adres Portu Modbus z odpowiednich ustawień na panelu przednim w 
menu SETTINGS  PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS MODBUS PROTOCOL menu.

10. Jeśli do połączenia się z urządzeniem stosuje się bramę, należy wybrać Tak z listy rozwijanej.

11. Kliknąć przycisk Read Order Code (Odczytaj numer katalogowy), aby połączyć się z C60 oraz przesłać numer 
katalogowy. Jeśli urządzenie zostało już wprowadzone, pojawi się komunikat „Urządzenie x również wykorzystuje 
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adres IP…” Jeśli wystąpi błąd komunikacji, należy upewnić się, że wartości komunikacji szeregowej wprowadzone 
w poprzednim kroku odpowiadają ustawieniom przekaźnika, a także uniemożliwiają przypisanie tego samego adresu 
IP do wielu portów urządzenia C60.

12. Kliknąć przycisk OK, gdy przekaźnik otrzyma numer katalogowy. Nowe miejsce i urządzenie zostaną dodane do okna 
online.

Urządzenie zostało skonfigurowane do komunikacji Ethernet. Przejdź do rozdziału Podłączanie C60, aby rozpocząć 
komunikację.

3.7.4  Konfiguracja połączenia modemowego
Połączenie modemowe umożliwia komputerowi komunikację z urządzeniem UR za pośrednictwem linii telefonicznych.

Wymagane są dwa modemy. Jeden modem jest podłączony do urządzenia UR, poprzez podłączenie kabla szeregowego 
do portu na przednim panelu lub poprzez moduł RS485 do tylnych portów urządzenia UR. Drugi modem jest podłączony 
do komputera, który inicjuje połączenie.

Dodawanie urządzenie UR do połączeń modemowych:

1. Podłączyć modem do komputera i urządzenia UR.

2. Uruchomić oprogramowanie EnerVista UR Setup lub w programie EnerVista Launchpad wybrać urządzenie UR, aby 
uruchomić oprogramowanie.

3. Kliknąć przycisk Device Setup. Otworzy się okno.

4. Kliknąć przycisk Add Site. Dodana jest nowa kategoria. Wpisz nazwę strony w polu Site Name, na przykład Warszawa 
Wschód Opcjonalnie dodać krótki opis miejsca , na przykład adres lub skrzyżowanie.

5. Kliknąć przycisk Dodaj urządzenie. Dodane jest nowe urządzenie.

6. Wprowadź nazwę w polu Device Name, maksymalnie 15 znaków i opcjonalnie dodać Opis miesjca. Kolor dotyczy 
tekstu na liście urządzeń w oknie online.

7. Wybrać pole „Modem” z listy rozwijanej Interface. Wyświetli się liczba parametrów interfejsu, które należy 
wprowadzić.

8. Wybrać „Modem generyczny” z listy rozwijanej Nazwa modemu, a następnie wprowadzić numer telefonu do 
wybrania, aby nawiązać połączenie ze zdalnym modemem.

Post Terminal Window — włączyć tę opcję, dla procesora komunikacyjnego SEL-203x, taki jak SEL-2030 lub SEL-2032. 
Ta opcja umożliwia wyświetlanie okna terminala w celu umożliwienia interakcji z drugim urządzeniem.

9. Po wprowadzeniu numeru telefonu spróbować załadować automatycznie informacje o urządzeniu, klikając przycisk 
Read Order Code (odczytaj numer katalogowy).

10. Kliknąć przycisk OK, gdy przekaźnik otrzyma numer katalogowy. Nowe urządzenie zostanie dodane do okna Online.

Urządzenie UR zostało dodane do oprogramowania.

3.7.5  Automatyczne wykrywanie urządzeń UR
Oprogramowanie EnerVista UR Setup może znajdować i komunikować się ze wszystkimi urządzeniami z rodziny UR 
zlokalizowanymi w sieci Ethernet. 

Przy pomocy przycisku Discover w oknie Device Setup  jednym kliknięciem myszy uruchamia się programowe wykrywanie 
przekaźników serii UR się w sieci. Odbywa się to poprzez przeszukanie zakresu adresów IP na podstawie maski podsieci 
komputera. Po wykryciu urządzenia UR, oprogramowanie konfiguracyjne EnerVista UR Setup kontynuuje konfigurację 
wszystkich ustawień i opcji numerów katalogowych w oknie. Ta funkcja umożliwia użytkownikowi zidentyfikować i 
przesłuchać wszystkie urządzenia UR w lokalizacji.

Przykłady zakresów adresów są następujące:

• Jeśli host ma adres IP 3.94.247.10, a jego maska podsieci to 255.255.252.0, to podsieć hosta to 3.94.244.0, a możliwe 
adresy IP w tej podsieci to 

3.94.244.1 do 254

3.94.245.1 do 254
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3.94.246.1 do 254

3.94.247.1 do 254

Funkcja wykrywania skanuje wszystkie te możliwe adresy IP, aby wykryć przekaźniki UR.

• Jeśli host ma adres IP 3.94.247.145, a jego maska podsieci to 255.255.255.128, wtedy podsieć hosta to 3.94.247.128 
i funkcja odkrywania skanuje adresy IP 3.94.247.128 do 3.94.248.254, by wykryć przekaźniki UR

Aby automatycznie dodać urządzenia UR:

1. W oprogramowaniu EnerVista należy kliknąć przycisk Device Setup. Otworzy się okno.

2. Kliknąć przycisk Discover. Oprogramowanie wyszuka urządzenia UR w podsieci komputera i doda te znalezione do 
obszaru okna online. Jeśli wymagane urządzenie nie zostanie znalezione, należy dodać je ręcznie, jak opisano 
wcześniej.

Figure 3-68: Przycisk Discover do wykrywania urządzeń UR w sieci

3.8  Podłączanie C60
Są cztery sposoby łączenia się z urządzeniem:

• Port RS232 lub USB (opisany tutaj)

• Port RS485

• Port Ethernet (opisany tutaj)

• LAN

Gdy  nie można połączyć się z powodu „ACCESS VIOLATION,” czyli naruszenia zasad dostępu należy przejść do Device 
Setup (konfiguracji urządzenia) i odświeżyć numer katalogowy dla urządzenia.

Jeśli nie można się połączyć, należy się upewnić, że ten sam adres IP nie jest przypisany do wielu portów C60, na przykład 
w menu Settings > Product Setup > Communications > Network.

3.8.1  Połączyć się z C60 w oprogramowaniu EnerVista
Z  obsługą oprogramowania EnerVista mozna zapoznać się w rozdziale Interfejsy.

Dostęp do przekaźnika w EnerVista:

1. Otworzyć Settings > Product Setup > Display Properties, jak pokazano. Otworzy się okno ze wskaźnikiem stanu w 
lewym dolnym rogu okna oprogramowanie EnerVista UR.

Gdy wiele komputerów jest podłączonych do urządzenia C60, okna ustawień EnerVista nie są automatycznie 
aktualizowane. Są odświeżane po ponownym otworzeniu. Jeśli użytkownik zmieni ustawienie na jednym 
komputerze, inni użytkownicy muszą odświeżyć wyświetlone parametry, zamykając i otwierając okno ustawień, 
aby zobaczyć zmiany. Aby mieć pewność, że wyświetlone są zawsze bieżące ustawienia, należy zamknąć okna 
ustawień, gdy nie są używane, aby były aktualne podczas otworzenia ich kolejny raz.



CHAPTER 3: INSTALACJA PODŁĄCZANIE C60

C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL 3-67

3

Figure 3-69: Okno EnerVista

2. Jeśli wskaźnik stanu świeci na czerwono, sprawdź, czy kabel sieciowy jest prawidłowo podłączony do portu Ethernet z 
tyłu przekaźnika i czy przekaźnik jest prawidłowo skonfigurowany do komunikacji.

3. Jeśli zamiast wskaźnika stanu pojawi się ikona przekaźnika, wtedy otworzony jest raport (oscylograficzny lub 
rejestrator zdarzeń). Zamknąć raport, aby ponownie wyświetlić zielony wskaźnik stanu.

4. Można będzie przeglądać, edytować i drukować ustawienia właściwości wyświetlania.

3.8.1.1  Łącza do szybkich działań
Oprogramowanie konfiguracyjne EnerVista UR ma kilka przycisków szybkich działań, aby zapewnić natychmiastowy 
dostęp do kilku funkcji, często wykonywanych podczas korzystania z urządzenia elektronicznego UR. Z okna użytkownik 
może zaznaczyć przekaźnik do przesłuchiwania z okna rozwijanego, a następnie kliknąć przycisk do wykonania działania. 
Dostępne są następujące funkcje w ramach szybkich działań:

• Przeglądanie rejestru zdarzeń

• Przeglądanie ostatniego zapisanego przebiegu oscylograficznego

• Podsumowanie zabezpieczenia C60

• Wyświetlanie wszystkich wartości mierzonych przez C60

• Wyświetlanie stanu wszystkich wejść i wyjść C60

• Generowanie raportu serwisowego

3.8.2  Użyj funkcji Quick Connect przez przedni port RS232
Ta funkcja odnosi się do zaawansowanych i standardowych paneli przednich.

Podłączanie  UR do komputera przy użyciu kabla szeregowego:

1. Podłączyć kabel szeregowy RS232 do komputera i portu RS232 na panelu przednim.

2. Uruchomić oprogramowanie EnerVista UR Setup lub w programie EnerVista Launchpad wybrać urządzenie UR, aby 
uruchomić oprogramowanie.
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3. Kliknąć przycisk Quick Connect. Otworzy się okno.

Figure 3-70: Okno Quick Connect z dostępem do urządzenia

4. Wybrać interfejs szeregowy i port komunikacyjny (port COM) z list rozwijanych, a następnie kliknij Połącz. Port COM 
jest portem komputera.

5. Oprogramowanie konfiguracyjne EnerVista utworzy miejsce o nazwie „Quick Connect” z odpowiednim urządzeniem, 
również o nazwie „Quick Connect” i wyświetli w oknie Online. Rozwinąć sekcje, aby wyświetlić dane bezpośrednio z 
urządzenia UR. Nacisnąć przycisk Device Setup, aby zmienić nazwy miejsc.

Przy każdym uruchomieniu programu EnerVista kliknąć przycisk Quick Connect, by nawiązać bezpośrednią komunikację z 
C60. Dzięki temu konfiguracja oprogramowania EnerVista UR instalacji będzie pasować do modelu C60.

3.8.3  Użyć Quick Connect przez przedni port USB
Ta funkcja dotyczy graficznego panelu przedniego.

Podłączanie UR do komputera przy użyciu kabla USB:

1. Podłączyć kabel do komputera i portu USB na przednim panelu (kwadratowe złącze).

2. Uruchomić oprogramowanie EnerVista UR Setup lub w programie EnerVista Launchpad wybrać urządzenie UR, aby 
uruchomić oprogramowanie.

3. Kliknąć przycisk Quick Connect, aby otworzyć okno.

4. Wybrać interfejs USB i sterownik „GE Virtual Serial Port” z rozwijanej listy, a następnie kliknąć Połącz. Jeśli sterownik 
GE nie wyświetla się, kabel USB był podłączony do systemu Windows 10 podczas aktualizacji oprogramowania UR. 
Należy ponownie zainstalować oprogramowanie EnerVista przy odłączonym kablu USB.

5. Oprogramowanie konfiguracyjne EnerVista utworzy miejsce o nazwie „Quick Connect” z odpowiednim urządzeniem, 
również o nazwie „Quick Connect” i wyświetli w oknie Online. Rozwinąć sekcje, aby wyświetlić dane bezpośrednio z 
urządzenia UR. Nacisnąć przycisk Device Setup, aby zmienić nazwy miejsc.

Przy każdym uruchomieniu programu EnerVista kliknąć przycisk Quick Connect, by nawiązać bezpośrednią komunikację z 
C60. Dzięki temu konfiguracja oprogramowania EnerVista UR instalacji będzie pasować do modelu C60.

3.8.4  Użyć Quick Connect przez tylny port Ethernet
Aby połączyć się z UR za pomocą kabla Ethernet:

1. W oprogramowaniu EnerVista kliknąć przycisk Quick Connect. Otworzy się okno.
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Figure 3-71: Okno Quick Connect dla połączenia Ethernet

2. Wybrać Ethernet i wprowadzić adres IP przypisany do C60, a następnie kliknąć przycisk Connect. Oprogramowanie 
konfiguracyjne EnerVista UR utworzy miejsce o nazwie „Quick Connect” z odpowiednim urządzeniem, również 
o nazwie „Quick Connect” i wyświetli w oknie Online.

3. Rozwinąć sekcje, aby wyświetlić dane bezpośrednio z urządzenia C60. Nacisnąć przycisk Device Setup, aby zmienić 
nazwy miejsc.

Przy każdym uruchomieniu programu EnerVista kliknąć przycisk Quick Connect, by nawiązać bezpośrednią komunikację z 
C60. Dzięki temu konfiguracja oprogramowania EnerVista UR instalacji będzie pasować do modelu C60.

3.9  Skonfigurować CyberSentry i zmienić domyślne hasło
Używając zabezpieczenia CyberSentry po raz pierwszy należy do jego konfiguracji zastosować poniższą procedurę.

1. Zalogować się do przekaźnika jako Administrator, używając przycisków VALUE na przednim panelu lub przez 
oprogramowanie EnerVista połączone szeregowo (tak, że żaden adres IP nie jest wymagany). Logując się poprzez 
EnerVista wybrać uwierzytelnianie urządzenia (patrze rysunek). Wpisać domyślne hasło ChangeMe1# Należy zwrócić 
uwagę, że ustawienie Lock Relay w menu Security > Supervisory musi być wyłączone. Po wyłączeniu tego ustawienia 
możliwa jest konfiguracja oraz uaktualnianie oprogramowania układowego. Domyślnie to ustawienie jest wyłączone.

2. Załączyć rolę Nadzorcy, jeżeli jest taka potrzeba.

3. Wprowadzić wszelkie wymagane zmiany w konfiguracji, np. ustawienie prawidłowego adresu IP dla komunikacji przez 
Ethernet.

4. Wylogować konto Administratora wybierając opcję „None”.

Na ekranie można wybrać opcję przejścia dalej (Next), uwierzytelnianie z urządzenia (Device) lub z serwera (Server), ale 
wybór ten dostępny jest tylko w EnerVista. Wykorzystać uwierzytelnianie z urządzenia, aby zalogować się za pomocą 
pięciu wstępnie skonfigurowanych ról (Administrator, Nadzorca, Inżynier, Operator, Obserwator lub Administrator i 
Nadzorca gdy uwierzytelnianie w urządzeniu jest wyłączone). W przypadku korzystania z połączenia szeregowego 
obsługiwane jest tylko uwierzytelnianie z urządzenia. Gdy wymagane jest uwierzytelnianie z serwera, należy 
skonfigurować charakterystykę komunikacji z serwerem RADIUS w urządzeniu UR. Można to zrobić tylko w 
oprogramowaniu EnerVista. Konieczne jest także skonfigurowanie samego serwera RADIUS. Na końcu tej instrukcji 
obsługi, dodatek o nazwie konfiguracja serwera RADIUS zawiera przykłady, jak skonfigurować prosty serwer RADIUS. Po 
skonfigurowaniu zarówno serwera RADIUS jak i parametrów połączenia przekaźnika uniwersalnego z serwerem można na 
ekranie logowania EnerVista wybrać uwierzytelnianie z serwera.
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Figure 3-72: Ekran logowania do CyberSentry

W fazie rozruchu jest opcja pominięcia użycia hasła. Należy to zrobić włączając ustawienie Bypass Access w menu 
Settings > Product Setup > Security > Supervisory. Pamiętać, aby wyłączyć to ustawienie przed oddaniem urządzenia do 
użytkowania.

Można zmienić hasła dla każdej roli z przedniego panelu lub za pośrednictwem EnerVista. Korzystając z EnerVista, przejść 
do Settings > Product Setup > Security. Zmienić Local Administrator Password (Hasło administratora lokalnego), na 
przykład. Zaleca się zmianę domyślnego hasła administratora. Zmiana hasła dla pozostałych trzech ról jest opcjonalna.

3.10  Importowanie ustawień
Można zaimportować następujące typy plików:

• URS — plik ustawień UR (do wersji oprogramowania 7.3x)

• IID — utworzony egzemplarz pliku opisu możliwości urządzenia IED — rzeczywiste ustawienia w przekaźniku 
uniwersalnym

• CID — plik opisu skonfigurowanego urządzenia IED — ustawienia przesłane do przekaźnika uniwersalnego (może 
zawierać obecne ustawienia lub nie)

Importowanie odbywa się w obszarze okna Offline.

Aby zaimportować plik ustawień:

1. W obszarze okna Offline kliknąć urządzenie prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Add Device from File. Jest to 
urządzenie, z którego chcesz importować ustawienia.

2. W razie potrzeby zmienić listę rozwijaną Files of type

3. Wybrać plik do zaimportowania.

Aby zastosować ustawienia w podłączonym urządzeniu:

1. Przeciągnąć i upuścić urządzenie z obszaru okna Offline na pozycję w oknie Online.

Indywidualne ustawienia można również przeciągać i upuszczać między obszarami okna online i offline.

Numery katalogowe są bardzo podobne.

Oto co się dzieje:

• CID — od wersji 7.30 nowy plik URS jest generowany i przenoszony do nowego folderu urządzenia, generując pliki SCL 
z nowego pliku URS. Pliki w folderze mają nowe znaczniki czasu. Plik CID zachowuje swój znacznik czasu.

• URS — Kiedy nie IEC 61850 i wersja jest niższa niż 7.30, plik jest dodawany, a znacznika czasu pozostaje niezmieniony. 
Po kliknięciu w oprogramowaniu na element drzewa, tworzony jest folder urządzenia, przenoszony jest tam pierwotny 
plik, a znacznik czasu pliku URS pozostaje niezmieniony.
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Kiedy EIC 61850 i wersja jest 7.30 lub nowsza, plik zostanie dodany i znacznik czasu niezmieniony. Po kliknięciu 
w oprogramowaniu na element drzewa, tworzony jest folder urządzenia, pierwotny plik jest do niego przenoszony, 
generowane są tam pliki SCL i w pliku URS zmienia się znacznik czasu „Last modified.”

3.11  Połącz się z bramą D400
Bramę podstacji GE Multilin D400 można wykorzystać do zbierania danych z urządzeń UR w sieci lokalnej (LAN). Gromadzi 
dane pomiarów, stanu, zdarzeń i raportów o błędach z inteligentnych urządzeń podstacji podłączonych łączem 
szeregowym lub w sieci LAN i wstępnie przetwarza dane. D400 obsługuje do 16 szeregowych i ośmiu połączeń sieciowych, 
z możliwymi wieloma urządzeniami w każdym połączeniu szeregowym. Możliwe jest do 10 równoczesnych sesji 
przesyłania plików, czyli dane do 10 urządzeń UR mogą być przesyłane w tym samym czasie, a wszystkie dodatkowe 
inteligentne urządzenia elektroniczne IED są umieszczane w kolejce na zasadzie „obsługi w kolejności zgłoszeń.” D400 
może następnie przesyłać pliki do serwera strefy zdemilitaryzowanej (DMZ) na poziomie przedsiębiorstwa.

Konfiguracja jest następująca. Dla urządzeń UR z opcją oprogramowania CyberSentry, gdy zachodzi potrzeba okresowego 
bezpiecznego pobierania dzienników z UR bez interfejsu użytkownika, można zastosować następującą metodę. Aby 
uzyskać szczegóły konfiguracji, należy zapoznać się z instrukcją D400.

UR w podstacji może uwierzytelnić użytkownika, który łączy się z serwerem RADIUS lub z samym urządzeniem. Zależy to 
od nazwy użytkownika używanej do uwierzytelniania połączenia. D400 łączy się z urządzeniem UR za pomocą portu 
Ethernet, USB lub portu szeregowego w UR. Połączenie Ethernet może być typu ST lub RJ-45. Połączenie szeregowe może 
być RS232 lub RS485. Drugi koniec kabla przyłącza się z tyłu D400. Użyć oprogramowania D400 do skonfigurowania 
komunikacji szeregowej lub sieciowej dla UR, następnie skonfigurować bloki / klientów urządzenia IED dla UR, a następnie 
skonfigurować pobieranie rekordów. Po skonfigurowaniu, urządzenia UR i D400 stosują mechanizm uwierzytelniania pliku 
klucza do nawiązania komunikacji.

W urządzeniach UR z opcją oprogramowania IEC 61850 należy również użyć oprogramowania ładującego D400 IEC 
61850.

Gdy D400 wykryje nowe pliki dostępne do pobrania z UR, łączy się z UR i odczytuje pliki za pośrednictwem protokołu sFTP. 
Następujące pliki mogą być przesyłane:

• Pliki oscylograficzne

• Rejestry zdarzeń

• Pliki dziennika

• Pliki konfiguracyjne (ustawienia)

Informacje o D400 można przeglądać w oprogramowaniu i przeglądarce internetowej.

3.11.1  Pliki oscylograficzne
Są one przechowywane w formacie COMTRADE w systemie folderów D400 przy użyciu miejsca i nazwy urządzenia UR.

3.11.2  Rejestry zdarzeń
Są one przechowywane jako plik EVT.TXT w systemie folderów D400 przy użyciu miejsca i nazwy urządzenia UR.

3.11.3  Pliki dziennika
Pliki dziennika można pobrać dla UR od wersji 7.0. Następujące typy plików mogą być przechowywane w systemie 
folderów D400 przy użyciu miejsca i nazwy urządzenia UR:

• factory_event.txt — Informacje o metodach zmiany i źródłach początkowych. Zapisano ze znacznikiem czasu 
pobierania "_YYMMDDhhmmss", na przykład FACTORY_EVENT_170525183124.TXT.

• setting_changes.log — Informacje, jakie ustawienia zostały zmienione. Zapisano ze znacznikiem czasu pobierania 
"_YYMMDDhhmmss", na przykład SETTING_CHANGES_170525183124.TXT.
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3.11.4  Pliki ustawień
Są to pliki konfiguracji / ustawień w formacie IEC 61850 SCL/IID. Plik ur.iid jest zapisywany z datą pobierania 
„_YYMMDDhhmmss”, na przykład ur_170525183124.iid. Jest on przechowywany w systemie folderów D400 przy użyciu 
miejsca i nazwy urządzenia UR.
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Interfejsy

W tym rozdziale objaśniono interfejs oprogramowania EnerVista, interfejs na panelu przednim, schematy logiczne 
i interfejs inżynieryjny do projektowania i monitorowania logiki.

4.1  Interfejs oprogramowania EnerVista

4.1.1  Wprowadzenie
Oprogramowanie EnerVista do konfiguracji przekaźników uniwersalnych (EnerVista UR Setup) to jedno narzędzie do 
konfigurowania, monitorowania, utrzymania i rozwiązywania problemów dotyczących funkcji przekaźnika, podłączone do 
lokalnych lub rozległych sieci komunikacyjnych. Można go używać zarówno w trybie offline (rozłączone od urządzenia UR) 
jak i w trybie online (połączone z urządzeniem UR). W trybie offline można tworzyć pliki ustawień, które zostaną ostatecznie 
pobrane do urządzenia. W trybie online komunikacja z urządzeniem odbywa się w czasie rzeczywistym.

Oprogramowanie EnerVista do konfiguracji przekaźników uniwersalnych dołączane jest do każdego C60. W niniejszym 
rozdziale omówiono elementy interfejsu oprogramowania EnerVista. Plik pomocy do oprogramowania EnerVista do 
konfiguracji przekaźników uniwersalnych również zawiera informacje na temat rozpoczęcia korzystania z interfejsu oraz 
jego użytkowania.

4.1.2  Pliki ustawień
Oprogramowanie EnerVista pozwala na wprowadzanie zmian w ustawieniach przekaźnika na trzy następujące sposoby:

• W trybie offline (przekaźnik odłączony) - tworzenie lub edytowanie plików ustawień przekaźnika przeznaczonych do 
późniejszego pobrania do przekaźników

• W czasie połączenia z przekaźnikiem — modyfikacja ustawień przekaźnika, a następnie zapisanie ustawień 
w przekaźniku

• tworzenie/edytowanie plików ustawień, a następnie zapisywanie ich w przekaźniku - w czasie połączenia z 
przekaźnikiem.

Informacje na temat tworzenia pliku ustawień w trybie offline lub online można znaleźć w części dotyczącej tworzenia 
kopii zapasowej w rozdziale Konserwacja.

Pliki ustawień są uporządkowane na podstawie nazw plików przypisanych przez użytkownika. Plik ustawień zawiera dane 
dotyczące następujących rodzajów ustawień przekaźnika:

• Definicja urządzenia

• Konfiguracja produktu
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• Konfiguracja systemu

• FlexLogic

• Człony zgrupowane

• Człony sterowania

• Wejścia/wyjścia

• Zasoby zdalne

• Testy

Wprowadzone są domyślne wartości fabryczne i można je przywrócić po wszelkich zmianach.

Następujące ustawienie komunikacyjne nie są przesyłane do C60 wraz z plikami ustawień:
Modbus Slave Address (adres urządzenia podrzędnego protokołu Modbus)
Modbus TCP Port Number (numer portu Modbus TCP)
RS485 COM2 Baud Rate (prędkość transmisji RS485 COM2)
RS485 COM2 Parity (parzystość RS485 COM2)
COM2 Minimum Response Time (minimalny czas reakcji COM2)
COM2 Selection (wybór COM2)
RRTD Slave Address (adres urządzenia podrzędnego RRTD)
RRTD Baud Rate (prędkość transmisji RRTD)
Adres IP
IP Subnet Mask (maska podsieci IP)
IP Routing (trasowanie IP)

W przypadku pobrania pliku ustawień do pracującego C60 dojdzie do następującej sekwencji zdarzeń:

1. C60 wyłączy się z eksploatacji.

2. C60 wygeneruje poważny błąd autotestu UNIT NOT PROGRAMMED (jednostka niezaprogramowana).

3. C60 zamknie zestyk krytycznej usterki.

W rozdziale Konserwacja opisano w jaki sposób wykorzystać plik ustawień w formacie .urs do tworzenia kopii zapasowych 
i przywrócenia systemu.

4.1.3  Wyświetlanie zdarzeń
W trybie online lub offline można wyświetlać i analizować dane generowane przez wyzwalane parametry w następujący 
sposób:

• Rejestrator zdarzeń — rejestrator zdarzeń odczytuje dane kontekstowe skojarzone z ostatnimi 1024 zdarzeniami, 
które są wymienione w porządku chronologicznym od najnowszego do najstarszego

• oscylografii — ślady przebiegów oscylograficznych i stany cyfrowe służą do tworzenia wizualizacji danych 
dotyczących sieci elektroenergetycznej i działania przekaźnika utrwalonych w trakcie konkretnych zdarzeń, dla 
których uruchomiono rejestrację.

Rejestry zdarzeń są widoczne na poziomie oprogramowania i urządzenia. Do tych wcześniejszych dostęp można uzyskać 
w menu Admin > Event Log > View. Do tych wcześniejszych dostęp można uzyskać w menu Actual Values > Records > 
Event Record.

Rejestry zdarzeń dla CyberSentry objaśniono w następnym rozdziale. W poniższej tabeli przedstawiono niektóre wpisy na 
poziomie oprogramowania.

Table 4-1: Opisy rejestrów zdarzeń

Zdarzenie Opis

ROZPOCZĘTO SESJĘ oprogramowania 
EnerVista do konfiguracji przekaźników 
uniwersalnych

Uruchomiono oprogramowanie EnerVista

Język został zmieniony. Użytkownik zmienił język oprogramowania za pomocą elementu menu View > Language
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4.1.4  Obsługa plików
Opisana poniżej obsługa ma zastosowanie, gdy lista ustawień jest na dole po lewej stronie, a lista stron jest na górze po 
lewej stronie okna EnerVista:

• Execution (wykonanie) — dowolny plik EnerVista UR Setup, który jest otwarty, uruchamia aplikację lub pozwala 
skoncentrować się na już otwartej aplikacji. Jeżeli był to plik ustawień (z rozszerzeniem .urs), który usunięto z menu 
nawigacji po liście ustawień, zostaje on dodany z powrotem do menu.

• Przeciąganie i upuszczanie — Ustawienia urządzenia i poszczególne ustawienia można przeciągać i upuszczać 
w obszarach okna online i offline. Ponadto dowolny folder katalogu Windows Explorer może być miejscem 
początkowym i końcowym przeciągania i upuszuczania plików.

Nowe pliki upuszczane w oknie offline są dodane do drzewa, które jest automatycznie sortowane w kolejności 
alfabetycznej nazw plików ustawień. W oknie online pliki lub poszczególne pozycje menu, które zostały upuszczone 
w wybranym menu urządzenia, są automatycznie wysyłane do urządzenia online.

4.1.5  Główne okno EnerVista
Okno oprogramowania EnerVista UR Setup zawiera następujące elementy:

1. pasek tytułu z nazwą ścieżki aktywnego widoku danych lub nazwą oprogramowania,

2. pasek menu głównego okna,

3. Pasek narzędzi okna głównego

4. lista stron / obszar okna online,

5. lista ustawień / obszar okna offline,

6. Okna oprogramowania ze wspólnym paskiem narzędzi

7. Okna podglądu danych pliku ustawień ze wspólnym paskiem narzędzi

8. obszar roboczy z zakładkami z widokami danych,

9. pasek statusu,

10. gorące łącza do szybkich czynności.

UTWORZONO DOMYŚLNYCH 
UŻYTKOWNIKÓW

Okno zarządzania użytkownikami zostało uruchomione przy użyciu menu Admin > User 
Management

: Pomyślne przesłanie oprogramowania 
układowego
KONIEC
Oprogramowanie układowe  zostało 
zweryfikowane
Oprogramowanie układowe przesłane
Oprogramowanie układowe wymazane
POCZĄTEK: Prześlij nowe 
oprogramowanie układowe

Uaktualniono oprogramowanie układowe urządzenia

WYCZYSZCZONO REJESTR ZDARZEŃ 
oprogramowania EnerVista do 
konfiguracji przekaźników uniwersalnych

Rejestr zdarzeń zdarzenia został wyczyszczony. Wszystkie rejstry zdarzeń zostały usunięte 
przy użyciu elementu menu Admin > Event Log > Clear

Zdarzenie Opis
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Figure 4-1: Okno oprogramowania EnerVista UR Setup

4.1.6  Okno podsumowania zabezpieczenia
Podsumowanie zabezpieczenia jest graficznym interfejsem użytkownika do zarządzania członami, w tym ich włączaniem 
i wyłączaniem. Dostęp do podsumowania zabezpieczenia w menu Settings > Protection Summary. Informacje na temat 
użytkowania znajdują się w rozdziale Ustawienia.
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Figure 4-2: Interfejs podsumowania zabezpieczenia (pokazany przykład B30)

4.1.7  Szablony ustawień
Szablony plików ustawień upraszczają konfigurację i przekazanie do eksploatacji wielu przekaźników zabezpieczających 
podobne aktywa. Przykład stanowi podstacja, która ma 10 podobnych linii zasilających zabezpieczanych przez 10 
przekaźników F60 z serii UR.

W takich sytuacjach zazwyczaj urządzenia mają 90% lub więcej jednakowych ustawień. Za pomocą szablonów inżynier 
może skonfigurować i przetestować wspólne ustawienia, a następnie zablokować je tak, aby nie były dostępne dla 
użytkowników. Na przykład zablokowane ustawienia mogą być ukryte i niewidoczne dla techników pracujących w terenie, 
dzięki czemu mogą oni łatwo zidentyfikować konkretne ustawienia i skoncentrować się na nich.

Dla pozostałych ustawień (zazwyczaj 10% lub mniej) można określić możliwość edycji i udostępnić je technikom 
pracującym w terenie i instalującym te urządzenia. Są to na przykład wartości pobudzenia członów zabezpieczenia i 
przekładnie CT i VT.

Tryb szablonu ustawień umożliwia użytkownikowi wskazanie, które ustawienia będą widoczne w oprogramowaniu. 
Szablony ustawień można zastosować zarówno do plików ustawień (szablony plików ustawień) jak i do urządzeń online 
(szablony ustawień online). Funkcjonalność jest taka sama w obu przypadkach.

Obsługiwana jest konwersja plików ustawień z poprzednich wersji oprogramowania układowego.

4.1.7.1  Włączanie szablonu ustawień
Funkcja szablonów plików ustawień jest domyślnie wyłączona. Można ją włączyć w trybie offline lub online.

Procedura przedstawia sposób włączenia w trybie offline szablonu ustawień dla plików ustawień przekaźnika 
uniwersalnego.

1. Znajdź plik ustawień w obszarze okna Offline oprogramowania EnerVista do konfiguracji przekaźników 
uniwersalnych. Jeśli go nie ma, można dodać plik z urządzenia online, klikając go prawym przyciskiem myszy 
i wybierając opcję Add Device to Offline Window.

2. W obszarze okna Offline kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane urządzenie lub plik ustawień i wybierz opcję 

Tryb szablonów jest dostępny tylko w języku angielskim.
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Template Mode > Create Template.

Szablon pliku ustawień został właśnie włączony i zostały wyświetlone menu pliku w kolorze jasnoniebieskim. W tym 
momencie plik ustawień jest w trybie edytowania szablonu. Aby cofnąć akcję, operację Template Mode > Remove 
Template.

Ewentualnie można zastosować szablon ustawień do ustawień online, w poniższy sposób.

1. Zlokalizuj urządzenie w obszarze okna Online oprogramowania EnerVista do konfiguracji przekaźników 
uniwersalnych.

2. Prawym przyciskiem myszy kliknąć wybrane urządzenie i wybrać opcję Template Mode > Create Template. 
Oprogramowanie poprosi o hasło do szablonu. Korzystanie z szablonu wymaga hasła. Musi ono mieć co najmniej 
cztery znaki.

Figure 4-3: Wprowadzanie hasła pliku ustawień

3. Wprowadzić i ponownie wprowadzić hasło, a następnie kliknąć OK, aby kontynuować.

W tym momencie szablon ustawień online został włączony. W tym momencie urządzenie jest w trybie edytowania 
szablonu.

4.1.7.2  Edytowanie szablonu ustawień
Za pomocą funkcji edytowania szablonu ustawień  użytkownik może wskazać ustawienia, które będą dostępne do 
przeglądania i modyfikowania w oprogramowaniu EnerVista UR Setup. Domyślnie wszystkie ustawienia, oprócz ustawień 
edytora równań FlexLogic, są zablokowane.

1. Po włączeniu szablonu znajdź plik urządzenia lub ustawień w oknie Online lub Offline w oprogramowaniu.

2. Kliknij urządzenie lub plik prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Template Mode > Edit Template, aby 
zweryfikować lub umieścić urządzenie w trybie edycji szablonu (znak zaznaczenia obok opcji). Jeżeli pojawi się 
odpowiedni monit, wprowadzić hasło do szablonu, a następnie kliknąć OK.

3. Otworzyć właściwe okno ustawień zawierające te ustawienia, które mają zostać wskazane jako możliwe do 
przeglądania.

Domyślnie wszystkie ustawienia są wskazane jako zablokowane i wyświetlone na szarym tle. Ikona u góry po prawej 
stronie okna ustawień również sygnalizuje, że oprogramowanie EnerVista jest w trybie edycji (EDIT mode). Poniższy 
przykład pokazuje okno ustawień czasowego zabezpieczenia nadprądowego fazowego w trybie edycji.
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Figure 4-4: Szablon ustawień, w którym wszystkie ustawienia wskazano jako zablokowane

4. Klikając, wskazać ustawienia, które mogą być przeglądane.

Ustawienie, które udostępniono do przeglądania, jest wyświetlone na żółtym tle.

Figure 4-5: Szablon ustawień, w którym dwa ustawienia wskazano jako możliwe do edycji

5. Kliknąć przycisk Save, aby zapisać zmiany w szablonie ustawień.

6. Przechodzić ewentualnie przez inne okna ustawień, aby wskazać wszystkie ustawienia do przeglądania.

Przy następnym dostępie do urządzenia / ustawień, tylko te określone jako widoczne / edytowalne będą wyświetlane 
w hierarchii menu.

4.1.7.3  Dodanie zabezpieczenia hasłem do szablonu
GE zaleca zapisywanie szablonów z zabezpieczeniem hasłem, aby uzyskać maksymalne bezpieczeństwo.

Aby dodać ochronę hasłem do szablonu pliku ustawień:

1. W obszarze okna Offline kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję  Template Mode > Password 
Protect Template.

W przypadku tworzenia szablonów dla ustawień online hasło dodaje się na początkowym etapie tworzenia 
szablonu. Dodanie go po utworzeniu szablonu nie jest konieczne.
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Oprogramowanie poprosi o hasło do szablonu. Hasło musi zawierać co najmniej cztery znaki.

2. Wprowadzić i ponownie wprowadzić hasło, a następnie kliknąć OK, aby kontynuować.

W tym momencie szablon pliku ustawień jest zabezpieczony hasłem.

4.1.7.4  Przeglądanie szablonu ustawień
Po wskazaniu wszystkich niezbędnych ustawień do przeglądania użytkownicy mogą przeglądać szablon ustawień na 
urządzeniu online lub w pliku ustawień. Za pomocą funkcji szablonów ustawień można określić przeglądanie ustawień na 
dwa sposoby:

• Wyświetlanie tylko ustawień udostępnionych do edycji.

• Wyświetlanie wszystkich ustawień, przy czym ustawienia niedostępne do edycji są wyszarzone.

Aby wyświetlić tylko ustawienia udostępnione do edycji:

1. Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy w oknie Online lub oknie offline i zastosuj szablon, wybierając opcję 
Template Mode > View In Template Mode.

2. Wprowadzić hasło do szablonu, a następnie kliknąć OK, aby zastosować szablon.

Po zastosowaniu szablonu użytkownicy mogą przeglądać i edytować tylko ustawienia wskazane w szablonie. 
Przedstawiono tutaj rezultat zastosowania szablonu do ustawień czasowego zabezpieczenia nadprądowego fazowego.

Figure 4-6: Zastosowanie szablonów przy pomocy komendy View in Template Mode

Przeglądanie ustawień w trybie szablonu powoduje również modyfikację menu ustawień. Wyświetlane są tylko te 
kategorie ustawień, które zawierają ustawienia, które można edytować. Poniżej przedstawiono rezultat zastosowania 
szablonu do typowego menu ustawień.
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Figure 4-7: Zastosowanie szablonów przy pomocy komendy View in Template Mode - ustawienia

Poniższa procedura służy do wyświetlania ustawień udostępnionych do edycji oraz ustawień zablokowanych w szablonie.

1. Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy w oknie Online lub oknie offline i zastosuj szablon, wybierając opcję 
Template Mode > View All Settings.

2. Wprowadzić hasło do szablonu, a następnie kliknąć OK, aby zastosować szablon.

Po zastosowaniu szablonu użytkownicy mogą edytować tylko ustawienia wskazane w szablonie, ale widoczne są 
wszystkie ustawienia. Poniżej przedstawiono rezultat zastosowania szablonu do ustawień czasowego zabezpieczenia 
nadprądowego fazowego.

Figure 4-8: Zastosowanie szablonów przy pomocy komendy View All Settings

4.1.7.5  Usuwanie szablonu ustawień
Po usunięciu szablonu ustawień, nie można już go ponownie zastosować i trzeba będzie zdefiniować nowy szablon 
ustawień, zanim się go użyje.

1. Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy w oknie Online lub w oknie offline i wybierz opcję Template Mode > 
Remove Template

2. Wprowadzić hasło do szablonu i kliknąć OK, aby kontynuować.
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3. Potwierdzić chęć usunięcia szablonu, klikając Yes.

Oprogramowanie EnerVista usuwa wszystkie informacje dotyczące szablonu i zostają udostępnione wszystkie ustawienia.

4.1.8  Zabezpieczanie i blokowanie równań FlexLogic
Przekaźnik uniwersalny pozwala użytkownikom zabezpieczyć część albo wszystkie równania FlexLogic, uniemożliwiając 
tym samym przeglądanie lub modyfikowanie krytycznych zastosowań FlexLogic. Polega to na zablokowaniu 
poszczególnych wpisów w równaniach FlexLogic za pomocą funkcji szablonu ustawień.

Zabezpieczone równania FlexLogic pozostają bezpieczne, gdy pliki są wysyłane do urządzenia z serii UR i pobierane z 
niego.

Blokowanie można też powiązać z numerem seryjnym.

4.1.8.1  Blokowanie równań FlexLogic
Aby zablokować pojedyncze wpisy w równaniu FlexLogic:

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy plik ustawień lub urządzenie online i wybrać pozycję Template Mode > Create 
Template, aby włączyć funkcję szablonów ustawień.

2. Jeśli pojawi się monit, wprowadź hasło do szablonu.

3. Wybrać pozycję z menu ustawień FlexLogic > FlexLogic Equation Editor.

Domyślnie wszystkie wpisy FlexLogic są wskazane jako możliwe do przeglądania i są wyświetlone na żółtym tle. Ikona 
u góry po prawej stronie okna również sygnalizuje, że oprogramowanie EnerVista UR Setup jest w trybie edycji (EDIT 
mode).

4. Klikając, wskazać wpisy do zablokowania.

Zablokowane wpisy są wyświetlane na szarym tle, jak w przykładzie.

Figure 4-9: Blokowanie wpisów w równaniu FlexLogic w trybie edycji

5. Kliknąć przycisk Save, aby zapisać i zastosować zmiany w szablonie ustawień.

6. Wybrać opcję Template Mode > View In Template Mode, aby przeglądać szablon.

7. Opcjonalnie zastosuj hasło do szablonu, klikając urządzenie prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Template 
Mode > Password Protect Template hasłem.

Po zastosowaniu szablonu użytkownicy mogą przeglądać i edytować tylko te wpisy FlexLogic, które nie zostały 
zablokowane w szablonie. Przedstawiono tutaj rezultat zastosowania szablonu do wpisów FlexLogic.
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Figure 4-10: Blokowanie wpisów FlexLogic za pomocą szablonów ustawień

Także na widoku graficznym i na wyświetlaczu na panelu przednim widać zablokowanie wpisów FlexLogic.

Figure 4-11: Zabezpieczona logika FlexLogic na widoku graficznym

4.1.8.2  Blokowanie równań FlexLogic dla numeru seryjnego
Plik ustawień i skojarzone równania FlexLogic można też zablokować dla danego numeru seryjnego przekaźnika 
uniwersalnego. Po zabezpieczeniu wpisów FlexLogic w pliku ustawień, należy wykonać poniższą procedurę, aby 
zablokować plik ustawień dla numeru seryjnego. Numer seryjny można wyświetlić w menu Actual Values > Product Info > 
Model Information, na wewnętrznym panelu przednim i z tyłu urządzenia.

1. Prawym przyciskiem myszy kliknąć w obszarze okna offline i wybrać pozycję Edit Device Properties. Otworzy się 
okno.
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Figure 4-12: Okno właściwości pliku ustawień

2. Wprowadzić numer seryjny urządzenia C60, aby zablokować dla pliku ustawień w polu Serial # Lock.

3. Kliknąć przycisk OK, aby zastosować zmianę. Numer seryjny nie jest sprawdzany.

Plik ustawień i odpowiadające mu bezpieczne równania FlexLogic są w tym momencie zablokowane dla urządzenia C60 
wskazanego za pomocą numeru seryjnego.

4.1.9  Identyfikowalność pliku ustawień
Funkcja identyfikowalności dla plików ustawień pozwala użytkownikowi na szybkie ustalenie, czy ustawienia w urządzeniu 
C60 były zmieniane od momentu zainstalowania z pliku ustawień. Gdy plik ustawień zostaje przesyłany do urządzenia C60, 
data, godzina i numer seryjny C60 zostają przesłane z powrotem do oprogramowania EnerVista UR Setup i dodane do 
pliku ustawień na lokalnym komputerze. Informacje te można porównać w dowolnym późniejszym momencie z 
rzeczywistymi wartościami C60, aby ustalić, czy nie doszło do naruszenia zabezpieczeń.

Informacje zapewniające identyfikowalność zostaną uwzględnione w pliku ustawień tylko wtedy, gdy kompletny plik 
ustawień zostanie albo przesłany do urządzenia C60 albo pobrany z urządzenia C60. Żadne częściowe przesłania 
ustawień polegające na przeciąganiu i upuszczaniu nie powodują dodania informacji zapewniających identyfikowalność 
do pliku ustawień.
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Figure 4-13: Identyfikowalność pliku ustawień

Patrząc na rysunek, funkcję identyfikowalności wykorzystuje się w opisany poniżej sposób.

• Data transferu pliku ustawień zapisanego w C60 zostaje zarejestrowana w przekaźniku i można ją zobaczyć w 
oprogramowaniu EnerVista lub na wyświetlaczu na panelu przednim. Podobnie data transferu pliku ustawień 
zapisanego w komputerze lokalnym zostaje zarejestrowana w oprogramowaniu EnerVista.

• Porównanie dat zapisanych w pamięci przekaźnika i w pliku ustawień w dowolnym momencie w przyszłości wskaże, 
czy w konfiguracji przekaźnika dokonywano jakichkolwiek zmian od czasu zapisania pliku ustawień.

4.1.9.1  Informacje zapewniające identyfikowalność pliku ustawień
Numer seryjny i data transferu pliku zostają zapisane w pliku ustawień, gdy zostaną przesłane do urządzenia C60.

Numer seryjny C60 i data transferu pliku zostają ujęte w definicji urządzenia w pliku ustawień w oknie offline 
oprogramowania EnerVista UR Setup, co widać na przykładzie.

Figure 4-14: Definicja urządzenia z danymi zapewniającymi identyfikowalność
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Informacje te są też dostępne w drukowanych raportach z plików ustawień, co widać na przykładzie. Raport jest 
generowany przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Ustawienia drukowania.

Figure 4-15: Raport z pliku ustawień z danymi zapewniającymi identyfikowalność

4.1.9.2  Informacje zapewniające identyfikowalność urządzenia online
Numer seryjny C60 i data transferu pliku są dostępne dla urządzenia online poprzez wartości rzeczywiste. Należy wybrać 
pozycję menu Actual Values > Product Info > Model Information w oknie online oprogramowania EnerVista, co widać na 
przykładzie.

Figure 4-16: Dane zapewniające identyfikowalność w oknie wartości rzeczywistych

Informacje te są dostępne również na wyświetlaczu na panelu przednim za pośrednictwem następujących wartości 
rzeczywistych:
ACTUAL VALUES  PRODUCT INFO  MODEL INFORMATION  SERIAL NUMBER

ACTUAL VALUES  PRODUCT INFO  MODEL INFORMATION  LAST SETTING CHANGE

4.1.9.3  Dodatkowe zasady dotyczące identyfikowalności
Do funkcji identyfikowalności stosuje się następujące zasady dodatkowe:

• Jeżeli użytkownik zmieni jakiekolwiek ustawienia w pliku ustawień w oknie offline, wówczas informacje zapewniające 
identyfikowalność zostają usunięte z pliku ustawień.

• Jeżeli użytkownik utworzy nowy plik ustawień, wówczas w pliku ustawień nie zostaną ujęte żadne informacje 
zapewniające identyfikowalność.

• Jeżeli użytkownik przekształci istniejący plik ustawień na inną wersję, wówczas wszelkie dotychczasowe informacje 
zapewniające identyfikowalność zostaną usunięte z pliku ustawień.
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• Jeżeli użytkownik powili istniejący plik ustawień, wówczas wszelkie informacje zapewniające identyfikowalność 
zostaną przeniesione do wtórnego pliku ustawień.

4.2  Interfejs panelu przedniego
W tym punkcie opisano użycie zaawansowanych, standardowych i graficznych paneli przednich.

4.2.1  Panel przedni

4.2.1.1  Zaawansowany panel przedni
Zaawansowany panel przedni składa się z paneli diod, portu RS232, klawiatury, wyświetlacza LCD, przycisków sterowania 
oraz opcjonalnie przycisków programowanych przez użytkownika.

Panel przedni mocowany na zawiasach, aby umożliwić dostęp do wyjmowanych modułów wewnątrz obudowy. 
Zaawansowany panel przedni C60 może być poziomy lub pionowy. Poniższy rysunek przedstawia poziomy panel przedni.

Figure 4-17: Zaawansowany poziomy panel przedni

4.2.1.2  Standardowy panel przedni
Standardowy panel przedni składa się z paneli diod, portu RS232, klawiatury, wyświetlacza LCD, przycisków sterowania 
oraz opcjonalnie przycisków programowanych przez użytkownika.

Panel przedni mocowany na zawiasach, aby umożliwić łatwy dostęp do wyjmowanych modułów wewnątrz obudowy. 
Przewidziano też zdejmowaną osłonę przeciwkurzową, którą należy zdjąć podczas korzystania z klawiatury. Standardowy 
panel przedni C60 może być poziomy lub pionowy. Poniższy rysunek przedstawia poziomy panel przedni.
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Figure 4-18: Standardowy poziomy panel przedni

Na poniższym rysunku przedstawiono pionowy układ panelu przedniego dla przekaźników, które zamówiono z opcją 
pionową.

Figure 4-19: Standardowy pionowy panel przedni

4.2.1.3  Graficzny panel przedni
Graficzny panel przedni obejmuje port USB, panel LED, kolorowy ekran, programowalne przyciski i przyciski nawigacyjne. 
Ekran służy do odczytu danych, jak pomiary wartości rzeczywistych, alarmy, komunikaty testowe i rejestry zdarzeń, 
a także do przeglądania schematów jednokreskowych. Ustawienia można zmienić na panelu przednim, z wyjątkiem 
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samego graficznego panelu przedniego i dla IEC 61850. Port USB łączy się z komputerem za pomocą oprogramowania 
EnerVista i może służyć do aktualizowania przekaźnika oraz do przesyłania plików i ustawień. Port USB jest typu 
B kwadratowego.

Przyciski programowane przez użytkownika 9 do 16 można zaprogramować spośród 10 przycisków po lewej i prawej 
stronie wyświetlacza.

Figure 4-20: Graficzny panel przedni

4.2.2  Wyświetlacz na panelu przednim

4.2.2.1  Panele przednie zaawansowany i standardowy
Komunikaty są wyświetlane na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym z podświetleniem (LCD), dzięki czemu są widoczne przy 
słabym oświetleniu. W czasie, gdy nie korzystamy z klawiatury i wyświetlacza, wyświetlacz ustawia się domyślnie na 
komunikaty określone przez użytkownika. Dowolny komunikat sterowany zdarzeniem i mający wysoki priorytet ma 
pierwszeństwo przed komunikatami domyślnymi.

Można użyć do 20 znaków, aby skonfigurować niektóre nazwy ustawień w oprogramowaniu oraz do 12 znaków na panelu 
przednim. Symbol tyldy ~ stosuje się w dwunastym znaku na przednim panelu, gdy nazwa wykracza poza limit 12 znaków. 
Przykład dotyczy wejścia wirtualnego

Figure 4-21: Wyświetla się symbol tyldy w nazwach od 12 znaków

Panel przedni można przeglądać i stosować w oprogramowaniu EnerVista, na przykład, aby wyświetlić komunikat 
o błędzie wyświetlany na panelu przednim lub LEDach.

Aby wyświetlić panel przedni w oprogramowaniu EnerVista:

1. Kliknij opcję Actual Values > Front Panel, a następnie dowolną opcję.
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Figure 4-22: Używanie panelu przedniego w oprogramowaniu (pokazano C60)

4.2.2.2  Graficzny panel przedni
Graficzny panel przedni ma 7-calowy (17,8 cm) kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD). Wyświetlacz zapewnia 
wygodny dostęp do danych operacyjnych generowanych przez przekaźnik, umożliwia lokalne sterowanie urządzeniami 
systemu elektroenergetycznego oraz umożliwia wyświetlanie / edycję ustawień.

Zawartość nagłówka jest inna na poszczególnych stronach. Strona główna wyświetla wszystkie aktywne ikony, takie jak 
stan zabezpieczeń, aktywna grupa ustawień i aktywne komunikaty docelowe. Pokazuje datę i godzinę przekaźnika. Jeżeli 
przekaźnik jest zsynchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu poprzez PTP, IRIG-B, SNTP itd., data/godzina są 
wyświetlane w kolorze białym, a w przeciwnym razie — w żółtym. Na stronach innych niż strona główna nagłówek 
wyświetla nazwę strony.

W stopce dynamicznie przypisywane są etykiety zakładek lub przycisków sterujących bezpośrednio poniżej.

Treść strony wyświetla się pomiędzy nagłówkiem i stopką.
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Figure 4-23: Przykład strony głównej z domyślną treścią (informacje o produkcie)

Jest wiele sposobów poruszania się po stronach przy użyciu przycisków i hierarchii menu. Hierarchia menu jest podobna 
do innych paneli czołowych, w której można wybrać podmenu za pomocą przycisków strzałek w górę i w dół oraz 
nacisnąć przycisk ENTER lub prawy przycisk. Na stronach ustawień, otwieranie ustawień do edycji odbywa się poprzez 
podświetlenie ustawienia za pomocą przycisków strzałek w górę i w dół oraz naciśnięcie przycisku ENTER lub prawego 
przycisku.

Strona główna
Nacisnąć przycisk Home, aby wyświetlić główną stronę bez względu na stan. Anulowana będzie każda sesja edycji, 
sterowania lub wprowadzania hasła. Nagłówek pokazuje kilka ikon stanu przekaźnika / systemu. Domyślnie na stronie 
głównej widać informacje o produkcie. Użytkownik może ją skonfigurować tak, aby pokazywała zawartość dowolnej 
strony schematu jednokreskowego, strony sygnalizatorów, strony z danymi pomiarowymi lub strony rejestratora zdarzeń. 
Przyciski Tab w dolnym wierszu służą do nawigacji do ich stron. Strona główna zostanie wyświetlona dla 
skonfigurowanego przez użytkownika przedziału czasowego, a następnie nastąpi przewijanie przez strony 
skonfigurowane przez użytkownika.

Przytrzymanie przycisku Home przez jedną sekundę wyświetla stronę z informacjami o produkcie. Strona główna może 
być również wyświetlana po zapisaniu ustawień.

Wskaźnik zabezpieczeń, pokazujący, ile osób jest zalogowanych, w tym użytkowników lokalnych i zdalnych. 
Blokada jest czerwona, gdy zalogowany jest co najmniej jeden użytkownik, a w przeciwnym wypadku zielona.
Jeśli żaden użytkownik nie jest zalogowany, ponieważ logowanie nie jest wymagane, ikona nie jest wyświetlana.

Identyfikuje aktywny numer grupy ustawień (nie pokazano)

Wyświetla się, gdy obecny jest nieprawidłowy alarm sygnalizatora. Przejdź do sygnalizatora, aby uzyskać 
szczegółowe informacje. Kiedy nie ma takich alarmów, ikona nie wyświetla się.
Nawet po potwierdzeniu / wyzerowaniu alarmu ikona wyświetla się tak długo, jak długo utrzymuje się stan. Na 
przykład pojawia się alarm awarii wyłącznika, użytkownik potwierdza go, ale ikona pozostaje, ponieważ problem 
z wyłącznikiem nie został usunięty.

Symbol aktywnych celów, gdzie cele są komunikatami o błędach.
Wyświetl komunikaty o błędach, naciskając przycisk Tab Menu, a następnie wchodząc do menu TARGET. 
Naciśnięcie przycisku RESET powoduje skasowanie tych komunikatów.
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Skonfiguruj stronę główną w oprogramowaniu w menu Settings > Product Setup > Graphical Panel > Home Page. Menu 
nie jest wyświetlane, gdy nie ma graficznego panelu przedniego.

Tryb przewijania
Po okresie bezczynności zdefiniowanym przez użytkownika, graficzny panel przedni przewija do 10 stron wybranych przez 
użytkownika. Przewijane strony wybiera się w oprogramowaniu EnerVista, a domyślne jest to strona informacji 
o produkcie. Każda strona wyświetla się krócej niż pięć sekund. Ponadto, intensywność podświetlenia wyświetlacza jest 
obniżana po okresie konfigurowalnym do poziomu zdefiniowanego przez użytkownika (0, 10, 20 lub 30%); Niższa 
intensywność podświetlenia wydłuża żywotność wyświetlacza.

Skonfiguruj tryb przewijania w oprogramowaniu w menu Settings > Product Setup > Graphical Panel > Rolling Mode.

Działa to w następujący sposób:

• Naciśnij dwukrotnie przycisk Home lub ESCAPE, aby anulować przewijanie, przywrócić pełną intensywność 
podświetlenia i powrócić do strony głównej.

• Naciśnij ENTER, ESCAPE lub przycisk, aby zatrzymać przeiwjanie i przywrócić pełną intensywność podświetlenia

Przewijanie jest wyłączane przez ustawienie opóźnienia na 0.

W górnej części okna wyświetlają się następujące przyciski:

• Save Zapisz — zapisuje wprowadzone zmiany do podłączonego urządzenia, jeśli jest online lub otworzonego pliku 
ustawień, jeśli jest offline

• Restore Przywróć — cofa zmiany, które nie zostały zapisane

• Default Domyślne — zmienia wszystkie ustawienia trybu przewijania na fabryczne wartości domyślne

• Reset Zeruj —  wyświetla fabryczne wartości domyślne. Poprzednie zmiany nie zostaną utracone, chyba że zapisze się 
okno po zerowaniu.

Schematy jednokreskowe
Schemat jednokreskowy lub schemat mimiczny to liniowy rysunek elementów układu elektrycznego. Graficzny panel 
przedni wyświetla do pięciu schematów jednokreskowych. Każdy z nich można skonfigurować tak, aby przedstawić 
graficznie część sieci elektroenergetycznej, status wyłączników oraz uziemników i odłączników, przyciski programowane 
przez użytkownika oraz wartości pomiarowe i statusów. Każdy z nich umożliwia również sterowanie wyświetlanymi 
urządzeniami systemu elektroenergetycznego.

Domyślnie oferowany jest jeden schemat, single_bus_line_dsc.mif, który można modyfikować.

Można konfigurować schematy w menu Settings > Product Setup > Graphical Panel > Single Line Diagram Editor.

Każda strona schematu jednokreskowego ma nazwę konfigurowaną przez użytkownika, która pojawia się w nagłówku 
i na etykiecie przycisku zakładki w stopce. Domyślne nazwy fabryczne to SLD 1 do SLD 5. Strony, które nie mają 
skonfigurowanej treści, mają pustą etykietę przycisku Tab, a przycisk Tab nie ma funkcji. Etykieta bieżącej strony ma 
niebieskie tło.
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Figure 4-24: Opcje paska narzędzi dla schematu jednokreskowego

Litery T, S, B, R i X obok sterowanego elementu mają następujące znaczenie. Przykład (TSB) pokazano na następnym 
rysunku.

• T — Element jest „oznaczony.” Lokalne i zdalne sterowanie urządzeniem jest zablokowane, zarówno otwarte, jak 
i zamknięte. Wyzwalanie nie podlega zmianom, chyba, że skonfigurowano dodatkową logikę.

• S — Wskazanie pozycji urządzenia zastępowane jest ręcznie wprowadzoną wartością

• B — Blokowanie polecenia otwarcia / zamknięcia jest pomijane

• R — samoczynne ponawianie zamykania jest włączone i niezablokowane

• X — Urządzenie jest nieczynne i sterowanie nie jest dostępne

Przykład schematu jednokreskowego
W poniższym przykładzie przedstawiono sposób tworzenia schematu wyłącznika, a następnie zamykania drugiego 
wyłącznika. Na rysunku pokazano sześć przełączników (SW, M), dwa wyłączniki (CB), linię zasilającą (strzałka) i uziemienie 
(strzałka w linii)
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Figure 4-25: Schemat jednokreskowy wyłączników otwartych

W menu Settings > System Setup > Switches i Breakers włącz i nazwij sześć przełączników i dwa wyłączniki. Przełącznik 
6, M568G, ma włączone ustawienie A/3 Biegun Otwarty.

Figure 4-26: Konfigurowanie ustawień wyłącznika i przełącznika

W oprogramowaniu EnerVista otwórz edytor schematów jedno-kreskowych w Settings > Product Setup > Graphical 
Panel > Single Line Diagram Editor.

Dodaj cztery przełączniki na górnej linii, klikając symbol przełącznika GE na pasku narzędzi, a następnie klikając w oknie. 
(Jeśli urządzenie UR nie jest w trybie online, oprogramowanie próbuje się połączyć.) Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby 
edytować właściwości. Przełącz przełączniki SW569 i SW5682 na 270 stopni. Przełącz przełączniki 5681 i SW523 na 90 
stopni. Zignoruj tekst TSB.
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Dodaj dwa dolne przełączniki. Pozostaw rotację na poziomie 0 stopni.

Dodaj dwa wyłączniki, klikając symbol wyłącznika GE na pasku narzędzi, a następnie kliknij w oknie. Kliknij prawym 
przyciskiem myszy, aby edytować właściwości, obracając o 90 stopni i ustawiając kolor na czerwony (otworzony).

Narysuj linie, aby wypełnić luki między przełącznikami i wyłącznikami, klikając symbol linii na pasku narzędzi, a następnie 
klikając i przeciągając na obszar roboczy, aby narysować linię. Nie należy rysować pojedynczej górnej linii i zamiast tego 
należy narysować kilka małych linii.

Dodaj strzałkę linii zasilającej, klikając symbol na pasku narzędzi, a następnie klikając koniec linii.

Dodaj symbol uziemienia, klikając symbol na pasku narzędzi, a następnie klikając koniec linii.

Dodaj trzy zmierzone wartości, klikając symbol M na pasku narzędzi, a następnie klikając w pobliżu strzałki linii zasilającej. 
Kliknij dwukrotnie, aby edytować. Trzy zmierzone wartości to SRC1 Vag Mag, SRC 1 P i SRC 1 Q.

Nazwij stronę, klikając dolną zakładkę prawym przyciskiem myszy. Tutaj nazwa strony 1 została zmieniona na "Milton line 
M568M".

Należy zwrócić uwagę, że aktywne symbole na pasku narzędzi i nieaktywne są wyszarzone.

Schemat został utworzony. Zapisz go, klikając przycisk Zapisz.

Następnie należy zamknąć wyłącznik CB523. Ten wyłącznik pokazano w prawym górnym rogu rysunku. Pionowa linia 
oznacza, że jest on otworzony, a kolor można ustawić na  czerwony lub zielony.

Na graficznym panelu przednim naciśnij przycisk Home, a następnie naciśnij przycisk SLD, aby aktywować pierwszą 
stronę schematu jednokreskowego.

Figure 4-27: Schemat jednokreskowy na graficznym panelu przednim

Naciśnij przycisk Enable Control. Wyświetlane są etykiety przycisków bocznych.
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Figure 4-28: Boczny przycisk na graficznym panelu przednim

Naciśnij przycisk wyłącznika CB523. Zostanie wyświetlone menu.

Figure 4-29: Przyciski do sterowania wyłącznikiem

Naciśnij przycisk, aby zamknąć wyłącznik, potwierdzając działanie po monicie.

Na tym schemacie dwa wyłączniki mają zaprogramowane działania. Żadne działanie nie jest możliwe na przełącznikach.

Proszę zwrócić uwagę na wpisy USER PB 9 i 10 na wcześniejszej ilustracji. Jak opisano później, są one aktywowane przez 
kliknięcie ikony PB na pasku narzędzi. Te dwa przyciski można skonfigurować w menu Settings > Product Setup > User-
Programmable Pushbuttons.

Zastosowanie edytora schematów jednokreskowych
Można uruchomić aplikację w oprogramowaniu EnerVista w menu Settings > Product Setup > Graphical Panel > Single 
Line Diagram Editor.

W górnej części okna wyświetlają się następujące przyciski:

• Save Zapisz — zapisuje wprowadzone zmiany do podłączonego urządzenia, jeśli jest online lub otworzonego pliku 
ustawień, jeśli jest offline

• Restore Przywróć — cofa zmiany, które nie zostały zapisane

• Load Załaduj — otwiera pliki schematów jednokreskowych, które zastępują jedno lub wszystkie pięć okien tym 
z wybranego pliku
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• Store Zachowaj — zapisuje wszystkie pięć schematów jednokreskowych jako plik .mif

Po prawej stronie okna znajduje się zestaw narzędzi zawierający elementy, które można dodać do okna. Obejmują one 
linię, wyłącznik, rozłącznik, wartość pomiaru, wartość statusu, tekst i różne elementy systemu zasilania. Aby utworzyć 
schemat jednokreskowy, kliknij symbol, a następnie kliknij okno. W oknie można ustawić komponent i zmodyfikować jego 
właściwości. Podczas używania urządzenia wskazującego do pozycjonowania komponentu, komponent może przylgnąć 
do najbliższego punktu przylegania. Punkty przylegania są w prostokątnej siatce 4 x 4. Klawisze ze strzałkami na 
klawiaturze przesuwają wybrany komponent w odstępach o jeden piksel, gdy miejsca przylegania są niewystarczające. 
Wiele komponentów można wybierać, przenosić lub usuwać jako grupę lub kopiować i wklejać w inne miejsce. Prawe lub 
dwukrotne kliknięcie komponentu otwiera okno właściwości.

Ctrl + A wybiera wszystkie obiekty na schemacie.

Linie

Elementy linii reprezentują magistrale systemu elektroenergetycznego lub połączenia elektryczne między elementami 
systemu elektroenergetycznego. Można je również stosować jako wizualne oddzielenia i podkreślenia.

Aby dodać komponent linii, kliknij go w przyborniku, a następnie kliknij w oknie. Kliknij dwukrotnie linię, aby otworzyć jej 
okno właściwości i ustawić orientację.

Figure 4-30: Symbole krzyżowania linii i magistrali

Symbole statyczne

Dostępne są statyczne symbole przedstawiające elementy systemu elektroenergetycznego. Więcej informacji na ten 
temat można znaleźć w normach ANSI/IEEE 315A i IEC 60617.

Można użyć maksymalnie 32 symboli statycznych na schemat jednokreskowy.

Aby dodać symbol, kliknij go w przyborniku, a następnie kliknij w oknie. Kliknij dwukrotnie symbol, aby otworzyć jego okno 
właściwości i ustawić orientację.
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Figure 4-31: Symbole statyczne IEEE i IEC

Wyłączniki i rozłączniki

Elementy wyłącznika i rozłącznika są interfejsami elementów sterowania wyłącznika UR i odłączają elementy 
przełącznika. Na urządzeniu UR pokazują one dynamicznie stan wyłącznika lub odłącznika obliczony przez człon 
i zapewniają środki otwierania, zamykania, tagowania, ominięcia blokady i zastępowania (wymuszania stanu wyłączenia 
członu. Komponenty wyłącznika dodatkowo zapewniają środki do włączania / wyłączania samoczynnego ponawiania 
zamykania wyłącznika.

Każdy komponent wyłącznika i rozłącznika można skonfigurować do wykorzystania symboli typu UR, symboli IEC lub 
prostych symboli kwadratowych / ukośnych, jak pokazano na poniższym rysunku. Symbole przyjmują orientację poziomą, 
czerwony - kolor zamknięty i zielony - schemat otwarty. W orientacji pionowej są obrócone o 90 stopni.
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Figure 4-32: Symbole schematów jednokreskowych

Aby dodać komponent wyłącznika i rozłącznika, kliknij go w przyborniku, a następnie kliknij w oknie. Do każdego schematu 
jednokreskowego można dodać do 10 dynamicznych komponentów.

Komponenty wyłącznika i rozłącznika mają trzy różne części: etykietę, symbol i flagi. Przeciągnij każdą z części do 
końcowej lokalizacji. Kliknij dwukrotnie lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną z tych części, aby otworzyć okno 
właściwości. Właściwości, które można edytować, to: tekst etykiety, element sterowania wyłącznika lub numer elementu 
rozłącznika, orientacja symbolu (pozioma lub pionowa), schemat kolorów (czerwony - zamknięty lub czerwony - otwarty) 
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i przypisany przycisk boczny (jeśli występuje). Jeśli wybrany wyłącznik lub element rozłączający nie istnieje w przekaźniku 
docelowym lub nie został włączony, komponent jest wyświetlany na graficznym panelu przednim i w oknie edycji rysunku 
na szaro. Wybór schematu kolorów nie działa, gdy używa się symbol IEC, ponieważ symbole IEC nie mają kolorów.

Orientacja symbolu

Rysunek pokazuje orientację dostępną dla wyłącznika i odłącznika (przyjmując jako przykład stan otwarty). Domyślna 
pozycja to 0 stopni.

Figure 4-33: Orientacja symbolu schematu jednokreskowego

Znak zapytania pojawia się w symbolu na graficznym panelu przednim, gdy stan jest nieprawidłowy Znak zapytania nie 
obraca się wraz ze zmianą orientacji.

Figure 4-34: Symbole, gdy stan jest nieprawidłowy

Poniższe ilustracje pokazują kierunki ustawienia dostępne dla komponentów statycznych. Domyślna pozycja to 0 stopni.
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Figure 4-35: Orientacja symbolu statycznego schematu jednokreskowego (arkusz 1 z 2)



4-30 C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL

INTERFEJS PANELU PRZEDNIEGO CHAPTER 4: INTERFEJSY

4

Figure 4-36: Orientacja symbolu statycznego schematu jednokreskowego (arkusz 2 z 2)

Przyciski programowane przez użytkownika

Przyciski programowane przez użytkownika od 1 do 8 to fizyczne przyciski po prawej stronie graficznego panelu 
przedniego, numery w dwóch kolumnach.

Przyciski programowane przez użytkownika 9 do 16 można zaprogramować spośród 10 przycisków po lewej i prawej 
stronie wyświetlacza. Wyświetlają się dynamicznie i zapewniają takie same funkcje sterowania, co inne przyciski.
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Figure 4-37: Przypisywanie przycisków 9 do 16 do wyświetlacza

Na przykład, jeśli skonfiguruje się schemat jednokreskowy z dwoma wyłącznikami i sześcioma przełącznikami, wtedy 
osiem przycisków bocznych zostanie automatycznie użytych do sterowania wyłącznikami i przełącznikami. Dostępne są 
przyciski boczne 9 i 10. W schemacie jednokreskowym ustawmy przycisk boczny 9, aby wyczyścić rejestry zdarzeń 
w następujący sposób:

• Pokaż przycisk boczny 9 na graficznym panelu przednim - Kliknij symbol PB na pasku narzędzi, a następnie ustaw 
przycisk boczny 9 jako przycisk 9 na liście rozwijanej. Ten przycisk wyświetla się we właściwych momentach po 
prawej stronie ekranu.

• Programowe kasowanie rejestrów zdarzeń — Ustaw  Settings > Product Setup > Clear Relay Records > Clear Event 
Records na argument FlexLogic PUSHBUTTON 9 ON 

• Przycisk programowy 9 — Ustaw Settings > Product Setup > User-Programmable Pushbuttons > Pushbutton 
9 Function na „Self-reset.” Po naciśnięciu przycisk 9 usuwa rejestry zdarzeń.

Aby zamiast tego ustawić przycisk drugiego użytkownika (nie boczny przycisk) na usuwanie rejestru zdarzeń, postępuj 
zgodnie z drugim i trzecim punktem, wybierając ustawienia PUSHBUTTON 2 ON and Pushbutton 2.

Komponenty pomiarowe

Komponenty pomiarowe pokazują dynamicznie wartość argumentu FlexAnalog lub rzeczywistą wartość. Do każdego 
schematu jednokreskowego można dodać do 16 komponentów pomiarowych.

Aby dodać komponent pomiarowy, kliknij symbol M w przyborniku, a następnie kliknij okno. Przeciągnij go do końcowej 
lokalizacji. Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć okno właściwości. Na ilustracji pokazano właściwości, które można edytować.
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Figure 4-38: Właściwości pomiarowe

Stan komponenty

Komponenty stanu pokazują dynamicznie wartość argumentu FlexLogic. Maksymalnie 16 można wykorzystać na 
schemacie i 30 na wszystkich schematach jednokreskowych.

Przykładem jest pokazanie stanu Wyłączony lub Włączony argumentu FlexLogic ANY MAJOR ERROR. Nazwa argumentu jest 
wyświetlana w edytorze schematów jednokreskowych, a następnie jako Wyłączony lub Włączony na graficznym panelu 
przednim.

Aby dodać komponent stanu , kliknij symbol S w przyborniku, a następnie kliknij okno. Przeciągnij go do końcowej 
lokalizacji. Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć okno właściwości. Właściwości, które można edytować, obejmują parametr 
(dowolny argument FlexLogic), kolor tekstu, kolor tła oraz tekst włączania i wyłączania.

Opcjonalnie dodaj etykietę tekstową do wyświetlenia obok statusu.

Tekst

Elementy tekstowe przedstawiają pojedynczy wiersz tekstu określonego przez użytkownika.

Na jednym schemacie jednokreskowym można zastosować maksymalnie 16 elementów tekstowych.

Aby dodać element tekstowy, kliknij symbol T w przyborniku, a następnie kliknij okno. Przeciągnij go do końcowej 
lokalizacji. Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć okno właściwości. Właściwości, które można edytować, to tekst, kolor i rozmiar.

Sygnalizator
Sygnalizator to siatka małych okien alarmów, wartości rzeczywistych, komunikatów auto-testów i informacji o produkcie.

Graficzny panel przedni emuluje konwencjonalny panel sygnalizacyjny. Sygnalizator ma 96 okien, z których każde zawiera 
opis stanu alarmowego, który podświetla okno. Okna są rozmieszczone w rzędach i kolumnach o wymiarach 3 x 4, 
4 x 6 lub 6 x 8 na kilku stronach. Każde okno może mieć do trzech wierszy konfigurowanego tekstu, a jedna linia może być 
wartością zmierzoną. Zwykle tło okna jest ciemne, a gdy skonfigurowany argument FlexLogic zmieni się na Włączony, 
okno zaświeci się.

Na ilustracji pokazano dwa aktywne alarmy. Jeden alarm jest skonfigurowany jako czerwony, a drugi alarm jest 
skonfigurowany jako niebieski. Typ czerwonego alarmu to Self Reset, więc alarm wyświetla się w jednolitym kolorze. 
Niebieski typ alarmu można potwierdzić, więc alarm miga, aż zostanie potwierdzony, na przykład nawigując za pomocą 
klawiszy strzałek i naciskając przycisk ENTER. Alarm pozostaje niebieski, aż zostanie wyeliminowany stan wyzwolenia.
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Figure 4-39: Strona sygnalizatorów 3x4 z dwoma aktywnymi oknami

Aby wyświetlić sygnalizator, naciśnij przycisk Home, a następnie przycisk zakładki Annunciator Jeśli jest jedno lub więcej 
okien w alarmie lub wymaga zerowania, otworzy się strona sygnalizatorów pokazująca pierwszy z nich. W przeciwnym 
razie otwiera się pierwsza strona sygnalizatorów.

Alarmy nie wyświetlają się automatycznie. Ustaw stronę główną i / lub przewijane strony, aby wyświetlić strony 
sygnalizatorów.

Etykiety przycisków zakładek wypełniają się stronami sygnalizatorów. Tekst etykiety dla każdej strony sygnalizatorów 
można konfigurować i wyświetla się w nagłówku i na etykiecie zakładki. Bieżąca strona ma niebieską etykietę zakładki. 
Etykiety zakładek dla stron sygnalizatorów stron, które mają aktywne okno (to znaczy włączone, zatrzaśnięte lub 
niepotwierdzone) są czerwone. Strony, na których alarmy nie są wyzwalane, mają szare etykiety zakładek. Strony, które nie 
mają skonfigurowanych okien, nie mają przycisków zakładek i nie są wyświetlane.

Przyciski w górę, w dół, w lewo i w prawo powodują przesunięcie wyboru o jedno okno we wskazanym kierunku. 
Naciśnięcie przycisku Right obok ostatniego okna w rzędzie powoduje przewijanie ekranu do kolejnej strony 
sygnalizatorów, a nie do następnego rzędu. Zachowanie jest podobne w przypadku innych przycisków, na przykład 
naciśnięcie przycisku w górę w górnym wierszu przechodzi do poprzedniej strony. Jeśli nie istnieje poprzednia strona, nie 
nastąpi żadna czynność.

Okna sygnalizatorów są ustawione statycznie, dzięki czemu wszystkie okna są widoczne bez względu na ich stan.

Typy alarmów każdego okna można skonfigurować jako Autozerowane, Zablokowane lub Potwierdzane. W trybie 
Autozerowania podświetlenie okna podąża za stanem skonfigurowanego argumentu FlexLogic. Sekwencja alarmu trybu 
auto-zerowania jest zgodna z typem ISA-18.1-1979 (R2004) A 4 5 6.
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Figure 4-40: Sekwencja alarmu sygnalizatora w trybie automatycznego zerowania

Tryb z blokadą przeznaczony jest do sygnałów przejściowych, takich jak wyłącznie i jest zgodny ze standardem ISA-18.1-
1979 (R2004) typu M 6.

Figure 4-41: Sekwencja alarmu sygnalizatora w trybie z blokadą

W trybie Potwierdzanym zmiany stanu z wyłączony and włączony i z włączony na wyłączony w skonfigurowanym 
argumencie powodują miganie tła; okno musi być potwierdzone / wyzerowane, aby anulować miganie. Ten tryb jest 
zgodny ze standardem ISA-18.1-1979 (R2004) typ R-6.
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Figure 4-42: Sekwencja alarmu sygnalizatora w trybie potwierdzania

Aby potwierdzić / wyzerować wszystkie okna sygnalizatorów na stronie:

1. Na graficznym panelu przednim naciśnij przycisk RESET, gdy żadne z okien sygnalizatora nie jest zaznaczone Miganie 
zatrzyma się.

Aby potwierdzić / wyzerować konkretne okno sygnalizatorów:

1. Na graficznym panelu przednim naciśnij przyciski w górę, w dół, w lewo i w prawo, aby wybrać okno, dzięki czemu ma 
ono żółty kontur. Naciśnij przycisk RESET lub ENTER. Gdy okno jest zaznaczone, jeśli to okno aktywowało się od 
ostatniego restartu, data / czas ostatniej aktywacji tego okna wyświetla się w nagłówku.

W oprogramowaniu można również przejść do Actual Values > Graphical Panel > Annunciator Panel.

Alarm pozostaje w stanie alarmu (na przykład, wyświetla się na czerwono), gdy nie ustąpił warunek będący przyczyną. 
Oznacza to, że po potwierdzeniu migającego alarmu, gdy warunek alarmu nie ustąpił, kolor tła pozostaje czerwony.

Ustawienia SETTINGS > INPUTS/OUTPUTS > RESETTING > RESET ANNUNCIATOR można użyć do wyboru argumentu 
FlexLogic, który po włączeniu potwierdza / zeruje wszystkie okna sygnalizatora.

Edytor sygnalizatora
Edytor sygnalizatora służy do konfigurowania alarmów i wyświetlania wartości rzeczywistych na graficznym panelu 
przednim.

Ścieżka w oprogramowaniu EnerVista to Settings > Product Setup > Graphical Panel > Annunciator Editor.

Ilustracja przedstawia edytor sygnalizatorów i jego okno podglądu. Nazwa strony jest wprowadzana jako Ogólna 
w prawym górnym rogu. Potwierdzone i samozerujące się alarmy są ustawione dla podstawowych funkcji, takich jak 
połączenia online / offline, porty Ethernet, nieautoryzowany dostęp / nieudane logowanie i awaria baterii. Tekst do 
wyświetlenia w oknie sygnalizatorów jest wprowadzony. Dioda świecąca LED IN SERVICE jest zielona, ponieważ po 
włączeniu urządzenia dioda ta świeci na zielono. Podgląd pokazuje, jak wygląda sygnalizator po uruchomieniu wszystkich 
alarmów. Ostatnie okno nie jest skonfigurowane i wyświetla się puste / szare. Aby alarmy Ethernet i akumulatora działały, 
odpowiednie alarmy autotestu należy włączyć Ustawieniach Settings > Product Setup > User-Programmable Self Tests 
(nie pokazano). LEDy można zobaczyć na przednim panelu, więc dodanie ich do sygnalizatora jest wyłącznie do celów 
ilustracyjnych.
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Figure 4-43: Edytor sygnalizatorów i okno podglądu

Układ trzech stron (3 × 4, 4 × 6 i 6 × 8) pozwala wybrać liczbę wierszy x kolumn okien wyświetlanych na stronie. Rozmiar 
okna sygnalizatora i rozmiar tekstu zmniejszają się wraz ze wzrostem liczby okien na stronie.

Właściwości, które można edytować, obejmują typ alarmu (potwierdzany, zatrzaśnięty, auto-zerowany), wejście alarmowe 
(dowolny argument FlexLogic), kolor tekstu i kolor tła alarmu.

W górnej części okna wyświetlają się następujące przyciski:

• Save Zapisz — zapisuje wprowadzone zmiany do podłączonego urządzenia, jeśli jest online lub otworzonego pliku 
ustawień, jeśli jest offline

• Restore Przywróć — cofa zmiany, które nie zostały zapisane

• Default Domyślne — zmienia wszystkie ustawienia sygnalizatora na fabryczne wartości domyślne

• Reset Zeruj —  wyświetla fabryczne wartości domyślne. Poprzednie ustawienia nie zostaną utracone, chyba że zapisze 
się okno po zerowaniu.
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Edytor pomiarów
Edytor pomiaru jest narzędziem do wyświetlania wartości rzeczywistych. Tworzy strony rzeczywistych wartości 
graficznego panelu przedniego. Są dwa typy: tabele i wykresy fazorowe (wskazowe). Tabelaryczne strony wartości 
rzeczywistych mają konfigurowane ustawienia, natomiast strony wartości rzeczywistych nie mają żadnych ustawień. 
Można skonfigurować pięć tabelarycznych stron pomiarowych, a dla każdego skonfigurowanego źródła AC może być 
strona fazorów. Wyświetlane są na graficznym panelu przednim za pomocą przycisku zakładki Metering.

Ścieżka do edytora to  Settings > Product Setup > Graphical Panel > Metering Editor.

Figure 4-44: Edytor pomiarów z oknem podglądu

Wejścia wybiera się u góry. Wybierz z listy rozwijanej lub zacznij wpisywać w polu.

Strona, nazwa strony i układ siatki są ustawione pod wejściami.

Treści do wyświetlenia są konfigurowane za pomocą linii w komórkach. Treści mogą być rzeczywistymi wartościami, 
wskaźnikiem stanu lub tekstem.

• Wartość rzeczywista — Wybierz z FlexAnalogs odnoszących się do C60, gdzie FlexAnalog jest parametrem 
analogowym

• Stan — Wybierz z argumentów FlexLogic określonych w wejściach stanu w górnej części okna. Przykładem jest 
wyświetlenie tekstu wskazującego, czy argument BATTERY FAIL jest włączony, czy nie.

• Tekst — wprowadź tekst do wyświetlenia w tabeli, na przykład nazwę nagłówka tabeli lub kolumny

Jeśli wejście pomiarowe ma stan innych niż WYŁ., wyświetlana jest wartość wybranego wejścia pomiarowego, 
sformatowana zgodnie z rozmiarem, kolorem tekstu, jednostkami, mnożnikiem i konfiguracją dziesiętną. W przeciwnym 
razie wyświetlany jest tekst lub tekst jest wyłączony, w zależności od wartości argumentu wybranego przez ustawienie 
opcji Status Input / Index.
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Można użyć maksymalnie osiem wejść/indeksów statusu na stronę pomiarów i 16 na wszystkich stronach pomiarów.

W górnej części okna wyświetlają się następujące przyciski:

• Save Zapisz — zapisuje wprowadzone zmiany do podłączonego urządzenia, jeśli jest online lub otworzonego pliku 
ustawień, jeśli jest offline

• Restore Przywróć — cofa zmiany, które nie zostały zapisane

• Default Domyślne — zmienia wszystkie ustawienia wartości rzeczywistych na domyślne wartości fabryczne

• Reset Zeruj —  wyświetla fabryczne wartości domyślne. Poprzednie ustawienia nie zostaną utracone, chyba że zapisze 
się okno po zerowaniu.

Edytor konfigurowanej nawigacji
Konfigurowana nawigacja to funkcja otwierająca określone strony po aktywowaniu określonych argumentów FlexLogic. 
Ta funkcja jest przydatna do otwierania strony sygnalizatorów, zawierającej okno sygnalizatora, które przeszło w stan 
nieprawidłowy.

W podanym przykładzie usterka dowolnego spośród trzech portów Ethernet wywołuje wyświetlenie strony z informacjami 
o produkcie. W przypadku nieuprawnionego dostępu (np. nieprawidłowe hasło), usterki zegara IRIG-B lub problemów z 
wyłącznikiem wyświetlona zostanie strona z zapisami zdarzeń. Gdy wyłącznik się otworzy, wyświetlony zostanie schemat 
jednokreskowy. Aby umożliwić działanie na wypadek usterki Ethernetu i IRIG-B, załączono te funkcje także w opcji Settings 
> Product Setup > User-Programmable Self Tests. W przypadku awarii wyłącznika skonfigurowano schemat 
jednokreskowy.

Figure 4-45: Edytor nawigacji

Ścieżka: Settings > Product Setup > Graphical Panel > Configurable Navigation.

W skład ustawienia wchodzi 64 par pól, każda z warunkiem i stroną aktywacji. Warunek wybiera dowolny argument 
FlexLogic. Wybór strony aktywacyjnej jest standardowym zestawem, takim jak informacje o produkcie, rejestry zdarzeń, 
strony sygnalizatorów i schematy jednokreskowe

Aby korzystać z tej funkcji, należy wybrać CONDITION, wybrać ACTIVATE PAGE, a następnie zapisać. Przy wybieraniu 
argumentu warunku otwórz listę rozwijaną i zacznij pisać w polu, aby wypełnić je automatycznie. Na przykład wpisanie 
F wyświetla FIRST ETHERNET FAIL (pierwsza awaria Ethernet)

W górnej części okna wyświetlają się następujące przyciski:

• Save Zapisz — zapisuje wprowadzone zmiany do podłączonego urządzenia, jeśli jest online lub otworzonego pliku 
ustawień, jeśli jest offline

• Restore Przywróć — cofa zmiany, które nie zostały zapisane

• Default Domyślne — zmienia wszystkie ustawienia w oknie na domyślne wartości fabryczne

• Reset Zeruj —  wyświetla fabryczne wartości domyślne. Poprzednie ustawienia nie zostaną utracone, chyba że zapisze 
się okno po zerowaniu.



CHAPTER 4: INTERFEJSY INTERFEJS PANELU PRZEDNIEGO

C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL 4-39

4

4.2.3  Przyciski nawigacyjne na panelu przednim

4.2.3.1  Panele przednie zaawansowany i standardowy
Komunikaty na wyświetlaczu są uporządkowane na stronach z następującymi nagłówkami: wartości rzeczywiste, 
ustawienia, komendy i cele. Przycisk MENU służy do poruszania się pomiędzy tymi stronami. Strona z danym nagłówkiem 
dzieli się dalej na podmenu.

Przyciski MESSAGE służą do poruszania się pomiędzy tymi podmenu. Przyciski VALUE zwiększają lub zmniejszą wartości 
ustawień numerycznych w trybie programowania. Przyciski te służą też do przewijania wartości alfanumerycznych w 
trybie edycji tekstu. Opcjonalnie wartości można wprowadzać z klawiatury numerycznej.

Przycisk kropki dziesiętnej rozpoczyna i przesuwa do kolejnego znaku w trybie edycji tekstu lub wprowadza kropkę 
dziesiętną.

Przycisk HELP można nacisnąć w dowolnym momencie, aby uzyskać komunikaty pomocy zależne od kontekstu.

Przycisk ENTER służy do zapisania wartości ustawień.

Wprowadzając adres IP na panelu przednim, należy wstukać pierwszą sekwencję numeru, a następnie nacisnąć przycisk • 
jako kropkę dziesiętną. Na przykład dla adresu 127.0.0.1 należy nacisnąć 127, następnie •, następnie 0, następnie •, 
następnie 0, następnie •, następnie 1. Aby zapisać adres, należy nacisnąć przycisk ENTER.

Na rysunku przedstawiono sekwencję wprowadzania ustawienia. Więcej szczegółów można znaleźć w kolejnych 
punktach.

Figure 4-46: Korzystanie z klawiatury na panelu przednim (pokazano standardowy panel przedni)

4.2.3.2  Graficzny panel przedni
Te klawisze i przyciski pozwalają nawigować i wybierać elementy.

Góra / Dół / Lewo / Prawo - Te przyciski przesuwają selektor po opcjach na stronie. Wybór jest oznaczony żółtym 
tłem lub żółtą ramką. Na stronach menu przycisk prawy aktywuje wybrane podmenu, wchodząc w hierarchię 
menu, a przycisk w lewo powoduje powrót do hierarchii menu. Te przyciski mają funkcję powtarzania na 
niektórych stronach: po krótkiej pauzie przycisk powtarza działanie, gdy jest wciśnięty.

ENTER — Aktywuje wybór na wyświetlaczu, na przykład podmenu, element sterujący, klawisz klawiatury lub 
ustawienie. Przechowuje również zaktualizowane ustawienia.

ESCAPE — Jeśli ustawienie jest otwarte do edycji, ten przycisk zamyka ustawienie bez zapisywania. Jeśli menu 
podręczne jest otwarte, ten przycisk zamyka je. Jeśli element jest zaznaczony, przycisk go odznacza. 
W przeciwnym razie ten przycisk aktywuje poprzednią stronę w hierarchii stron.
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4.2.4  Wskaźniki LED

4.2.4.1  Zaawansowany panel przedni
Na zaawansowanym panelu przednim znajdują się wskaźniki diodowe w pięciu kolumnach. Pierwsza kolumna zawiera 14 
diod statusu i przyczyn zdarzeń. Kolejne cztery kolumny zawierają 48 diod programowanych przez użytkownika.

Przycisk RESET służy do zerowania dowolnych zatrzaśniętych wskaźników diodowych i komunikatów celu po wykasowaniu 
warunku (zatrzaśnięte warunki można też resetować za pomocą menu SETTINGS  INPUT/OUTPUTS  RESETTING).

Przyciski USER są wykorzystywane przez funkcje sterowania wyłącznikami.

Figure 4-47: Typowy panel LED zaawansowanego panelu przedniego

W pierwszej kolumnie znajdują się następujące wskaźniki statusu:

• IN SERVICE — wskazuje, że podłączone jest zasilanie sterowania, wszystkie monitorowane wejścia / wyjścia i systemy 
wewnętrzne działają prawidłowo, a przekaźnik jest w trybie programowania (online) (w opcji Settings > Product Setup 
> Installation)

RESET — Zeruje wszystkie zablokowane diody świecące i komunikaty docelowe. Kiedy wyświetlana jest strona 
z potwierdzanymi / zerowanymi pozycjami, zamiast tego zeruje / potwierdza wszystkie pozycje na tej stronie, lub 
jeśli element na tej stronie jest zaznaczony, zeruje / potwierdza ten element.
Jeśli wyzeruje się / potwierdzi alarmy, przestaną migać, ale pozostaną w stanie alarmu do czasu ustąpienia 
warunku będącego ich przyczyną. Innymi słowy, czerwony alarm nie wyłącza się tylko dlatego, że został 
potwierdzony.

Home Strona główna — aktywuje stronę główną. Strona wyświetla domyślnie informacje o produkcie i jest 
konfigurowana.

Przycisk boczny — pięć przycisków po lewej stronie wyświetlacza i pięć przycisków po prawej stronie 
wyświetlacza. Wykonują one różne funkcje w zależności od wyświetlanej strony, takie jak sterowanie rozdzielnicą. 
Gdy przycisk ma przypisaną funkcję, wyświetlacz wyświetla dynamicznie etykietę obok każdego bocznego 
przycisku.
Przyciski te można również zaprogramować tak, aby działały jako programowane przyciski 9 do 16.

Przycisk zakładek — pięć przycisków pod wyświetlaczem. Pozwalają nawigować po hierarchii stron, a na 
niektórych stronach inicjują inne działania. Stopka wyświetlacza dynamicznie pokazuje opis strony lub działania 
aktywowanego przyciskiem zakładki.

Przyciski programowane przez użytkownika — osiem fizycznych przycisków jest powiązanych z pierwszymi 
ośmioma programowalnymi przyciskami użytkownika. Numerowanie jest do dołu, czyli 1 do 4 w dół w lewej 
kolumnie i 5 do 8 w dół w prawej kolumnie.
Elementy te sterują zestawem argumentów FlexLogic, których można używać do inicjowania wyjść lub 
wybierania trybów. Każdy przycisk fizyczny ma zintegrowany wskaźnik LED, który użytkownik może 
skonfigurować tak, aby wyświetlał odpowiedni status.
Przyciski te mają przezroczyste pokrywy, za którymi można montować etykiety niestandardowe. 
W oprogramowaniu dostępne jest narzędzie do drukowania etykiet w opcji File > Front Panel Report.
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• TROUBLE — sygnalizuje, że przekaźnik wykrył wewnętrzny problem Sprawdź komunikaty auto-testu opisane na końcu 
rozdziału Komendy i cele i wyświetl rejestry zdarzeń w menu Actual Values > Records. W wersji beta / 
przedpremierowej ta dioda LED jest zawsze włączona.

• TEST MODE — sygnalizuje, że przekaźnik jest w trybie testowym. Dodatkowe informacje można znaleźć w punkcie 
Tryb testowy w rozdziale Ustawienia.

• TRIP — sygnalizuje, że zadział wybrany argument FlexLogic służący jako wejście wyzwalające. Ustaw argument 
w menu Settings > Product Setup > User-Programmable LEDs > Trip & Alarm LEDs. Wskaźnik się blokuje; 
zainicjować polecenie zerowania, aby wyzerować blokadę.

• ALARM — sygnalizuje, że zadział argument FlexLogic służący jako przełącznik alarmowy. Ustaw argument w menu 
Settings > Product Setup > User-Programmable LEDs > Trip & Alarm LEDs. Ten wskaźnik nigdy się nie blokuje.

• PICKUP — sygnalizuje, że nastąpiło pobudzenie członu. Ten wskaźnik nigdy się nie blokuje.

W pierwszej kolumnie znajdują się wskaźniki przyczyn zdarzeń opisane poniżej.

LEDy przyczyny zdarzeń są poniżej LEDów stanu. Diody przyczyn zdarzeń są włączane lub wyłączane przez człony 
zabezpieczenia, dla których wybrano albo „Enabled” albo „Latched” jako opcję w odpowiednim ustawieniu celu. Jeżeli 
w ustawieniu celu członu zabezpieczenia wybrano opcję „Enabled”, wówczas odpowiadająca mu dioda przyczyny 
zdarzenia pozostanie włączona dopóty, dopóki potwierdzony będzie skojarzony z tym członem argument zadziałania. 
Jeżeli w ustawieniu celu członu zabezpieczenia wybrano opcję „Latched”, wówczas odpowiadająca mu dioda przyczyny 
zdarzenia włączy się wtedy, gdy zostanie potwierdzony skojarzony z tym członem argument zadziałania i pozostanie 
włączona do momentu naciśnięcia przycisku RESET na panelu przednim po zresetowaniu argumentu.

Wszystkie człony, które mają zdolność rozróżniania zwartych faz mogą włączać i wyłączać diody fazy A, B lub C 
niezależnie jedna od drugiej. Dotyczy to bezzwłocznego zabezpieczenia nadprądowego fazowego, zabezpieczenia 
podnapięciowego fazowego itd. To oznacza, że argumenty zadziałania dla faz A, B i C dla poszczególnych członów 
zabezpieczenia są sumowane logicznie (operacja LUB), aby włączać lub wyłączać diody faz A, B lub C.

• VOLTAGE — ta dioda sygnalizuje udział napięcia

• CURRENT — ta dioda sygnalizuje udział prądu

• FREQUENCY — ta dioda sygnalizuje udział częstotliwości

• INNE — Ta dioda wskazuje udział funkcji złożonej.

• PHASE A — ta dioda sygnalizuje udział fazy A

• PHASE B — ta dioda sygnalizuje udział fazy B

• PHASE C — ta dioda sygnalizuje udział fazy C

• NEUTRAL/GROUND — ta dioda sygnalizuje udział punktu neutralnego lub doziemienia

Diody programowane przez użytkownika to 48 bursztynowych wskaźników diodowych ustawionych w czterech 
kolumnach. Działanie tych diod jest definiowane przez użytkownika. Przewidziano wsparcie w zakresie niestandardowych 
etykiet do umieszczenia obok poszczególnych diod. Etykiety domyślne dostarczane są w pakiecie etykiet dołączonym do 
każdego C60, wraz z szablonami niestandardowych etykiet. Etykiety domyślne można zastąpić etykietami drukowanymi 
przez użytkownika.

Dostosowanie działania diod przez użytkownika przynosi szczególne korzyści w instalacjach, w których do komunikacji 
z operatorami używa się języków innych niż angielski. Informacje na temat ustawień służących do programowania 
działania diod na tych panelach można znaleźć w punkcie Diody programowane przez użytkownika w rozdziale 5.

4.2.4.2  Standardowy panel przedni
Standardowy panel przedni składa się z trzech paneli ze wskaźnikami diodowymi, przyciskami i portem komunikacyjnym. 
Przycisk RESET służy do zerowania dowolnych zatrzaśniętych wskaźników diodowych i komunikatów celu po wykasowaniu 
warunku (zatrzaśnięte warunki można też resetować za pomocą menu SETTINGS  INPUT/OUTPUTS  RESETTING). Port 
RS232 służy do połączenia z komputerem.

Przyciski USER są wykorzystywane przez funkcje sterowania wyłącznikami.
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Figure 4-48: Panel diod 1

Wskaźniki statusu
• IN SERVICE — wskazuje, że podłączone jest zasilanie sterowania, wszystkie monitorowane wejścia / wyjścia i systemy 

wewnętrzne działają prawidłowo, a przekaźnik jest w trybie programowania (online) (w opcji Settings > Product Setup 
> Installation)

• TROUBLE — sygnalizuje, że przekaźnik wykrył wewnętrzny problem Sprawdź komunikaty auto-testu opisane na końcu 
rozdziału Komendy i cele i wyświetl rejestry zdarzeń w menu Actual Values > Records. W wersji beta / 
przedpremierowej ta dioda LED jest zawsze włączona.

• TEST MODE — sygnalizuje, że przekaźnik jest w trybie testowym. Dodatkowe informacje można znaleźć w punkcie 
Tryb testowy w rozdziale Ustawienia.

• TRIP — sygnalizuje, że zadział wybrany argument FlexLogic służący jako przełącznik wyzwalający. Wskaźnik się 
zawsze blokuje; zainicjować polecenie zerowania, aby wyzerować blokadę.

• ALARM — sygnalizuje, że zadział wybrany argument FlexLogic służący jako przełącznik alarmowy. Ten wskaźnik nigdy 
się nie blokuje.

• PICKUP — sygnalizuje, że nastąpiło pobudzenie członu. Ten wskaźnik nigdy się nie blokuje.

Wskaźniki przyczyn zdarzeń
Diody przyczyn zdarzeń są włączane lub wyłączane przez człony zabezpieczenia, dla których wybrano albo „Enabled” albo 
„Latched” jako opcję w odpowiednim ustawieniu celu. Jeżeli w ustawieniu celu członu zabezpieczenia wybrano opcję 
„Enabled”, wówczas odpowiadająca mu dioda przyczyny zdarzenia pozostanie włączona dopóty, dopóki potwierdzony 
będzie skojarzony z tym członem argument zadziałania. Jeżeli w ustawieniu celu członu zabezpieczenia wybrano opcję 
„Latched”, wówczas odpowiadająca mu dioda przyczyny zdarzenia włączy się wtedy, gdy zostanie potwierdzony 
skojarzony z tym członem argument zadziałania i pozostanie włączona do momentu naciśnięcia przycisku RESET na 
panelu przednim po zresetowaniu argumentu.

Wszystkie człony, które mają zdolność rozróżniania zwartych faz mogą włączać i wyłączać diody fazy A, B lub C 
niezależnie jedna od drugiej. Dotyczy to bezzwłocznego zabezpieczenia nadprądowego fazowego, zabezpieczenia 
podnapięciowego fazowego itd. To oznacza, że argumenty zadziałania dla faz A, B i C dla poszczególnych członów 
zabezpieczenia są sumowane logicznie (operacja LUB), aby włączać lub wyłączać diody faz A, B lub C.

• VOLTAGE — sygnalizuje udział napięcia

• CURRENT — sygnalizuje udział prądu

• FREQUENCY — sygnalizuje udział częstotliwości

• OTHER — sygnalizuje udział funkcji złożonej

• PHASE A — sygnalizuje udział fazy A

• PHASE B — sygnalizuje udział fazy B

• PHASE C — sygnalizuje udział fazy C

• NEUTRAL/GROUND — sygnalizuje udział punktu neutralnego lub doziemienia
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Wskaźniki programowane przez użytkownika
Drugi i trzeci panel zawierają 48 bursztynowych wskaźników diodowych, których działanie kontrolowane jest przez 
użytkownika. Można wykonać niestandardowe etykietowanie.

Dostosowanie działania diod przez użytkownika przynosi szczególne korzyści w instalacjach, w których do komunikacji 
z operatorami używa się języków innych niż angielski. Informacje na temat ustawień służących do programowania 
działania diod na tych panelach można znaleźć w punkcie Diody programowane przez użytkownika w rozdziale 5.

Figure 4-49: Panele diod 2 i 3 (szablon indeksowy)

Domyślne etykiety dla panelu diod 2
Etykiety domyślne przewidziano z myślą o następujących elementach:

• GROUP 1...6 — podświetlona GRUPA jest aktywną grupą ustawień

• BREAKER 1(2) OPEN — Wyłącznik jest otwarty

• BREAKER 1(2) CLOSED — wyłącznik jest zamknięty

• BREAKER 1(2) TROUBLE — Wykryto problem związany z wyłącznikiem

• SYNCHROCHECK NO1(10) IN-SYNCH — napięcia spełniają warunki członu kontroli synchronizmu

• RECLOSE ENABLED — Recloser działa

• RECLOSE DISABLED — Recloser nie działa

• RECLOSE IN PROGRESS — operacja ponownego zamknięcia jest w toku

• RECLOSE LOCKED OUT — recloser nie działa i wymaga zerowania

Przekaźnik jest dostarczany z etykietą domyślna dla panelu diod 2. Te diody nie są jednak z góry zaprogramowane. Aby 
diody odpowiadały wcześniej wydrukowanej etykiecie,należy wprowadzić ich ustawienia w sposób przedstawiony w 
punkcie Diody programowane przez użytkownika w rozdziale 5. Diody są w pełni programowane przez użytkownika. 
Zamiast etykiet domyślnych można dla obu paneli użyć etykiet drukowanych przez użytkownika, co objaśniono w 
następnym punkcie.

Oprogramowanie układowe w wersji 2.9x lub wcześniejszej obsługuje osiem grup ustawień użytkownika; wersje 
3.0x i nowsze obsługują sześć grup ustawień. Na panelu przekaźnika widać osie grup ustawień dla wygody 
użytkowników korzystających z wcześniejszych wersji oprogramowania układowego. Pomimo domyślnych etykiet 
diody są w pełni programowane przez użytkownika.
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Figure 4-50: Panel diod 2 (etykiety domyślne)

4.2.4.3  Graficzny panel przedni
Graficzny panel przedni ma 14 diod świecących. Diody od 1 do 5 są stałymi LEDami, a diody od 6 do 14 są programowalne.

Wskaźniki statusu
• IN SERVICE — wskazuje, że podłączone jest zasilanie sterowania, wszystkie monitorowane wejścia / wyjścia i systemy 

wewnętrzne działają prawidłowo, tryb testowania przekaźnika jest wyłączony i przekaźnik jest w trybie 
programowania (online) (w opcji Settings > Product Setup > Installation)

• TROUBLE — sygnalizuje, że przekaźnik wykrył wewnętrzny problem Sprawdź komunikaty auto-testu opisane na końcu 
rozdziału Komendy i cele i wyświetl rejestry zdarzeń w menu Actual Values > Records. W wersji beta / 
przedpremierowej ta dioda LED jest zawsze włączona.

• TEST MODE — wskazuje, że przekaźnik znajduje się w trybie testowym izolowanym (świeci stale) lub wymuszonym 
(miga). Dodatkowe informacje można znaleźć w punkcie Tryb testowy w rozdziale Ustawienia.

• TRIP — sygnalizuje, że zadział wybrany argument FlexLogic służący jako wejście wyzwalające. Ustaw argument 
w menu Settings > Product Setup > User-Programmable LEDs > Trip & Alarm LEDs. Wskaźnik się blokuje; 
zainicjować polecenie zerowania, aby wyzerować blokadę.

• ALARM — sygnalizuje, że zadział wybrany argument FlexLogic służący jako wejście alarmowe. Ustaw argument 
w menu Settings > Product Setup > User-Programmable LEDs > Trip & Alarm LEDs.

Figure 4-51: Przykład LEDów na graficznym panelu przednim
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Wskaźniki przyczyny zdarzenia programowane przez użytkownika
LEDy przyczyny zdarzeń są poniżej LEDów stanu. Diody przyczyn zdarzeń są włączane lub wyłączane przez człony 
zabezpieczenia, dla których wybrano albo „Self-Reset” (autozerowanie) „Latched” (zablokowane) jako opcję 
w odpowiednim ustawieniu celu. Jeśli opcja jest ustawiona na „Self-Reset” (autozerowanie) wówczas odpowiednia LED 
przyczyny zdarzenia pozostanie włączona dopóty, dopóki potwierdzony będzie skojarzony z tym członem argument 
zadziałania. Jeśli opcja jest ustawiona na „Latched” (zablokowane) i potwierdzona, wówczas pozostaje włączona, dopóki 
argument zostanie wyzerowany, a następnie zostanie zainicjowane polecenie zerowania.

Wszystkie człony, które mają zdolność rozróżniania zwartych faz mogą włączać i wyłączać diody fazy A, B lub 
C niezależnie jedna od drugiej. Dotyczy to bezzwłocznego zabezpieczenia nadprądowego fazowego, zabezpieczenia 
podnapięciowego fazowego itd. To oznacza, że argumenty zadziałania dla faz A, B i C dla poszczególnych członów 
zabezpieczenia są sumowane logicznie (operacja LUB), aby włączać lub wyłączać diody faz A, B lub C.

LEDy mają wartości domyślne i można je skonfigurować tak, aby wyświetlały status dowolnego argumentu FlexLogic.

Obszar etykietowania ma przeźroczystą osłonę na etykiety niestandardowe. Dostępne jest narzędzie do drukowania 
naklejanych etykiet, zgodnie z opisem w dalszej części tego rozdziału.

Te LEDy są zaprogramowane domyślnie w następujący sposób:

• PICKUP — LED 6 — Wskazuje, że człon jest pobudzony, a zatem może wkrótce wystąpić wyzwolenie

• VOLTAGE — LED 7 — sygnalizuje udział napięcia

• CURRENT — LED 8 — sygnalizuje udział prądu

• FREQUENCY — LED 9 — sygnalizuje udział częstotliwości

• OTHER — LED 10 — sygnalizuje udział funkcji złożonej

• PHASE A — LED 11 — sygnalizuje udział fazy A

• PHASE B — LED 12 — sygnalizuje udział fazy B

• PHASE C — LED 13 — sygnalizuje udział fazy C

• NEUTRAL/GROUND — LED 14 — sygnalizuje udział punktu neutralnego lub doziemienia

4.2.5  Etykiety na panelu przednim

4.2.5.1  Zaawansowany panel przedni
Poniższa procedura wymaga spełnienia następujących warunków:

• pobrano arkusz wzoru do wycięcia etykiet na panel przedni przekaźnika uniwersalnego (nr części GE 1006-0047) ze 
strony 
http://www.gegridsolutions.com/products/support/ur/URLEDenhanced.doc and printed

• nożyk o małym ostrzu.

Aby utworzyć niestandardowe etykiety LEDów i przycisków dla zaawansowanego panelu przedniego:

1. Uruchomić oprogramowanie EnerVista UR Setup.

2. Jeśli nie zostało jeszcze skopiowane do obszaru okna Offline, kliknij urządzenie online prawym przyciskiem myszy 
i wybierz opcję Add Device to Offline Window. Kliknij przycisk  Receive w oknie, które się otworzy, aby zapisać plik 
ustawień w obszarze okna Offline.

3. Wpisz etykiety w następujący sposób. Wybierz File > Front Panel Report. Otworzy się okno.

http://www.gegridsolutions.com/products/support/ur/URLEDenhanced.doc
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Figure 4-52: Program do projektowania etykiet dla zaawansowanego panelu przedniego

4. W polach wprowadzić tekst, który ma być widoczny obok poszczególnych diod i nad poszczególnymi przyciskami 
programowanymi przez użytkownika. Przyciski LED Offsets i Button Offsets przesuwają wszystkie etykiety w lewo / 
prawo i w górę / w dół na stronie (oba działają tak samo, więc można użyć dowolnego przycisku). Przycisk Button 
Offsets (przesunięcia przycisku) nie wyświetla się, gdy nie ma przycisków do spersonalizowania.

5. Przesłać do drukarki arkusz wzoru do wycięcia etykiet na panel przedni i nacisnąć przycisk Print w oknie raportu 
panelu przedniego.

6. Po ukończeniu druku złożyć arkusz wzdłuż perforowanych linii i wypchnąć etykiety.

7. Z pakietu wyjąć przyrząd do wstawiania etykiet przekaźnika uniwersalnego i zagiąć języczki w sposób opisany w 
poniższych procedurach. Te języczki służą do wyjmowania domyślnych i niestandardowych etykiet diod.

Pakiet etykiet dostarczany z każdym C60 zawiera trzy etykiety domyślne, arkusz szablonu etykiet niestandardowych i 
przyrząd do wyjmowania etykiet.

Jeżeli dla danego zastosowania odpowiednie są etykiety domyślne, należy je włożyć w odpowiednie szczeliny i 
zaprogramować diody tak, aby odpowiadały tym etykietom. Jeżeli potrzebne są etykiety niestandardowe, należy 
zastosować poniższe procedury i wyjąć etykiety oryginalne, a włożyć nowe.

Przyrządu należy używać zadrukowaną stroną z numerem części GE skierowaną w stronę użytkownika.
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Aby przygotować i używać przyrządu do wyjmowania etykiet, należy:

1. Zagiąć języczki na lewym końcu przyrządu do góry, jak pokazano.

Zagiąć języczek na środku ogonka przyrządu, jak pokazano.

Aby wyjąć etykiety diod z zaawansowanego panelu przedniego C60 i wstawić etykiety niestandardowe, należy:

1. Podważyć nożykiem etykietę diod i wsunąć pod nią przyrząd do etykiet. Upewnić się, że zagięte języczki wskazują w 
kierunku od przekaźnika.

2. Wsunąć przyrząd do etykiet pod etykietę diod tak daleko, aż języczki „wyskoczą” tak, jak pokazano. Przyrząd do etykiet 



4-48 C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL

INTERFEJS PANELU PRZEDNIEGO CHAPTER 4: INTERFEJSY

4

zostanie w ten sposób przyczepiony do etykiety diod.

3. Wyjąć przyrząd i przyczepioną do niego etykietę diod tak, jak pokazano.

4. Wsunąć nową etykietę diod do kieszonki tak daleko, aż tekst będzie ustawiony przy odpowiednich diodach tak, jak 
pokazano.

Aby wyjąć etykiety przycisków programowanych przez użytkownika z panelu przedniego C60 i wstawić etykiety 
niestandardowe, należy:

1. Podważyć nożykiem etykietę przycisków i wsunąć pod nią ogonek przyrządu do etykiet. Upewnić się, że zagięty 
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języczek wskazuje w kierunku od przekaźnika.

2. Wsunąć przyrząd do etykiet pod etykietę przycisków programowanych przez użytkownika tak daleko, aż języczki 
„wyskoczą” tak, jak pokazano. Przyrząd do etykiet zostanie w ten sposób przyczepiony do etykiety przycisków 
programowanych przez użytkownika.

3. Wyjąć przyrząd i przyczepioną do niego etykietę przycisków programowanych przez użytkownika tak, jak pokazano.

4. Wsunąć nową etykietę przycisków programowanych przez użytkownika do kieszonki tak daleko, aż tekst będzie 
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ustawiony przy odpowiednich przyciskach tak, jak pokazano.

4.2.5.2  Standardowy panel przedni
Po zaprogramowaniu LEDów i przycisków w Settings > Product Setup > User-Programmable Leds and User-
Programmable Pushbuttons, można utworzyć etykiety dla panelu przedniego.

Aby utworzyć etykiety LED i przycisków dla standardowego panelu przedniego:

1. W oprogramowaniu EnerVista, jeśli C60 nie jest już wymieniony w obszarze okna Offline, dodaj urządzenie, klikając je 
prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Add Device to Offline Window.

2. Kliknij element menu File > Front Panel Report i wybierz urządzenie.

3. W oknie Raportu panelu przedniego kliknij dwukrotnie LED lub przycisk i wpisz etykietę. Aby zdalnie wyświetlić 
istniejący panel przedni, przejdź doActual Values > Front Panel dla urządzenia online. Aby zobaczyć ustawienie na 
rysunku, należy zauważyć, że etykietowanie jest wykonywane dla trzeciego zestawu LED, ponieważ drugi panel LED 
został fabrycznie oznakowany.
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Figure 4-53: Program do projektowania etykiet standardowego panelu przedniego (pokazane LEDy)

4. Opcjonalnie zapisz zmiany, klikając ikonę  Save na pasku narzędzi.

5. Kliknij ikonę Print na pasku narzędzi. Rozważ drukowanie do formatu PDF i dostosowanie powiększenia do 
odpowiedniego rozmiaru etykiety, a następnie wydrukuj na drukarce fizycznej.

6. Wytnij etykiety jako blok lub pojedynczo, na przykład za pomocą nożyczek lub noża Exacto.

7. Jeśli na panelu przednim znajduje się plastikowa osłona, należy ją zdjąć, delikatnie wciskając prawą stronę 
i podnosząc pokrywę.

8. Zdejmij plastikową pokrywę z LEDów lub przycisków za pomocą śrubokręta.

9. Włóż etykiety.

10. Ponownie założyć plastikowe osłony.

4.2.5.3  Graficzny panel przedni
Urządzenie C60 ma oprogramowanie do etykietowania LEDów i przycisków na graficznym panelu przednim oraz arkusz 
naklejek z wcześniej wydrukowanymi i czystymi etykietami. Wstępnie wydrukowane etykiety znajdują się w lewym górnym 
rogu arkusza szablonu, a puste etykiety są u dołu po prawej stronie. Użyj wstępnie wydrukowanych etykiet lub użyj 
programu do projektowania i wydrukuj etykiety na szablonie. W komplecie jest jeden arkusz.

Na przykładzie widać oznakowanie LEDów, a oznaczenia przycisków poniżej (odcięte).

Aby utworzyć etykiety LED i przycisków na panelu przednim:

1. W oprogramowaniu EnerVista, w oknie Online lub Offline, otwórz Settings > Front Panel Label Designer lub Front 
Panel Label Designer (na poziomie katalogu głównego produktu). Okno programu do projektowania projektanta 
otwiera się ze wstępnie skonfigurowanymi etykietami.

2. W obszarze File > Print Setup zmień orientację strony na Landscape (poziomą).

3. W oknie programu do projektowania projektanta etykiet należy usunąć wszystkie etykiety, których nie chcemy 
drukować. Można to zrobić, klikając przycisk Reset, aby wyczyścić wszystkie etykiety lub wybierając każdą 
niepotrzebną etykietę i usuwając ją. W przeciwnym razie wszystkie wyświetlane etykiety będą drukowane na 
szablonie i będą wykorzystane do szablonu. W razie popełnienia błędu należy wyjść z okna i otworzyć je ponownie, 
aby wyświetlić domyślne etykiety.

4. Na podstawie lokalizacji szablonu, na którym ma być wydruk, utwórz etykiety, wpisując tekst w odpowiednie miejsca.
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Figure 4-54: Program do projektowania etykiet na przednim panelu do graficznego panelu przedniego

5. Kliknij przycisk Print w oknie i wybierz drukarkę.

6. Po wydrukowaniu zdejmij etykiety z szablonu i przyklej je na przednim panelu. W przypadku zaawansowanych 
i graficznych paneli czołowych, etykiety nakłada się na przezroczyste plastikowe wkładki, a nie pod nie. 
W standardowym panelu przednim etykiety nakłada się na pod plastikowe pokrywy lub na nie.

Wszelkie zmiany nie są zapisywane. Za każdym razem, gdy otwiera się okno projektanta etykiet, wyświetlany jest 
oryginalny szablon. Wszelkie usunięte etykiety nie zostaną utracone.

4.2.6  Nawigacja po menu
Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić wybór lub stronę główną. Każdorazowo po naciśnięciu przycisku następuje 
przejście do kolejnego nagłówka spośród poniższych nagłówków głównych:

• Wartości rzeczywiste

• Ustawienia

• Komendy

• Cele

• Serwis fabryczny

• Ekrany użytkownika (o ile załączone)

4.2.6.1  Panele przednie zaawansowany i standardowy
Strony ustawień i wartości rzeczywistych są ustawiono w porządku hierarchicznym. Strony wyświetlacza z nagłówkami 
oznaczono podwójnymi paskami przewijania (), a strony z podnagłówkami oznaczono pojedynczym paskiem 
przewijania (). Strony wyświetlacza z nagłówkami reprezentują najwyższy poziom w hierarchii, a strony wyświetlacza z 
podnagłówkami mieszczą się poniżej tego poziomu. Użyj strzałek w dół, w prawo, w lewo i w górę, aby poruszać się po 
menu. Przyciski MESSAGE ze strzałkami do góry i do dołu służą do poruszania się w ramach grupy nagłówków, 
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podnagłówków, wartości ustawień lub wartości rzeczywistych. Naciśnięcie przycisku MESSAGE ze strzałką w prawo w 
sposób ciągły powoduje wyświetlenie konkretnych informacji dla danej kategorii. I odwrotnie, naciśnięcie przycisku 
MESSAGE ze strzałką w lewo powoduje powrót z ekranu z wartością ustawienia lub wartością rzeczywistą na ekran z 
nagłówkiem.

Wartości domyślne oznaczane są w tej instrukcji przy użyciu wielkich i małych liter. W przedstawionym tutaj przykładzie 
domyślny poziom dostępu ma wartość Restricted (ograniczony).

Przykład

4.2.6.2  Graficzny panel przedni
Przejdź do głównego menu, naciskając przycisk Home, a następnie przycisk Menu zakładki.

Użyj przycisków strzałek w górę i w dół, aby wybrać podmenu, a następnie naciśnij przycisk w prawo lub ENTER, aby wejść 
do tego podmenu. Przyciski w lewo i ESCAPE tworzą kopię hierarchii menu.

Przyciski zakładek Page Up i Page Down również pozwalają nawigować po liście. Gdy jest tylko jedna strona opcji, 
przeskakują do pierwszego i ostatniego wpisu.

Wyświetlane opcje zależą od numeru katalogowego.

Najwyższy poziom Najniższy poziom (wartość 
ustawienia)

  SETTINGS
  KONFIGURACJA PRODUKTU   SECURITY

  ACCESS LEVEL:
Ograniczona


 SETTINGS
 SYSTEM SETUP

 ACTUAL VALUES
 STATUS

Naciskaj przycisk MENU, aż pojawi się strona z nagłówkiem Wartości rzeczywiste. Na tej stronie 
znajdują się informacje o statusie systemu i przekaźnika.


 SETTINGS
 KONFIGURACJA PRODUKTU

Naciskaj przycisk MENU, aż pojawi się strona z nagłówkiem Ustawienia. W tej kategorii znajdują 
się ustawienia do skonfigurowania przekaźnika.


 SECURITY


Naciśnij raz strzałkę w prawo MESSAGE, aby wyświetlić pierwszy pod-nagłówek 
(zabezpieczenia).


ACCESS LEVEL:
Ograniczona

Naciśnij raz strzałkę w prawo MESSAGE, aby wyświetlić pierwsze ustawienie dla Zabezpieczeń.


 SECURITY


Naciśnij strzałkę w lewo MESSAGE, aby powrócić do nagłówka Zabezpieczeń. 


 DISPLAY
 WŁAŚCIWOŚCI

Naciśnij strzałkę w dół MESSAGE, aby wyświetlić drugi pod-nagłówek skojarzony z nagłówkiem 
Product Setup.


LANGUAGE:
Angielski

Nacisnąć przycisk MESSAGE ze strzałką w prawo jeszcze raz, aby wyświetlić pierwsze 
ustawienie dla podnagłówka Display Properties.


 SETTINGS
 SETTINGSSYSTEM SETUP

Naciśnij strzałkę w lewo MESSAGE, aby powrócić do strony Właściwości ekranu, a następnie 
ponownie, aby powrócić do Strony konfiguracji produktu. Nacisnąć przycisk MESSAGE ze 
strzałką do dołu, aby przejść do następnej strony ustawień. Na tej stronie znajdują się 
ustawienia dla konfiguracji systemu (System Setup).
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Figure 4-55: Główne menu na graficznym panelu przednim

4.2.7  Zmiana ustawień

4.2.7.1  Panele przednie zaawansowany i standardowy

Dane liczbowe
Każde ustawienie numeryczne ma własne, skojarzone ze sobą wartości: minimalną, maksymalną i przyrostu. Parametry te 
definiują wartości dopuszczalne dla danego ustawienia.

Dostępne są dwie metody edycji i zapisania wartości ustawienia numerycznego.

• 0 do 9 i kropka dziesiętna — klawiatura numeryczna przekaźnika działa tak samo, jak kalkulator. Liczbę wprowadza 
się po jednej cyfrze na raz. Najpierw wprowadza się cyfrę pierwszą od lewej, a na końcu cyfrę pierwszą od prawej. 
Naciśnięcie przycisku MESSAGE ze strzałką w lewo lub naciśnięcie przycisku ESCAPE powoduje powrót wyświetlacza do 
pierwotnej wartości.

• Przyciski VALUE — Przycisk VALUE ze strzałką do góry powiększa wyświetlaną wartość o wartość kroku aż do 
maksymalnej dozwolonej wartości. Naciśnięcie ponownie przycisku VALUE ze strzałką do góry przy wartości 
maksymalnej pozwala kontynuować wybieranie ustawienia od wartości minimalnej w górę. Przycisk VALUE ze strzałką 
do dołu zmniejsza wyświetlaną wartość o wartość kroku aż do wartości minimalnej. Naciśnięcie ponownie przycisku 
VALUE ze strzałką do dołu przy wartości minimalnej pozwala kontynuować wybieranie ustawienia od wartości 
maksymalnej w dół.

FLASH MESSAGE
TIME: 10.0 s

Na przykład wybierzmy ustawienie SETTINGS  PRODUCT SETUP  DISPLAY PROPERTIES  
FLASH MESSAGE TIME.


MINIMUM: 0,5
MAXIMUM: 10,0

Nacisnąć przycisk HELP, aby przeglądać wartości minimalne i maksymalne. Nacisnąć przycisk 
znowu, aby zobaczyć kolejny komunikat pomocy zależny od kontekstu.

FLASH MESSAGE
TIME: 2.5 s

Jako przykład nastawmy ustawienie czasu szybkich komunikatów na 2.5 sekundy. Należy nacisnąć 
odpowiednie przyciski numeryczne w kolejności: „2 5". Wyświetlany komunikat zmienia się w miarę 
wprowadzania cyfr.


NEW SETTING
HAS BEEN STORED

Zmiany wprowadzane podczas edycji nie zostaną zarejestrowane przez przekaźnik dopóty, dopóki 
nie naciśniemy przycisku ENTER. Nacisnąć ENTER, aby zapisać nową wartość w pamięci. Na 
potwierdzenie procesu zapisywania pojawi się ten szybki komunikat. Wartości numeryczne, które 
zawierają miejsca dziesiętne, są zaokrąglane, jeżeli wprowadzimy więcej cyfr miejsc dziesiętnych 
niż wskazuje wartość kroku.
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Dane wyliczeniowe
Ustawienia wyliczeniowe mają takie wartości danych, które należą do zbioru, którego elementy są wyraźnie zdefiniowane 
nazwą. Do zbioru należą dwa elementy lub więcej.

Wartości typu wyliczeniowego zmienia się za pomocą przycisky VALUE. Przycisk VALUE ze strzałką do góry wyświetla 
kolejną opcję do wyboru, a przycisk VALUE ze strzałką do dołu - poprzednią opcję.

Tekst alfanumeryczny
Ustawienia tekstowe mają wartości danych o stałej długości, które składają się ze znaków zdefiniowanych przez 
użytkownika. Można używać wielkich liter, małych liter, cyfr oraz wybranych znaków specjalnych.

Przewidziano kilka miejsc, w których można zaprogramować komunikaty tekstowi i dostosować przekaźnik do 
konkretnych zastosowań. Jednym z nich jest notatnik - Message Scratchpad. Aby wprowadzić komunikaty z tekstem 
alfanumerycznym, należy zastosować poniższą procedurę.

Na przykład wprowadźmy tekst „Breaker #1”.

1. Nacisnąć kropkę dziesiętną, aby przejść do trybu edycji tekstu.

2. Naciskać przyciski VALUE, aż pojawi się znak 'B'; nacisnąć przycisk kropki dziesiętnej, aby przesunąć kursor na 
następną pozycję.

3. Powtórzyć etap 2 dla pozostałych znaków: r,e,a,k,e,r, ,#,1.

4. Nacisnąć ENTER, aby zapisać tekst.

5. W razie problemów nacisnąć przycisk HELP, aby wyświetlić pomoc kontekstową. Szybkie komunikaty są wyświetlane 
kolejno, każdy przez kilka sekund. Naciśnięcie przycisku HELP w przypadku komunikatu dotyczącego ustawień 
tekstowych spowoduje wyświetlenie informacji o sposobie edytowania i zapisywania nowych wartości.

4.2.7.2  Graficzny panel przedni
Po włączeniu członu w oprogramowaniu EnerVista, którego rezultatem jest wartość rzeczywista, menu wartości 
rzeczywistych nie jest aktualizowane na graficznym panelu przednim przez połączenie Ethernet, gdy to menu jest aktywne 
na graficznym panelu przednim. Nawiguj i powróć do menu w celu aktywacji.

Dane liczbowe
W tym przykładzie opisano, jak zmienić ustawienie FLASH MESSAGE TIME. Szybkie komunikaty to komunikaty o statusie, 
ostrzeżenia, błędu oraz informacyjne wyświetlane w reakcji na naciśnięcia niektórych przycisków w trakcie 
programowania ustawień. Przykładem jest komunikat potwierdzający po zapisaniu ustawień. To ustawienie określa czas 
wyświetlania komunikatu.

Naciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić menu główne.

ACCESS LEVEL:
Ograniczona

Na przykład opcje dostępne dla ustawienia ACCESS LEVEL to: „Restricted”, „Command”, „Setting” i 
„Factory Service”.

ACCESS LEVEL:
Ustawienie

Jeżeli dla ACCESS LEVEL potrzebujemy wybrać opcję „Setting”, należy naciskać przyciske VALUE, aż 
zostanie wyświetlona właściwa opcja. Zawsze można nacisnąć przycisk HELP i uzyskać komunikaty 


NEW SETTING
HAS BEEN STORED

Zmiany nie zostaną zarejestrowane przez przekaźnik dopóty, dopóki nie naciśniemy przycisku 
ENTER. Naciśnięcie przycisku ENTER zapisuje nową wartość w pamięci. Na potwierdzenie pojawia 
się na chwilę ten szybki komunikat.
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Figure 4-56: Menu główne

Użyj przycisku W górę lub W dół, aby wybrać SETTINGS, a następnie naciśnij przycisk W prawo lub ENTER.

Figure 4-57: Menu ustawień

Po wybraniu  PRODUCT SETUP naciśnij przycisk w Prawo lub ENTER.
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Figure 4-58: Menu konfiguracji produktu

Użyj przycisku W górę lub W dół, aby wybrać DISPLAY PROPERTIES, a następnie naciśnij przycisk W prawo lub ENTER.

Figure 4-59: Wyświetl menu Właściwości

Użyj przycisku W górę lub W dół, aby wybrać FLASH MESSAGE TIME, a następnie naciśnij przycisk W prawo lub ENTER. 
Jeśli przekaźnik jest skonfigurowany tak, aby wymagał logowania do edycji ustawień, a użytkownik nie jest jeszcze 
zalogowany, zostanie wyświetlona strona logowania. Po pomyślnym zalogowaniu się użytkownika, ustawienia otwierają 
się do edycji. Ponieważ ustawienie FLASH MESSAGE TIME przyjmuje wartość liczbową, wyświetlana jest klawiatura. Czas 
należy zmienić na 4,0 sekundy.

Zostanie wyświetlone bieżące ustawienie. Migający kursor zaznacza miejsce wstawiania; na początku jest ustawiony za 
ostatnim znakiem ustawienia. Zakres ustawień wyświetla się pod tekstem.

Naciśnij przyciski <--  Move Cursor i Move Cursor  -->, aby przesunąć punkt wstawiania. Umieść go po 2.

Naciśnij przycisk  Backspace, aby usunąć znak po lewej stronie kursora, w tym przypadku 2.

Za pomocą klawiszy strzałek wprowadź inny czas, na przykład 4 dla czterech sekund. Przyciski do góry, do dołu, w lewo 
i w prawo służą do przesuwania po przyciskach klawiatury. Naciskając przycisk ENTER po wybraniu przycisku – 
odwrócimy znak. Naciskając przycisk ENTER po wybraniu przycisku kropki dziesiętnej lub cyfry, wprowadzimy ten znak 
w miejscu wstawiania. Naciśnij ENTER, aby zaakceptować 4.
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Figure 4-60: Strona ustawień z klawiaturą numeryczną

Naciśnij przycisk Save, który sprawdza zakres wartości, zapisuje ustawienie, gdy jest prawidłowe, zamyka stronę 
i wyświetla poprzednią stronę.

Jeśli ustawienie nie zostanie zapisane z powodu nieprawidłowej wartości, pojawi się migający komunikat, na przykład 
„poza zakresem.” W przypadku konieczności ponownego uruchomienia przekaźnika, aby ustawienia zaczęły 
obowiązywać, zostanie wysłany komunikat typu flash.

Ustawienie pozycji można anulować bez wpływu na pierwotną wartość, naciskając przycisk ESCAPE lub Home.

Tekst alfanumeryczny
Ustawienia wymagające wartości alfanumeryczne powodują wyświetlenie klawiatury. Przykładem jest nazwa przycisku.

Przycisk &123 przełącza między tekstem a cyframi.

Przycisk Shift (strzałka w górę na klawiaturze) świeci się na zielono po aktywacji, a litery klawiatury zmieniają się na wielkie 
litery. Kliknij dwukrotnie klawisz Shift, aby włączyć na stałe pisanie wielkimi literami.

Klawisz globusa (pokazany w szarym kolorze) przełącza język klawiatury między angielskim i innym wybranym językiem 
wyświetlania, na przykład między angielskim a francuskim. (Drugi język należy aktywować w Settings > Product Setup > 
Display Properties (Ustawienia> Konfiguracja produktu> Właściwości wyświetlania).

W przypadku języka japońskiego i chińskiego w polu można wpisać maksymalnie 10 znaków, a nie 20.

Aby dodać akcenty, podświetl klawisz i przytrzymaj przycisk ENTER na graficznym panelu przednim. Wszelkie znaki 
specjalne związane z wyświetlaniem klawiszy.
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Figure 4-61: Strona ustawień z klawiaturą i akcentami

4.2.8  Wyświetlanie wartości rzeczywistych

4.2.8.1  Graficzny panel przedni
Oprócz danych widocznych w menu Actual Values (Wartości rzeczywiste) na panelu przednim można wyświetlić wykresy 
wskazów i zmierzone dane. Mierzone dane można ustawić w tabeli.

Szybkość aktualizacji mierzonych wartości wynosi 500 ms.

Można wyświetlić stronę fazorów dla każdego skonfigurowanego źródła prądu przemiennego i do pięciu konfigurowanych 
stron pomiarowych. Strony fazorów nie są konfigurowane. Każda strona fazorów pokazuje wykres fazorowy i wartości 
liczbowe wszystkich prądów, napięć i składowe symetryczne jednego źródła prądu przemiennego.

Strony sygnalizatorów i pomiarów mogą być skonfigurowane do wyświetlania danych. Każda ma skonfigurowaną przez 
użytkownika liczbę wierszy i kolumn. Poszczególne komórki mogą zawierać albo konfigurowany tekst statyczny albo 
wartość wybranego argumentu FlexLogic, argumentu FlexAnalog lub wartość rzeczywistą.

Aby wyświetlić stronę pomiaru, naciśnij przycisk Home, a następnie przycisk Metering. Otworzy się pierwsza strona 
z pomiarem, ze stronami fazorów wymienionymi przed stronami tabelarycznymi. Przyciski zakładek wyświetlają dowolną 
inną stronę pomiaru, podobnie jak przyciski W górę, W dół, W lewo i W prawo. Aktualna strona jest wyróżniona niebieskim 
przyciskiem.

Każda strona fazora ma nazwę, która składa się z wartości ustawienia SOURCE NAME # z dołączonym słowem „Phasors.” 
Strony fazorów, które nie mają skonfigurowanych przekładników prądowych lub przekładników napięciowych nie mają 
przycisku zakładki, a strony fazorów bez skonfigurowanych komórek nie mogą być wyświetlane.



4-60 C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL

INTERFEJS PANELU PRZEDNIEGO CHAPTER 4: INTERFEJSY

4

Figure 4-62: Wyświetlacz fazorów

Konfigurowalna nazwa wyświetla się w nagłówku i na etykiecie przycisku. Domyślne nazwy fabryczne to Page 1, 
Page 2 i tak dalej.

Figure 4-63:  Mierzone wartości rzeczywiste

Źródła fazorów konfiguruje się w Settings > System Setup > Signal Sources (Ustawienia> Konfiguracja systemu> Źródła 
sygnału). Tabele wyświetlające rzeczywiste wartości są konfigurowane w oprogramowaniu w menu Settings > Product 
Setup > Graphical Panel > Metering Editor (Ustawienia> Konfiguracja produktu> Panel graficzny> Edytor pomiaru).

4.2.9  Sterowanie wyłącznikiem
C60 może współpracować ze skojarzonymi wyłącznikami. W wielu przypadkach aplikacja monitoruje stan wyłącznika, co 
może być wizualizowane na diodach na panelu przednim wraz z sygnalizacją problemów wyłącznika. Operacje wyłącznika 
mogą być inicjowane ręcznie z klawiatury na panelu przednim albo automatycznie z argumentu FlexLogic. Przewidziano 
ustawienie służące do przypisania nazw poszczególnym wyłącznikom; nazwa przypisana przez użytkownika 
przeznaczona jest na potrzeby wyświetlania stosownych szybkich komunikatów. Funkcje te przewidziano dla dwóch liczby 
wyłączników; użytkownik może wykorzystać te części konstrukcji, które dotyczą pojedynczego wyłącznika, to musi być 
wyłącznik 1.



CHAPTER 4: INTERFEJSY INTERFEJS PANELU PRZEDNIEGO

C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL 4-61

4

W poniższym omówieniu przyjęto, że w ustawieniu SETTINGS  SYSTEM SETUP  BREAKERS  BREAKER 1(2)  BREAKER 
FUNCTION wybrano opcję „Enabled” dla obu wyłączników.

4.2.9.1  Wybór trybu sterowania i monitorowanie
W zależności od instalacji wymagana może być obsługa wyłącznika tylko w trybie trzybiegunowym (3-pole) lub i w trybie 
jedno- (1-pole) i w trzybiegunowym do wyboru w ustawieniu. Wybranie trybu trzybiegunowego powoduje, że pojedyncze 
wejście śledzi pozycję otwartą lub zamkniętą wyłącznika. Wybranie trybu jednobiegunowego powoduje, że stany 
wszystkich trzech biegunów wyłącznika muszą być podawane jako wejścia do przekaźnika. Te wejścia muszą być zgodne, 
aby mogły sygnalizować pozycję wyłącznika.

W poniższym omówieniu przyjęto, że w ustawieniu SETTINGS  SYSTEM SETUP  BREAKERS  BREAKER 1(2)  BREAKER 
1(2) PUSH BUTTON CONTROL wybrano opcję „Enabled” dla obu wyłączników.

4.2.9.2  Sterowanie panelem przednim (klucz użytkownika)
Po upływie okresu 30 minut od momentu wprowadzenia prawidłowego hasła do komend, w którym to okresie dozwolone 
są funkcje komend, użytkownik nie może ani otwierać ani zamykać wyłącznika za pomocą klawiatury. Poniższe omówienie 
rozpoczyna się od stanu braku zezwolenia.

4.2.9.3  Sterowanie dwoma wyłącznikami
Na potrzeby poniższego przykładu konfiguracji pole (Name) oznacza zmienną nazwę programowaną przez użytkownika.

W tym przykładzie przekaźnik został podłączony i zaprogramowany zarówno dla wyłącznika 1 jak i wyłącznika 2. Przycisk 
USER 1 służy do wyboru wyłącznika, który wyłącznik będzie obsługiwany przyciskami USER 2 i USER 3. Przycisk USER 2 służy 
do ręcznego zamykania wyłącznika, a przycisk USER 3 do ręcznego otwierania wyłącznika.

4.2.9.4  Sterowanie jednym wyłącznikiem
W tym przykładzie przekaźnik został podłączony i zaprogramowany zarówno tylko dla wyłącznika 1. Obsługa dla tego 
zastosowania jest taka sama, jak opisano w poprzednim punkcie dla dwóch wyłączników.

ENTER COMMAND
PASSWORD

Ten komunikat pojawia się po naciśnięciu przycisku USER 1, USER 2 lub USER 3, gdy wymagane jest 
hasło do komend (COMMAND PASSWORD), czyli jeżeli załączono ustawienie COMMAND 
PASSWORD a w przeciągu ostatnich 30 minut nie wystawiano żadnych komend.

Press USER 1
To Select Breaker

Ten komunikat pojawia się, jeżeli wprowadzono prawidłowe hasło lub gdy hasło nie jest 
wymagane. Ten komunikat jest wyświetlany przez 30 sekund lub do momentu ponownego 

BKR1-(Name) SELECTED
USER 2=CLS/USER 3=OP

Ten komunikat zostaje wyświetlony po naciśnięciu przycisku USER 1 po raz drugi. W tym stanie 
możliwe jest wykonanie w ciągu 30 sekund trzech działań zgodnie z poniższymi pozycjami (1), (2) i 
(3).

(1)

USER 2 OFF/ON
To Close BKR1-(Name)

Naciśnięcie przycisku USER 2 spowoduje wyświetlenie tego komunikatu przez 20 sekund. Ponowne 
naciśnięcie przycisku USER 2 w tym czasie powoduje utworzenie sygnału, który można 
zaprogramować do uruchomienia przekaźnika wyjściowego, aby zamknąć wyłącznik 1.

(2)

USER 3 OFF/ON
To Open BKR1-(Name)

Naciśnięcie przycisku USER 3 spowoduje wyświetlenie tego komunikatu przez 20 sekund. Ponowne 
naciśnięcie przycisku USER 3 w tym czasie powoduje utworzenie sygnału, który można 
zaprogramować do uruchomienia przekaźnika wyjściowego, aby otworzyć wyłącznik 1.

(3)

BKR2-(Name) SELECTED
USER 2=CLS/USER 3=OP

Naciśnięcie przycisku USER 1 na tym etapie powoduje wyświetlenie tego komunikatu 
wskazującego, że wybrano inny wyłącznik. W tym stanie możliwe jest wykonanie trzech działań 
zgodnie z pozycjami (1), (2) i (3). Wielokrotne naciskanie przycisku USER 1 powoduje przełączanie 
pomiędzy dostępnymi wyłącznikami. Naciśnięcie w dowolnym momencie innych przycisków niż 
USER 1, 2 lub 3 anuluje funkcję sterowania wyłącznikami.
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4.2.10  Zmiana haseł
Informacje zawarte w tym punkcie odnoszą się do zabezpieczenia za pomocą hasła. Informacje na temat ustawiania 
hasła po raz pierwszy albo zmiany haseł CyberSentry można znaleźć w poprzednim rozdziale albo w punkcie Settings > 
Product Setup > Security > CyberSentry w kolejnym rozdziale.

C60 pozwala na wprowadzenie hasła z połączenia lokalnego bądź zdalnego.

Dostęp lokalny rozumie się jako dostęp do ustawień i komend z panelu przedniego. Dotyczy to zarówno wprowadzania z 
klawiatury jak i portu RS232. Dostęp zdalny rozumie się jako dostęp do ustawień i komend za pośrednictwem 
któregokolwiek tylnego portu komunikacyjnego. Dotyczy to połączeń Ethernet i RS485. Każda zmiana hasła lokalnego 
powoduje załączenie tej funkcjonalności.

Podczas wprowadzania ustawień lub hasła poleceń przez interfejs EnerVista lub dowolny inny interfejs szeregowy, 
użytkownik musi wprowadzić hasło połączenia. Przy podłączeniu z tyłu C60 konieczne jest użycie hasła zdalnego. Jeśli 
połączenie wykonano do portu RS232 na panelu przednim, należy stosować lokalne hasło.

Przewidziano dwa poziomy dostępu bezpieczeństwa dla użytkowników, setting oraz command, przy czym dla każdego z 
nich można ustanowić hasło. Użycie hasła dla każdego z tych poziomów decyduje o tym, czy użytkownicy mogą 
wprowadzać komendy lub zmieniać ustawienia. Kolejna opcja pozwala na określenie dostępu na poziomie setting i/lub 
command dla kont poszczególnych użytkowników.

• Setting (ustawienie) — dzięki niemu użytkownik może wprowadzać zmiany w wartościach dowolnych ustawień:

– zmiana dowolnych ustawień,

– praca w trybie testowym

• Command (komenda) — użytkownik nie może wprowadzać żadnych zmian w ustawieniach, ale może wykonywać 
następujące czynności:

– uruchamianie wyłączników za pomocą klawiatury na panelu przednim,

– zmiana stanu wejść wirtualnych,

– kasowanie zapisów zdarzeń,

– kasowanie zapisów oscylograficznych,

– kasowanie raportów zwarć,

– zmiana daty i godziny,

– kasowanie prądu wyładowania łukowego wyłącznika,

– kasowanie zapisów energii,

– czyszczenie rejestratora danych,

– kasowanie stanów przycisków programowanych przez użytkownika.

Aby wprowadzić początkowe hasło do ustawień lub komend, należy:

1. Naciskać przycisk MENU, aż pojawi się na chwilę nagłówek SETTINGS, a następnie na wyświetlaczu pojawi się 
komunikat PRODUCT SETUP.

2. Naciskać przycisk MESSAGE ze strzałką w prawo, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat ACCESS LEVEL.

3. Naciskać przycisk MESSAGE ze strzałką do dołu, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat CHANGE LOCAL PASSWORDS.

4. Naciskać przycisk MESSAGE ze strzałką w prawo, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat CHANGE SETTING PASSWORD 
lub CHANGE COMMAND PASSWORD.

5. Po pojawieniu się na wyświetlaczu komunikatu CHANGE...PASSWORD nacisnąć przycisk VALUE ze strzałką do góry albo 
ze strzałką do dołu, aby zmienić opcję na „Yes”.

6. Nacisnąć przycisk ENTER i na wyświetlaczu pojawi się monit do wprowadzenia nowego hasła (ENTER NEW PASSWORD).

 SECURITY
  ACCESS LEVEL:

Ograniczona

  CHANGE LOCAL
 PASSWORDS  CHANGE COMMAND

PASSWORD: Nie

 CHANGE SETTING
PASSWORD: Nie
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7. Wpisz hasło i naciśnij ENTER.

8. Po pojawieniu się komunikatu VERIFY NEW PASSWORD ponownie wpisać hasło i nacisnąć ENTER.

9. Gdy pojawi się komunikat NEW PASSWORD HAS BEEN STORED, nowe hasło do ustawień (lub komend) będzie aktywne.

4.2.11  Wprowadzenie nieprawidłowego hasła
Domyślnie wprowadzenie nieprawidłowego hasła do komend lub ustawień poprzez interfejs panelu przedniego trzy razy 
w ciągu pięciu minut powoduje nastawienie argumentu FlexLogic LOCAL ACCESS DENIED na „On” i C60 nie zezwala na dostęp 
na poziomie ustawień lub komend poprzez interfejs pokrywy przedniej przez pięć minut.

Domyślnie wprowadzenie nieprawidłowego hasła do komend lub ustawień poprzez dowolny zewnętrzny interfejs 
komunikacyjny trzy razy w ciągu pięciu minut powoduje nastawienie argumentu FlexLogic REMOTE ACCESS DENIED na „On” i 
C60 nie zezwala na dostęp na poziomie ustawień lub komend poprzez zewnętrzny interfejs komunikacyjny przez pięć 
minut. Argument FlexLogic REMOTE ACCESS DENIED zostaje nastawiony na „Off” po pięciu minutach w przypadku hasła do 
komend i po 30 minutach w przypadku hasła do ustawień.

Te ustawienia domyślne można zmienić w menu Settings > Product Setup > Security.

4.3  Schematy logiczne
Schematy logiczne w niniejszej instrukcji obsługi zawierają przegląd funkcji i ustawień. Podstawa schematu logicznego

• Wejścia — po lewej stronie, które są ustawieniami i argumenty

• Bramki logiczne, które stosują algebrę Boole'a do łączenia linii logicznych za pomocą AND, OR, NOT i inne bramki 
w celu uzyskania nowego stanu logicznego

• Argumenty logiczne, które są zegarami, operacjami jednostopniowymi, przerzutnikami i tak dalej 

• Wyjścia — po prawej stronie, będące produktami manipulacji z wejściami, bramkami logicznymi i operatorami 
logicznymi do tworzenia nowych argumentów i określania stanu wyjściowego elementu 

Prawdziwe i fałszywe wartości są oznaczone odpowiednio przez 1 i 0. Zazwyczaj funkcja ma stan wysoki/ jest włączona  
gdy ma wartość 1.

Odczytując od prawej do lewej na poniższym schemacie, argumenty FlexLogic TRIP BUS 1 OP i TRIP BUS 1 PKP po prawej 
stronie są wyzwalane, gdy wyzwalane są ustawienie lub przerzutnik zerujący na środku schematu. Gdy ma to 
zastosowanie, argument TRIP BUS 1 OP jest wyzwalany po opóźnieniu ustawionym przez ustawienie TRIP BUS 1 PICKUP DELAY 
lub TRIP BUS 1 RESET DELAY, podczas gdy argument TRIP BUS 1 PKP inicjuje się natychmiast. Ustawienie lub przerzutnik 
zerujący na środku schematu są wyzwalane w następujący sposób.

• W celu zerowania wymagany jest jeden z trzech warunków, aby spełnić wymóg OR przedstawiony w lewym dolnym 
rogu. Oznacza to, że ustawienie  TRIP BUS 1 LATCHING musi być równe 0 = wyłączone (co jest zanegowane przez 
funkcję NOT, aby stać się 1 =włączone), wyjście argumentu FlexLogic TRIP BUS 1 RESET musi wynosić 1 lub wyjście 
argumentu RESET OP FlexLogic musi wynosić 1.

• Dla ustawienia, jeden z 16 warunków wejściowych w lewym górnym rogu musi być spełnionych dla OR, TRIP BUS 1 
FUNCTION musi być włączony, a wyjście TRIP BUS 1 BLOCK musi być wyprowadzane jako 0, które jest następnie 
negowane / odwracane przez NOT, aby stać się 1.

CHANGE SETTING
PASSWORD: Nie

CHANGE SETTING
PASSWORD: Tak

ENTER NEW
PASSWORD: ##########

VERIFY NEW
PASSWORD: ##########

NEW PASSWORD
HAS BEEN STORED
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Table 4-2: Symbole schematów logicznych

Figure 4-64: Schemat logiczny

4.4  Projektowanie FlexLogic przy użyciu Inżyniera 
Części oprogramowania EnerVista Viewpoint Engineer są zintegrowane z oprogramowaniem EnerVista UR Setup. 
Programu Engineer można używać do tworzenia i modyfikowania FlexLogic używanego przez urządzenie, na przykład do 
monitorowania wyników, monitorowania wyzwalaczy i tworzenia testów autodiagnostycznych.

Lista funkcji

• Automatyczne wyświetlanie istniejącej logiki FlexLogic

• Interfejs typu przeciągnij i upuść

• Otwieranie wielu kart i edytowanie ich jednocześnie

• Wyświetlanie symboli w formatach IEC, ISO lub UR

• Eksportowanie schematu jako plik BMP lub kopiowanie go do schowka w celu zaimportowania do innych aplikacji

• Skalowanie i drukowanie plików na różnych rozmiarach papieru

• Działa ze wszystkimi wersjami oprogramowania układowego UR

Symbol Opis

= Wył. Dane wyjściowe z argumentu FlexLogic, zdefiniowane przez użytkownika

= Załączone 1 = Włączone i 0 = Wyłączone

LUB Każde wejście funkcji po lewej stronie spełnia warunek

I Wszystkie wejścia funkcji po lewej stronie są wymagane, aby spełnić 
warunek

 Not. Neguje / odwraca wyjście, na przykład 0 zmienia się na 1.

 Połączenie

S, R Set, Reset

TPKP Pobudzenie timera. Wyzwalany przez przerzutnik ustawień na schemacie.

TRST Zerowanie timera. Wyzwalany przez przerzutnik zerujący na schemacie.
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Na rysunku pokazano przykład użycia kilku wejść do wyzwolenia wyjścia. Za pomocą funkcji OR, dowolne z wejść może 
wyzwalać wyjście.

Figure 4-65: Wejścia wyzwalające wyjście w programie Engineer

Proces przebiega następująco:

• Zmodyfikuj lub utwórz schemat logiczny w obszarze okna Offline oprogramowania EnerVista do konfiguracji 
przekaźników uniwersalnych

• Skompiluj go i rozwiąż ewentualne błędy

• Logika pokaże się automatycznie w edytorze równań FlexLogic

• Prześlij plik do działającego urządzenia

• Monitoruj wyjście

W tej sekcji wyjaśniono, jak używać oprogramowanie Engineer Zawiera następujące tematy:

• Logika projektowania

• Wysyłanie pliku do i z urządzenia

• Logika monitorowania
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• Widok panelu przedniego

• Generowanie raportu łączności

• Preferencje

• Paski narzędziowe

4.4.1  Logika projektowania
FlexLogic można utworzyć za pomocą schematu blokowego. Należy zauważyć, że chociaż praca została zakończona 
w obszarze okna Offline oprogramowania, komunikacja odbywa się z urządzeniem online, na przykład po przejściu do 
trybu monitorowania.

Przedstawiono następujące procedury:

• Przykłady

• Dodaj istniejące równania FlexLogic

• Utwórz schemat / arkusz logiczny

• Szybko dodaj bloki logiczne w sekwencji

• Połącz dwa schematy / arkusze logiczne

• Optymalizacja logiki

• Zmiana kolejności logiki

• Wyszukiwanie logiki

• Wykluczenie arkusza z kompilacji

4.4.1.1  Przykłady

Utwórz wyzwalanie oscylograficzne co trzy minuty

Figure 4-66: Timer trzyminutowy włącza LED na 10 sekund

Przygotowanie - W obszarze Settings > Inputs/Outputs > Virtual Outputs (Ustawienia> Wejścia / Wyjścia> Wyjścia 
wirtualne) pierwsze i drugie wyjście wirtualne ma nazwę OscTrigger

Top logic — Trzyminutowy wyzwalacz timera

Bottom logic — Włącz LED 1 na 10 sekund po uruchomieniu wyzwolenia

Utwórz wyzwalacz rejestratora danych co siedem minut

Figure 4-67: Timer siedmiominutowy włącza LED na 10 sekund



CHAPTER 4: INTERFEJSY PROJEKTOWANIE FLEXLOGIC PRZY UŻYCIU INŻYNIERA

C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL 4-67

4

Przygotowanie - W obszarze Settings > Inputs/Outputs > Virtual Outputs (Ustawienia> Wejścia / Wyjścia> Wyjścia 
wirtualne), wyjścia wirtualne 3 i 4 mają nazwę DLTrigger

Top logic — Siedmiominutowy wyzwalacz timera

Bottom logic — Włącz LED 9 na 10 sekund po uruchomieniu wyzwolenia

Twórz zdarzenia co minutę, a następnie co 100 ms

Figure 4-68: Timer jednominutowy włącza LED i tworzy zdarzenia co 100 ms

Przygotowanie - w obszarze Settings > Inputs/Outputs > Virtual Outputs (Ustawienia> Wejścia / Wyjścia> Wyjścia 
wirtualne), wirtualne wyjście 5 ma nazwę EVStart, 6 ma nazwę EVTriggered, a 7 ma nazwę EVMakeEvent

Top logic — Jednominutowy wyzwalacz timera

Middle logic — Włącz diodę LED 17 na 10 sekund po uruchomieniu wyzwolenia

Bottom logic — Tworzenie zdarzeń w odstępach 100 ms przez ten sam okres 10 sekund

4.4.1.2  Dodaj istniejące równania FlexLogic
Schemat logiczny można utworzyć przy użyciu istniejących równań FlexLogic (ten rozdział) lub tworząc nowe (następny 
rozdział).

Korzystając z istniejących równań, modyfikuje się je w edytorze równań FlexLogic w obszarze okna Offline, a następnie 
można je zastosować.

Aby utworzyć schemat logiczny przy użyciu istniejących równań FlexLogic:

1. W obszarze okna Offline zmodyfikuj logikę FlexLogic dla urządzenia w środowisku FlexLogic > FlexLogic Equation 
Editor. Jeśli urządzenia nie ma na liście, kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie w oknie Online i wybierz opcję 
Add Device to Offline Window (Dodaj urządzenie do okna Offline).

Po zapisaniu zmodyfikowanej logiki FlexLogic, pojawi się żółta ikona urządzenia w oknie Offline, aby wskazać, że 
logika różni się od urządzenia Online.

2. W obszarze okna Offline uzyskaj dostęp do programu Engineer urządzenia, a następnie Logic Designer. Logika się 
otworzy.

3. Kliknij element menu Edit > Auto Populate Workbook (Edytuj> Automatycznie wypełnij skoroszyt). Jeśli 
oprogramowanie wyświetli monit, czy chcesz zachować lub odrzucić istniejące arkusze, jest to dopuszczalne, 
a starsze wykluczone arkusze są oznaczone nawiasami, na przykład <Arkusz 1>. Logika wyświetla się w różnych 
zakładkach. Logika FlexLogic utworzona w edytorze równań pojawia się na przykład w Arkuszu 1.

Okno edytora równań FlexLogic jest w trybie tylko do wyświetlania, gdy program do projektowania logiki jest 
otwarty. Aby zamiast tego pracować w edytorze równań FlexLogic, zamknij okno programu do projektowania 
logiki, a następnie ponownie otwórz edytor równań FlexLogic.
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4.4.1.3  Utwórz schemat logiczny
Po uzyskaniu dostępu do programu Logic Designer wyświetlane są równania FlexLogic urządzenia. Można utworzyć nową 
logikę w nowych arkuszach lub modyfikować te, które są wyświetlane.

Ta procedura używa logiki wejścia / wyjścia jako przykładu.

Aby utworzyć schemat logiczny:

1. W obszarze okna Offline uzyskaj dostęp do programu Engineer urządzenia, a następnie Logic Designer. Jeśli 
urządzenia nie ma na liście, kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie w oknie Online i wybierz opcję Add Device 
to Offline Window (Dodaj urządzenie do okna Offline).

Figure 4-69: Przejdź do programu Engineer w obszarze okna Offline

Otwiera się puste okno (graficzny panel przedni) lub otwiera się domyślny schemat blokowy, na którym widać 48 
wejść (ramek) i 48 programowanych LEDów (kółka).

W przypadku graficznego panelu przedniego do okna nie można dodać LEDów, i LEDy są usuwane podczas 
otwierania istniejących plików. W przypadku istniejących plików z usuniętymi LEDami zapisz plik bez nich.
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Figure 4-70: Domyślny widok program do projektowania FlexLogic 

2. Opcjonalnie usuń domyślny schemat logiczny, klikając prawym przyciskiem myszy jego zakładkę w dolnej części okna 
i wybierając opcję Delete (Usuń).

3. Aby dodać pusty arkusz, kliknij  Edit > Add Sheet (Edycja> Dodaj arkusz). Zostanie wyświetlona nowa karta. Lub użyj 
ostatniej wyświetlanej zakładki, która jest pustym arkuszem.

4. Opcjonalnie kliknij prawym przyciskiem myszy nową zakładkę i zmień jej nazwę — Rename.

5. Dodaj bloki wejściowe do schematu logicznego. Na przykład kliknij zakładkę I/O Tokens po prawej stronie, kliknij 
element  Input, a następnie kliknij arkusz logiczny, aby go dodać. Lub przeciągnij i upuść go.

6. Kliknij dwukrotnie blok na arkuszu, aby go skonfigurować, wybierając z dwóch list rozwijanych. Na rysunku widać, że 
dodawane jest wejście wirtualne 61. Przycisk  View Associated Screen (Wyświetl skojarzony ekran) otwiera okno 
ustawień.

Figure 4-71: Konfigurowanie bloku wejściowego
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7. Dodaj bloki wyjściowe do schematu logicznego. Na przykład kliknij zakładkę I/O Tokens , kliknij element Virtual 
Output, a następnie kliknij arkusz logiczny, aby go dodać. Kliknij dwukrotnie blok na arkuszu, aby go skonfigurować. 
Nazwa ma być wyjątkowa. Na rysunku widać dodawane wyjścia wirtualnego 61, z przyrostkiem „io” dodaną do 
nazwy, aby uczynić ją unikalną. Należy zauważyć, że kolor konturu bloku jest czerwony, dopóki nie zostanie 
skonfigurowany, i że okno właściwości zmienia się w zależności od bloku i opcji możliwych do wyboru według numeru 
katalogowego.

Figure 4-72: Konfigurowanie bloku wyjściowego

8. Połącz bloki wejściowe z blokami wyjściowymi, rysując linię w następujący sposób. Kliknij zakładkę Drawing Tools 
(Narzędzia do rysowania), a następnie wybierz opcję Line (Linia). Kursor musi znajdować się w punkcie połączenia, aby 
zakończyć linię, a nie w innym miejscu bloku. Zwróć uwagę, że kolor konturu nie jest już czerwony na blokach.

Figure 4-73: Zakończone wejścia i wyjścia

9. Dodaj pozostałe bloki lub informacje. Kliknij prawym przyciskiem myszy blok, aby go skopiować i wkleić. Uwagi są 
następujące.

Dodaj pole tekstowe — Drawing Tools > Text (Narzędzia do rysowania> Tekst)

Dodaj element FlexElement — Elements> FlexElement. Oczekuje się, że wejście analogowe pojawi się tam, gdzie jest 
mała strzałka w ramce.

Figure 4-74: FlexElement akceptuje wejścia analogowe po lewej stronie, gdzie wyświetlane są strzałki
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Dodaj element — zakładka Elementy. Dostępne elementy odzwierciedlają produkt, na przykład kategoria Elementy 
sterujące.

Figure 4-75: Elementy odzwierciedlają elementy sterujące

10. Sprawdź, czy na blokach nie ma czerwonego obramowania. Są one nieprawidłowe. Napraw je przed 
kontynuowaniem, na przykład konfigurując je.

11. Skompiluj schemat logiczny, aby sprawdzić błędy, klikając przycisk  Compile (kompilacja) w lewym dolnym rogu lub 
naciskając klawisz F7.

Jeśli pojawi się monit o komunikat dotyczący sortowania, kliknij przycisk Tak, aby zastosować ustawienie domyślne (w 
tym przykładzie), którym może być automatyczne sortowanie na podstawie algorytmu stosującego najszybszy czas 
wykonania.

Po pomyślnym skompilowaniu plik zostaje zapisany, a równania FlexLogic wypełniają się automatycznie. Przewiń 
komunikaty kompilacji w górę, a czerwone błędy będą jedynymi komunikatami, które wymagają naprawy przed 
kontynuowaniem.

Rysunek pokazuje, że zapomnieliśmy dodać sufiks "Io" do nazw wyjść wirtualnych 62 i 63, jak wskazano przez 
„Ostrzeżenie: Wyjście wirtualne xx ma domyślną nazwę.” To ostrzeżenie jest drobnym ostrzeżeniem.

Ostrzeżenie „input using disabled feature” („wejśćie wykorzystuje wyłączoną funkcję” ) oznacza, że wejście musi być 
włączone. Kliknij dwukrotnie blok, kliknij przycisk View Associated Screen (Wyświetl skojarzony ekran), włącz 
ustawienie, zapisz i przekompiluj.

Dane wyjściowe i komunikaty są wyjaśnione w następnym rozdziale.

Niektóre informacje wyświetlane w komunikatach kompilacji aktualizują się automatycznie, na przykład komunikaty 
po odłączeniu urządzenia.

Figure 4-76: Skompilowanie i sprawdzanie logiki

12. Przejrzyj równania FlexLogic, przechodząc w obszarze okna Offline do FlexLogic > FlexLogic Equation Editor. Otworzy 
się okno z wpisami wyświetlanymi w następnej zakładce.
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Figure 4-77: Logika wyświetlana w edytorze równań FlexLogic

13. Zapisz pracę.

Utworzono schemat logiczny i wypełniono równania FlexLogic. Następne kroki to przesłanie pliku do urządzenia 
i monitorowanie urządzenia.

4.4.1.4  Skompilowane wyniki i komunikaty ostrzegawcze
Gdy w obszarze okna Offline wyświetla się żółta ikona ostrzegawcza, plik ustawień nie jest zsynchronizowany 
z urządzeniem online. Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy w obszarze okna Offline i wybierz opcję Update SCL 
files (aktualizuj pliki SCL). SCL odnosi się do języka konfiguracji podstacji. Plik IID (Instantiated IED capability description — 
opisu zdolności IED) jest przykładem pliku SCL i zawiera aktualne ustawienia urządzenia UR.

Figure 4-78: Pliki ustawień niezsynchronizowane między plikami offline i online

Po wybraniu opcji Update SCL files pliki CID i IID w folderze urządzenia są aktualizowane przez konfigurację użytkownika 
w panelu IEC 61850 i w ten sposób są synchronizowane. Plik CID i plik IID (w zależności od preferencji „Nie aktualizuj pliku 
IID podczas aktualizacji plików SCL”) są aktualizowane. Jeśli plik CID jeszcze tam nie jest, jest tam generowany. Lokalizacja 
tych plików to C:\ProgramData\GE Power Management\urpc, na przykład w folderach Offline i Online. Wszelkie równania 
FlexLogic wprowadzone w obszarze okna Offline zostaną usunięte. Logika narysowana w oknie Logic Designer 
w programie Engineer w obszarze Offline pozostanie. Ikona ostrzeżenia zniknie po aktualizacji.

Poniższe informacje znajdują się w oknie kompilacji.
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Figure 4-79: Skompilowane wyniki

Number of Lines Saved — liczba zapisanych wierszy — liczba skompilowanych iwerszy logiki wyeliminowanych przy 
użyciu algorytmu optymalizacji, zgodnie z ustawieniem opcji Optimize Compiled Output — optymalizuj skompilowane 
dane wyjściowe w Preferencjach. W pokazanym przykładzie nie zapisano żadnych wierszy, ponieważ optymalizator jest 
wyłączony.

FlexLogic Lines — wiersze FlexLogic — liczba wierszy wykorzystywanych przez skompilowaną logikę, na przykład siedem 
dostępnych z 512.

Virtual Output equations — wirtualne równania wyjściowe — liczba równań FlexLogic używanych w oknie Logic Designer.

Timers used — zastosowane liczniki czasu — liczba timerów używanych w oknie Logic Designer.

Memory Used — wykorzystana pamięć — procent pamięci wykorzystanej w oknie Logic Designer.

Błędy

Table 4-3: Błędy z kompilacji

Kategoria Objęty blok 
lub brama

Komunikat Opis

Błąd Wszystkie Liczba wierszy (nnn) przekracza 
maksymalny limit 512

Skompilowany wynik przekracza limit 512. Zmniejsz liczbę równań do 
maksymalnie 512

Błąd Tag-In Nie skonfigurowano Tag-In 
(TAG_ID, SheetReference)

Tag-In jest podłączony do obwodu, ale Tag-In nie odwołuje się do 
istniejącego Tag-Out 

Błąd 1 Shots 1 Shot przekracza limit 
(SYMBOL_ID, SheetReference)

Liczba One-Shots we wszystkich blokach VO przekroczyła maksymalną 
dozwoloną liczbę dla wersji oprogramowania układowego. Ta wartość 
może wynosić 0 lub 32.

Błąd =VO VO nie ma wejść (VO_ID, 
SheetReference)

Blok Wirtualnego Wyjścia znajduje się w schemacie FlexLogic i nie ma 
podłączonego do niego żadnego bloku jako wejście. Podłącz i identyfikuj 
wejścia.

Błąd timer, Timer użyty więcej niż jeden raz 
(TIMER_ID, SheetReference)

Ten sam timer jest użyty w więcej niż jednym miejscu w edytorze. 
Oznacza to, że obwód, do którego należy Timer został rozgałęziony lub 
Timer został zduplikowany.
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Ostrzeżenia
Podczas używania argumentu 'Reset OP' może pojawić się ostrzeżenie wskazujące, że jest to funkcja wyłączona. Oznacza 
to, że argument FlexLogic Reset Settting jest ustawiony na OFF. Zerowanie przekaźnika można wykonać, naciskając 
przycisk zerowania na przednim panelu przekaźnika lub wysyłając polecenie Reset poprzez komunikację.

Table 4-4: Komunikaty ostrzegawcze z kompilacji

4.4.1.5  Szybko dodaj bloki logiczne w sekwencji
Bloki dodaje się, klikając człon, następnie klikając obszar rysunku lub przeciągając i upuszczając człon na płótnie. Bloki 
można dodawać szybko w sekwencji, na przykład, gdy wejścia od 1 do 10, bez konieczności wybierania członu za każdym 
razem.

Aby szybko dodać bloki logiczne:

1. W programie Engineer kliknij opcję File > Preferences (Plik> Preferencje). Otworzy się okno.

2. Kliknij pozycję Editor.

3. Zaznacz pole wyboru Repeat Symbol (Powtarzaj symbol).

4. Kliknij przycisk OK, aby zapisać i wyjść z okna.

5. Na schemacie logicznym wybierz człon, a następnie kliknij obszar rysunku, aby go dodać, kliknij ponownie, aby dodać 
drugie pole, i tak dalej.

Błąd Wejście Nierozpoznany parametr 
(SYMBOL_ID, Name, 
SheetReference)

Symbol wejścia jest skonfigurowany dla elementu, który nie jest 
rozpoznawany jako bieżący numer katalogowy i wersja. Możliwa 
przyczyna: Numer katalogowy i/lub wersja pliku ustawień została 
przekonwertowana, przez co parametr wejściowy stał się niedostępny.

Kategoria Objęty blok 
lub brama

Komunikat Opis

Drobne 
ostrzeżenie

Wejście Wejście ustawione na 
nieużywane VO 
(SYMBOL_ID,Name,Sheet)

Symbol wejścia używa nieprzypisanego wyjścia wirtualnego

Ważne 
ostrzeżenie

Tag-Out Tag-out niepodłączony (TAG_ID, 
Arkusz)

Symbol Tag-Out nie ma wejścia

Ważne 
ostrzeżenie

Wszystkie Symbol niepołączony 
(SYMBOL_ID, Nazwa, Arkusz)

Wejście i / lub wyjście symbolu nie jest połączone i nie jest częścią 
bloku VO. Narysuj wejście i / lub wyjście do bloku.

Drobne 
ostrzeżenie

=VO Wirtualne wyjście n ma 
domyślną nazwę (VO_ID, 
Arkusz)

Przypisane wirtualne wyjście ma domyślną nazwę. Zmień nazwę.

Drobne 
ostrzeżenie

Wejście Wejście ma nazwę domyślną 
(SYMBOL_ID, Nazwa, Arkusz)

Symbol wejścia ma domyślną nazwę dla wejścia zestykowego, wyjścia 
zestykowego, członu cyfrowego, FlexElement lub licznik cyfrowy ma 
domyślną nazwę. Zmień nazwę tak, aby była unikalna.

Ostrzeżenie 
ustawień

Wejście Wejście wykorzystuje 
wyłączoną funkcję (SYMBOL_ID, 
Nazwa, Arkusz)

Symbol wejścia używa wyłączonego wejścia wirtualnego, wejścia 
zestykowego, członu cyfrowego, FlexElement, licznika cyfrowego, 
przycisku sterującego, przycisku programowalnego, wyjścia 
zestykowego lub członu zabezpieczającego / monitorującego. Włącz 
go i spróbuj ponownie.

Ważne 
ostrzeżenie

Wejście Wejście ustawione na WYŁ. 
(SYMBOL_ID, Arkusz)

Symbol wejścia jest ustawiony na WYŁ

Ważne 
ostrzeżenie

Wejście Wejście ustawione na 
WŁ.(SYMBOL_ID, Arkusz)

Symbol wejścia jest ustawiony na WŁ

Ostrzeżenie 
ustawień

Wejście Działanie wyjścia zestykowego 
jest wyłączone (SYMBOL_ID, 
Zestyki)

Blok symboli ma domyślne ustawieniaeWYŁ

Ostrzeżenie 
ustawień

Wejście Seal-in wyjśćia zestykowego 
jest WYŁ (SYMBOL_ID, Zestyki)

Blok symboli ma domyślne ustawieniaeWYŁ

Kategoria Objęty blok 
lub brama

Komunikat Opis
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4.4.1.6  Połączenie dwóch schematów logicznych
Gdy logika jest złożona i wymaga na przykład dwóch arkuszy, można te dwa arkusze połączyć ze sobą. Po połączeniu ich 
logika jest ciągła na obydwu arkuszach.

Aby połączyć dwa schematy logiczne:

1. Na pierwszym arkuszu kliknij zakładkę I/O Tokens.

2. Przewiń w dół i kliknij i przeciągnij element Tag Out do arkusza, z którym ma się łączyć następny arkusz.

3. Kliknij dwukrotnie ten element i w oknie, które się otworzy, nadaj mu nazwę, na przykład „Do arkusza 2” lub „Do 
arkusza IO 2.”

Figure 4-80: Łączenie arkusza 1 z arkuszem 2

4. Na drugim arkuszu kliknij i przeciągnij element Tag In do arkusza, z którym pierwszy arkusz ma się łączyć.

5. Kliknij dwukrotnie element i w otwartym oknie wybierz pierwszy arkusz z listy rozwijanej, aby połączyć obydwa 
arkusze.

6. Zapisz pracę.

4.4.1.7  Optymalizacja logiki
Liczba dostępnych wpisów FlexLogic zależy od oprogramowania układowego, na przykład 515 lub 1024 wierszy. 
Oprogramowanie może automatycznie optymalizować schemat logiczny, aby zmniejszyć ilość miejsca i zwolnić wpisy.

Aby zoptymalizować logikę:

1. W programie Engineer, w obszarze  File > Preferences (Plik> Preferencje), wybierz opcję Compiler (Kompilator). 
Upewnij się, że opcja Optimize Compiled Output jest włączona.

2. Uruchom ponownie kompilator, na przykład klikając przycisk Compile (Kompiluj) w lewym dolnym rogu 
oprogramowania. Wyniki są wyświetlane w podsumowaniu optymalizacji. Zmiany są również wyświetlane po 
uzyskaniu dostępu do edytora równań FlexLogic. Schemat logiczny się nie zmienia. W pokazanym przykładzie nie 
zapisano żadnych wierszy, aby zwolnić miejsce.
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Figure 4-81: Wyniki optymalizacji kodu

4.4.1.8  Zmiana kolejności logiki
Kolejność, w jakiej logika FlexLogic jest zapełniana w oknie Edytora równań FlexLogic, zależy od ustawień.

Po pierwsze, gdy automatyczne sortowanie nie jest włączone, proces następuje w sekwencji, w której bloki zostały 
narysowane.

Po drugie, kolejność wykonywania równań można zmienić ręcznie, tak jak tutaj opisano.

Po trzecie, automatyczne sortowanie może być ustawione w preferencjach, tak jak tutaj opisano. Jest ono domyślnie 
włączone i działa odpowiedni algorytm w celu uzyskania najlepszych wyników i najlepszej wydajności. Na przykład blok 
o najkrótszym czasie wykonania jest wprowadzany jako pierwszy w FlexLogic. Gdy dwie funkcje blokowe mają ten sam 
czas wykonania, blok narysowany najpierw jest wyświetlany w FlexLogic w pierwszej kolejności. Na przykład, rysowanie 
wejścia 61 do wyjścia 61, a następnie wejścia 62 do wyjścia 62 powoduje, że wejście/wyjście 61 jest wprowadzane do 
systemu FlexLogic jako pierwsze. Sortowanie automatyczne ma pierwszeństwo przed sortowaniem ręcznym. Jeśli włączy 
się tę opcję, ręczne sortowanie nie będzie wdrożone.

Aby ręcznie zmienić kolejność logiki:

1. W obszarze kompilacji kliknij zakładkę VO Order (Kolejność wyjść wirtualnych).

2. Jeśli okno jest puste, kliknij przycisk Refresh (Odśwież).

3. Wybierz pozycję i kliknij strzałkę w górę lub w dół. Aby anulować wszelkie ręczne zmiany, kliknij przycisk Sort lub 
Refresh (Sortuj lub Odśwież).

4. Przekompiluj. Zmiana nie zostanie wykonana lub zapisana, jeśli włączone jest automatyczne sortowanie.

Figure 4-82: Ustawianie wpisów FlexLogic w kolejności

Aby ustawić automatyczne sortowanie:

1. W programie Engineer, w obszarze  File > Preferences (Plik> Preferencje), wybierz opcję Compiler (Kompilator). Opcja 
Automatically Sort Vos (Automatycznie sortuj wyjścia wirtualne) powoduje, że blok o najkrótszym czasie wykonania 
jest wprowadzany jako pierwszy w FlexLogic. Gdy dwie funkcje blokowe mają ten sam czas wykonania, blok 
narysowany najpierw jest wyświetlany w FlexLogic w pierwszej kolejności. Na przykład, rysowanie wejścia 61 do 
wyjścia 61, a następnie wejścia 62 do wyjścia 62 powoduje, że wejście/wyjście 61 jest wprowadzane do systemu 
FlexLogic jako pierwsze.
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4.4.1.9  Wyszukiwanie logiki
Elementy, które można przeszukiwać na schemacie logicznym, to bramki, wejścia, wejścia zestykowe, wyjścia zestykowe, 
zegar, wyjście wirtualne, Tag In, Tag Out, i LEDy programowana przez użytkownika. Wyszukiwanie można wykonać 
podczas projektowania lub monitorowania.

Aby przeszukać:

1. W obszarze kompilatora programu Engineer kliknij zakładkę Search (Wyszukaj).

2. Użyj jednej z następujących metod, aby ustawić kryteria wyszukiwania:

– Wybierz element z pierwszej listy rozwijanej. Wyniki wyświetlają się automatycznie.

– Wpisz drugie pole ciągu tekstowego lub wybierz dowolne z 32 poprzednich wyszukiwań z listy rozwijanej. Kliknij 
przycisk Search (Szukaj). Wyświetlane są wyniki.

Wyszukiwanie dotyczy wszystkich zakładek, a nie tylko aktywnej.

3. Kliknij dwukrotnie wynik wyszukiwania, aby wyświetlić element.

Figure 4-83: Funkcja wyszukiwania

4.4.1.10  Wykluczenie arkusza z kompilacji
Podczas projektowania równań FlexLogic, całe arkusze można usunąć z logiki do kompilacji. Umożliwia to użytkownikowi 
testowanie różnych schematów poprzez umieszczanie schematów na oddzielnych arkuszach i włączanie jednego arkusza 
w czasie kompilacji.

Aby wykluczyć arkusz:

1. W oknie programu do projektowania logiki kliknij zakładkę prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Exclude from 
Compile (Wyklucz z kompilacji) —  wyświetli się znacznik wyboru. Gdy arkusze są wykluczone, przy każdej kompilacji 
wyświetlany jest komunikat, że „wykluczone arkusze nie będą odzwierciedlone w RPN.” Wykluczony arkusz jest 
oznaczony nawiasami końcowymi, podobnie do <Arkusz 1>.

Figure 4-84: Wykluczanie zakładki z kompilacji

Można także wybrać element z rozwijanej listy na pasku narzędzi. Jest on następnie podświetlany na schemacie 
logicznym.
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Figure 4-85: Zakładka wykluczona z kompilowania

4.4.2  Wysyłanie pliku do i z urządzenia
Po utworzeniu schematu logicznego, skompilowaniu go i wyeliminowaniu błędów, FlexLogic można wysłać do 
pracującego urządzenia. I odwrotnie, plik z pracującego urządzenia można dodać do obszaru okna Offline w celu 
wykonania dodatkowej pracy.

Aby wysłać plik do urządzenia:

1. W obszarze okna Offline oprogramowania kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę urządzenia i wybierz opcję Write 
Settings to Device (Zapisz ustawienia do urządzenia). Może pojawić się monit, że plik URS został naprawiony; 
potwierdzić komunikat.

2. Po otworzeniu okna wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać plik, a następnie kliknij przycisk Send (Wyślij) 
i potwierdź. Numery katalogowe muszą sobie odpowiadać. Plik jest wysyłany do pracującego urządzenia. Wszelkie 
błędy można wyświetlić w pliku dziennika po wyświetleniu monitu.

Aby zaimportować plik z urządzenia:

1. Zamknij wszystkie otworzone pliki w programie Engineer, które odnoszą się do urządzenia, w przeciwnym razie 
wyświetli się odpowiedni komunikat, na przykład aby zamknąć widok FlexLogic skojarzony z plikiem. Gdy plik nie jest 
powiązany z działającym urządzeniem, wyświetlany jest odpowiedni komunikat. Należy zidentyfikować urządzenie, 
do którego ma być wysłany plik. Numery katalogowe muszą sobie odpowiadać.

2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy urządzenie w obszarze Online Window i zaznaczyć opcję Add Device to Offline 
Window (Dodaj urządzenie do okna trybu offline). Po wprowadzeniu nazwy pliku jest on zapisywany w obszarze okna 
Offline.

4.4.3  Logika monitorowania
Po utworzeniu schematu logicznego, zatwierdzeniu go i przesłaniu FlexLogic do urządzenia, można wyświetlić wyniki 
z urządzenia.

Następujące kontrole są przeprowadzane automatycznie po przejściu z projektu do monitorowania i gdy jest to konieczne 
wyświetlane są monity:

• Sprawdź, czy numer katalogowy połączonego przekaźnika jest zgodny z plikiem ustawień

• Sprawdź, czy wersja połączonego przekaźnika jest zgodna z plikiem ustawień

• Sprawdź, czy edytor równań FlexLogic połączonego przekaźnika jest zgodny z plikiem ustawień. Rozwiązanie: 
Skompiluj schemat logiczny FlexLogic i wyślij plik ustawień do przekaźnika.

• Sprawdź, czy liczniki czasu FlexLogic połączonego przekaźnika są zgodne z plikiem ustawień. Rozwiązanie: Skompiluj 
schemat logiczny FlexLogic i wyślij plik ustawień do przekaźnika.

• Jeśli plik ustawień zawiera blokadę numeru seryjnego, sprawdź, czy numer seryjny połączonego przekaźnika jest 
zgodny z plikiem ustawień

Aby wyświetlić wyniki:

1. W obszarze okna Offline oprogramowania rozwiń wpisEngineer dla urządzenia.

2. Kliknij dwukrotnie pozycję Logic Designer i skompiluj logikę.

3. Kliknij dwukrotnie pozycję Logic Monitor (Monitor logiki) lub kliknij przycisk M na pasku narzędzi u góry okna. Po 
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pomyślnym uruchomieniu wyświetlana jest logika, a na dole zakładki wyświetlany jest zielony wskaźnik.

Gdy plik nie jest powiązany z działającym urządzeniem, wyświetlany jest odpowiedni komunikat. Należy 
zidentyfikować urządzenie, do którego ma być wysłany plik. Numery katalogowe muszą pasować do okna Offline 
i okna Online.

Gdy urządzenie jest w trybie offline, pojawia się komunikat o problemach z komunikacją z urządzeniem.

Gdy urządzenia nie są zsynchronizowane, pojawia się komunikat, że FlexLogic nie pasuje do pliku ustawień. Aby 
wysłać plik offline do urządzenia, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę urządzenia i wybierz opcję  Write Settings 
to Device (Zapisz ustawienia do urządzenia).

Gdy stan symbolu jest OFF (wyłączony), symbol jest wyświetlany w domyślnym kolorze lub bez koloru.

Kiedy stan symbolu zmienia się na ON (włączony), symbol i linia połączenia zmienia kolor na zielony.

Stan niektórych symboli może być nieznany lub stan zmienia się szybciej niż interwał aktualizacji. Dla tych dwóch 
przypadków stan symbolu jest uznany za „NIEZNANY,” a symbol jest zaznaczony na czerwono.

Kolory dla stanu ON i Unknown można dostosować w Preferencjach.

Rysunek pokazuje, że oprogramowanie komunikuje się z urządzeniami (kwadratowy zielony wskaźnik) i obecny jest 
niewielki błąd (zielony obrys pola). W tym przypadku bateria jest wyczerpana i wymaga wymiany. Można to odczytać 
w komunikacie „Wymień baterię” na panelu przednim urządzenia oraz w oprogramowaniu EnerVista w części Actual 
Values > Front Panel > Front Panel lub Display/Keypad (Wartości rzeczywiste> Panel przedni> Panel przedni lub 
Wyświetlacz / klawiatura).

Figure 4-86: Monitorowanie urządzenia z niewielkim błędem spowodowanym wyczerpaną baterią

4.4.4  Wyświetl panel przedni i wydrukuj etykiety
To okno wyświetla LEDy na przednim panelu. Można tworzyć etykiety dla urządzenia i je drukować. Nie używa się okna do 
dodawania etykiet tekstowych i przesyłania ich do urządzenia. Etykietowanie niestandardowe jest również opisane 
wcześniej w tym rozdziale. Patrz rozdział „Etykiety na panelu przednim.”

Aby wyświetlić panel przedni:

1. W obszarze okna Offline oprogramowania rozwiń wpisEngineer dla urządzenia.

2. Kliknij dwukrotnie pozycję Front Panel Report (Raport panelu przedniego). Zostanie wyświetlony raport. 
Podsumowanie urządzenia jest odczytywane z pliku ustawień i nie można go zmienić. LEDy i przyciski wyświetlają się 
pod podsumowaniem.

3. Aby zapisać raport, kliknij File > Save As (Plik> Zapisz jako), wprowadź nazwę pliku i wybierz raport na panelu 
przednim (FPR), JPG lub PDF.
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Figure 4-87: Wyświetlacz panelu przedniego w programie Engineer

Aby wydrukować etykiety:

1. W oknie Front Panel Report (Raport panelu przedniego) kliknij dwukrotnie LED lub przycisk i wprowadź tekst.

2. Aby wydrukować etykiety, kliknij ikonę Print (Drukuj) na pasku narzędzi.

3. Aby zapisać raport i etykiety, kliknij File > Save As (Plik> Zapisz jako), wprowadź nazwę pliku i wybierz format FPR, JPG 
lub PDF.

4. Należy posłużyć się instrukcją z drugiej zakładki okna, aby dodać etykiety do urządzenia fizycznego.

4.4.5  Generowanie raportu łączności
Ten raport wyświetla podstawowe informacje o urządzeniu, jak numer katalogowy, numery portów, wejścia i wyjścia. 
Można go użyć do utworzenia pliku PDF z podstawowymi informacjami. Raport oparty jest na plikach CID i / lub IID, a nie 
na systemie lub pełnym SCD. Wyświetlane są wszystkie szczegóły urządzenia, w tym wejścia zdalne, wyjścia zdalne 
i wejścia/wyjścia analogowe, w tym używane i dostępne ilości.

Aby wyświetlić raport dla urządzenia:

1. W obszarze okna Offline oprogramowania rozwiń wpisEngineer dla urządzenia.

2. Kliknij dwukrotnie wpis Device Connectivity Report. Zostanie wyświetlony raport.

3. Aby zapisać jako plik PDF, kliknij File > Save As (Plik> Zapisz jako).
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Figure 4-88: Raport na temat łączności z urządzeniami

4.4.6  Preferencje
Preferencje określają funkcjonalność. W związku z tym zachęcamy do ich przejrzenia. W tym rozdziale przedstawiono 
niektóre opcje dostępne w menu i panelach preferencji.

Dostęp do nich można uzyskać w panelu Logic Designer w menu View (Widok) i w obszarze File > Preferences (Plik> 
Preferencje). Poniżej przedstawiono preferencje programu Logic Designer i Logic Monitor, ale nie wszystkie preferencje 
dotyczące urządzenia.

4.4.6.1  Wyświetl menu
View > Toolbar > Advanced Actions  (Widok> Pasek narzędzi> Akcje zaawansowane) — Aktywne, w programie Logic 
Designer. Przełącza pasek narzędzi, aby przesuwać, obracać, odwracać lub zmieniać kolejność elementów.

View > Show Unused Pins (Widok> Pokaż nieużywane szpilki) — Włącz, aby wyświetlić niepołączone szpilki. Wyłącz, aby 
wyeliminować niepodłączone szpilki z widoku, na przykład podczas drukowania.

Figure 4-89: Nieużywane szpilki włączają się i wyłączają

4.4.6.2  Projektant logiki
Ścieżka to File > Preferences > Logic Designer (Plik> Preferencje> Projektant logiki).



4-82 C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL

PROJEKTOWANIE FLEXLOGIC PRZY UŻYCIU INŻYNIERA CHAPTER 4: INTERFEJSY

4

Ustawienia skoroszytu

Rozmiar i jednostki

Size and Units (Rozmiar i jednostki) — Zmienia rozmiar obszaru schematu wyświetlanego w programie Engineer. Jeśli 
ustawi się rozmiar na mniejszy niż istniejący schemat logiczny, zawartość zostanie obcięta.

Skoroszyt

Print Scale (skala druku) — Skala dla schematu logicznego podczas drukowania. Na przykład skalowanie dużego 
schematu na 200 procent powoduje obcięcie schematu.

Orphan Protection — Po włączeniu, wyjście drukowania uniemożliwia umieszczenie obwodów Wirtualnego Wyjścia na 
więcej niż jednej stronie. Największy obwód Wirtualnego Wyjścia skaluje się tak, aby zmieścił się na jednej stronie, 
a wszystkie pozostałe obwody Wirtualnego Wyjścia są skalowane tak, aby wszystkie obwody były drukowane w tej samej 
skali.

Show Title Block (Pokaż blok tytułowy) — Po włączeniu umieszcza pole informacyjne w prawym dolnym rogu schematu 
podczas drukowania. Wprowadź informacje w panelu File Information (Informacje o pliku).

Show Sheet Name (Pokaż nazwę arkusza) — po włączeniu pokazuje Arkusz 1, Arkusz 2 lub dowolną inną nazwę u góry 
schematu logicznego podczas drukowania.

Start Sheet On New Page (Rozpocznij arkusz na nowej stronie) — Umieszcza arkusz na następnej stronie podczas 
drukowania.

Show Notes Selection (Pokaż wybór notatek) — Gdy wybór jest inny niż None, drukuje tekst z dowolnych notatek dodanych 
do dokumentu (w obszarze Drawing Tools tab > Note Narzędzia do rysowania> Notatka). Tekst jest drukowany po 
schemacie logicznym.

Informacje o pliku

Wprowadzony tu tekst jest wyświetlany w prawym dolnym rogu schematu podczas drukowania, o ile włączona jest opcja 
Show Title Block (Pokaż blok tytułowy). Zwróć uwagę na opcję zmiany logo z logo GE na logo własnej firmy.

Wyświetlacz
Panel określa sposób wyświetlania pól elementów. Na rysunku pokazano, w jaki sposób jest wyświetlana bramka AND, gdy 
wybrano domyślny typ UR, IEC lub symbol ISO.

Figure 4-90: Bramka AND różni się w zależności od wybranego standardu

Symbol Style (styl symbolu) — IEC, ISO, UR Setup — Ustawia sposób wyświetlania bramek na schemacie logicznym.

Symbol Color (Kolor symbolu) — jeśli wybrano opcję Czarno-biały, tylko bloki logiczne z problemami nadal wyświetlają się 
na czerwono.

Zoom Operation (czynność powiększenia) — Określa, co się dzieje, gdy używane są funkcje View > Zoom. Po wybraniu 
opcji „Tylko arkusz” i zmieni się powiększenie, zmienia się pojedyncza zakładka. Po ustawieniu na Workbook (Skoroszyt), 
wszystkie zakładki zmieniają się.

Edytor
Repeat Symbol — Włącz tę funkcję, aby szybko dodawać bloki elementów w sekwencji, na przykład, np. wejścia od 1 do 
10, bez konieczności wybierania elementu za każdym razem. Wybierz blok elementów z przybornika, kliknij schemat, 
a następnie kliknij, aby dodać dodatkowe bloki.
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Use first available VO / Timer (Użyj pierwszej dostępnej opcji VO / Timer) — Po włączeniu i skopiowaniu i wklejeniu wyjścia 
wirtualnego lub timera, numerowanie będzie kontynuowane po kolei. Na przykład, kopiujesz timer 5 i wklejasz go jako 
timer 6. Po wyłączeniu i skopiowaniu i wklejeniu wyjścia wirtualnego lub timera, używany jest ten sam numer. Na przykład, 
kopiujesz timer 5 i wklejasz go jako timer 5.

Auto-Save Logic Designer every x minutes — schematy logiczne ze zmianami są automatycznie zapisywane zgodnie 
z tym interwałem. Zakres wynosi 5 minut (domyślnie) do 30 minut. W przypadku autozapisu rozszerzenie pliku zapisanego 
pliku to *.auto. Plik ten pozostaje do momentu ręcznego zapisania pliku.

Wypełnianie automatyczne
Te opcje działają w funkcji  Edit > Auto Populate Workbook (Edycja> Automatyczne wypełnianie skoroszytu).

VOs per Worksheet (wyjścia wirtualne na arkusz roboczy) — Po otworzeniu istniejącego pliku ustawień w programie Logic 
Designer, program Logic Designer zapełnia płótno i próbuje równomiernie rozdzielić obwody wirtualnego wyjścia na wiele 
arkuszy. Wartość 100 w tym ustawieniu powoduje umieszczenie wszystkich równań FlexLogic na jednym arkuszu do 
momentu uzyskania wartości 100, a następne są umieszczane na innym arkuszu. Wartość 1 powoduje umieszczenie 
każdego obwodu wirtualnego wyjścia na oddzielnym arkuszu.

Show / FlexLogic Merge / Show Unused (Pokaż / FlexLogic Scal / Pokaż nieużywane) — Jeśli na przykład wybrano Show 
Contact Outputs i Show LEDs, funkcja umieszcza symbole wyjścia zestykowego i LEDów programowanych przez 
użytkownika dla skonfigurowanych ustawień. Jeśli wyłączysz pola wyboru LED, zakładka / arkusz LED nie wyświetli się po 
następnym otworzeniu okna Logic Designer. Ustawienia odnoszą się do wszystkich produktów, a nie tylko do aktywnego 
okna, gdy jest otworzone. Zamknij, a następnie ponownie otwórz okno Logic Designer, aby ustawienie zaczęło 
obowiązywać.

Kompilator
Show Warnings (Pokaż ostrzeżenia) — Opcje filtrowania komunikatów wyświetlanych podczas kompilacji logiki.

Minor (Drobne) — Włącz, aby wyświetlić drobne błędy. Przykładem jest użycie domyślnych wartości elementu dodanego 
do schematu, jak np. nazwa elementu. Przykład: „Ostrzeżenie: Wyjście wirtualne xx ma domyślną nazwę” —  wystarczy 
kliknąć element, aby zmienić jego nazwę.

Major (poważne) — Włącz, aby wyświetlać poważne błędy. Przykład to wejście, które nie ma odpowiedniego wyjścia, 
wykorzystujące wyłączone funkcje i nieudane połączenie symbolu. Należy naprawić błędy.

Setting (Ustawienie) — Włącz, aby wyświetlić komunikat o błędzie związany z ustawieniami, na przykład nieprawidłowo 
skonfigurowane ustawienie, takie jak użycie ON lub OFF.

Automatically Sort VOs (Automatyczne sortowanie wyjść wirtualnych) — po włączeniu logika jest kompilowana za 
pomocą algorytmu, który zapewnia najlepsze wyniki i najwyższą wydajność, na przykład najszybszą logikę. Najszybsza 
logika wyświetla się w wyjściu edytora równań FlexLogic jako pierwsze wpisy w tabeli. Użyj sortowania, gdy wyjścia 
wirtualne są zależne od innych wyjść wirtualnych. To ustawienie ma pierwszeństwo przed porządkiem ustawionym 
ręcznie w zakładce VO Order (kolejność wyjść wirtualnych) w kompilatorze.
Po wyłączeniu proces następuje w sekwencji, w której bloki zostały narysowane.

Optimize Compiled Output (Optymalizuj skompilowane dane wyjściowe) — po włączeniu tej opcji oprogramowanie 
automatycznie optymalizuje schemat logiczny, aby zmniejszyć ilość miejsca i zwolnić wpisy FlexLogic. Uruchom ponownie 
kompilator, na przykład klikając przycisk Compile (Kompiluj) w lewym dolnym rogu oprogramowania. Liczba zapisanych 
wierszy zostanie wyświetlona w podsumowaniu optymalizacji. Zmiany są również wyświetlane po uzyskaniu dostępu do 
edytora równań FlexLogic. Schemat logiczny się nie zmienia.

4.4.6.3  Monitor logiki

Wyświetlacz
Oprogramowanie wyświetla określony kolor, gdy element jest włączony. Nie ma koloru, gdy element jest wyłączony.

Oprogramowanie wyświetla inny kolor, gdy statusu nie można ustalić i nie jest on znany.
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Taktowanie
Informacje o taktowaniu mogą być wyświetlane w oknie monitorowania. Ta informacja o taktowaniu jest jedynie 
przybliżoną reprezentacją tego, jak Engineer „postrzega” przejścia. Użyj rejestru zdarzeń urządzenia, aby wyświetlić 
dokładne informacje o taktowaniu.

Informacje o taktowaniu można również przesyłać strumieniowo do arkusza kalkulacyjnego z wartościami oddzielonymi 
przecinkami (CSV).

Wyświetlane i rejestrowane informacje o taktowaniu można filtrować w oparciu o sześć kategorii. Jeśli kategoria nie jest 
wybrana, wszelkie informacje dotyczące taktowania związane z tą kategorią nie są wyświetlane i nie są zapisywane 
w pliku CSV.

Show Timing Information in Output Window (Pokaż informacje o taktowaniu w oknie wyników) — Włącz, aby wyświetlić 
taktowanie w oknie monitorowania.

Ze względu na szybkość aktualizacji monitorowania logiki, informacji o taktowaniu nie można użyć do dokładnej 
reprezentacji zdarzeń, które występują w przekaźniku. Zamiast tego należy użyć rejestru zdarzeń urządzenia. Informacje 
o taktowaniu można opóźnić o 30 sekund.

Save Timing Information to CSV File (Zapisz informacje o taktowaniu w pliku CSV) — Włącz, aby zapisać informacje 
o taktowaniu w arkuszu kalkulacyjnym. Informacje o taktowaniu są zapisywane w pliku tekstowym, w którym stosuje się 
przecinki do oddzielenia każdego z pól. Taki plik ma rozszerzenie CSV, które obsługuje każda aplikacja do obróbki arkuszy 
kalkulacyjnych.

Każda zmiana zapisana w pliku CSV wymaga znacznika czasu.

Format informacji o taktowaniu w oknie wyjściowym wygląda następująco:

yyyy/mm/dd hh:dd:ss

   Nazwa urządzenia offline

yyyy/mm/dd hh:dd:ss

   Nazwea urządzenia ONLINE

yyyy/mm/dd hh:dd:ss

   VO1: Virt Out 1- 0

   VI4: Virt In 4- 1

   DI3: Direct In 3- 0

   RI2: Remote In 2- 1

   H5a: Contact In 1- 1

   H1: Zestyk wyjściowy 1- 0

Dane są dołączane tylko do pliku CSV. Format danych jest następujący:

yyyy/mm/dd hh:dd:ss, devicename, offline

yyyy/mm/dd hh:dd:ss, devicename, ONLINE

yyyy/mm/dd hh:dd:ss, VO1: Virt Out 1, 0

yyyy/mm/dd hh:dd:ss, VI4: Virt In 4, 1

yyyy/mm/dd hh:dd:ss, DI3: Direct In 3, 0

yyyy/mm/dd hh:dd:ss, RI2: Remote In 2, 1

yyyy/mm/dd hh:dd:ss, H5a: Contact In 1, 1

yyyy/mm/dd hh:dd:ss, H1: Contact Output 1, 0

Wyświetlane opcje filtrowania, takie jak czas rejestracji dla wejść i wyjść wirtualnych, ale nie status komunikacji.
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4.4.6.4  Przebiegi COMTRADE
Pliki przebiegów są widoczne w oprogramowaniu EnerVista. Preferencje nie mają związku z programem Engineer i zostały 
opisane w Poradniku komunikacji dla rodziny przekaźników uniwersalnych.

4.4.7  Paski narzędziowe
Przełącza się go w menu View > Toolbar (Widok> Pasek narzędzi).

Symbole UR są wyświetlane dla ikon na pasku narzędzi. Zmieniają się, gdy ustawienie domyślne jest zmienione na symbole 
IEC lub ISO. Symbole wyświetlane w przyborniku również różnią się w zależności od wersji oprogramowania, 
odzwierciedlając to, co jest obsługiwane dla każdego wydania.

4.4.7.1  Pasek narzędzi edytora FlexLogic

Nowe urządzenie Utwórz nowy plik ustawień

Otwórz plik Otwórz istniejący plik ustawień w formacie URS, CID lub IID

Zapisz FlexLogic Zapisz schemat Logic Designer

Raport w pliku PDF Utwórz dokument PDF ze schematów programu Logic Designer. 
Ustawienia można zmienić w menu File > Preferences > Workbook Setup 
(Plik> Preferencje> Ustawienia skoroszytu).

Przełącz okno kompilacji Wyświetl lub ukryj obszar okna kompilacji

Porządek sortowania Wybierz, aby zmienić kolejność sortowania listy wyjść wirtualnych po 
prawej stronie ikony. Wyjścia wirtualne można sortować numerycznie 
w kolejności rosnącej i malejącej na podstawie liczb i nazw.

Wybierz VO, aby wyświetlić (x - 
x)

Wybierz wirtualne wyjście, aby zlokalizować i wybrać je w skoroszycie. 
Każde wymienione wyjście wirtualne zawiera również nazwę arkusza, 
w którym znajduje się wyjście wirtualne.

Tryb edycji
Projektant logiki

Przejdź do trybu projektowania logiki

Tryb monitorowania
Monitor logiki

Przejdź do trybu monitora logiki

Włącz WSZYSTKIE komunikaty Włącz całą komunikację do wszystkich schematów Logic Designer, które są 
w trybie monitorowania. Wartość domyślna po każdym uruchomieniu 
Engineer.

Wyłącz całą komunikację Wyłącz całą komunikację do wszystkich schematów Logic Designer, które 
znajdują się w trybie monitorowania. Jest to starsza funkcja komunikacji 
szeregowej w celu wyłączenia komunikacji z urządzeniami. Wyłączenie 
komunikacji dotyczy tylko bieżącej sesji. Po ponownym uruchomieniu 
oprogramowania EnerVista komunikacja jest domyślnie włączona.
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4.4.7.2  Przybornik narzędzi z tokenami

Narzędzia do rysowania

Tokeny WEJ/WYJ
Są to części używane w równaniach FlexLogic. Są to wejścia i wyjścia równań Wirtualnego Wyjścia. Wyświetlacz może 
różnić się od pokazanego tutaj.

Narysuj linię. Kliknij i przeciągnij, aby narysować.

Rysuj wiele połączonych linii. Kliknij i przeciągnij dla każdej linii. Kliknij dwukrotnie, aby 
zakończyć.

Rysuj obiekt wieloboczny. Kliknij każdą linię. Kliknij dwukrotnie, aby zakończyć.

Rysuj obiekt czworoboczny. Kliknij i przeciągnij, aby narysować.

Rysuj wiele krzywych. Kliknij każdą linię. Kliknij dwukrotnie, aby zakończyć.

Rysuj wiele zamkniętych krzywych. Kliknij każdą linię. Kliknij dwukrotnie, aby zakończyć.

Narysuj owal lub okrąg. Kliknij i przeciągnij, aby narysować.

Dodaj pole tekstowe z prostokątem dookoła niego. Kliknij, aby dodać. Kliknij dwukrotnie, aby 
zmienić tekst.

Dodaj rysunek. Wybierz plik w oknie, które się otworzy, a następnie kliknij obszar schematu, 
aby dodać rysunek.

Dodaj ikonę i tekst notatki. Kliknij, aby dodać. Kliknij dwukrotnie, aby edytować tytuł i tekst.
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Symbol wejścia, który można skonfigurować dla dowolnej wartości argumentu FlexLogic

Zdalne wejścia z innych urządzeń

Wejście z innego urządzenia UR. Wejścia / wyjścia telezabezpieczeń oraz bezpośrednie wejścia / wyjścia wzajemnie się 
wykluczają i nie można ich używać jednocześnie.

Wejścia / wyjścia telezabezpieczeń oraz bezpośrednie wejścia / wyjścia wzajemnie się wykluczają i nie można ich 
używać jednocześnie.

Symbol FlexAnalog, który można użyć jako wejście do FlexElement lub użyć symbolu FlexAnalog do monitorowania 
rzeczywistej wartości w trybie monitorowania logiki

Bramka zestyku wejściowego jest podobna do symbolu wejścia, ale jest ograniczona do argumentów związanych 
z zestykiem wejściowym.

Bramka zestyku wyjściowego jest podobna do symbolu wejścia, ale jest ograniczona do argumentów związanych 
z zestykiem wyjściowym. Ustawienia Operate i Seal-In można skonfigurować graficznie.

Zatrzask nieulotny jest podobny do symbolu wejściowego, ale jest ograniczony do argumentów związanych 
z zatrzaskiem nieulotnym. Ustawienia Set i Reset można skonfigurować graficznie.

Końcowy wynik równania to ponumerowany rejestr określany mianem wyjścia wirtualnego. Wyjścia wirtualne można 
wykorzystać jako argument wejściowy w dowolnym równaniu, także w równaniu, które generuje wyjście, jako 
utrzymanie lub jako sygnał zwrotny innego rodzaju.

Umieść i skonfiguruj zdalne wyjście. Numer katalogowy UR i wersja oprogramowania układowego określają wówczas 
dostępność Zdalnego Wyjścia.

Umieść i skonfiguruj bezpośrednie wyjście. Numer katalogowy UR i wersja oprogramowania układowego określają 
wówczas dostępność bezpośredniego wyjścia dla innego urządzenia UR.

Umieść i skonfiguruj wyjście telezabezpieczenia. Numer katalogowy UR i wersja oprogramowania układowego 
określają wówczas dostępność wyjścia telezabezpieczenia.

Umieść programowalny LED na schemacie Logic Designer. Nie dotyczy, gdy korzysta się z graficznego panelu 
przedniego.

Tag Out można użyć na 1 z 2 sposoby. Pierwsze użycie Tag Out to podzielenie logiki, która musi obejmować kilka 
arkuszy. Drugie użycie Tag Out to powiązanie często używanego bloku kodu z Tag Out, a następnie wielokrotne użycie 
tego samego bloku kodu za pomocą Tag In. Gdy odwołanie do Tag Out występuje więcej niż jeden raz, znacznik 
wyjściowy Tag Out zostaje zastąpiony przez wirtualne wyjście podczas fazy kompilacji.
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Żetony boolowskie
Te symbole stosuje się do tworzenia równań FlexLogic. Należy użyć ich jako logiki pośredniej dla równań Wirtualnego 
Wyjścia. Wyświetlacz może różnić się od pokazanego tutaj.

 Znacznik wejściowy Tag-In służy do odwoływania się do istniejącego znacznika wyjściowego Tag-Out. Łączy kolejny 
schemat z poprzednim schematem.

Umieść bramkę OR w schemacie Logic Designer. Konieczne jest tylko jedno działanie. Każde wejście funkcji po lewej 
stronie spełnia warunek.
Liczbę wejść można konfigurować od dwóch do 16.

Umieść bramkę AND na schemacie Logic Designer. Musi wystąpić wiele działań. Wszystkie funkcje wprowadzone po 
lewej stronie są wymagane, aby spełnić warunek.
Liczbę wejść można konfigurować od dwóch do 16.

Umieść bramkę NOR na schemacie Logic Designer. Daje wartość 1, gdy wszystkie argumenty wejściowe mają wartość 
zero, a w przeciwnym razie daje wartość zero. Daje sygnał wyjściowy, gdy nie ma żadnych sygnałów wejściowych. 
Inwerter stanu logicznego.
Liczbę wejść można konfigurować od dwóch do 16.

Umieść bramkę NAND na schemacie Logic Designer. Daje wartość zero, gdy wszystkie argumenty wejściowe mają 
wartość jeden, a w przeciwnym razie daje wartość jeden. Daje sygnał wyjściowy, dopóki żaden sygnał nie jest obecny 
na wejściach. Inwerter stanu logicznego.
Liczbę wejść można konfigurować od dwóch do 16.

Umieść bramkę XOR na schemacie Logic Designer, który jest dwoma wyłącznymi bramkami OR. Konieczne jest tylko 
jedno działanie. Jeśli sygnał jest na obydwu wejściach lub brak sygnały na obydwu wejściach, wtedy nie ma sygnału na 
wyjściu.

Umieść bramkę NOT na schemacie Logic Designer. Daje wartość 1, gdy argument wejściowy ma wartość zero, 
a w przeciwnym razie daje wartość zero. Daje sygnał wyjściowy, gdy nie ma sygnału wejściowego. Inwerter stanu 
logicznego.

Umieść zatrzask na schemacie Logic Designer. Zatrzask ma dwa wejścia i jedno wyjście. Jednym z wejść jest wejście 
Set, a drugie wejście to wejście Reset.

Umieść pozytywny symbol „one shot”, który reaguje na dodatnie zbocze na schemacie Logic Designer. „One shot,” czyli 
„Operacja jednostopniowa” odnosi się do bramki z pojedynczym wejściem, która generuje impuls w reakcji na zbocze 
na wejściu.

Umieść negatywny symbol „one shot,” który reaguje na ujemne zbocze na schemacie Logic Designer 

Umieść pozytywny i negatywny symbol „one shot” na schemacie Logic Designer 

Umieść licznik czasu na schemacie Logic Designer
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Człony
Bloki te konfigurują właściwości członu lub wykorzystują argumenty członów jako wejście dla równań FlexLogic.

4.4.7.3  Pasek narzędzi Podstawowe czynności

Umieść i skonfiguruj FlexElement. Człon FlexElement jest uniwersalnym komparatorem służącym do monitorowania 
dowolnej analogowej wartości rzeczywistej obliczanej przez przekaźnik lub też różnicy netto dowolnych dwóch 
analogowych wartości rzeczywistych tego samego rodzaju.

Umieść i skonfiguruj ustawienia grupy ustawień

Umieść i skonfiguruj element Przełącznika wyboru. Wersja oprogramowania określa dostępność funkcji. Człon 
wybieraka ma za zadanie zastąpić wybierak mechaniczny.  
Typowe zastosowania obejmują sterowanie grupą ustawień lub sterowanie wieloma podukładami logicznymi w logice 
programowanej przez użytkownika. W członie przewidziano dwa wejście sterownicze.

Umieść i skonfiguruj człon cyfrowy.  
Człon cyfrowy może monitorować dowolny argument FlexLogic i przedstawiać komunikat docelowy i / lub włączać 
rejestrowanie zdarzeń w zależności od stanu argumentu wyjściowego.

Umieść i skonfiguruj element licznika cyfrowego. Licznik cyfrowy zlicza przejścia między stanami - z logicznego 0 na 
logiczne 1.
  Licznik służy do zliczania operacji, takich jak pobudzenie członu.

Wybierz Wybierz składniki. Kliknij jeden komponent i przytrzymaj klawisz CTRL, aby wybrać inne. 
Lub kliknij i przeciągnij obszar zawierający wiele komponentów do wyboru.

Edytuj wierzchołki Pokazuje punkty wierzchołków dla wybranego komponentu (jeśli możliwa jest obsługa 
wierzchołków)

Właściwości Pokazuje właściwości wybranego komponentu

Powiększenie normalne Powiększ i wyśrodkuj ekran na wybrane miejsce

Dopasuj do rozmiaru Powiększ do wielkości, która pasuje do całego układu schematu na całym ekranie 

Powiększenie niestandardowe Powiększ wybrane komponenty

Przenieś Przenieś widoczny obszar ekranu po schemacie. Aby aktywować, wybierz to narzędzie, 
a następnie umieść ikonę dłoni ponad schematem. Kliknij i przeciągnij rękę 
w dowolnym kierunku, aby poruszać się po schemacie.

Dopasuj górę, środek, dół Dopasuj wybrane komponenty do górnej, środkowej lub dolnej części komponentu 
odniesienia
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4.4.7.4  Pasek narzędzi Funkcje Zaawansowane

Tylko podstawowe obiekty (linie, prostokąty, elipsy) można odwracać i obracać.

Tylko obiekty z paska narzędzi rysowania mogą mieć strukturę (pogrupowane, rozgrupowane, przeniesione do przodu, do 
tyłu).

Wyrównaj do lewej, do środka, 
do prawej

Wyrównaj wybrane komponenty do lewej, środkowej lub prawej strony komponentu 
odniesienia

Rozmieść poziomo Równomiernie rozmieść wybrane komponenty na osi poziomej, zaczynając od skrajnie 
lewego komponentu i kończąc na skrajnie prawym komponencie

Rozmieść w dół Równomiernie rozmieść wybrane komponenty na osi pionowej, zaczynając od 
komponentu górnego i kończąc na komponencie dolnym

Ta sama szerokość Ustaw tę samą szerokość wybranych komponentów, co komponent odniesienia

Ta sama wysokość Ustaw tą samą wysokość wybranych komponentów, co komponent odniesienia

Ten sam rozmiar Ustaw tą samą szerokość i wysokość wybranych komponentów, co szerokość 
i wysokość komponentu odniesienia

Posuń się w górę, w dół, 
w lewo, w prawo

Przesuwa wybrany komponent o jeden piksel w górę, w dół, w lewo, w prawo

Obróć Obraca swobodnie wybrany komponent. Po wybraniu umieść kursor myszy nad 
komponentem i przesuwaj element zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub 
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, w zależności od potrzeb.

Obróć w lewo, w prawo Obraca wybrany komponent o 90 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara lub 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Odwróć w pionie Odwraca wybrany komponent w osi pionowej

Odwróć w poziomie Odwraca wybrany komponent w osi poziomej

Grupuj, Rozgrupuj Łączy wszystkie wybrane komponenty w jedną połączoną grupę. Rozdziela grupę 
komponenty.

Przód, tył Przenosi bieżące komponenty do przodu lub do tyłu wszystkich widocznych warstw

Do przodu, do tyłu Przenosi bieżące komponenty na warstwę wyższej lub niższej niż pierwotna 
hierarchia warstw.
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Ustawienia

W niniejszym rozdziale omówiono ustawienia panelu przedniego i/lub programowe. Przekaźnik nie jest wyłączony z 
eksploatacji w czasie zapisywania ustawień; przekaźnik jest wyłączony z eksploatacji w czasie zapisywania w jego pamięci 
pliku ustawień.

Ustawienia można przeglądać zdalnie w przeglądarce internetowej, wpisując adres IP przekaźnika, następnie należy 
przejść do opcji Device Information Menu, a potem do opcji Front-Panel Display Report.

W przypadku, gdy wskazano, że konieczne jest ponowne uruchomienie, aby została zastosowana zmiana ustawienia, 
należy użyć opcji Maintenance > Reboot Relay Command w oprogramowaniu.

Obsługiwana jest konwersja plików ustawień z poprzednich wersji oprogramowania układowego. Patrz rozdział 
Konserwacja.

5.1  Menu ustawień

 SETTINGS
 PRODUCT SETUP   SECURITY

 
See page 5-8

   DISPLAY
 PROPERTIES

See page 5-27

 GRAPHICAL FRONT PANEL Access in EnerVista
See page 5-29

  CLEAR RELAY
 RECORDS

See page 5-43

  COMMUNICATIONS
 

See page 5-44

  MODBUS USER MAP
 

See page 5-116

  REAL TIME
 CLOCK

See page 5-116

  FAULT REPORTS
 

See page 5-121

  OSCILLOGRAPHY
 

See page 5-124
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  DATA LOGGER
 

See page 5-126

  DEMAND
 

See page 5-128

  USER-PROGRAMMABLE
 LEDS

See page 5-129

  USER-PROGRAMMABLE
 SELF TESTS

See page 5-134

  CONTROL
 PUSHBUTTONS

See page 5-135

  USER-PROGRAMMABLE
 PUSHBUTTONS

See page 5-136

  FLEX STATE
 PARAMETERS

See page 5-142

  USER-DEFINABLE
 DISPLAYS

See page 5-143

  DIRECT I/O
 

See page 5-145

  TELEPROTECTION
 

See page 5-152

   INSTALLATION
 

See page 5-153

 REMOTE RESOURCES
   

 
Dostęp w EnerVista
See page 5-153

 SETTINGS
 SYSTEM SETUP   AC INPUTS

 
See page 5-154

   POWER SYSTEM
 

See page 5-156

  SIGNAL SOURCES
 

See page 5-157

  BREAKERS
 

See page 5-159

  SWITCHES
 

See page 5-165

  FLEXCURVES
 

See page 5-171

   PHASOR MEASUREMENT
 UNIT

See page 5-178

 SETTINGS
 FLEXLOGIC   FLEXLOGIC

 EQUATION EDITOR
See page 5-222

   FLEXLOGIC
 TIMERS

See page 5-222

  FLEXELEMENTS
 

See page 5-223

   NON-VOLATILE
 LATCHES

See page 5-227

 SETTINGS
 GROUPED ELEMENTS   SETTING GROUP 1

 
See page 5-229
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   SETTING GROUP 2
 

  SETTING GROUP 3
 

  SETTING GROUP 4
 

  SETTING GROUP 5
 

   SETTING GROUP 6
 

 SETTINGS
 CONTROL ELEMENTS   TRIP BUS

 
See page 5-267

   SETTING GROUPS
 

See page 5-269

  SELECTOR SWITCH
 

See page 5-270

  TRIP OUTPUT
 

See page 5-277

  OVERFREQUENCY
 

See page 5-284

  SYNCHROCHECK
 

See page 5-285

  DIGITAL ELEMENTS
 

See page 5-290

  DIGITAL COUNTERS
 

See page 5-293

  MONITORING
 ELEMENTS

See page 5-295

   AUTORECLOSE
 

See page 5-314

 SETTINGS
 INPUTS / OUTPUTS   CONTACT INPUTS

 
See page 5-329

   VIRTUAL INPUTS
 

See page 5-331

  CONTACT OUTPUTS
 

See page 5-332

  VIRTUAL OUTPUTS
 

See page 5-335

  RESETTING
 

See page 5-336

  DIRECT INPUTS
 

See page 5-337

  DIRECT OUTPUTS
 

See page 5-337

  TELEPROT INPUTS
 

See page 5-341

   TELEPROT OUTPUTS
 

See page 5-342
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5.2  Omówienie

5.2.1  Wprowadzenie do członów
W przekaźnikach uniwersalnych termin człon stosuje się do opisu funkcji bazującej na komparatorze. Komparator ma 
wejście (lub zestaw wejść) testowane poprzez porównanie do zaprogramowanego ustawienia (lub grupy ustawień) w celu 
ustalenia, czy wartość wejściowa mieści się w zdefiniowanym zakresie, który ustawia wyjście na stan logiczny 1, co określa 
się również zwrotem ustawienie flagi. Pojedynczy komparator może wykonywać wiele testów i podawać wiele wartości 
wyjściowych. Na przykład czasowy komparator nadprądowy ustawia flagę pobudzenia, gdy wejście prądowe ma wartość 
wyższą od ustawienia i ustawia flagę zadziałania, gdy wejście prądowe utrzymuje się na poziomie powyżej ustawienia 
pobudzenia przez czas określony ustawieniami krzywej czasowo-prądowej. Wszystkie komparatory wykorzystują 
rzeczywiste wartości analogowe jako wejściowe.

Człony uporządkowano w dwóch klasach: grouped (zgrupowane) i control (sterowanie). Każdy człon zaklasyfikowany jako 
zgrupowany ma sześć alternatywnych zestawów ustawień zebranych w grupach ustawień ponumerowanych do 1 do 6. 
Działanie członu zgrupowanego definiuje ta grupa ustawień, która jest aktywna w danym momencie. Działanie elementu 
sterowania jest niezależne od wybranej aktywnej grupy ustawień.

Główne właściwości członu przedstawiono na schemacie logicznym. Dotyczy to wejść, ustawień, logiki stałej oraz 
generowanych wyjściowych argumentów operacji. W poprzednim rozdziale objaśniono sposób odczytywania schematu 
logicznego, zaś skróty stosowane na schemacie zdefiniowano w rozdziale Skróty.

Niektóre ustawienia podawane są w obliczanych wielkościach jednostkowych (pu):

wielkość pu = (wielkość rzeczywista) / (wielkość podstawowa)

Gdy źródło prądu jest w pojedynczym przekładniku prądowym (CT), wielkością podstawową jest znamionowy prąd wtórny 
lub pierwotny przekładnika prądowego. Należy zastosować podstawę prądu wtórnego do przeliczania ustawień 
jednostkowych na wartość prądu wtórnego lub z niej, zaś podstawę prądu pierwotnego do przeliczania na wartość prądu 
pierwotnego lub z niej.

 SETTINGS
 TRANSDUCER I/O   DCMA INPUTS

 
See page 5-343

   RTD INPUTS
 

See page 5-344

   DCMA OUTPUTS
 

See page 5-345

 SETTINGS
 TESTING 

TEST MODE
FUNCTION: Wyłączone

Zakres: Disabled (wyłączony), Isolated (izolowany) 
Forcible (siłowy)

  TEST MODE FORCING:
Wł.

Zakres: argument FlexLogic
See page 5-350

  Moduł pomiaru fazorów (PMU)
 TEST VALUES

See page 5-350

  FORCE CONTACT
 WEJŚCIA

See page 5-351

   FORCE CONTACT
 OUTPUTS

See page 5-352

Wyjątek stanowią człony cyfrowe, które jako wartości wejściowe wykorzystują stany logiczne.
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Gdy źródło prądu stanowi sumę dwóch lub większej liczby przekładników prądowych o różnych znamionowych prądach 
pierwotnych, podstawową wielkością pierwotną jest największy znamionowy prąd pierwotny. Na przykład, jeżeli CT1 = 
300 / 5 A i CT2 = 100 / 1 A, wówczas w celu ich zsumowania, CT2 jest przeskalowany do przekładni CT1. W tym przypadku 
wielkość podstawowa to 300 A po stronie pierwotnej, 5 A po stronie wtórnej dla CT1, zaś 300/(100/1) = 3 A po stronie 
wtórnej dla CT2.

W członach napięciowych podstawową wielkością pierwotną jest znamionowe napięcie międzyfazowe pierwotne 
zabezpieczanego systemu pod warunkiem, że ustawienie przekładni VT nastawiono na znamionową przekładnię VT, zaś 
ustawienie napięcia wtórnego nastawiono na napięcie międzyfazowe rejestrowane przez przekaźnik, gdy napięcie 
zabezpieczanego systemu ma wartość znamionową. W przekaźniku uniwersalnym zastosowano konwencję, według 
której napięcia znamionowe w sieci trójfazowej to napięcia międzyfazowe.

Na przykład w sieci ze znamionowym napięciem pierwotnym równym 13.8 kV wielkość podstawowa wynosi 13800 V. W 
przypadku VT 14400:120 V połączonych w trójkąt, podstawowa wielkość wtórna oraz ustawienie napięcia wtórnego 
wygląda następująco:

Eq. 5-1

Dla VT połączonych w gwiazdę podstawowe wielkości pierwotna i wtórna są takie same, jak poprzednio, ale ustawienie
napięcia wtórnego (tutaj wartość fazowa) wygląda następująco:

Eq. 5-2

Jest wiele ustawień wspólnych dla większości członów, przedstawiono jest poniżej:

• Ustawienie FUNCTION (funkcja) — to ustawienie programuje człon do zadziałania po wybraniu opcji „Enabled” 
(załączone). Ustawienie domyślne to „Disabled” (wyłączone). Dowolny człon powiązany z funkcją staje się po 
załączeniu (opcja „Enabled”) aktywny i dostępne stają się wszystkie opcje.

• Ustawienie NAME (nazwa) — to ustawienie służy do jednoznacznego zidentyfikowania członu.

• Ustawienie SOURCE (źródło) — to ustawienie służy do wybrania źródła prądu przemiennego (AC), które będzie 
monitorowane. Patrz punkt Wprowadzenie do źródeł prądu przemiennego w dalszej części dokumentu.

• Ustawienie PICKUP (pobudzenie) — dla prostych członów to ustawienie służy do programowania poziomu 
mierzonego parametru, powyżej lub poniżej którego ustanowiony zostaje stan pobudzenia. W bardziej 
skomplikowanych członach można zapewnić zestaw ustawień do zdefiniowania mierzonych parametrów, które 
powodują pobudzenie członu.

• Ustawienie PICKUP DELAY (opóźnienie pobudzenia) — to ustawienie nastawia opóźnienie czasowe od momentu 
pobudzenia lub opóźnienie włączenia dla czasu, który ma upłynąć pomiędzy wyjściowymi stanami pobudzenia i 
zadziałania.

• Ustawienie RESET DELAY (opóźnienie zerowania) — to ustawienie służy do ustawienia opóźnienia czasowego od 
momentu opadania lub opóźnienia wyłączenia dla czasu, który ma upłynąć pomiędzy wyjściowym stanem 
zadziałania a powrotem do logicznego 0 po tym, jak wyjście przemieści się poza zdefiniowany zakres pobudzenia.

• Ustawienie BLOCK (blokada) — domyślny stan argumentu wyjściowego wszystkich komparatorów to logiczne 0 lub 
„flagi nie wystawiono”. Komparator pozostaje w tym stanie domyślnym dopóty, dopóki nie zostanie aktywowana 
logiczna 1 na wejściu RUN (uruchom), co zezwala na wykonanie testu. Jeżeli w dowolnym momencie nastąpi zmiana 
na wejściu RUN na logiczne 0, wówczas komparator powróci do stanu domyślnego. Wejście RUN służy do 
nadzorowania komparatora. Wejście BLOCK wykorzystywane jest jako jedno z wejść dla kontroli RUN.

• Ustawienie TARGET (cel) — to ustawienie służy do definiowania zadziałania komunikatu celu członu. Po ustawieniu 
opcji „Disabled” (wyłączone) nie zostanie wystawiony żaden komunikat celu ani nie zaświeci się wskaźnik LEDowy na 
panelu przednim po zadziałaniu członu. Po ustawieniu opcji „Self-Reset” (samozerowanie) komunikat celu oraz 
wskaźnik LEDowy będą dostosowywać się do stanu zadziałania członu i zresetują się w momencie wykasowania 
stanu członu zadziałania. Po ustawieniu opcji „Latched” (zatrzaśnięty) komunikat celu i wskaźnik LEDowy pozostaną 
widoczne po tym, jak nastąpi powrót wyjścia członu do logicznego 0 i aż do momentu, gdy przekaźnik otrzyma 
komendę RESET.
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• Ustawienie EVENTS (zdarzenia) — to ustawienie służy do kontrolowania ewentualnego rejestrowania stanów 
pobudzenia, opadania lub zadziałania przez rejestrator zdarzeń. Po ustawieniu opcji „Disabled” (wyłączone) nie 
dochodzi do rejestrowania pobudzenia, opadania czy zadziałania jako zdarzeń. Po ustawieniu opcji „Enabled” 
(załączone) tworzone są zdarzenia:

Pobudzenie członu <Element> PKP,
Opadanie członu <Element> DPO,
Zadziałanie członu <Element> OP.

Zdarzenie DPO jest tworzone, gdy wyjście komparatora pomiaru i decyzji przejdzie od stanu pobudzenia (logiczne 1) 
do stanu opadania (logiczne 0). Tak się może zdarzyć, gdy człon będzie w stanie zadziałania, jeżeli czas opóźnienia 
zerowania będzie inny niż zero.

Nie każdy argument danego członu w przekaźniku uniwersalnym generuje zdarzenia, a tylko główne argumenty 
wyjściowe. Człony, aktywując wyjście na fazę, rejestrują jedynie wyjście fazy działającej, bez aktywowania zdarzenia 
wspólnego argumentu trzech faz.

5.2.2  Wprowadzenie do źródeł prądu przemiennego

5.2.2.1  Informacje dodatkowe
Mechanizm o nazwie źródło konfiguruje kierowanie kanałów wejściowych CT i VT do podsystemów pomiarowych. 
W kontekście przekaźników z serii UR (przekaźniki uniwersalne) źródła odnoszą się do logicznego grupowania sygnałów 
prądowych i napięciowych w taki sposób, że jedno źródło zawiera wszystkie sygnały niezbędne do zmierzenia obciążenia 
lub uszkodzenia w konkretnym urządzeniu mocy. Dane źródło może zawierać wszystkie lub niektóre następujące sygnały: 
prądy trójfazowe, prąd doziemny jednofazowy, napięcia trójfazowe oraz napięcie pomocnicze z pojedynczego VT do 
kontroli synchronizmu.

Podstawową koncepcją źródła AC jest wybór takiego punktu w sieci elektroenergetycznej, w którym będą występowały 
interesujące nas napięcia i prądy. Dla zilustrowania idei źródeł w odniesieniu do samych wejść prądowych należy rozważyć 
przedstawiony poniżej układ półtorawyłącznikowy. (Układ półtorawyłącznikowy wykorzystano do celów ilustracyjnych. 
Jest on dostępny w wybranych produktach UR.) W tym zastosowaniu prąd płynie w sposób pokazany za pomocą strzałek. 
Pewna wartość prądu płynie przez górną szynę zbiorczą do jakiejś innej lokalizacji lub urządzeń mocy i pewna wartość 
prądu płynie do uzwojenia 1 transformatora. Prąd do uzwojenia 1 stanowi sumę fazorową (lub różnicę) prądów w CT1 i CT2 
(to czy wykorzystywana jest suma czy różnica zależy od względnej polaryzacji połączeń CT). To samo dotyczy uzwojenia 2 
transformatora. Człony zabezpieczające wymagają dostępu do prądu wypadkowego dla zabezpieczenia transformatora, 
ale niektóre człony mogą wymagać dostępu do poszczególnych prądów z CT1 oraz CT2.

Figure 5-1: Układ półtorawyłącznikowy



CHAPTER 5: USTAWIENIA OMÓWIENIE

C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL 5-7

5

W konwencjonalnych przekaźnikach analogowych lub elektronicznych sumę prądów uzyskuje się z odpowiedniego 
zewnętrznego połączenia wszystkich CT, przez które może przepływać dowolna część prądu dla zabezpieczanego członu. 
Pomocnicze CT są niezbędne do przeprowadzania dopasowania przekładni, jeżeli przekładnie przekładników prądowych 
po stronie pierwotnej, które należy zsumować, nie są jednakowe. W przekaźnikach serii UR przewidziano doprowadzenie 
wszystkich sygnałów prądowych do przekaźnika uniwersalnego, gdzie wewnętrznie, za pośrednictwem ustawień 
konfiguracyjnych, przeprowadza się grupowanie, korektę przekładni oraz sumowanie.

Główną zaletą zastosowania sumowania wewnętrznego jest dostępność poszczególnych prądów dla zabezpieczenia, na 
przykład jako dodatkowych informacji służących do obliczenia prądu ograniczenia lub w celu umożliwienia zapewnienia 
dodatkowych funkcji zabezpieczających, których działanie opiera się na poszczególnych prądach np. funkcji 
zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika.

Ze względu na elastyczność tego podejścia konieczne staje się dodanie ustawień konfiguracyjnych do platformy, aby 
umożliwić użytkownikowi wybór zestawów wejść przekładnika prądowego, które należy dodać, aby utworzyć prąd 
wypadkowy do zabezpieczanego urządzenia.

Wewnętrzne zgrupowanie sygnałów prądowych i napięciowych tworzy źródło AC. Źródło to może mieć konkretną nazwę, 
którą nadaje się w ustawieniach, i staje się ono dostępne dla członów zabezpieczających i pomiarowych na platformie UR. 
Wszystkich poszczególnym źródłom można nadać indywidualne nazwy, aby ułatwić ich identyfikację w przyszłości. Na 
przykład w układzie przedstawionym na ilustracji powyżej użytkownik konfiguruje jedno źródło tak, aby stanowiło sumę 
CT1 oraz CT2 i może nazwać je „Wdg1 I.”

Źródła, po skonfigurowaniu, są dostępne dla użytkownika, który może wybierać spośród nich sygnał wejściowy dla 
członów zabezpieczających a także jako wielkości mierzone.

5.2.2.2  Konfiguracja modułów CT/VT
Kanały wejściowe CT i przekładników napięciowych (VT) znajdują się w modułach CT/VT. Kanał wejściowy może być typu: 
napięcie fazowe/punktu neutralnego/inne, prąd fazowy/doziemny lub czuły prąd doziemny. Moduły CT/VT obliczają 
całkowite poziomy wartości skutecznych przebiegów, fazory częstotliwości podstawowej, składowe symetryczne oraz 
harmoniczne dla napięcia lub prądu, zgodnie z możliwościami, jakie daje sprzęt w poszczególnych kanałach. Moduły te 
mogą obliczać inne parametry według wskazań moduły procesora centralnego.

Moduł CT/VT zawiera do ośmiu kanałów wejściowych ponumerowanych od 1 do 8. Numeracja kanałów odpowiada 
numeracji zacisków modułu od 1 do 8 i są zorganizowane w poniższy sposób. Kanały 1, 2, 3 i 4 zawsze stanowią grupę, 
którą określa się jako „bank” i wszystkie cztery kanały są albo prądowe albo napięciowe, podobnie jak kanały 5, 6, 7 i 8. 
Kanały 1, 2, 3 oraz 5, 6, 7 są ustawione odpowiednio jako faza A, B i C. Kanały 4 i 8 to albo kolejny kanał prądowy albo 
kolejny kanał napięciowy.

Banki są uporządkowane sekwencyjnie od bloku kanałów z niższymi numerami do bloku kanałów z wyższymi numerami 
oraz od modułu CT/VT z najniższym oznaczeniem literowym pozycji gniazda do modułu z najwyższym literowym 
oznaczeniem pozycji gniazda, jak przedstawiono poniżej.

Platforma UR dopuszcza maksymalnie sześć zestawów napięć trójfazowych oraz sześć zestawów prądów trójfazowych. 
Na skutek tych ograniczeń obudowa może pomieścić maksymalnie trzy moduły CT/VT. Maksymalna liczba źródeł to sześć. 
Poniżej przedstawiono podsumowanie konfiguracji modułów CT/VT.

Oznaczenie literowe pozycji gniazda rosnąco -->

Moduł 1 CT/VT Moduł 2 CT/VT Moduł 3 CT/VT

< bank 1 > < bank 3 > < bank 5 >

< bank 2 > < bank 4 > < bank 6 >

Pozycja Liczba maksymalna

Moduł CT/VT 2

Bank CT (3 kanały fazowe, 1 kanał doziemny) 4

Bank VT (3 kanały fazowe, 1 kanał pomocniczy) 2
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5.2.2.3  Konfiguracja kanałów wejściowych CT/VT
Po uruchomieniu przekaźnika ustawienia konfiguracyjne dla każdego banku kanałów wejściowych prądu lub napięcia w 
przekaźniku zostają wygenerowane automatycznie z kodu zamówienia. W ramach poszczególnych banków następuje 
automatyczne przypisanie etykiety identyfikacyjnej kanału do każdego banku kanałów w danym produkcie. Nazewnictwo 
banków opiera się na fizycznym rozmieszczeniu kanałów, co wymaga od użytkownika wiedzy na temat sposoby 
podłączenia przekaźnika do zewnętrznych obwodów. Oznaczenie identyfikacyjne banku składa się z literowego 
oznaczenia gniazda, w którym zainstalowano moduł CT/VT (jest to pierwszy znak), po którym następują liczby oznaczające 
kanał, albo 1 albo 5. Oznaczenia banków napięcia i prądu HardFiber można znaleźć w instrukcji HardFiber.

W kanałach trójfazowych do zidentyfikowania zestawu wykorzystuje się numer kanału o najniższym numerze. Na przykład 
F1 oznacza zestaw kanałów trójfazowych F1/F2/F3, gdzie F to litera gniazda, zaś 1 to pierwszy z trzech kanałów.

Po uruchomieniu procesor centralny konfiguruje ustawienia niezbędne do scharakteryzowania wejść prądowych i 
napięciowych i wyświetla je we właściwej sekcji w sekwencji banków (opisano powyżej) w sposób przedstawiony poniżej 
dla maksymalnej konfiguracji: F1, F5, M1, M5, U1 oraz U5. 

5.3  Konfiguracja produktu

5.3.1  Zabezpieczenia

5.3.1.1  Omówienie zabezpieczeń
Dostępne są następujące funkcje zabezpieczeń:

• Zabezpieczenie hasłem — podstawowe, domyślne zabezpieczenie

• Zabezpieczenie EnerVista — dostępu oparty na rolach do różnych ekranów EnerVista oprogramowania i członów 
konfiguracyjnych. Funkcja ta jest domyślnie obecna w oprogramowaniu EnerVista.

• Zabezpieczenie CyberSentry — zaawansowane zabezpieczenia dostępne w ramach opcji oprogramowania. 
Zakupiona opcja jest włączona automatycznie, a domyślne zabezpieczenia hasłem i EnerVista są wyłączone.

Utrata hasła
W razie utraty wszystkich haseł możliwy jest powrót do normalnego stanu poprzez wyzerowanie jednostki do wartości 
domyślnych. Należy zwrócić uwagę, że wartości domyślne zostają przywrócone w przekaźniku, a nie tylko dla haseł.

W celu wyzerowania jednostki po utracie hasła należy:

1. Skontaktować się z obsługą klienta GE na adres email multilin.tech@ge.com, podając numer seryjny i pisząc z 
możliwego z zidentyfikowania firmowego konta poczty elektronicznej. Obsługa klienta podaje kod służący do 
wyzerowania przekaźnika do domyślnych ustawień fabrycznych.

2. Wprowadzić kod resetujący na panelu przednim w COMMANDS  RELAY MAINTENANCE  SERVICE COMMAND.

3. Zmienić hasło domyślne ChangeMe1# w sposób omówiony w punkcie Konfiguracja CyberSentry i Zmiana hasła 
domyślnego, który można znaleźć na końcu rozdziału Instalacja.

Wymagania dotyczące hasła
Konto użytkownika wymaga alfanumerycznego hasła spełniającego następujące wymagania:

• Hasło wymaga rozróżniania wielkich i małych liter

• Hasło nie może zawierać nazwy konta użytkownika ani części konta użytkownika składających się z więcej niż dwóch 
kolejnych znaków

• Hasło musi zawierać od 8 do 20 znaków

• Hasło musi zawierać znaki ze wszystkich następujących kategorii:

– wielkie litery alfabetu angielskiego (od A do Z)

– małe litery alfabetu angielskiego (od a do z)
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– 10 podstawowych cyfr (od 0 do 9)

– znaki inne niż alfabetyczne (na przykład ~, !, @, #, $,%, &)

5.3.1.2  Zabezpieczenie hasłem
SETTINGS  PRODUCT SETUP  SECURITY

C60 pozwala na wprowadzenie hasła z połączenia lokalnego bądź zdalnego.

Dostęp lokalny rozumie się jako dostęp do ustawień i komend z panelu przedniego. Dotyczy to zarówno wprowadzania z 
klawiatury jak i portu RS232. Dostęp zdalny rozumie się jako dostęp do ustawień i komend za pośrednictwem 
któregokolwiek tylnego portu komunikacyjnego. Dotyczy to połączeń Ethernet i RS485. Każda zmiana hasła lokalnego 
powoduje załączenie tej funkcjonalności.

ACCESS LEVEL (poziom dostępu) — opcja „Restricted” (ograniczony) oznacza, że jest dostęp do ustawień i komend, ale nie ma 
dostępu do konfiguracji fabrycznej. Następuje automatyczne przywrócenie ograniczonego poziomu dostępu zgodnie z 
wartościami ustawień limitu czasu poziomu dostępu. Poziom dostępu jest ustawiony na ograniczony w sytuacji, gdy 
zasilanie sterowania jest wyłączone i włączone.

Poziom „Factory Service” (serwis fabryczny) nie jest dostępny, jest przeznaczony wyłącznie do użytku fabrycznego.

Przewidziano dwa poziomy dostępu bezpieczeństwa dla użytkowników, setting oraz command, przy czym dla każdego z 
nich można ustanowić hasło. Użycie hasła dla każdego z tych poziomów decyduje o tym, czy użytkownicy mogą 
wprowadzać komendy lub zmieniać ustawienia. Kolejna opcja pozwala na określenie dostępu na poziomie setting i/lub 
command dla kont poszczególnych użytkowników.

• Setting (ustawienie) — dzięki niemu użytkownik może wprowadzać zmiany w wartościach dowolnych ustawień:

– zmiana dowolnych ustawień,

– praca w trybie testowym

• Command (komenda) — użytkownik nie może wprowadzać żadnych zmian w ustawieniach, ale może wykonywać 
następujące czynności:

– uruchamianie wyłączników za pomocą klawiatury na panelu przednim,

– zmiana stanu wejść wirtualnych,

– kasowanie zapisów zdarzeń,

– kasowanie zapisów oscylograficznych,

– kasowanie raportów zwarć,

– zmiana daty i godziny,

– kasowanie prądu wyładowania łukowego wyłącznika,

– kasowanie zapisów energii,

– czyszczenie rejestratora danych,

– kasowanie stanów przycisków programowanych przez użytkownika.

 ZABEZPIECZENIA
  ACCESS LEVEL:

Ograniczona
Zakres: Restricted, Command, Setting,
Factory Service (wyłącznie do użytku fabrycznego)

  CHANGE LOCAL
 PASSWORDS

See page 5-10

  CHANGE REMOTE
 PASSWORDS

See page 5-11

  ACCESS
 SUPERVISION

See page 5-11

  DUAL PERMISSION
 SECURITY ACCESS

See page 5-12

 PASSWORD ACCESS
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone
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Podczas wprowadzania ustawień lub hasła poleceń przez interfejs EnerVista lub dowolny inny interfejs szeregowy, 
użytkownik musi wprowadzić hasło połączenia. Przy podłączeniu z tyłu C60 konieczne jest użycie hasła zdalnego. Jeśli 
połączenie wykonano do portu RS232 na panelu przednim, należy stosować lokalne hasło.

Lokalne sesje ustawień i komend użytkownik inicjuje na wyświetlaczu na panelu przednim, a wyłącza je użytkownik lub 
upływ limitu czasu (poprzez ustawienia limitu czasu dostępu na poziomie setting i command). Zdalne sesje ustawień i 
komend inicjuje użytkownik oprogramowaniem EnerVista, a rozłącza użytkownik lub upływ limitu czasu.

Stan sesji (lokalna lub zdalna, ustawienia lub komendy) decyduje o stanie następujących argumentów FlexLogic:

• ACCESS LOC SETG OFF — aktywowany, gdy wyłączony jest lokalny dostęp na poziomie ustawień

• ACCESS LOC SETG ON — aktywowany, gdy lokalny dostęp na poziomie ustawień jest załączony

• ACCESS LOC CMND OFF — aktywowany, gdy lokalny dostęp na poziomie komend jest wyłączony

• ACCESS LOC CMND ON — aktywowany, gdy lokalny dostęp na poziomie komend jest załączony

• ACCESS REM SETG OFF — aktywowany, gdy zdalny dostęp na poziomie ustawień jest wyłączony

• ACCESS REM SETG ON — aktywowany, gdy zdalny dostęp na poziomie ustawień jest załączony

• ACCESS REM CMND OFF — aktywowany, gdy zdalny dostęp na poziomie komend jest wyłączony

• ACCESS REM CMND ON — aktywowany, gdy zdalny dostęp na poziomie komend jest załączony

PASSWORD ACCESS EVENTS (zdarzenia dostępu za pomocą hasła) — to ustawienie umożliwia zapisywanie zdarzeń dostępu za 
pomocą hasła w rejestratorze zdarzeń.

Zmiana haseł lokalnych
SETTINGS  PRODUCT SETUP  SECURITY  CHANGE LOCAL PASSWORDS

Jak opisano w poprzednim punkcie, są dwa poziomy dostępu bezpieczeństwa dla użytkowników, setting i command. 
Użycie hasła dla każdego z tych poziomów decyduje o tym, czy użytkownicy mogą wprowadzać komendy lub zmieniać 
ustawienia.

Aby uaktywnić dany poziom dostępu, niezbędne są prawidłowe kody haseł. W przypadku zaprogramowania opcji „Yes” dla 
ustawienia CHANGE COMMAND PASSWORD lub CHANGE SETTING PASSWORD poprzez interfejs panelu przedniego wywołana 
zostanie następująca sekwencja komunikatów:

1. ENTER NEW PASSWORD (wprowadź nowe hasło): ____________.

2. VERIFY NEW PASSWORD (potwierdź nowe hasło): ____________.

3. NEW PASSWORD HAS BEEN STORED. (Nowe hasło zostało zapisane.)

Aby uzyskać dostęp do zapisu do ustawienia, które jest ograniczone („Restricted”), należy zaprogramować w ustawieniu 
ACCESS LEVEL  w głównym menu Security opcję „Setting”, a następnie zmienić ustawienie lub spróbować zmienić 
ustawienie i postępować zgodnie z monitem i wprowadzić zaprogramowane hasło. Jeżeli hasło jest wprowadzone 
prawidłowo, użytkownik uzyska dostęp. Następuje automatyczne przywrócenie poziomu dostępu „Restricted” zgodnie z 
wartościami ustawień limitu czasu poziomu dostępu i w przypadku wyłączenia i włączenia zasilania.

Operacja zapisu komendy lub ustawienia jest niezbędna do tego, aby zaktualizować stan wymienionych 
argumentów zabezpieczenia zdalnego i lokalnego.

W momencie ustawienia lub zaktualizowania hasła do ustawień lub komend użytkownik traci dostęp poprzez 
graficzny panel przedni. Wystarczy ponownie się zalogować na graficznym panelu przednim.

W momencie ustawienia lub zaktualizowania hasła do ustawień lub komend poziom dostępu na panelu przednim 
jest wyświetlany jako komenda. Dzieje się tak, ponieważ graficzny panel przedni to klient Modbus i nie ma on 
automatycznego dostępu do zmiany hasła.

 CHANGE LOCAL
 PASSWORDS  CHANGE SETTING

PASSWORD: Nie
Zakres: No (nie), Yes (tak)

 CHANGE COMMAND
PASSWORD: Nie

Zakres: No (nie), Yes (tak)
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Zmiana haseł zdalnych
Prawidłowe hasła są niezbędne do tego, aby uaktywnić dany poziom dostępu do komend lub ustawień, co objaśniono w 
poprzednim punkcie.

SETTINGS  PRODUCT SETUP  SECURITY  CHANGE REMOTE PASSWORDS

Aby ustanowić hasło do komend lub ustawień w EnerVista, należy:

1. W oprogramowaniu EnerVista lub z panelu przedniego przejść do pozycji menu Settings > Product Setup > Security, 
aby otworzyć okno ustawień zdalnego hasła.

2. Kliknąć przycisk zmiany hasła do komend lub ustawień - Change.

3. Wprowadzić nowe hasło w polu New Password. Wymagania omówiono w punkcie Wymagania dotyczące hasła, 
który można znaleźć wcześniej w tym rozdziale. Jeżeli już użyto pierwotnego hasła, należy wprowadzić je w polu Enter 
Password i kliknąć przycisk Send Password to Device.

4. Ponownie wprowadzić hasło w polu Confirm Password.

5. Kliknąć przycisk OK. Hasło jest sprawdzone pod kątem zgodności z wymaganiami.

Nadzór nad dostępem
SETTINGS  PRODUCT SETUP  SECURITY  ACCESS SUPERVISION

Dostępne są poniższe ustawienia nadzoru nad dostępem.

Jeżeli hasła do ustawień i komend są jednakowe, wówczas to jedno hasło daje dostęp i do komend i do ustawień.

W przypadku ustanowienia połączenia zdalnego lokalne kody nie są widoczne.

 CHANGE REMOTE
 PASSWORDS  CHANGE SETTING

PASSWORD: Nie
Zakres: No (nie), Yes (tak)

 CHANGE COMMAND
PASSWORD: Nie

Zakres: No (nie), Yes (tak)

W razie ustanowienia lokalnego (szeregowego) połączenia z przekaźnikiem nie można wyświetlać kodów zdalnych.

 ACCESS
 SUPERVISION   ACCESS LEVEL

 TIMEOUTS
Patrz poniżej

 INVALID ATTEMPTS
BEFORE LOCKOUT: 3

Zakres: 2 do 5 w krokach po 1

 PASSWORD LOCKOUT
DURATION: 5 min

Zakres: 5 do 60 minut w krokach co 1
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INVALID ATTEMPTS BEFORE LOCKOUT (nieprawidłowe próby przed blokadą) — w tym ustawieniu określa się, ile razy można 
wprowadzić nieprawidłowe hasło w przeciągu trzech minut, zanim nastąpi blokada. W przypadku blokady argumenty 
FlexLogic LOCAL ACCESS DENIED lub REMOTE ACCESS DENIED zostaną ustawione na „On”. Po wygaśnięciu blokady zostanie 
przywrócony stan „Off” dla tych argumentów.

PASSWORD LOCKOUT DURATION (czas trwania blokady hasła) — w tym ustawieniu określa się czas, przez jaki C60 blokuje 
dostęp za pomocą hasła po dokonaniu prób wprowadzenia nieprawidłowego hasła w liczbie określonej w ustawieniu 
INVALID ATTEMPTS BEFORE LOCKOUT.

C60 daje możliwość alarmu po nieudanym wprowadzeniu hasła. Jeżeli nie powiedzie się potwierdzenie hasła w trakcie 
uzyskiwania dostępu do chronionego hasłem poziomu w przekaźniku (do ustawień lub do komend), aktywowany zostanie 
argument FlexLogic UNAUTHORIZED ACCESS. Można zaprogramować argument na alarm poprzez zestyki wyjściowe lub 
komunikację. Funkcja ta może posłużyć do zabezpieczenia przed zarówno nieuprawnionymi jak i przypadkowymi próbami 
uzyskania dostępu.

Argument UNAUTHORIZED ACCESS resetuje się za pomocą komendy COMMANDS  CLEAR RECORDS  RESET 
UNAUTHORIZED ALARMS. Zatem w celu zastosowania tego elementu przy zabezpieczeniach należy chronić hasłem poziom 
Command. Argument nie generuje zdarzeń ani celów.

Jeżeli wymagane są zdarzenia lub cele, można przypisać argument UNAUTHORIZED ACCESS do członu cyfrowego, dla 
którego zaprogramowano załączone dzienniki zdarzeń lub cele.

W poniższej tabeli przedstawiono ustawienia limitu czasu poziomów dostępu.

SETTINGS  PRODUCT SETUP  SECURITY  ACCESS SUPERVISION  ACCESS LEVEL TIMEOUTS

Za pomocą tych ustawień użytkownik może określić długość okresu bezczynności, jaki będzie wymagany przed 
przywróceniem ograniczonego poziomu dostępu. Należy zwrócić uwagę, że poziom dostępu jest ustawiony na 
ograniczony w sytuacji, gdy zasilanie sterowania jest wyłączone i włączone.

COMMAND LEVEL ACCESS TIMEOUT (limit czasu dostępu na poziomie komend) — w tym ustawieniu określa się długość okresu 
bezczynności (bez dostęp lokalnego i zdalnego), jaki będzie wymagany, zanim nastąpi powrót do dostępu ograniczonego z 
poziomu hasła do komend.

SETTING LEVEL ACCESS TIMEOUT (limit czasu dostępu na poziomie ustawień) — w tym ustawieniu określa się długość okresu 
bezczynności (bez dostęp lokalnego i zdalnego), jaki będzie wymagany, zanim nastąpi powrót do dostępu ograniczonego z 
poziomu hasła do ustawień.

Dostęp bezpieczeństwa z podwójnymi uprawnieniami
SETTINGS  PRODUCT SETUP  SECURITY  DUAL PERMISSION SECURITY ACCESS

Funkcja ta stanowi mechanizm zapobiegania nieuprawnionemu lub niezamierzonemu przesyłaniu ustawień do 
przekaźnika poprzez interfejs lokalny lub zdalny.

Poniższe ustawienia dostępne są jedynie poprzez interfejs lokalny (panel przedni).

• LOCAL SETTING AUTH (autoryzacja dla ustawień lokalnie) — to ustawienie służy do nadzorowania lokalnego dostępu do 
ustawień (poprzez panel przedni lub interfejs RS232). Prawidłowe wartości dla argumentów FlexLogic to albo „On” (wł., 
domyślnie) lub wartość włączonego dowolnego fizycznego zestyku wejściowego „Contact Input ~~ On”.

 ACCESS LEVEL
 TIMEOUTS  COMMAND LEVEL ACCESS

TIMEOUT: 5 min
Zakres: 5 do 480 minut w krokach co 1

 SETTING LEVEL ACCESS
TIMEOUT: 30 min

Zakres: 5 do 480 minut w krokach co 1

 DUAL PERMISSION
 SECURITY ACCESS  LOCAL SETTING AUTH:

Wł.
Zakres: wybrane argumenty FlexLogic (patrz poniżej)

 REMOTE SETTING AUTH:
Wł.

Zakres: argument FlexLogic

 ACCESS AUTH
TIMEOUT: 30 min

Zakres: 5 do 480 minut w krokach co 1
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Jeżeli ustawienie ma wartość „On,” wówczas lokalny dostęp do ustawień działa normalnie; tzn. wymagane jest lokalne 
hasło dla ustawień. Jeżeli to ustawienie ma wartość włączonego dowolnego zestyku wejściowego dla argumentu 
FlexLogic, wówczas konieczne jest aktywowanie (wł.) argumentu przed podaniem lokalnego hasła dla ustawień w celu 
uzyskania dostępu do ustawień.

Jeżeli nie ma autoryzacji dla dostępu do ustawień w przypadku pracy lokalnej (panel przedni lub interfejs RS232), a 
użytkownik będzie próbował uzyskać dostęp do ustawień, wówczas na panelu przednim zostanie wyświetlony 
komunikat UNAUTHORIZED ACCESS.

Jeżeli to ustawienie ma wartość „Off” (wył.), uaktualnienia oprogramowania układowego są zablokowane. Jeżeli to 
ustawienie ma wartość „On”, uaktualnienia oprogramowania układowego są dozwolone.

• REMOTE SETTING AUTH (autoryzacja dla ustawień zdalnie) — to ustawienie służy do nadzorowania zdalnego dostępu do 
ustawień (poprzez Ethernet lub interfejs RS485).

Jeżeli to ustawienie ma wartość „On” (ustawienie domyślne), wówczas zdalny dostęp do ustawień działa normalnie; 
tzn. wymagane jest zdalne hasło dla ustawień. Jeżeli to ustawienie ma wartość „Off”, wówczas zdalny dostęp do 
ustawień jest zablokowany nawet wtedy, gdy podano prawidłowe zdalne hasło dla ustawień Jeżeli to ustawienie ma 
wartość dowolnego innego argumentu FlexLogic, wówczas konieczne jest aktywowanie (nastawienie na wł.) 
argumentu przed podaniem zdalnego hasła dla ustawień w celu uzyskania dostępu do ustawień.

Jeżeli to ustawienie ma wartość „Off”, uaktualnienia oprogramowania układowego są zablokowane. Jeżeli to 
ustawienie ma wartość „On”, uaktualnienia oprogramowania układowego są dozwolone.

• ACCESS AUTH TIMEOUT (limit czas autoryzacji dostępu) — to ustawienie określa opóźnienie limitu czasu dla lokalnego 
dostępu do ustawień. To ustawienie ma zastosowanie wtedy, gdy ustawienie LOCAL SETTING AUTH zaprogramowano 
na dowolny argument oprócz „On”. Stan argumentu FlexLogic podlega ciągłemu monitorowaniu pod kątem przejścia 
z wył. na wł. Gdy to nastąpi, dozwolony jest dostęp lokalny i uruchomiony jest timer zaprogramowany na wartość 
ustawienia ACCESS AUTH TIMEOUT. Gdy ten timer zakończy odmierzanie czasu, natychmiast nastąpi odmowa 
lokalnego dostępu do ustawień. Jeżeli dostęp będzie dozwolony i nastąpi przejście z wył. na wł argumentu FlexLogic, 
limit czasu zostanie uruchomiony ponownie. Status tego timera jest aktualizowany co pięć sekund.

Poniższe ustawienia dostępne są jedynie poprzez interfejs zdalny (EnerVista UR Setup). Wybrać pozycję menu Settings > 
Product Setup > Security, aby wyświetlić okno ustawień zabezpieczeń.

Ustawienie Remote Settings Authorized (autoryzowano dla ustawień zdalnie) służy do nadzorowania zdalnego dostępu 
do ustawień (poprzez Ethernet lub interfejs RS485). Jeżeli to ustawienie ma wartość „On” (ustawienie domyślne), wówczas 
zdalny dostęp do ustawień działa normalnie; tzn. wymagane jest zdalne hasło dla ustawień. Jeżeli to ustawienie ma 
wartość „Off”, wówczas zdalny dostęp do ustawień jest zablokowany nawet wtedy, gdy podano prawidłowe zdalne hasło 
dla ustawień Jeżeli to ustawienie ma wartość dowolnego innego argumentu FlexLogic, wówczas konieczne jest 
aktywowanie (wł.) argumentu przed podaniem zdalnego hasła dla ustawień w celu uzyskania dostępu do ustawień.
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Ustawienie Access Authorized Timeout (limit czasu autoryzowanego dostępu) określa opóźnienie limitu czasu dla 
zdalnego dostępu do ustawień. Ma ono zastosowanie wtedy, gdy ustawienie Remote Settings Authorized 
zaprogramowano na dowolny argument oprócz „On” lub „Off”. Stan argumentu FlexLogic podlega ciągłemu 
monitorowaniu pod kątem przejścia z wył. na wł. Gdy to nastąpi, dozwolony jest dostęp zdalny i uruchomiony jest timer 
zaprogramowany na wartość ustawienia Access Authorized Timeout. Gdy ten timer zakończy odmierzanie czasu, 
natychmiast nastąpi odmowa zdalnego dostępu do ustawień. Jeżeli dostęp będzie dozwolony i nastąpi przejście z wył. na 
wł argumentu FlexLogic, limit czasu zostanie uruchomiony ponownie. Status tego timera jest aktualizowany co pięć 
sekund.

5.3.1.3  Zabezpieczenie EnerVista

Aktywowanie systemu zarządzania zabezpieczeniami
System zabezpieczenia EnerVista umożliwia administratorowi zarządzanie uprawnieniami dostępu wielu użytkowników 
EnerVista.

Jest on domyślnie wyłączony, aby umożliwić dostęp do urządzenia bezpośrednio po jego instalacji. Gdy to zabezpieczenie 
jest wyłączone, wszyscy użytkownicy mają dostęp administratora. GE zaleca włączenie zabezpieczenia EnerVista przed 
oddaniem urządzenia do eksploatacji.

W celu włączenia systemu zabezpieczenia i wprowadzenia wymogu użycia hasła, należy:

1. Wybrać menu Security > User Management, aby otworzyć okno zarządzania użytkownikami.

2. Zaznaczyć pole wyboru Enable Security w lewym dolnym rogu, aby włączyć system zarządzania zabezpieczeniami.

3. Kliknąć przycisk Ok.

W tym momencie włączone jest zabezpieczenie dla oprogramowania EnerVista UR Setup. Po uruchomieniu 
oprogramowania użytkownicy muszą od tego momentu wprowadzać nazwę użytkownika i hasło.

Dodanie nowego konta użytkownika
Poniższe warunki są niezbędne, jeżeli chcemy dodać konta użytkowników do systemu zarządzania zabezpieczeniami 
EnerVista:

• Użytkownik, który dodaje konto, musi mieć prawa administratora

Jeżeli wymuszone zostanie wprowadzanie hasła dzięki tej funkcji, należy się upewnić, że znane jest hasło 
administratora. Jeżeli nie, wówczas w przypadku zablokowania sobie dostępu do oprogramowania należy 
skontaktować się z GE Grid Solutions i uzyskać domyślne hasło dla urządzenia UR. Domyślne hasło w przypadku 
korzystania z CyberSentry to „ChangeMe1#”.
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• System zarządzania zabezpieczeniami EnerVista musi być włączony (poprzedni punkt)

Aby dodać konto użytkownika, należy:

1. W górnym menu wybrać pozycję Security > User Management, aby otworzyć okno zarządzania użytkownikami.

2. W polu User wprowadzić nazwę użytkownika. Nazwa użytkownika musi zawierać od czterech do 20 znaków.

3. Wybrać prawa dostępu użytkownika zaznaczając pole wyboru w jednym lub wielu polach.

W tabeli przedstawiono prawa dostępu.

Table 5-1: Podsumowanie praw dostępu

4. Kliknąć OK, aby dodać konto użytkownika do systemu.

Modyfikowanie uprawnień użytkownika
Poniższe warunki są niezbędne, jeżeli chcemy modyfikować uprawnienia użytkowników w systemie zarządzania 
zabezpieczeniami EnerVista:

• Użytkownik, który modyfikuje uprawnienia, musi mieć prawa administratora

• System zarządzania zabezpieczeniami EnerVista musi być włączony (aktywowane pole wyboru Enable Security)

Aby zmodyfikować uprawnienia użytkownika, należy:

1. W górnym menu wybrać pozycję Security > User Management, aby otworzyć okno zarządzania użytkownikami.

Pole Opis

Usuń wpis Usuwa konto użytkownika w momencie wyjścia z okna zarządzania użytkownikami

Wartości rzeczywiste Zezwala użytkownikowi na odczytywanie wartości rzeczywistych

Ustawienia Zezwala użytkownikowi na odczytywanie wartości ustawień

Komendy Zezwala użytkownikowi na wykonywanie komend

Rejestrator zdarzeń Zezwala użytkownikowi na korzystanie z rejestratora zdarzeń

FlexLogic Zezwala użytkownikowi na odczytywanie wartości FlexLogic

Aktualizacja 
informacji

Zezwala użytkownikowi na dokonywanie zapisów w każdej funkcji, dla której ma on uprawnienia odczytu. 
Jeżeli aktywne są same którekolwiek pola spośród pól Settings, Event Recorder i FlexLogic, użytkownikowi 
przyznano dostęp polegający na odczycie. Jeżeli dowolne z tych pól jest włączone razem z polem Update 
Info, użytkownik ma dostęp polegający zarówno na odczycie jak i na zapisie. Użytkownik nie ma dostępu do 
zapisu tych funkcji, których nie aktywowano, nawet jeżeli aktywowano pole Update Info.

Admin Aktywowanie tego pola wyboru powoduje, że użytkownik staje się administratorem EnerVista UR Setup i 
posiada wszystkie prawa administracyjne. Należy zachować ostrożność przydzielając prawa 
administratora.
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2. W polu User odnaleźć nazwę użytkownika.

3. Zmodyfikować prawa dostępu użytkownika zaznaczając lub odznaczając jedno lub wiele pól.

W tabeli przedstawiono prawa dostępu.

Table 5-2: Podsumowanie praw dostępu

4. Kliknąć OK, aby zapisać zmiany.

5.3.1.4  Zabezpieczenie CyberSentry

Oprogramowanie EnerVista umożliwia konfigurowanie i uwierzytelnianie dostępu do C60 za pomocą serwera lub 
urządzenia. Dostęp do funkcji zależy od roli użytkownika.

Ekran logowania w EnerVista ma dwie opcje dostępu do C60, jest to uwierzytelnianie z serwera i z urządzenia.

Pole Opis

Usuń wpis Usuwa konto użytkownika w momencie wyjścia z okna zarządzania użytkownikami

Wartości rzeczywiste Zezwala użytkownikowi na odczytywanie wartości rzeczywistych

Ustawienia Zezwala użytkownikowi na odczytywanie wartości ustawień

Komendy Zezwala użytkownikowi na wykonywanie komend

Rejestrator zdarzeń Zezwala użytkownikowi na korzystanie z cyfrowego rejestratora zwarć

FlexLogic Zezwala użytkownikowi na odczytywanie wartości FlexLogic

Aktualizacja 
informacji

Zezwala użytkownikowi na dokonywanie zapisów w każdej funkcji, dla której ma on uprawnienia odczytu. 
Jeżeli aktywne są same którekolwiek pola spośród pól Settings, Event Recorder i FlexLogic, użytkownikowi 
przyznano dostęp polegający na odczycie. Jeżeli dowolne z tych pól jest włączone razem z polem Update 
Info, użytkownik ma dostęp polegający zarówno na odczycie jak i na zapisie. Użytkownik nie ma dostępu do 
zapisu tych funkcji, których nie aktywowano, nawet jeżeli aktywowano pole Update Info.

Admin Aktywowanie tego pola wyboru powoduje, że użytkownik staje się administratorem EnerVista UR Setup i 
posiada wszystkie prawa administracyjne. Należy zachować ostrożność przydzielając prawa 
administratora.

Ten element wymaga opcji programowej CyberSentry. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie 
Kody zamówienia w rozdziale 2.
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Figure 5-2: Ekran logowania do CyberSentry

W przypadku wybrania typu uwierzytelnienia (Authentication Type) z serwera („Server”) C60 korzysta z serwera RADIUS a 
nie ze swojej lokalnej bazy danych uwierzytelniania w celu uwierzytelnienia użytkownika.

Wybór przycisku urządzenia („Device”) powoduje, że C60 korzysta ze swojej lokalnej bazy danych uwierzytelniania a nie z 
serwera RADIUS w celu uwierzytelnienia użytkownika. W takim przypadku wykorzystuje wbudowane role (administrator, 
inżynier, nadzorca, operator, obserwator lub administrator i nadzorca, gdy wyłączone jest uwierzytelnianie z urządzenia) 
jako konta logowania a skojarzone hasła są zapisane w pamięci urządzenia C60. W takim przypadku dostęp nie jest 
związany z danym użytkownikiem. W przypadkach, gdy wymagany jest dostęp związany z danym użytkownikiem, 
zwłaszcza dla procesów podlegającym audytowi ze względu na zgodność z przepisami, należy używać wyłącznie 
uwierzytelnienia z serwera (RADIUS).

Żadne hasła ani informacje bezpieczeństwa nie są wyświetlane w postaci zwykłego tekstu przez oprogramowanie 
EnerVista ani przez urządzenie UR. Nie są też one przesyłane bez zabezpieczenia kryptograficznego.

Gdy zabezpieczenie CyberSentry jest włączone, komunikacja Modbus przez Ethernet jest zaszyfrowana, co nie zawsze jest 
tolerowane przez systemy SCADA. Przekaźnik uniwersalny posiada funkcję obejścia dostępu na wypadek takich sytuacji, 
co pozwala na niezaszyfrowaną komunikację Modbus przez Ethernet. Ustawienie Bypass Access jest dostępne na ekranie 
SETTINGS  PRODUCT SETUP  SECURITY  SUPERVISORY. Należy zwrócić uwagę, że inne protokoły (DNP, 101, 103, 104, 
EGD) nie są szyfrowane i stanowią dobre opcje komunikacji dla systemów SCADA, gdy włączone jest zabezpieczenie 
CyberSentry.

Używając tylnego portu RS485 i CyberSentry można  odczytywać rejestry w maksymalnym buforem 64 bajtów. Nie można 
zapisywać ustawień, więc należy użyć innego portu.

Ustawienia CyberSentry za pośrednictwem EnerVista
Ustawienia zabezpieczenia CyberSentry konfiguruje się pod Device > Settings > Product Setup > Security.

Otwarte są tylko te porty (TCP/UDP) i usługi, które są potrzebne do konfiguracji urządzenia oraz dla funkcji 
włączanych przez użytkownika. Wszystkie pozostałe porty są zamknięte. Na przykład Modbus jest włączony 
domyślnie, więc jego port TCP 502 jest otwarty. Ale jeżeli Modbus jest wyłączony, port 502 jest zamknięty. 
Przeprowadzono testy tej funkcji i nie stwierdzono, aby jakiekolwiek nieużywane porty były otwarte.
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Figure 5-3: Panel zabezpieczeń przy zainstalowanej opcji CyberSentry

Dla opcji Device > Settings > Product Setup > Supervisory panel wygląda następująco:

Figure 5-4: Panel nadzoru

Dla panelu zabezpieczenia dostępne są poniższe ustawienia.
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Table 5-3: Ustawienia serwera RADIUS

Table 5-4: Ogólne ustawienia zabezpieczeń

Nazwa ustawienia Opis Minimum Maksimum Domyślne Jedno
stki

Minimalne 
uprawnienia

Primary RADIUS IP 
Address 

Adres IP głównego serwera RADIUS. 
Wartość domyślna wskazuje, że nie 
skonfigurowano żadnego 
podstawowego serwera RADIUS, zatem 
serwer RADIUS jest wyłączony.
Aby jakiekolwiek zmiany zaczęły 
obowiązywać, należy ponownie 
uruchomić przekaźnik.

0.0.0.0 223.255.255.254 0.0.0.0 - Administrator

Primary 
Authentication Port

Port uwierzytelniania RADIUS 1 65535 1812 - Administrator

Primary Accounting 
Port 

Port ewidencjonowania aktywności 
RADIUS

1 65535 1813 - Administrator

Vendor ID Identyfikator, który określa atrybuty 
właściwe dla danego dostawcy RADIUS 
używane przy protokole

Wartość, 
która 
oznacza 
General 
Electric

Administrator

RADIUS 
Authentication 
Method 

Metoda uwierzytelniania stosowana 
przez serwer RADIUS. Może stosować 
EAP-TTLS, PEAP-GTC lub PAP. Wybór 
opcji PEAP-GTC spowoduje wyłączenie 
uwierzytelniania RADIUS.

EAP-TTLS PAP 
EAP-TTLS

- Administrator

RADIUS 
Authentication 
(Shared) Secret 

Wspólny klucz tajny używany do 
uwierzytelniania. Wyświetlany w postaci 
gwiazdek. To ustawienie musi spełniać 
wymagania dotyczące haseł 
CyberSentry.

Patrz punkt 
Wymagania 
dotyczące 
hasła, 
wcześniej w 
tym rozdziale

Wymagania, 
patrz następny 
punkt dot. haseł

N/D - Administrator

Timeout Limit czasu w sekundach pomiędzy 
kolejnymi żądaniami ponownej 
transmisji

0 9999 10 s Administrator

Retries Liczba ponownych prób przed 
zaniechaniem

0 9999 3 - Administrator

Confirm RADIUS 
Authentication 
(Shared) Secret 

Potwierdzenie wspólnego klucza 
tajnego. Wpis jest wyświetlany w postaci 
gwiazdek.

Patrz punkt 
Wymagania 
dotyczące 
hasła

245 znaków N/D - Administrator

Nazwa ustawienia Opis Minimum Maksimu
m

Domyślne Jedno
stki

Minimalne 
uprawnienia

Session Lockout Liczba uwierzytelnień zakończonych 
niepowodzeniem, zanim urządzenie zablokuje 
kolejne próby uwierzytelniania na okres 
blokady

0 (blokada 
wyłączona)

99 3 - Administrator

Session Lockout 
Period

Okres w minutach, przez jaki użytkownik nie 
może się zalogować po wystąpieniu blokady

0 (brak okresu) 9999 3 min Administrator

Syslog Server IP 
Address

Adres IP docelowego serwera Syslog, do 
którego przesyłane są wszystkie zdarzenia 
zabezpieczeń

0.0.0.0 223.255.
255.254

0.0.0.0 - Administrator

Syslog Server Port 
Number

Numer portu UDP docelowego serwera Syslog, 
do którego przesyłane są wszystkie zdarzenia 
zabezpieczeń

1 65535 514 - Administrator
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Device 
Authentication

Po załączeniu (opcja „Enabled”) dozwolone jest 
uwierzytelnianie z lokalnego urządzenia za 
pomocą ról. Po wyłączeniu (opcja „Disabled”) 
tego ustawienia przekaźnik uniwersalny 
dokonuje uwierzytelnienia tylko z serwera AAA 
(RADIUS).
UWAGA: Administrator i Nadzorca (jeżeli są 
nadal włączeni) pozostają aktywni nawet 
wtedy, gdy wyłączone jest uwierzytelnianie z 
urządzenia. Jedyne uprawnienie lokalnego 
Administratora to ponowne włączenie 
uwierzytelniania z urządzenia, gdy 
uwierzytelnianie z urządzenia jest wyłączone. 
Aby ponownie włączyć uwierzytelnianie z 
urządzenia, Nadorca odblokowuje urządzenie 
na potrzeby zmian ustawień i wtedy 
Administrator może ponownie włączyć 
uwierzytelnianie z urządzenia.

Wyłączone Załączone Załączone - Administrator

Firmware Lock
(via Lock Relay)

Wskazuje, czy urządzenie otrzymuje 
uaktualnienia oprogramowania układowego. 
Jeżeli ustawienie jest załączone (opcja 
„Enabled”) i dokonana zostanie próba 
uaktualnienia oprogramowania układowego, 
urządzenie odrzuca uaktualnienie i wyświetla 
komunikat błędu mówiący, że ustawiona jest 
blokada. Po każdym uaktualnieniu 
oprogramowania układowego nastąpi 
przywrócenie wartości domyślnej w tym 
ustawieniu.

Ustawienie Lock Relay blokuje ustawienia oraz 
uaktualnienia oprogramowania układowego.

Wyłączone Załączone Załączone - Administrator

Factory Service 
Mode

Gdy ustawienie jest załączone (opcja 
„Enabled”), urządzenie może przejść do trybu 
serwisu fabrycznego. Aby je załączyć, 
niezbędne jest uwierzytelnienie przez 
Nadzorcę.

Wyłączone Załączone Wyłączon
e

- Nadzorca 
(Administrator, 
gdy Nadzorca 
jest wyłączony)

Restore to Defaults Ustawia domyślne ustawienia fabryczne w 
urządzeniu

Nie Tak Nie - Administrator

Supervisor Role Załączenie (opcja „Enabled”) powoduje, że rola 
Nadzorcy jest aktywna. Aby załączyć, 
niezbędne jest uwierzytelnienie przez 
Administratora. Wyłączenie (opcja „Disabled”) 
powoduje, że rola Nadzorcy jest nieaktywna. 
Aby wyłączyć, niezbędne jest uwierzytelnienie 
przez Nadzorcę.

Wyłączone Załączone Załączone - Administrator do 
załączenia i 
Nadzorca do 
wyłączenia

RADIUS user names Zapewnia, że nazwy użytkowników RADIUS są 
inne niż nazwy ról lokalnych/urządzenia

Patrz 
dokumenty 
dotyczące 
serwera 
RADIUS

Patrz 
dokument
y 
dotyczące 
serwera 
RADIUS

- Administrator

Password Role lokalne/urządzenia, oprócz Obserwatora 
są chronione hasłem. Wszyscy użytkownicy 
RADIUS są chronieni hasłem.

Patrz punkt 
Wymagania 
dotyczące 
hasła, 
wcześniej w 
tym rozdziale

Wymagani
a, patrz 
następny 
punkt dot. 
haseł

Change
Me1#

Tekst Określona rola 
oraz 
Administrator, z 
wyjątkiem 
Nadzorcy w 
przypadku, gdy 
jest tylko ta rola

Nazwa ustawienia Opis Minimum Maksimu
m

Domyślne Jedno
stki

Minimalne 
uprawnienia
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Table 5-5: Ustawienia alarmów zabezpieczenia

Ustawienia CyberSentry za pośrednictwem panelu przedniego
SETTINGS  PRODUCT SETUP  SECURITY

LOGIN — to ustawienie ma zastosowanie tylko do uwierzytelniania z urządzenia. To ustawienie pozwala użytkownikowi 
zalogować się w określonej, przedstawionej tu roli. Dla roli Nadzorcy należy załączyć ustawienie „Supervisor Role”. Aby 
wylogować się, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy urządzenie w EnerVista i wybrać opcję Disconnect.

Za każdym logowaniem w nowej roli użytkownik jest proszony o wprowadzenie hasła. Hasła muszą spełniać wymagania 
określone we wcześniejszej części tego rozdziału, w punkcie Wymagania dotyczące hasła. Urządzenie UR obsługuje pięć 
ról. Role mają odpowiadające im hasła, z wyjątkiem roli Obserwatora, która nie wymaga hasła. Nie przewidziano limitów 
czasu dla administratora, inżyniera, operatora i nadzorcy, gdy zalogowanie nastąpiło z panelu przedniego; należy 
wylogować się ręcznie lub użyć komend Command > Security w oprogramowaniu.

Role rozumie się następująco:

• Administrator — pełny dostęp do odczytu/zapisu wszystkich ustawień i komend. Ta rola nie zezwala na jednoczesny 
dostęp. Rola ta posiada argument wskazujący, gdy jest ona zalogowana.

Nazwa ustawienia Opis / szczegóły Min. Maks. Domyślne Jednostki Minimalne 
uprawnienia

Failed 
Authentications

Liczba wartość progowa wskazująca, kiedy 
zostanie uruchomiony alarm w celu wskazania, 
że nastąpiło zbyt wiele prób uwierzytelnienia 
zakończonych niepowodzeniem

0 
(wyłączon
e)

99 3 - Administrator

Blokada sprzętowa Wartość wskazująca, czy urządzenie może 
otrzymać uaktualnienie oprogramowania 
układowego. Jeżeli ustawienie jest załączone 
(opcja „Enabled”) i dokonana zostanie próba 
uaktualnienia oprogramowania układowego, 
aktywuje się alarm urządzenia. Jeżeli będzie 
wyłączone (opcja „Disabled”), alarm urządzenia 
nie zostanie aktywowany. Po każdym 
uaktualnieniu oprogramowania układowego 
nastąpi przywrócenie wartości domyślnej w 
tym ustawieniu.

Wyłączon
e

Załączo
ne

Załączone - Administrator

Blokada ustawień Wartość wskazująca, czy urządzenie może 
akceptować dowolne zmiany ustawień. Jeżeli 
ustawienie jest załączone (opcja „Enabled”) i 
dokonana zostanie próba zmiany ustawień, 
aktywuje się alarm urządzenia. Jeżeli będzie 
wyłączone (opcja „Disabled”), alarm urządzenia 
nie zostanie aktywowany.

Wyłączon
e

Załączo
ne

Załączone - Nadzorca 
(Administrator, 
jeżeli Nadzorca 
został 
wyłączony)

 SECURITY
 

LOGIN:
Brak

Zakres: Administrator, Engineer, Supervisor,
Operator, Factory (wyłącznie do użytku fabrycznego), 

  CHANGE LOCAL
 PASSWORDS

See page 5-22

  SESSION
 SETTINGS

See page 5-22

  RESTORE DEFAULTS
 

See page 5-23

  SUPERVISORY
 

See page 5-23

 SYSLOG IP ADDRESS:
0.0.0.0

Zakres: 0.0.0.0, 255.255.255.255

 SYSLOG PORT NUMBER:
514

Zakres: 1 do 65535
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• Engineer (inżynier) — pełny dostęp do odczytu/zapisu wszystkich ustawień i komend, oprócz konfigurowania ustawień 
Security i uaktualnień oprogramowania układowego. Ta rola nie zezwala na jednoczesny dostęp.

• Operator — Operator posiada dostęp do odczytu/zapisu wszystkich ustawień w menu/sekcji Commands. Rola ta nie 
funkcjonuje offline.

• Supervisor (nadzorca) — ta rola ma jedynie funkcję zatwierdzania. Uwierzytelnienie przez tę rolę zatwierdza zmiany 
ustawień zgłoszone przez Administratora lub Inżyniera. Rola Nadzorcy dokonuje uwierzytelnienia, aby odblokować 
przekaźnik uniwersalny na potrzeby zmian ustawień, a nie żeby zatwierdzić zmiany po fakcie. Tylko Nadzorca może 
nastawić Settings Lock i Firmware Lock w ustawieniach Security. Rola ta dysponuje również zdolnością wymuszenia 
wylogowania każdej innej roli i wyczyszczenia dziennika zdarzeń zabezpieczeń. Można wyłączyć tę rolę, ale wyłącznie 
w drodze uwierzytelnienia przez Nadzorcę. Gdy ta rola zostanie wyłączona, jej uprawnienia zostają przydzielone do 
roli Administrator.

• Observer (obserwator) — ta rola ma dostęp tylko do odczytu wszystkich ustawień C60. Rola ta zezwala na 
nieograniczony jednoczesny dostęp, lecz nie dysponuje dostępem pozwalającym na pobieranie jakichkolwiek plików z 
urządzenia. Rola Obserwatora jest rolą domyślną, jeżeli nie przeprowadzono w urządzeniu żadnego uwierzytelniania. 
Ta rola wyświetlana jest na panelu przednim jako „None” (brak). Przy uwierzytelnianiu lokalnym hasło nie jest 
wymagane dla tej roli. Przy uwierzytelnianiu przez serwer RADIUS hasło jest konieczne.

Zmiana haseł lokalnych
SETTINGS  PRODUCT SETUP  SECURITY  CHANGE LOCAL PASSWORDS

Menu zostaje wyświetlone na panelu przednim po pomyślnym zalogowaniu się roli Administratora.

Ustawienie LOGIN w tym menu jest podobne do ustawienia opisanego w pozycji SETTINGS > PRODUCT SETUP > SECURITY z 
wyjątkiem roli fabrycznej.

Hasła są przechowywane w formacie tekstowym. Nie stosuje się szyfrowania.

Ustawienia sesji
SETTINGS  PRODUCT SETUP  SECURITY  SESSION SETTINGS

Rola Factory service nie jest dostępna. Służy ona wyłącznie do użytku fabrycznego.

Komunikat o braku dostępu lokalnego wyświetlony na panelu przednim może oznaczać, że należy zalogować się w 
urządzeniu UE, aby dokończyć działanie.

 CHANGE LOCAL
 PASSWORDS  LOGIN:

Brak
Zakres: 20 znaków alfanumerycznych

 NEW PASSWORD: Zakres: 20 znaków alfanumerycznych

 CONFIRM PASSWORD: Zakres: 20 znaków alfanumerycznych

W trybie uwierzytelniania z urządzenia rola Obserwatora nie ma skojarzonego ze sobą hasła. W trybie 
uwierzytelniania z serwera rola Obserwatora wymaga hasła.
W przypadku zablokowania sobie dostępu do oprogramowania należy skontaktować się z GE Grid Solutions i 
uzyskać domyślne hasło. Domyślne hasło w przypadku korzystania z CyberSentry to „ChangeMe1#”.
Po ustanowieniu haseł Administrator, za zatwierdzeniem przez Nadzorcę może zmienić hasło skojarzone z daną 
rolą.

W CyberSentry szyfrowanie haseł nie jest obsługiwane.

 SESSION
 SETTINGS  SESSION LOCKOUT:

  3
Zakres: 0 do 99

 SESSION LOCKOUT
PERIOD: 3 min

Zakres: 0 do 9999 minut
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SESSION LOCKOUT (blokada sesji) — w tym ustawieniu określa się liczbę uwierzytelnień zakończonych niepowodzeniem, 
zanim urządzenie zablokuje kolejne próby uwierzytelniania na okres blokady. Wartość zero oznacza, że blokada jest 
wyłączona.

SESSION LOCKOUT PERIOD (okres blokady sesji) — w tym ustawieniu określa się okres blokady w postaci okresu czasu w 
minutach. Wartość 0 oznacza brak okresu blokady.

Przywrócenie ustawień domyślnych
SETTINGS  PRODUCT SETUP  SECURITY  RESTORE DEFAULTS

LOAD FACTORY DEFAULTS (załaduj fabryczne ustawienia domyślne) — to ustawienie służy do wyzerowania wszystkich 
ustawień, komunikacji oraz haseł bezpieczeństwa. Rola Administratora służy do zmiany tego ustawienia, zaś rola 
Nadzorcy (jeśli nie jest wyłączona) do zatwierdzenia tego ustawienia.

Menu nadzoru
SETTINGS  PRODUCT SETUP  SECURITY  SUPERVISORY

Ustawienia menu Supervisory są dostępne tylko dla roli Nadzorcy, lub, gdy jest ona wyłączona, tylko dla roli 
Administratora.

DEVICE AUTHENTICATION (uwierzytelnianie z urządzenia) — to ustawienie jest załączone domyślnie, czyli wybrana jest opcja 
„Yes”. Po załączeniu dozwolone jest uwierzytelnianie z urządzenia za pomocą ról. Po wyłączeniu tego ustawienia 
przekaźnik uniwersalny dokonuje uwierzytelnienia tylko z serwera AAA (RADIUS). Jednak role Administratora i Nadzorcy 
(gdy są załączone) pozostają aktywne nawet wtedy, gdy uwierzytelnianie z urządzenia zostanie wyłączone, a ich jedynym 
uprawnieniem będzie ponowne włączenie uwierzytelniania z urządzenia. Aby ponownie włączyć uwierzytelnianie z 
urządzenia, Nadzorca odblokowuje urządzenie na potrzeby zmian ustawień, wtedy Administrator ponownie włącza 
uwierzytelnianie z urządzenia.

BYPASS ACCESS (obejście dostępu) — funkcja zabezpieczenia z obejściem zapewnia łatwiejszy dostęp, bez uwierzytelniania i 
szyfrowania na potrzeby takich szczególnych sytuacji, w których uważa się to za bezpieczne. Tylko Nadzorca, lub tylko 
Administrator, gdy rola Nadzorcy jest wyłączona, może załączyć tę funkcję.

 RESTORE DEFAULTS
  LOAD FACTORY

DEFAULTS: Nie
Zakres: Tak, Nie

 SUPERVISORY
  DEVICE

AUTHENTICATION: Tak
Zakres: Tak, Nie

 BYPASS ACCESS:
Wyłączone

Zakres: Local, Remote, Local and Remote, Disabled, 
Pushbuttons

 LOCK RELAY:
Wyłączone

Zakres: Załączona/Wyłączona

 FACTORY SERVICE
MODE: Wyłączone

Zakres: Załączona/Wyłączona

  SELF TESTS


Patrz poniżej

 SUPERVISOR ROLE:
Wyłączone

Zakres: Załączona/Wyłączona

 SERIAL INACTIVITY
TIMEOUT: 1 min

Zakres: 1 do 9999 minut

Tryb Przedni panel lub port szeregowy (RS232, RS485) Ethernet

Tryb normalny Uwierzytelnianie — kontrola dostępu oparta na rolach 
(RBAC)
i hasła w postaci niezaszyfrowanej

Uwierzytelnianie — RBAC i hasła zaszyfrowane
Tunelowanie SSH

Tryb dostępu z 
obejściem

Bez haseł dla dozwolonych poziomów RBAC Bez haseł dla dozwolonych poziomów RBAC
Bez tunelowania SSH
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Opcje obejścia są następujące:

• Local (lokalne) — pomija uwierzytelnianie dla przycisków, klawiatury, RS232 i RS485

• Remote (zdalne) — pomija uwierzytelnianie dla Ethernetu

• Local and Remote (lokalne i zdalne) — pomija uwierzytelnianie dla przycisków, klawiatury, RS232, RS485 oraz 
Ethernetu

• Pushbuttons (przyciski) — pomija uwierzytelnianie tylko dla przycisków na panelu przednim. W przypadku graficznego 
panelu przedniego pomija się również uwierzytelnianie dla przycisków bocznych do sterowania wyłącznikami i 
odłącznikami.

LOCK RELAY (blokada przekaźnika) — to ustawienie wykorzystuje wartość Boole'owską (Enabled/Disabled), aby wskazać, czy 
urządzenie akceptuje zmiany ustawień i czy urządzenie może odebrać uaktualnienie oprogramowania układowego. 
Zmiany tego ustawienia może dokonać rola Nadzorcy, jeżeli jest włączona, lub rola Administrator, jeżeli rola Nadzorcy jest 
wyłączona. Rola Nadzorcy wyłącza to ustawienie, aby przekaźnik zaczął przyjmować zmiany ustawień, zmiany komend 
lub uaktualnienie oprogramowania układowego. Po zastosowaniu wszystkich zmian ustawień lub wykonaniu komend 
Nadzorca załącza to ustawienie, aby zablokować zmiany ustawień.

Przykład: Jeżeli to ustawienie jest załączone i dokonana zostanie próba zmiany ustawień lub uaktualnienia 
oprogramowania układowego, urządzenie UR odrzuci zmiany ustawień lub odrzuci uaktualnianie oprogramowania 
układowego. Jeżeli to ustawienie będzie wyłączone, urządzenie UR będzie akceptować zmiany ustawień i uaktualnienie 
oprogramowania układowego.

Ta rola jest wyłączona domyślnie.

FACTORY SERVICE MODE (tryb serwisu fabrycznego) — gdy jest on załączony (opcja „Enabled”), urządzenie może przejść w tryb 
serwisu fabrycznego. Aby załączyć to ustawienie, niezbędne jest uwierzytelnienie przez Nadzorcę. Wartość domyślna to 
„Disabled” (wyłączone).

SUPERVISOR ROLE (rola Nadzorcy) — gdy ustawienie jest on załączone (opcja „Enabled”), rola Nadzorcy jest aktywna. Do 
wyłączenia (opcja „Disabled”) tego ustawienia niezbędne jest uwierzytelnienie przez Nadzorce. W razie wyłączenia rola 
Nadzorcy nie może się logować. W takim przypadku Administrator może zmieniać ustawienia w menu Supervisory.

W razie włączenia tego ustawienia zmiana ustawień w menu Supervisory wymaga uwierzytelniania przez Nadzorcę. Jeżeli 
Nadzorca wyłączy swoją rolę po uwierzytelnieniu, sesja Nadzorcy pozostanie ważna do momentu przełączenia na inną 
rolę za pomocą MMI lub do momentu zakończenia bieżącej sesji Nadzorcy w przypadku korzystania z komunikacji.

Ta rola jest wyłączona domyślnie.

SERIAL INACTIVITY TIMEOUT (limit czasu bezczynności portu szeregowego) — jeżeli rola jest zalogowana za pośrednictwem 
portu szeregowego, następuje automatyczne jej wylogowanie po odmierzeniu czasu przez timer bezczynności portu 
szeregowego. Przewidziano osoby timer dla połączeń RS232 i RS485. Wartość domyślna to 1 minuta.

GE zaleca nastawienie tej wartości na co najmniej 3 minuty w przypadku następującego scenariusza: gdy mamy 
podłączenie do urządzenia CyberSentry, gdy kabel szeregowy lub USB jest podłączony do panelu przedniego i gdy 
wykonywana jest opcja "Add Device to Offline Window" lub porównanie online/offline. W przypadku wartości mniejszej niż 
zalecane 3 minuty następuje upływ limitu czas aktywności szeregowej, przerwanie połączenia i wyświetlenie okna 
logowania dla roli bezpieczeństwa. Po zalogowaniu następuje wznowienie procesu.

Testy autodiagnostyczne

SETTINGS  PRODUCT SETUP  SECURITY  SUPERVISORY  SELF TESTS

FAILED AUTHENTICATE (niepowodzenie uwierzytelnienia) — jeżeli to ustawienie jest załączone, wówczas liczba uwierzytelnień 
zakończonych niepowodzeniem jest porównywana z progiem blokady sesji. Po przekroczeniu progu blokady sesji, pojawia 
się alarm drugorzędny.

 SELF TESTS
   FAILED

 AUTHENTICATE
Patrz poniżej

 FIRMWARE LOCK:
Załączone

Zakres: Załączona/Wyłączona

 SETTINGS LOCK:
Załączone

Zakres: Załączona/Wyłączona
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FIRMWARE LOCK (blokada oprogramowania układowego) — jeżeli to ustawienie jest załączone, wówczas każda próba operacji 
uaktualnienia oprogramowania układowego przy załączonym ustawieniu Lock Relay wywołuje ten alarm autotestu.

SETTINGS LOCK (blokada ustawień) — jeżeli to ustawienie jest załączone, wówczas nieuprawniona próba zapisu w ustawieniu 
dla danej roli aktywuje ten autotest.

SETTINGS  PRODUCT SETUP  SECURITY  SUPERVISORY  SELF TESTS  FAILED AUTHENTICATE

Konfiguracja CyberSentry
Używając zabezpieczenia CyberSentry po raz pierwszy należy do jego konfiguracji zastosować poniższą procedurę.

1. Zalogować się do przekaźnika jako Administrator, używając przycisków VALUE na przednim panelu, aby wprowadzić 
domyślne hasło „ChangeMe1#”. Należy zwrócić uwagę, że ustawienie Lock Relay w menu Security > Supervisory 
musi być wyłączone. Po wyłączeniu tego ustawienia możliwa jest konfiguracja oraz uaktualnianie oprogramowania 
układowego. Domyślnie to ustawienie jest wyłączone.

2. Załączyć rolę Nadzorcy, jeżeli jest taka potrzeba.

3. Wprowadzić wszelkie wymagane zmiany w konfiguracji, np. ustawienie prawidłowego adresu IP dla komunikacji przez 
Ethernet.

4. Wylogować konto Administratora wybierając opcję „None”.

5. Na ekranie można wybrać opcję przejścia dalej (Next), uwierzytelnianie z urządzenia (Device) lub z serwera (Server), ale 
wybór ten dostępny jest tylko w EnerVista. Wykorzystać uwierzytelnianie z urządzenia, aby zalogować się za pomocą 
pięciu wstępnie skonfigurowanych ról (Administrator, Nadzorca, Inżynier, Operator, Obserwator). W przypadku 
korzystania z połączenia szeregowego obsługiwane jest tylko uwierzytelnianie z urządzenia. Gdy wymagane jest 
uwierzytelnianie z serwera, należy skonfigurować charakterystykę komunikacji z serwerem RADIUS. Można to zrobić 
tylko w oprogramowaniu EnerVista. Konieczne jest także skonfigurowanie samego serwera RADIUS. Umieszczony na 
końcu niniejszego podręcznika załącznik zatytułowany Serwer RADIUS zawiera przykład konfiguracji prostego 
serwera RADIUS. Po skonfigurowaniu zarówno serwera RADIUS jak i parametrów połączenia przekaźnika 
uniwersalnego z serwerem można na ekranie logowania EnerVista wybrać uwierzytelnianie z serwera.

Aby skonfigurować uwierzytelnianie z serwera, należy:

1. W oprogramowaniu EnerVista wybrać uwierzytelnianie z urządzenia i zalogować się jako Administrator.

2. Skonfigurować następujące parametry serwera RADIUS: adres IP, port uwierzytelniania, wspólny klucz tajny oraz 
identyfikator dostawcy.

3. W serwerze RADIUS skonfigurować konta użytkowników. Nie używać pięciu wstępnie zdefiniowanych ról jako nazw 
użytkowników (Administrator, Nadzorca, Inżynier, Operator, Obserwator) w serwerze RADIUS. Użycie takich nazw 
spowoduje, że przekaźnik uniwersalny automatycznie dokona uwierzytelnienia z urządzenia.

4. W oprogramowaniu EnerVista wybrać uwierzytelnianie z serwera i zalogować się używając nazwy użytkownika i 
hasła skonfigurowanych w serwerze RADIUS dla logowania się na potrzeby uwierzytelniania z serwera.

5. Po dokonaniu wszelkich wymaganych zmian wylogować się.

 FAILED
 AUTHENTICATE  FAILED AUTHENTICATE:

Załączone
Zakres: Załączona/Wyłączona

Użycie CyberSentry dla urządzeń komunikujących się przez bramę Ethernet-to-RS485 nie jest 
obsługiwane. Ponieważ te bramy nie obsługują bezpiecznych protokołów niezbędnych do 
komunikacji z takimi urządzeniami, nie można ustanowić połączenia. Należy używać urządzenia jako 
urządzenia bez CyberSentry.

Użytkownicy zalogowani poprzez panel przedni nie mają odmierzanego limitu czasu i Nadzorcy nie 
może wymusić ich wylogowania. Role zalogowane przez panel przedni, które nie dopuszczają 
wielokrotnych wystąpień (Administrator, Nadzorca, Inżynier, Operator) muszą przełączyć się na opcję 
None (odpowiednik wylogowania), kiedy już skończą, aby się wylogować.

Wszystkie role, oprócz Obserwatora, pozwalają na zalogowanie tylko jednego wystąpienia na raz, 
zarówno w przypadku logowania przez panel przedni jak i w oprogramowaniu.
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Przyciski (zarówno przyciski użytkownika do sterowania jak i przyciski programowalne przez użytkownika) znajdujące się 
na panelu przednim mogą być przyciskane przez rolę Administratora lub Inżyniera. Dotyczy to także przycisku RESET 
służącego do wyzerowania celów, gdzie cele to błędy wyświetlone na panelu przednim lub panelu Targets w 
oprogramowaniu EnerVista. Przycisk RESET ma specjalny sposób działania, dzięki któremu te dwie role mogą go przyciskać 
nawet wtedy, gdy są zalogowane poprzez port RS232, a nie przez panel przedni.

Aby zresetować dziennik zdarzeń zabezpieczeń i argumenty autotestów, należy:

1. Zalogować się jako Nadzorca (jeżeli ta rola jest załączona) lub Administrator (jeżeli rola Nadzorcy jest wyłączona) i 
wykonać komendę wyczyszczenia zabezpieczeń pod Commands > Security > Clear Security.

zdarzenia bezpieczeństwa.
Zdarzenia bezpieczeństwa generowane w przypadku zakupu opcji CyberSentry są wysyłane jako komunikaty dziennika 
systemowego (syslog) do serwera syslog, jeżeli został skonfigurowany. Format wygląda następująco:

Event Number — numer identyfikacyjny zdarzenia (indeks)

Date & Timestamp — data i godzina wg UTC

Username — maksymalnie 255 znaków, ale w dzienniku zabezpieczeń skrócona do 20 znaków

IP address — adres IP urządzenia

Role — 16 bitowa bez znaku, format typu F617

Activity Value — 16-bitowa bez znaku

Podczas wprowadzania zmian ustawień offline upewnić się, że zmieniane są tylko te ustawienia, 
które dopuszcza rola pobierająca, ponieważ tylko te ustawienia zostaną zastosowane.

Security log Event Number Date & 
Timestamp

Username IP address Role Activity Value

Numeracja Rola

0 Brak

1 Administrator

2 Nadzorca

3 Inżynier

4 Operator

5 Factory

Numeracja Opis

1 Niepowodzenie uwierzytelniania

2 Blokada użytkownika

3 Uaktualnienie oprogramowania układowego

4 Blokada oprogramowania układowego

5 Blokada ustawień

6 Zmiana ustawień. Ponieważ to może zapełnić cały dziennik zdarzeń, jako 
wsparcie służy istniejący plik dziennika zmiany ustawień Settings_Change.log file. 
To zdarzenie nie jest wymagane.

7 Komenda kasowania zapisów oscylograficznych

8 Komenda czyszczenia rejestratora danych (nie we wszystkich produktach UR)

9 Komenda kasowania zapisów zapotrzebowania (nie we wszystkich produktach 
UR)

10 Komenda kasowania zapisów energii (nie we wszystkich produktach UR)

11 Komenda kasowania zapisów nieuprawnionego dostępu

12 Komenda kasowania liczników telezabezpieczenia (nie we wszystkich produktach 
UR)
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C60 z opcją CyberSentry nie tylko obsługuje dziennik systemowy, ale też zapisuje zdarzenia bezpieczeństwa w dwóch 
lokalnych plikach bezpieczeństwa, czyli SECURITY_EVENTS.CSV i SETTING_CHANGES.LOG. Szczegółowe informacje na 
temat tych plików i sposobu ich wyszukania można znaleźć w oprogramowaniu EnerVista w opcji Maintenance > Retrieve 
File. W zależności od poziomu krytyczności/ważności serwer syslog lub narzędzie do raportowania zbierające informacje z 
serwera syslog może generować raporty, wykresy itd. Wszystkie poziomy ważności - według RFC 5424.

Table 5-6: Zapisane zdarzenia systemowe CyberSentry

5.3.2  Właściwości wyświetlacza
SETTINGS  PRODUCT SETUP  DISPLAY PROPERTIES

13 Komenda kasowania wszystkich zapisów w przekaźniku

14 Zalogowanie roli

15 Wylogowanie roli

Zdarzenie Ważność Opis

FAILED_AUTH, ORIGIN, TIMESTAMP Ostrzeżenie (4) Niepowodzenie uwierzytelniania wraz z informacją o pochodzeniu (nazwa 
użytkownika:adres MAC), znacznikiem czasu w UTC z momentu wystąpienia.

AUTH_LOCKOUT, ORIGIN, TIMESTAMP Błąd (3) Doszło do blokady uwierzytelniania z powodu zbyt wielu nieudanych prób 
uwierzytelnienia.

FIRMWARE_UPGD, ORIGIN, 
TIMESTAMP

Ostrzeżenie (4) Sygnalizuje, że doszło do wymiany oprogramowania układowego

FIRMWARE_LOCK, ORIGIN, 
TIMESTAMP

Krytyczny (1) Nastąpiła próba zmiany oprogramowania układowego, gdy włączona była 
blokada sprzętowa

SETTING_CHG, ORIGIN, TIMESTAMP Uwaga (5) Sygnalizuje zmianę(y) ustawień

SETTING_LOCK, ORIGIN, TIMESTAMP Krytyczny (1) Nastąpiła próba zmiany ustawień, gdy włączona była blokada ustawień

LOGIN, ORIGIN, TIMESTAMP Ostrzeżenie (4) Sygnalizuje moment zalogowania się danej roli

LOGOUT, ORIGIN, TIMESTAMP Uwaga (5) Sygnalizuje moment wylogowania się danej roli lub upływ limitu czasu

CLEAR_OSCILLOGRAPHY Uwaga (5) Wydana została komenda wykasowania zapisów oscylograficznych

CLEAR_DATA_LOGGER Uwaga (5) Wydana została komenda czyszczenia rejestratora danych

CLEAR_DEMAND_RECS Uwaga (5) Wydana została komenda wykasowania zapisów zapotrzebowania

CLEAR_ENERGY Uwaga (5) Wydana została komenda wykasowania zapisów energii

RESET_UNAUTH_ACCESS Ostrzeżenie (4) Wydana została komenda resetowania zapisów nieuprawnionego dostępu

CLEAR_TELEPROTECTION_CNT Uwaga (5) Wydana została komenda wykasowania liczników telezabezpieczeń

CLEAR_ALL_RECS Ostrzeżenie (4) Wydana została komenda wykasowania wszystkich zapisów

 WYŚWIETLACZ
 WŁAŚCIWOŚCI 

LANGUAGE:
Angielski

Zakres: English; English, French; English, Russian; English, 
Chinese; English, German (przykłady; zależy od kodu zamówienia)
Widoczne, gdy zakup dotyczy języka innego niż angielski

 FLASH MESSAGE
TIME: 1.0 s

Zakres: 0.5 do 10.0 s w krokach po 0.1

 DEFAULT MESSAGE
TIMEOUT: 300 s

Zakres: 10 do 900 s w krokach po 1

 DEFAULT MESSAGE
INTENSITY: 25 %

Zakres: 25%, 50%, 75%, 100%
Widoczne w przypadku zainstalowania VFD

 SCREEN SAVER
FEATURE: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone
Widoczne w przypadku zainstalowania LCD

 SCREEN SAVER WAIT
TIME: 30 min

Zakres: 1 do 65535 min w krokach po 1
Widoczne w przypadku zainstalowania LCD

 CURRENT CUT-OFF
LEVEL: 0.020 pu

Zakres: 0,002 do 0,020 pu w krokach po 0.001

Numeracja Opis
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Niektóre właściwości obsługi komunikatów w przekaźniku można modyfikować na potrzeby różnych sytuacji za pomocą 
ustawień właściwości wyświetlacza.

LANGUAGE (język) — w tym ustawieniu wybiera się język, w który wyświetlane będą ustawienia, wartości rzeczywiste oraz 
cele. To ustawienie jest wyświetlane w przypadku zakupu języka innego niż angielski, zaś jego zakres zależy od kodu 
zamówienia na przekaźnik.

W przypadku języka japońskiego ustawienia są wyświetlane po japońsku na graficznym panelu przednim, a klawisze na 
panelu są opisane w języku angielskim.

W przypadku języka japońskiego i chińskiego można wpisać maksymalnie 10 znaków w polu na graficznym panelu 
przednim, a nie 20.

W przypadku graficznego panelu przedniego można zmienić język niezależnie od zakupionego języka. Czyli można używać 
wszystkich języków. Jeżeli wybierzemy język, którego nie znamy i chcemy przełączyć z powrotem na przykład na angielski, 
menu ma ten sam układ. To znaczy Ustawienia są zawsze na drugim miejscu, a Konfiguracja produktu na pierwszym, 
Właściwości wyświetlacza są zawsze na drugim miejscu, a Język jest zawsze na pierwszym.

Jeżeli zmienimy język po wprowadzeniu nazw skonfigurowanych przez użytkownika, np. nazw przekaźników, ciągi nie są 
tłumaczone. Na przykład wprowadzono nazwę przekaźnika po angielsku, zmieniono język na japoński, a nazwa 
przekaźnika pozostaje w języku angielskim. Należy ustawić język przed przystąpieniem do zmiany ustawień.

Język można wybrać też dla panelu przedniego w oprogramowaniu EnerVista w opcji Maintenance > Change Front 
Panel.

Język oprogramowania EnerVista można zmienić w View > Language.

FLASH MESSAGE TIME (czas szybkich komunikatów) — szybkie komunikaty to komunikaty o statusie, ostrzeżenia, błędu oraz 
informacyjne wyświetlane w reakcji na naciśnięcia niektórych przycisków w trakcie programowania ustawień. Te 
komunikaty przesłaniają wszelkie normalne komunikaty. Za pomocą tego ustawienia można zmieniać czas wyświetlania 
szybkich komunikatów na wyświetlaczu.

DEFAULT MESSAGE TIMEOUT (limit czasu do komunikatu domyślnego) — jeżeli klawiatura będzie nieaktywna przez dany okres 
czasu, przekaźnik automatycznie powróci do komunikatu domyślnego. Czas bezczynności modyfikuje się za pomocą tego 
ustawienia, dzięki czemu komunikaty pozostają na ekranie dostatecznie długo w trakcie programowania lub 
odczytywania wartości rzeczywistych. To ustawienie nie jest obsługiwane na graficznym panelu przednim.

DEFAULT MESSAGE INTENSITY (intensywność komunikatu domyślnego) — w celu przedłużenia żywotności luminoforu w 
wyświetlaczu próżniowo-fluorescencyjnym można zmniejszyć jasność na czas wyświetlania komunikatu domyślnego. 
Podczas zapytywania z klawiatury wyświetlacz zawsze działa na pełnej jasności. To ustawienie nie jest obsługiwane na 
graficznym panelu przednim.

SCREEN SAVER FEATURE (funkcja wygaszacza ekranu) oraz SCREEN SAVER WAIT TIME (czas oczekiwania na wygaszacz ekranu) — te 
ustawienia są widoczne tylko wtedy, gdy C60 posiada wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) i służą do sterowania jego 
podświetleniem. Gdy ustawienie SCREEN SAVER FEATURE jest załączone (opcja „Enabled”), podświetlenie wyświetlacza LCD 
wyłącza się po upływie czasu DEFAULT MESSAGE TIMEOUT i dalej czasu SCREEN SAVER WAIT TIME, pod warunkiem, że nie 
zostaną naciśnięte żadne przyciski i nie będą aktywne żadne komunikaty celu. Naciśnięcie przycisku lub aktywowanie się 
celu spowoduje włączenie się podświetlenia wyświetlacza LCD. Te ustawienia nie są obsługiwane na graficznym panelu 
przednim.

CURRENT CUT-OFF LEVEL (poziom odcięcia prądu) — to ustawienie modyfikuje próg odcięcia prądu. Bardzo małe prądy (od 1 
do 2% wartości nominalnej) są bardzo podatne na zakłócenia. Niektórzy klienci wolą, gdy bardzo małe prądy są 
wyświetlane jako zero, zaś inni wolą, aby prąd był wyświetlany nawet wtedy, gdy wartość odzwierciedla bardziej 
zakłócenia niż rzeczywisty sygnał. C60 stosuje wartość odcięcia do amplitud i kątów prądów mierzonych. Jeżeli amplituda 
jest znacznie niższa od poziomu odcięcia, jest ona zastąpiona przez zero. Ma to odniesienie do fazorów prądów fazowych i 
doziemnych a także prawdziwych wartości skutecznych i składowych symetrycznych. Operacja odcięcia dotyczy do 
wielkości wykorzystywanych do pomiarów, zabezpieczania i kontroli a także do wielkości wykorzystywanych w 
protokołach komunikacyjnych. Należy zwrócić uwagę, że poziom odcięcia dla wejścia czułego doziemnego jest 10-krotnie 
niższy od wartości ustawienia CURRENT CUT-OFF LEVEL. Nieobrobione wartości zmierzone prądu, które są dostępne 
poprzez oscylografię, nie są poddawane obcięciu.

 VOLTAGE CUT-OFF
LEVEL: 1.0 V

Zakres: 0.1 to 1.0 V wtórne w krokach po 0.1
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VOLTAGE CUT-OFF LEVEL (poziom odcięcia napięcia ) — to ustawienie modyfikuje próg odcięcia napięcia. Bardzo niskie 
pomiary napięcia wtórnego (na poziomie ułamków woltów) mogą ulegać zakłóceniom. Niektórzy klienci wolą, gdy te małe 
napięcia są wyświetlane jako zero, zaś inni wolą, aby napięcie było wyświetlane nawet wtedy, gdy wartość odzwierciedla 
bardziej zakłócenia niż rzeczywisty sygnał. C60 stosuje wartość odcięcia do amplitud i kątów napięć mierzonych. Jeżeli 
amplituda jest znacznie niższa od poziomu odcięcia, jest ona zastąpiona przez zero. Tę operację wykonuje się na 
napięciach fazowych i pomocniczych oraz składowych symetrycznych. Operacja odcięcia dotyczy do wielkości 
wykorzystywanych do pomiarów, zabezpieczania i kontroli a także do wielkości wykorzystywanych w protokołach 
komunikacyjnych. Nieobrobione wartości zmierzone napięć, które są dostępne poprzez oscylografię, nie są poddawane 
odcięciu.

Ustawienia CURRENT CUT-OFF LEVEL oraz VOLTAGE CUT-OFF LEVEL służą do ustalania poziomów odcięcia zmierzonej mocy. 
Poziom odcięcia mocy oblicza się za pomocą poniższych równań. Dla połączeń w trójkąt:

Eq. 5-3

Dla połączeń w gwiazdę:

Eq. 5-4

Eq. 5-5

gdzie VT primary = VT secondary  VT ratio i CT primary = CT secondary  CT ratio.

Na przykład, przy uwzględnieniu następujących ustawień:
CURRENT CUT-OFF LEVEL: “0.02 pu”
VOLTAGE CUT-OFF LEVEL: “1.0 V”
PHASE CT PRIMARY: “100 A”
PHASE VT SECONDARY: “66.4 V”
PHASE VT RATIO: “208.00 : 1"
PHASE VT CONNECTION: “Delta”

Uzyskujemy:
CT primary = “100 A”, i
VT primary = PHASE VT SECONDARY x PHASE VT RATIO = 66.4 V x 208 = 13811.2 V

Zatem odcięcie mocy jest następujące:
power cut-off= (CURRENT CUT-OFF LEVEL  VOLTAGE CUT-OFF LEVEL  CT primary  VT primary)/VT secondary
= (  0.02 pu  1.0 V  100 A  13811.2 V) / 66.4 V 
= 720.5 W

Nie będzie wyświetlona żadna obliczona wartość mocy poniżej tego odcięcia. Ponadto dane energii trzech faz nie będą 
kumulowane, jeżeli moc całkowita ze wszystkich trzech faz nie będzie przekraczać odcięcia mocy.

5.3.3  Graficzny panel przedni

Należy zachować ostrożność przy zmniejszaniu wartości VOLTAGE CUT-OFF LEVEL i CURRENT CUT-OFF LEVEL, 
ponieważ przekaźnik przyjmuje niższe sygnały jako ważne pomiary. Zaleca się ustawienia domyślne równe „0.02 
pu” dla CURRENT CUT-OFF LEVEL oraz „1.0 V” dla VOLTAGE CUT-OFF LEVEL, chyba że konkretne zastosowanie wymaga 
innych wartości.

Graficzny panel przedni to opcja sprzętowa. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie Kody 
zamówienia w rozdziale 2.



5-30 C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL

KONFIGURACJA PRODUKTU CHAPTER 5: USTAWIENIA

5

Graficzny panel przedni należy skonfigurować za pomocą oprogramowania EnerVista. Te ustawienia nie są dostępne z 
graficznego panelu przedniego.

Dostępne są następujące ekrany:

• Strona główna

• Tryb przewijania

• Edytor pomiarów

• Edytor schematów jednokreskowych

• Edytor sygnalizatora

• Konfigurowana nawigacja

Samo menu ustawień i strony zapisów zdarzeń nie nadają się do konfigurowania.

W oprogramowaniu EnerVista można otworzyć wiele ekranów, ale tylko pierwszy pozostaje aktywny, a pozostałe są tylko 
do odczytu. Na przykład edytor sygnalizatora i edytor schematów jednokreskowych mogą być otwarte i aktywne, a później 
otwarte ekrany trybu przewijania i strony głównej będą tylko do odczytu. Należy zamknąć okna, a potem ponownie 
otworzyć potrzebne okno.

5.3.3.1  Strona główna
To okno służy do ustawiania strony głównej wyświetlanej na graficznym panelu przednim oraz formatów daty i godziny 
dla wszystkich stron. Opcje strony głównej to wyświetlanie informacji o produkcie, alarmów, wartości rzeczywistych i 
zapisów zdarzeń.

Ścieżka: Settings > Product Setup > Graphical Panel > Home Page. Menu nie jest wyświetlane, gdy nie ma graficznego 
panelu przedniego.

Figure 5-5: Strona główna z informacjami o produkcie
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Figure 5-6: Ustawienia strony głównej

Home Page Content
Zakres: Product Information, SLD 1…5, Annunciator, Annunciator 1…8, Phasors 1…6, Tabular 1…5, Event Records, Targets
Wartość domyślna: Informacja o produkcie

To ustawienie określa, jaka strona będzie wyświetlana pomiędzy nagłówkiem strony głównej a stopką. Po naciśnięciu 
przycisku Home następuje powrót wyświetlacza na tę stronę. Strona główna jest wyświetlana przez czas opóźnienia 
trybu przewijania, a następnie zmienia się na strony trybu przewijania.

Opcja "Annunciator" (sygnalizator) bez numeru strony wskazuje na pierwszą stronę sygnalizatora według następującej 
kolejności:

– Pierwsza strona sygnalizatora, która zawiera okno sygnalizatora, które jest w stanie alarmu (szybkie miganie

– Pierwsza strona sygnalizatora, która zawiera okno sygnalizatora, które jest w stanie zwrotnym. Stan zwrotny to 
"zwrotny alert". Sygnały wizualne i dźwiękowe są podawane wtedy, gdy następuje powrót do normalnych 
warunkach, wtedy naciśnięcie przycisku RESET spowoduje powrót do normalnej sekwencji.

– Pierwsza strona sygnalizatora, która zawiera okno sygnalizatora, które jest w stanie nieprawidłowym.

– Strona sygnalizatora 1

Każdorazowo przy zmianie stanu okna sygnalizatora lista ta jest oceniana ponownie, na skutek czego na stronie 
głównej może zostać wyświetlona inna strona sygnalizatora.

Opcja Tabular (tabelaryczna) wyświetla skonfigurowaną stronę wartości rzeczywistych/pomiarów.

Opcja Targets (cele) wyświetla komunikaty błędów, np. niewłaściwy nadajnik-odbiornik, podobne do wpisów z zapisami 
zdarzeń.

Date Format
Zakres:  yyyy-mm-dd, dd-mmm-yy, yyyy/mm/dd, m/d/yyyy, m/d/yy, mm/dd/yy, mm/dd/yyyy, yy/mm/dd
Wartość domyślna: yyyy-mm-dd

To ustawienie określa format dat na graficznym panelu przednim. Dotyczy on nagłówka strony, zapisów zdarzeń, 
sygnalizatora oraz każdej innej daty wyświetlanej na panelu. Jeżeli przekaźnik jest zsynchronizowany z zewnętrznym 
źródłem czasu poprzez PTP, IRIG-B, SNTP itd., data/godzina są wyświetlane w kolorze białym, a w przeciwnym razie — w 
żółtym.

yyyy — cztery cyfry roku na przykład 2017

yy — dwie cyfry roku, na przykład 17 dla 2017

mmm — skrócona nazwa miesiąca na przykład Jan dla January

mm — dwie cyfry miesiąca na przykład 01 dla stycznia

m — jedna lub dwie cyfry miesiąca na przykład 1 dla stycznia i 10 dla października

dd — dwie cyfry dnia na przykład 08

d — jedna lub dwie cyfry dnia na przykład 8 i28

Aby ustawić datę i godzinę, należy przejść do opcji Synchronize Devices w oprogramowaniu, zsynchronizować ze 
źródłem czasu za pomocą opcji Settings > Product Setup > Real Time Clock lub zsynchroizować z komputerem za 
pomocą opcji Commands > Set Date and Time.
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Format czasu
Zakres: hh:mm:ss, h:mm:ss tt
Wartość domyślna: hh:mm:ss

To ustawienie określa format godziny na graficznym panelu przednim. Dotyczy on nagłówka strony oraz każdej innej 
godziny wyświetlanej na panelu. Gdy w formacie daty i w formacie godziny zastosowane są wartości domyślne, 
wówczas data i godzina są oddzielone od siebie znakiem "T" zgodnie z konwencją ISO np. "2017-09-24T10:58:31". W 
przeciwnym razie data i godzina są oddzielone od siebie spacją. Jeżeli przekaźnik jest zsynchronizowany z zewnętrznym 
źródłem czasu poprzez PTP, IRIG-B, SNTP itd., data/godzina są wyświetlane w kolorze białym, a w przeciwnym razie — w 
żółtym.

hh — dwie cyfry godziny na przykład 02 dla godziny drugiej

h — jedna lub dwie cyfry godziny na przykład 2 dla godziny drugiej

mm — dwie cyfry minut na przykład 51 minut

ss — dwie cyfry sekund (może być dodana kropka dziesiętna i kolejne cyfry) na przykład 16 sekund

tt — AM (rano) lub PM (po południu) na podstawie zegara 12-godzinnego

Jeżeli muszą być wyświetlane mikrosekundy, na przykład w rejestratorze zdarzeń, przyjmuje się zegar 24-godzinny. 
Wybrany format czasu nie ma wpływu na sposób przedstawienia okresów sumarycznych (na przykład hh:mm).

Aby ustawić datę i godzinę, należy przejść do opcji Synchronize Devices w oprogramowaniu lub zsynchronizować ze 
źródłem czasu za pomocą opcji Settings > Product Setup > Real Time Clock.

5.3.3.2  Tryb przewijania
Po okresie bezczynności zdefiniowanym przez użytkownika graficzny panel przedni zmienia się na strony wybrane przez 
użytkownika lub inaczej: przewija pomiędzy nimi. Można wskazać nawet 10 stron. Podobnie natężenie podświetlenia 
wyświetlacza zostaje obniżone do określonego poziomu; mniejsze natężenie zwiększa żywotność wyświetlacza.

Każda przewijana strona wyświetla się przez kilka sekund; nie można nastawić tego czasu trwania.

Ścieżka: Settings > Product Setup > Graphical Panel > Rolling Mode.

Figure 5-7: Ustawienia trybu przewijania

Rolling Mode Delay
Zakres: 0 do 900 s w krokach po 1
Wartość domyślna: 300 s

Ustawienie tego opóźnienia na 0 powoduje wyłączenie funkcji trybu przewijania.
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W przeciwnym razie razie, jeżeli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez czas wskazany w tym ustawieniu, 
wyświetlacz automatycznie przejdzie w tryb przewijania. W trybie przewijania wyświetlane są strony trybu przewijania. 
Tryb przewijania może być przerwany przez zmianę ustawienia np. zmianę strony głównej, potem przewijanie zostaje 
wznowione.

Automatic Annunciator Recall
Zakres: Załączona/Wyłączona
Wartość domyślna: Załączone

Gdy nastąpi zmiana stanu okna sygnalizatora wtedy, gdy ta opcja będzie załączona w wyświetlacz będzie w trybie 
przewijania, to ustawienie spowoduje zakończenie trybu przewijania i wyświetlenie strony sygnalizatora z zawierającej 
zmieniony stan.

Pierwszeństwo przed tym ustawieniem ma konfigurowana nawigacja, gdy automatyczne przywoływanie sygnalizatora 
i konfigurowana nawigacja są aktywowane przez to samo wejście.

Screen Saver Delay
Zakres: 0 do 900 s w krokach po 1
Wartość domyślna: 300 s

Tryb wygaszacza ekranu zwiększa żywotność wyświetlacza. Po ustawionym tutaj czasie aktywuje się wygaszacz i 
natężenie podświetlenia wyświetlacza zostaje obniżone do poziomu ustawionego w parametrze Screen Saver 
Intensity. W trybie przewijania przewijanie odbywa się w czasie, gdy wygaszacz ekranu jest aktywny. Wygaszacz 
ekranu wyłącza się w momencie zakończenia trybu przewijania. Aby dezaktywować wygaszacz ekranu, należy nastawić 
opóźnienie na 0.

Screen Saver Intensity
Zakres: 0, 10, 20, or 30 %
Wartość domyślna: 30 %

To ustawienie nastawia jasność wyświetlacza w czasie, gdy wygaszacz ekranu jest aktywny. Na przykład 0% oznacza, 
że ekran jest ciemny i nie widać żadnej strony. Naciśnięcie przycisku lub zmiana ustawienia w oprogramowaniu, na 
przykład, ponownie aktywuje wyświetlacz.

Number of Rolling Mode Pages
Zakres: 1 do 10 w krokach po 1
Wartość domyślna: 1

To ustawienie określa liczbę przewijanych stron. W trybie przewijania na graficznym panelu przednim wyświetlane są 
strony od 1 do wybranego numeru.

Rolling Mode Page 1 to 10
Zakres: Product Information, SLD 1…5, Annunciator, Annunciator 1…8, Phasors 1…6, Tabular 1…5, Event Records, Targets
Wartość domyślna: Informacja o produkcie

Te ustawienia wskazują strony, które będą wyświetlane na graficznym panelu przednim w trybie przewijania.

Opcja "Annunciator" (sygnalizator) bez numeru strony wskazuje na pierwszą stronę sygnalizatora według następującej 
kolejności:

– Pierwsza strona sygnalizatora, która zawiera okno sygnalizatora, które jest w stanie alarmu (szybkie miganie

– Pierwsza strona sygnalizatora, która zawiera okno sygnalizatora, które jest w stanie zwrotnym. Stan zwrotny to 
"zwrotny alert". Sygnały wizualne i dźwiękowe są podawane wtedy, gdy następuje powrót do normalnych 
warunkach, wtedy naciśnięcie przycisku RESET spowoduje powrót do normalnej sekwencji.

– Pierwsza strona sygnalizatora, która zawiera okno sygnalizatora, które jest w stanie nieprawidłowym.

– Strona sygnalizatora 1

Każdorazowo przy zmianie stanu okna sygnalizatora lista jest oceniana ponownie, na skutek czego może zostać 
wyświetlona inna strona sygnalizatora z sekwencji przewijania.

Opcja Tabular (tabelaryczna) wyświetla skonfigurowaną stronę wartości rzeczywistych/pomiarów.

Opcja Targets (cele) wyświetla komunikaty błędów, np. niewłaściwy nadajnik-odbiornik, podobne do wpisów z zapisami 
zdarzeń.
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5.3.3.3  Edytor pomiarów
Ta funkcja służy do tworzenia tabel z wartościami rzeczywistymi/mierzonymi dla graficznego panelu przedniego. 
Konfiguruje ona treści, które są wyświetlane za pomocą przycisku zakładki pomiarów. Wyświetlić można wartość 
rzeczywistą, status lub tekst. Można skonfigurować pięć stron pomiarów w formie tabelarycznej. Może też być strona 
fazorów dla każdego skonfigurowanego źródła AC i te strony nie są konfigurowane.

Ścieżka: Settings > Product Setup > Graphical Panel > Metering Editor.

Należy ustawić bieżącą stronę, nazwę strony, układ, skonfigurować górne wejścia, a następnie komórki. 16 wejść 
podanych na górze strony wykorzystuje się jako wejścia dla pól Status Index. Należy kliknąć przycisk Preview, aby 
wyświetlić stronę.

Dla schematu fazorowego należy skonfigurować źródło w opcji Settings > System Setup > Signal Sources. Schemat 
można potem wyświetlać, naciskając przycisk zakładki Metering na graficznym panelu przednim. Do tych schematów 
fazorowych nie używa się edytora pomiarów.

Na ilustracjach przedstawiono konfigurowanie i podgląd tabeli.

Figure 5-8: Okno edytora pomiarów
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Figure 5-9: Podgląd dla graficznego panelu przedniego

STATUS INPUTS 1 to 16
Zakres: OFF, ON, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: WYŁ.

To ustawienie określa potencjalne wejścia do użycia w polach STATUS INDEX w celu wyświetlania statusu argumentów 
FlexLogic.

Można użyć maksymalnie osiem wejść statusu na stronę pomiarów i 16 na wszystkich stronach pomiarów.

Należy wybrać wejście pomiarowe z rozwijanej listy. Opcje odzwierciedlają argumenty FlexLogic mające zastosowanie 
do C60. Są to wejścia dla wszystkich pięciu stron pomiarów, nie tylko dla bieżącej strony.

CURRENT PAGE
Zakres: Page 1...Page 5
Wartość domyślna: Strona 1

Należy wybrać stronę pomiarów do skonfigurowania z rozwijanej listy. Można wybrać pięć stron i można je wyświetlać 
za pomocą przycisków zakładek na graficznym panelu przednim.

PAGE NAME
Zakres: Page 1...Page 5
Wartość domyślna: Strona 1

Można tu wpisać maksymalnie 20 znaków jako nazwę poszczególnych stron pomiarów. Nazwa jest wyświetlana dla 
przycisku zakładki na graficznym panelu przednim.

LAYOUT
Zakres: 3x4, 4x6, 6x8, 6x4, 8x6, 12x8, 12x4, 16x6, 18x8
Wartość domyślna: 6x4

To ustawienie wskazuje, ile rzędów i kolumn będzie wyświetlanych na graficznym panelu przednim z informacjami 
pomiarowymi. Konfigurowane rzędy w oknie ustawień zmieniają się dynamicznie na podstawie tego ustawienia.

CONTENT
Zakres: Actual, Status, Text
Wartość domyślna: Tekst

Należy wybrać rodzaj treści do wyświetlania. 

– Actual — rzeczywista wartość/dane. Przycisk Configure staje się aktywny dla wartości rzeczywistej do wyboru.

– Status — jeden z argumentów wybranych z pól STATUS INPUTS. Należy go wybrać w polu STATUS INDEX.

– Text — wskazuje, że wyświetlany będzie tekst, a nie wartość mierzona.
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STATUS INDEX
Zakres: 1...16
Wartość domyślna: 

To pole staje się aktywne, gdy w polu CONTENT nastawiona jest opcja Status. Służy ono do wyboru wejścia z STATUS 
INPUTS do wyświetlania statusu włączonego/wyłączonego dla wybranego argumentu.

Można użyć maksymalnie osiem wejść statusu na stronę pomiarów i 16 na wszystkich stronach pomiarów.

TEXT
Zakres: do 20 znaków alfanumerycznych
Wartość domyślna: 

Należy wpisać tekst, który będzie wyświetlany na graficznym panelu przednim. To pole jest aktywne, gdy w polu 
CONTENT nastawiona jest opcja Text lub Status. W przypadku wyboru opcji Status tekst jest wyświetlany wtedy, gdy 
wejście statusu jest w stanie "włączonym".

OFF TEXT
Zakres: do 20 znaków alfanumerycznych
Wartość domyślna: 

Należy wpisać tekst, który będzie wyświetlany na graficznym panelu przednim wtedy, gdy monitorowany człon będzie w 
stanie wyłączonym/zamkniętym. To pole jest aktywne, gdy w polu CONTENT nastawiona jest opcja Status. Tekst jest 
wyświetlany wtedy, gdy wejście statusu jest w stanie "wyłączonym".

FONT
Zakres: 16, 18, 20
Wartość domyślna: 16

Należy ustawić rozmiar czcionki, który będzie wyświetlany na graficznym panelu przednim.

TEXT COLOR
Zakres: 24-bitowy wybierak kolorów
Wartość domyślna: Black

Należy ustawić kolor tekstu, który będzie wyświetlany w konkretnej komórce.

BACK COLOR
Zakres: 24-bitowy wybierak kolorów
Wartość domyślna: Szary

Należy ustawić kolor tła, który będzie wyświetlany w konkretnej komórce.

ACTUAL (Configure)
Zakres: Skonfiguruj
Wartość domyślna: Skonfiguruj

Przycisk Configure staje się aktywny wtedy, gdy w polu CONTENT ustawiona jest opcja "Actual". Okno określa dane 
pomiarowe, które będą wyświetlane.
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Figure 5-10: Okno właściwości wartości pomiarowych

Parametr
Zakres: dowolny parametr FlexAnalog
Wartość domyślna: 

To ustawienie służy do wyboru parametru FlexAnalog, który określa wartość pomiarową, jaka będzie wyświetlana w 
oknie pomiarów. FlexAnalog to parametr analogowy.

Jednostki
Zakres: do ośmiu znaków alfanumerycznych
Wartość domyślna: 

To ustawienie określa jednostki miary dla wartości pomiarowej i jest uzupełnione w zależności od wybranego 
parametru. Pole może pozostać puste, gdy jednostki miary nie mają zastosowania.

Scale Factor
Zakres: G Giga, M Mega, k Kilo, None
Wartość domyślna: Brak

To ustawienie umożliwia użytkownikowi określenie współczynnika skalowania dla wartości jednostek pomiarowych. 
Opcje zależą od parametru.

Mnożnik
Zakres: -1000000 do 1000000
Wartość domyślna: 1.0

To ustawienie umożliwia użytkownikowi określenie mnożnika dla wartości parametru pomiarowego. Mnożnik musi być 
zgodny z 32-bitowym formatem zmiennoprzecinkowym wg IEEE 754, w przeciwnym razie wartość wejściowa jest 
przedstawiana zgodnie z normą IEEE. Na przykład liczba 1234.56789 jest przedstawiana jako 1234.567871094, zaś 
liczba 9876.54321 jako 9876.54296875.

Number of Integers
Zakres: 1 do 12 w krokach po 1
Wartość domyślna: 1

To ustawienie określa liczbę liczb całkowitych w wyświetlanej wartości pomiarowej. Może to służyć rozstawieniu 
głównych znaków wyświetlanej wartości.

Na przykład ustawienie na liczbę 2 powoduje wyświetlenie 00.000[V] a ustawienie na liczbę 3 powoduje wyświetlenie 
000.000[V].
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Number of Decimals
Zakres: 0 do 10 w krokach po 1
Wartość domyślna: 3

To ustawienie określa liczbę miejsc po kropce dziesiętnej w wyświetlanej wartości pomiarowej. Na przykład ustawienie 
na liczbę 1 powoduje wyświetlenie 0.0 a ustawienie na liczbę 2 powoduje wyświetlenie 0.00.

5.3.3.4  Edytor schematów jednokreskowych
Ścieżka Settings > Product Setup > Graphical Panel > Single Line Diagram Editor. Użycie objaśniono w rozdziale 
Interfejsy.

5.3.3.5  Edytor sygnalizatora
Edytor sygnalizatora służy do tworzenia treści sygnalizatora dla graficznego panelu przedniego, wraz z alarmami i 
wartościami rzeczywistymi. Użycie objaśniono w rozdziale Interfejsy.

Ścieżka Settings > Product Setup > Graphical Panel > Annunciator Editor.

Aby dodać alarm, należy przejść do edytora sygnalizatora, skonfigurować układ i nazwę strony, skonfigurować alarm lub 
wartość rzeczywistą, ustawić tekst i kolor, a następnie zapisać. Aby wyświetlić treści na graficznym panelu przednim, 
należy nacisnąć przycisk zakładki Annunciator na dole strony Home. (Alarmy nie wyświetlają się automatycznie.) Należy 
potwierdzić lub zresetować alarm - przejść do niego za pomocą przycisków strzałek i nacisnąć przycisk ENTER lub RESET.

Na ilustracji przedstawiono alarmy dla podstawowych funkcji. Ostatnia strona sygnalizatora to Device Alarms (alarmy 
urządzeń). Alarmy ustawia się dla urządzeń w stanie offline, problemów z kablami ethernetowymi, nieuprawnionego 
dostępu, usterki baterii oraz wysokiej temperatury otoczenia. Mogą one resetować się same w momencie powrotu do 
normalnych warunków, z wyjątkiem nieuprawnionego dostępu i monitorowania temperatury, które to sytuacje wymagają 
potwierdzenia alarmów. Ponadto w opcji Settings > Product Setup > User-Programmable Self Tests (nie pokazano) 
załączono funkcje błędów autotestów. Aktywowany alarm wyświetla się na czerwonym tle. Aby go potwierdzić, należy 
użyć klawiszy strzałek na graficznym panelu przednim, a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
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Figure 5-11: Edytor sygnalizatora z pokazanym podglądem

Resetuj
Zakres: ON, OFF, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: WYŁ.

To ustawienie służy do wyboru argumentu FlexLogic, którego aktywowanie powoduje potwierdzenie/zresetowanie 
wszystkich okien sygnalizatora na graficznym panelu przednim. Na przykład aby pierwszy przycisk użytkownika 
resetował wszystkie alarmy, należy ustawić tutaj opcję PUSHBUTTON 1 ON i włączyć przycisk w Settings > Product Setup 
> User-Programmable Pushbuttons. Jest to to samo ustawienie, jak w opcji Settings > Inputs/Outputs > Resetting > 
Reset Annunciator. Patrz punkt Resetowanie w dalszej części niniejszego rozdziału.

LAYOUT
Zakres: 3x4, 4x6, 6x8
Wartość domyślna: 3x4

Służy do wyboru liczby rzędów i kolumn do wyświetlania na stronach sygnalizatora. Na przykład 3x4 oznacza 
wyświetlanie 12 okien na stronę, na ośmiu stronach. Możliwe jest maksymalnie 96 wpisów.

Aby wyświetlić układ, należy kliknąć przycisk Preview.

PAGE NAMES
Zakres: do 20 znaków alfanumerycznych
Wartość domyślna: Page 1...Page 8

Można wpisać maksymalnie 20 znaków jako nazwę poszczególnych stron sygnalizatora. Liczba stron zależy od układu. 
Nazwa jest wyświetlana dla przycisku zakładki na graficznym panelu przednim.
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PARAMETER
Zakres: Indicator 1...Indicator 96
Wartość domyślna: Indicator 1...Indicator 96

Pole tylko do odczytu. Możliwe jest maksymalnie 96 okien.

CONTENT
Zakres: Actual, Alarm, Mixed
Wartość domyślna: Alarm

Należy zdecydować, czy komórka będzie zawierać alarm, wartość rzeczywistą czy ich zestawienie, na przykład czy 
będzie składać się z pojedynczej wartości pomiarowej (nastawić na “Actual”), zawierać pojedyncze wskazanie alarmowe 
(nastawić na “Alarm”) lub czy będzie zawierać zarówno wartość pomiarową jak i wskazanie alarmowe (nastawić na 
“Mixed”).

ALARM INPUT
Zakres: OFF, ON, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: WYŁ.

Służy do wyboru wyzwalacza alarmu lub sygnału wejściowego podłączonego do alarmu. Na przykład, gdy ustawimy 
opcję "FIRST ETHERNET FAIL" i zostanie odłączony kabel Ethernet, który jest podłączony do portu 1, nastąpi wyzwolenie 
alarmu. (Należy zwrócić uwagę, że jeżeli kabel Ethernet będzie wstawiony do złącza SFP i to właśnie złącze SFP zostanie 
odłączone, to alarm nie zostanie wyzwolony.) W przypadku wartości rzeczywistej to pole będzie polem tylko do odczytu.

Wyboru można dokonać spośród argumentów FlexLogic właściwych dla danego produktu.

ALARM TYPE
Zakres: Acknowledgeable, Self Reset, Latched
Wartość domyślna: Acknowledgeable

Nastawić rodzaj alarmu. W przypadku wartości rzeczywistej to pole będzie polem tylko do odczytu.

Acknowledgeable (do potwierdzenia) — stosuje się do przejść pomiędzy stanami, co opisano w punkcie Sygnalizator w 
rozdziale Interfejsy. Alarm miga do czasu potwierdzenia, a potem pozostaje włączony do momentu wykasowania się 
warunku.

Self Reset (samoresetowanie) — śledzi stan argumentu wejściowego. Alarm włącza się w momencie aktywowania się 
wyzwalacza i wyłącza się w momencie wykasowania się wyzwalacza.

Latched (zatrzaskowe) — alarm pozostaje włączony do momentu jego potwierdzenia/zresetowania lub do momentu 
naciśnięcia przycisku RESET.

Aby potwierdzić/zresetować/zwolnić alarm, należy użyć przycisków strzałek na graficznym panelu przednim i nacisnąć 
przycisk ENTER.

TEXT (LINE 1 to 3)
Zakres: do 10 znaków alfanumerycznych
Wartość domyślna: 

Tekst wyświetlany w komórce sygnalizatora. Możliwe jest wyświetlenie trzech wierszy. Należy zwrócić uwagę, że 
określona wartość pomiarowa zastępuje tekst dla wybranego wiersza. To oznacza, że w wierszu może być wyświetlany 
tekst lub można go nastawić na pokazywanie rzeczywistej wartości pomiarowej. Jeżeli tekst nie jest wyświetlany, dzieje 
się tak, ponieważ rzeczywista wartość pomiarowa ma przed nim pierwszeństwo; należy zmienić wiersz dla tekstu lub dla 
wartości rzeczywistej.

TEXT COLOR
Zakres: 24-bitowy wybierak kolorów
Wartość domyślna: White

Kolor, który będzie wyświetlany dla wskazanych trzech wierszy z tekstem lub wartością rzeczywistą.

BACK COLOR
Zakres: 24-bitowy wybierak kolorów
Wartość domyślna: Czerwony

Kolor tła, który będzie wyświetlany dla każdej wywołanej komórki, na przykład, gdy został wywołany alarm.
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ACTUAL (Configure)
Zakres: Skonfiguruj
Wartość domyślna: Skonfiguruj

Przycisk Configure staje się aktywny wtedy, gdy w polu CONTENT ustawiona jest opcja "Actual" lub "Mixed". Okno 
określa dane pomiarowe, które będą wyświetlane.

Parametr
Zakres: dowolny parametr FlexAnalog
Wartość domyślna: 

To ustawienie służy do wyboru parametru FlexAnalog, który określa wartość pomiarową, jaka będzie wyświetlana w 
alarmie sygnalizatora.

Jednostki
Zakres: do ośmiu znaków alfanumerycznych
Wartość domyślna: 

To ustawienie określa jednostki miary dla wartości pomiarowej i jest uzupełnione w zależności od wybranego 
parametru. Pole może pozostać puste, gdy jednostki miary nie mają zastosowania.

Scale Factor
Zakres: G Giga, M Mega, k Kilo, None
Wartość domyślna: Brak

To ustawienie umożliwia użytkownikowi określenie współczynnika skalowania dla wartości jednostek pomiarowych. 
Opcje zależą od parametru.

Mnożnik
Zakres: -1000000 do 1000000
Wartość domyślna: 1.0

To ustawienie umożliwia użytkownikowi określenie mnożnika dla wartości parametru pomiarowego. Mnożnik musi być 
zgodny z 32-bitowym formatem zmiennoprzecinkowym wg IEEE 754, w przeciwnym razie wartość wejściowa jest 
przedstawiana zgodnie z normą IEEE. Na przykład liczba 1234.56789 jest przedstawiana jako 1234.567871094, zaś 
liczba 9876.54321 jako 9876.54296875.

Number of Integers
Zakres: 1 do 12 w krokach po 1
Wartość domyślna: 1

To ustawienie określa liczbę liczb całkowitych w wyświetlanej wartości analogowej. Może to służyć rozstawieniu 
głównych znaków wyświetlanej wartości.

Na przykład ustawienie na liczbę 2 powoduje wyświetlenie 00.000[V] a ustawienie na liczbę 3 powoduje wyświetlenie 
000.000[V].

Number of Decimals
Zakres: 0 do 10 w krokach po 1
Wartość domyślna: 3

To ustawienie określa liczbę miejsc po kropce dziesiętnej w wyświetlanej wartości analogowej. Na przykład ustawienie 
na liczbę 1 powoduje wyświetlenie 0.0 a ustawienie na liczbę 2 powoduje wyświetlenie 0.00.

Display in Line
Zakres: 1, 2, 3
Wartość domyślna: 1

To ustawienie określa, w którym wierszu w oknie alarmu sygnalizatora będzie wyświetlana wartość pomiarowa. 
Wartość rzeczywista zastępuje tekst dla wybranego wiersza. Na przykład 2 oznacza, że wartość jest wyświetlana w 
wierszu 2 tekstu; ewentualny tekst skonfigurowany do wyświetlania w tym wierszu nie będzie wyświetlany.

5.3.3.6  Konfigurowana nawigacja
Ścieżka: Settings > Product Setup > Graphical Panel > Configurable Navigation.



5-42 C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL

KONFIGURACJA PRODUKTU CHAPTER 5: USTAWIENIA

5

Dzięki tej funkcji argumenty FlexLogic mogą wywoływać wyświetlanie konkretnych stron na graficznym panelu przednim. 
W jej skład wchodzą 64 pary ustawień, każda z warunkiem i stroną aktywacji. Warunek wybiera dowolny argument 
FlexLogic. Strona aktywacji wybiera dowolną stronę dostępną dla graficznego panelu przedniego. Strona otworzy się za 
każdym razem, gdy wybrany argument przejdzie ze stanu wyłączony na stan włączony. Strona pozostanie otwarta do 
momentu, gdy uruchomi się tryb przewijania, zainicjowany zostanie inny wyzwalacz z konfigurowanej nawigacji lub gdy 
naciśniemy przycisk Home.

Należy unikać wyboru argumentów warunków, które mogą zadziałać jednocześnie, ale aktywują inne strony, ponieważ 
tylko jedna strona może zostać otwarta w danym momencie. Na przykład nie należy wybierać strony schematu 
jednokreskowego dla statusu otwartego wyłącznika i strony sygnalizatora dla alarmu wyzwolenia.

W podanym przykładzie usterka dowolnego spośród trzech portów Ethernet wywołuje wyświetlenie strony z informacjami 
o produkcie. W przypadku nieuprawnionego dostępu (np. nieprawidłowe hasło), usterki zegara IRIG-B lub problemów z 
wyłącznikiem wyświetlona zostanie strona z zapisami zdarzeń. Gdy wyłącznik się otworzy, wyświetlony zostanie schemat 
jednokreskowy. Aby umożliwić działanie na wypadek usterki Ethernetu i IRIG-B, załączono te funkcje także w opcji Settings 
> Product Setup > User-Programmable Self Tests.

Figure 5-12: Edytor konfigurowanej nawigacji

Aby korzystać z tej funkcji, należy wybrać CONDITION, wybrać ACTIVATE PAGE, a następnie zapisać.

CONDITION
Zakres: OFF, ON, dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: WYŁ.

Należy wybrać argument FlexLogic dla wyzwalacza. Gdy nastąpi jego przejście ze stanu wyłączonego na włączony, 
otworzy się strona wskazana w ustawieniu ACTIVATE PAGE. Zakres argumentów FlexLogic do wyboru zależy od danego 
produktu. Należy wybrać z listy rozwijanej. Lub kliknąć lub wybrać pole i rozpocząć wpisywanie z automatycznym 
uzupełnianiem. Na przykład po wpisaniu F wyświetli się FIRST ETHERNET FAIL, a po wpisaniu BR wyświetli się pierwsza 
opcja wyłącznika.

ACTIVATE PAGE
Zakres: Product Information, SLD 1…5, Annunciator, Annunciator 1…8, Actual Values Phasors 1…6, Tabular 1…5, Event 
Records, Targets
Wartość domyślna: Informacja o produkcie

To ustawienie wskazuje stronę, która będzie wyświetlana na graficznym panelu przednim, gdy argument FlexLogic 
wybrany w jego ustawieniu CONDITON przejdzie ze stanu wyłączonego do stanu włączonego.

Opcja "Annunciator" (sygnalizator) bez numeru strony wskazuje na pierwszą stronę sygnalizatora według następującej 
kolejności:

– Pierwsza strona sygnalizatora, która zawiera okno sygnalizatora, które jest w stanie alarmu (szybkie miganie
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– Pierwsza strona sygnalizatora, która zawiera okno sygnalizatora, które jest w stanie zwrotnym. Stan zwrotny to 
"zwrotny alert". Sygnały wizualne i dźwiękowe są podawane wtedy, gdy następuje powrót do normalnych 
warunkach, wtedy naciśnięcie przycisku RESET spowoduje powrót do normalnej sekwencji.

– Pierwsza strona sygnalizatora, która zawiera okno sygnalizatora, które jest w stanie nieprawidłowym.

– Strona sygnalizatora 1

Opcja Tabular (tabelaryczna) wyświetla skonfigurowaną stronę wartości rzeczywistych/pomiarów.

Opcja Targets (cele) wyświetla komunikaty błędów, np. niewłaściwy nadajnik-odbiornik, podobne do wpisów z zapisami 
zdarzeń.

5.3.4  Kasowanie zapisów w przekaźniku
SETTINGS  PRODUCT SETUP  CLEAR RELAY RECORDS

RESET UNAUTH ACCESS — resetuje licznik ograniczenia liczby nieuprawnionych dostępów.

Za pomocą argumentów FlexLogic można kasować wybrane zapisy na podstawie warunków programowanych przez 
użytkownika. Typowe zastosowanie tych komend polega na przypisaniu programowanych przez użytkownika przycisków 
do kasowania konkretnych zapisów. Ponieważ C60 reaguje na zbocze narastające skonfigurowanych argumentów 
FlexLogic, muszą one być aktywowane na co najmniej 50 ms, aby przyniosły skutek.

Kasowanie zapisów za pomocą programowanych przez użytkownika argumentów nie jest chronione hasłem do komend. 
Jednak przyciski programowanie przez użytkownika są chronione hasłem do komend. Zatem przyciski programowane 
przez użytkownika użyte do kasowania zapisów mogą zapewnić, w razie konieczności, dodatkowe zabezpieczenie.

Na przykład, aby przypisać programowany przez użytkownika przycisk 1 do kasowania zapisów zapotrzebowania, należy 
zastosować poniższe ustawienia.

1. Przypisać funkcję kasowania zapotrzebowania do przycisku 1 wprowadzając następującą zmianę w menu SETTINGS 
 PRODUCT SETUP  CLEAR RELAY RECORDS:

CLEAR DEMAND: „PUSHBUTTON 1 ON”

2. Ustawić właściwości dla programowanego przez użytkownika przycisku 1 wprowadzając następujące zmiany w 
menu SETTINGS  PRODUCT SETUP  USER-PROGRAMMABLE PUSHBUTTONS  USER PUSHBUTTON 1:

 CLEAR RELAY
 REJESTRY  CLEAR FAULT REPORTS:

Wył.
Zakres: argument FlexLogic

 CLEAR EVENT RECORDS:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 CLEAR OSCILLOGRAPHY:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 CLEAR DATA LOGGER:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 CLEAR ARC AMPS 1:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 CLEAR ARC AMPS 2:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 CLEAR DEMAND:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 CLEAR ENERGY:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 RESET UNAUTH ACCESS:
Off

Zakres: argument FlexLogic


CLEAR DIR I/O STATS:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic
Widoczne tylko dla jednostek z modułem bezpośr. WE/
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PUSHBUTTON 1 FUNCTION (funkcja przycisku 1): “Self-reset”
PUSHBTN 1 DROP-OUT TIME (czas odpadnięcia przycisku 1): “0.20 s”

5.3.5  Komunikacja

5.3.5.1  Menu
SETTINGS  PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS

5.3.5.2  Porty szeregowe
SETTINGS  PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  SERIAL PORTS

Przedni port RS232 dotyczy zaawansowanych i standardowych panelu przednich.

 COMMUNICATIONS
   SERIAL PORTS

 
Patrz poniżej

  NETWORK
 

See page 5-45

  IPv4 ROUTE TABLE
 

See page 5-50

  MODBUS PROTOCOL
 

See page 5-53

  PROTOCOL
 

See page 5-54

  DNP PROTOCOL
 

See page 5-55

  DNP / IEC104
 POINT LISTS

See page 5-59

  IEC 61850 PROTOCOL
 

Dostęp w EnerVista
See page 5-60

  WEB SERVER
 HTTP PROTOCOL

See page 5-106

  TFTP PROTOCOL
 

See page 5-107

  IEC 60870-5-104
 PROTOCOL

See page 5-107

  EGD PROTOCOL
 

See page 5-109

  IEC103
 PROTOCOL

See page 5-110

  USB 2.0 PORT
 

See page 5-115

 SERIAL PORTS
  RS232 BAUD

RATE: 115200
Zakres: 19200, 115200

 RS485 COM2 BAUD
RATE: 19200

Zakres: 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 
28800, 33600, 38400, 57600, 115200 bit/s

 RS485 COM2 PARITY:
Even

Zakres: Brak, nieparzyste, parzyste

 RS485 COM2 RESPONSE
MIN TIME: 0 ms

Zakres: 0 do 1000 ms w krokach po 10
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RS232 BAUD RATE, RS485 COM2 BAUD RATE i PARITY — C60 wyposażono w dwa niezależne szeregowe porty komunikacyjne. 
Port RS232 na panelu przednim (port USB w przypadku graficznego panelu przedniego) przeznaczony jest do użytku 
lokalnego. Tylny port COM2 to port RS485, dla którego przewidziano ustawienia szybkości transmisji i parzystości. Ważne 
jest, aby te parametry były zgodne z ustawieniami zastosowanymi w komputerze lub w innych urządzeniach 
podłączonych do tych portów. Każdy z tych portów można podłączyć do komputera z oprogramowaniem EnerVista, na 
przykład do pobierania i przesyłania plików ustawień, wyświetlania mierzonych parametrów i uaktualniania 
oprogramowania układowego przekaźnika. Istnieje możliwość łańcuchowego połączenia maksymalnie 32 przekaźników i 
podłączenia ich do DCS, PLC lub komputera korzystającego z portów RS485. W przypadku wyboru protokołu IEC 60870-
103 prawidłowa szybkość transmisji danych wynosi 9600 i 19200 bit/s, zaś prawidłowa parzystość to Even (parzyste).

RS485 COM2 RESPONSE MIN TIME — to ustawienie określa minimalny czas, jaki ma upłynąć, zanim przekaźnik dokona 
transmisji po otrzymaniu danych z hosta. Ta funkcja umożliwia współpracę z hostami, które utrzymują aktywny nadajnik 
RS485 przez jakiś czas po każdej transmisji.

5.3.5.3  Topologia sieci Ethernet
C60 ma trzy porty Ethernet. Każdy port Ethernet musi przynależeć do innej sieci lub podsieci. Należy skonfigurować adres 
IP i podsieć tak, żeby każdy port spełniał to wymaganie. Dwie podsieci są różne wtedy, gdy koniunkcja bitowa 
przeprowadzona pomiędzy ich odpowiednimi adresami IP i maskami daje inne wyniki. Komunikacja staje się 
nieprzewidywalna wtedy, gdy dla tej samej podsieci skonfigurowano więcej niż jeden port.

Przykład 1
IP1/Mask1: 10.1.1.2/255.255.255.0 (gdzie LAN 1 to 10.1.1.x/255.255.255.0)

IP2/Mask2: 10.2.1.2/255.255.255.0 (gdzie LAN2 to 10.2.1.x/255.255.255.0)

IP3/Mask3: 10.3.1.2/255.255.255.0 (gdzie LAN3 to 10.3.1.x/255.255.255.0)

Przykład 2
IP1/Mask1: 10.1.1.2/255.0.0.0 (gdzie LAN1 to 10.x.x.x/255.0.0.0)

IP2/Mask2: 11.1.1.2/255.0.0.0 (gdzie LAN2 to 11.x.x.x/255.0.0.0)

IP3/Mask3: 12.1.1.2/255.0.0.0 (gdzie LAN3 to 12.x.x.x/255.0.0.0)

Przykład 3 — nieprawidłowy
IP1/Mask1: 10.1.1.2/255.0.0.0

IP2/Mask2: 10.2.1.2/255.0.0.0

IP3/Mask3: 10.3.1.2/255.0.0.0

Ten przykład jest nieprawidłowy, ponieważ użycie maski 255.0.0.0 dla trzech adresów IP sprawia, że przynależą one do tej 
samej sieci 10.x.x.x.

Pojedyncza sieć LAN, brak redundancji
Topologia przedstawiona na poniższej ilustracji umożliwia komunikację z systemem SCADA, lokalną konfigurację/
monitorowanie poprzez EnerVista oraz dostęp do publicznej sieci udostępnionej w tej samej sieci LAN. Nie zapewniono 
redundancji.
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Figure 5-13: Konfiguracja sieci dla pojedynczej sieci LAN

Wiele sieci LAN, redundancja
Poniższa topologia zapewnia lokalną konfigurację/monitorowanie poprzez oprogramowanie EnerVista i dostęp do 
publicznej sieci udostępnionej w sieci LAN1, do której podłączony jest port 1 (P1). Nie przewidziano redundancji dla LAN1. 
Komunikacja z systemem SCADA przebiega po sieci LAN2. Porty P2 i P3 są podłączone do sieci LAN2, przy czym port P2 
stanowi kanał podstawowy, zaś P3 - kanał nadmiarowy. W tej konfiguracji port P3 wykorzystuje adresy IP i MAC portu P2.

Figure 5-14: Wiele sieci LAN, redundancja
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Wiele sieci LAN, brak redundancji
Poniższa topologia zapewnia lokalną konfigurację/monitorowanie poprzez oprogramowanie EnerVista w sieci LAN1, do 
której podłączony jest port 1 (P1), dostęp do publicznej sieci w sieci LAN2, do której podłączony jest port 2 (P2) oraz 
komunikację z systemem SCADA w sieci LAN3, do której podłączony jest port 3 (P3). Nie ma redundancji.

Figure 5-15: Wiele sieci LAN, brak redundancji

5.3.5.4  Sieć
Jak to przedstawiono w poprzednim punkcie, jeżeli w użyciu jest więcej niż jeden port Ethernet, należy skonfigurować za 
pomocą adresów IP i maski każdy z nich tak, aby przynależał do innej sieci lub podsieci. Przed konfigurowaniem ustawień 
trasowania należy skonfigurować IP sieci i ustawienia podsieci.

Aby otrzymać listę wszystkich używanych numerów portów, na przykład do celów audytu, należy skontaktować się z 
obsługą techniczną GE i podać informacje pomocnicze takie jak numer seryjny i kod zamówienia swojego urządzenia.

SETTINGS  PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  NETWORK 1(3)

 NETWORK PORT 1
  PRT1 IP ADDRESS:

127.0.0.1
Zakres: Format adresu w standardzie IPV4

 PRT1 SUBNET IP MASK:
255.0.0.0

Zakres: Format adresu w standardzie IPV4

 PRT1 FUNCTION:
Załączone

Zakres: Załączona/Wyłączona

 NETWORK PORT 2
  PRT2 IP ADDRESS:

127.0.0.1
Zakres: Format adresu w standardzie IPV4

 PRT2 SUBNET IP MASK:
255.0.0.0

Zakres: Format adresu w standardzie IPV4

 PRT2 REDUNDANCY:
Brak

Zakres: None, Failover, PRP
Zakres przy braku licencji PRP: None, Failover

 PRP MCST ADDR:
01154E000100

Zakres: 01-15-4E-00-01-00 do 01-15-4E-00-01-FF

 PRT2 FUNCTION:
Załączone

Zakres: Załączona/Wyłączona
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Adresy IP są wykorzystywane w protokołach DNP, Modbus/TCP, IEC 61580, IEC 60870-5-104, TFTP, HTTP oraz PRP. Protokół 
PRP objaśniono w dalszej części tekstu, w oddzielnym punkcie.

Ustawienia należy zmienić za pomocą panelu przedniego. W trybie online w oprogramowaniu EnerVista można tylko 
włączać/wyłączać poszczególne porty. W obszarze Offline Window można zmieniać wszystkie ustawienia z wyjątkiem 
redundancji portu 2 (w zależności od wersji oprogramowania układowego).

W przypadku korzystania z GOOSE, w trybie failover (praca awaryjna) lub PRP, konfiguracja portu 3 z pliku CID jest 
ignorowana. Elementy ConnectedAP dla portu 3 są nieistotne, ponieważ port 2 i 3 używają adresu MAC, adresu IP i maski 
portu 2.

PRT1 (2 or 3) IP ADDRESS (adres IP dla PRT1 (2 lub 3) — w tym ustawieniu nastawia się adres IPv4 portu w formacie według 
standardu IPV4. To ustawienie jest ważne dla portu 3, jeżeli w ustawieniu REDUNDANCY dla portu 2 wybrano opcję „None”.

PRT1 (2 or 3) SUBNET MASK (maska podsieci dla PRT1 (2 lub 3) — w tym ustawieniu nastawia się maskę podsieci IPv4 portu w 
formacie według standardu IPV4. To ustawienie jest ważne dla portu 3, jeżeli w ustawieniu REDUNDANCY dla portu 2 
wybrano opcję „None”.

PRT1 (2 or 3) FUNCTION (funkcja dla PRT1 (2 lub 3)) — to ustawienie załącza/wyłącza komunikację sieciową w danym porcie. 
Wyłączenie funkcji portu powoduje wyłączenie ruchu sieciowego w tym porcie. Ustawienie redundancji PRT2 nie ma 
wpływu na tą funkcjonalność. Zmiana zostaje zastosowana po ponownym uruchomieniu przekaźnika.

PRT2 REDUNDANCY (redundancja dla PRT2) — decyduje, czy porty 2 i 3 działają w trybie redundancji czy w trybie niezależnym. 
W przypadku zakupu licencji dla PRP dostępne opcje to „None” (brak), „Failover” (praca awaryjna) oraz „PRP”. Jeżeli nie 
zakupiono licencji dla PRP, dostępne opcje to „None” (brak) oraz „Failover” (praca awaryjna). W trybie bez redundancji 
(opcja „None” w REDUNDANCY) porty 2 i 3 działają niezależnie na własnych adresach MAC, IP oraz maski. Jeżeli w 
ustawieniu REDUNDANCY będzie wybrana opcja „Failover”, działanie portów 2 i 3 będzie wyglądało następująco:

• Porty 2 i 3 używają adresu MAC, adresu IP i maski portu 2

• Pola konfiguracji dla adresu IP i maski dla portu 3 są ukryte

• Port 3 pozostaje w trybie gotowości i nie prowadzi aktywnej komunikacji w sieci Ethernet, ale monitoruje łącze ze 
switchem Multilink. Jeżeli port 2 wykryje problem z łączem, nastąpi przełączenie komunikacji do portu 3. W rezultacie 
port 3 działa jako redundantne lub rezerwowe łącze do sieci w stosunku do portu 2. Jak tylko port 2 wykryje, że jego 
łącze ze switchem działa prawidłowo i komunikacja będzie sprawna przez pięć minut, wówczas nastąpi przełączenie 
z powrotem do portu 2. Dzięki opóźnieniu przełączenia z powrotem ponownie uruchomione łączniki podłączone do 
C60, które sygnalizują aktywność swoich portów, zanim staną się w pełni sprawne, mają czas na przeprowadzenie 
pełnej inicjalizacji i uzyskania stanu pełnej aktywności. Gdy port 2 stanie się ponownie aktywny, port 3 powróci do 
trybu gotowości.

Jeżeli w ustawieniu REDUNDANCY będzie wybrana opcja „PRP”, działanie portów 2 i 3 będzie wyglądało następująco:

• Porty 2 i 3 używają adresu MAC, adresu IP i maski portu 2

• Pola konfiguracji adresu IP i maski dla portu 3 zostają nadpisane ustawieniami z portu 2. Można to zobaczyć na 
panelu przednim, ale nie w oprogramowaniu EnerVista.

• Widoczne jest pole MCST ADDRESS dla portu 2

• Funkcja PTP portu 2 nadal wykorzystuje tylko port 2, zaś funkcja PTP portu 3 nadal wykorzystuje tylko port 3. 
Przekaźnik nadal synchronizuje się z tym portem, który ma najlepsze urządzenie nadrzędne. Gdy porty 2 i 3 widzą to 
samo urządzenie nadrzędne, jak to jest zazwyczaj w sieciach PRP, wykorzystywany jest port z lepszą łącznością.

Działanie w zakresie komunikatów GOOSE:

• Jeżeli w ustawieniu REDUNDANCY będzie wybrana opcja „Failover” albo „PRP”, wówczas, aby przesłać komunikat 
GOOSE przez port 2, plik CID będzie musiał być skonfigurowany z odpowiednim elementem GSE zarówno w 

 NETWORK PORT 3
  PRT3 IP ADDRESS:

127.0.0.1
Zakres: Format adresu w standardzie IPV4

 PRT3 SUBNET IP MASK:
255.0.0.0

Zakres: Format adresu w standardzie IPV4

 PRT3 FUNCTION:
Załączone

Zakres: Załączona/Wyłączona
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ConnectedAPs S2 jak i w S3. W oprogramowaniu EnerVista ustawienie TxGOOSE PORT ASSIGNMENT musi mieć wartość 
"Ports-1,2,3", aby przesyłać GOOSE na obu portach 1 i 2 lub "Ports-2,3", aby mieć GOOSE tylko w porcie 2, wraz z pracą 
awaryjną/PRP.

• Jeżeli w ustawieniu REDUNDANCY będzie wybrana opcja „PRP”, komunikat GOOSE skonfigurowany dla portu 2 będzie 
przesyłany jednocześnie na portach 2 i 3.

• Jeżeli w ustawieniu REDUNDANCY będzie wybrana opcja „Failover” i dojdzie do usterki łącza portu 2, wówczas tylko 
komunikat GOOSE skonfigurowany dla portu 2 będzie transmitowany w porcie 3.

Aby jakiekolwiek zmiany w tym ustawieniu przyniosły skutek, należy ponownie uruchomić jednostkę.

PRT2 PRP MCST ADDR (adres multiemisji PRP dla PRT2) — dzięki temu ustawieniu użytkownik może zmienić adres multiemisji 
wykorzystywany przez ramki nadzoru PRP. To ustawienie jest dostępne wtedy, gdy w ustawieniu REDUNDANCY wybrana 
jest opcja „PRP”. Wszystkie urządzenia w tej samej sieci PRP muszą mieć ten sam adres multiemisji. Należy wybrać taki 
adres, który nie konfliktuje z innym protokołem multiemisji.

5.3.5.5  Sygnalizacja usterek na odległym końcu (FEFI)
Ponieważ 100BASE-FX nie obsługuje autonegocjowania, przewidziano funkcję sygnalizacji usterek na odległym końcu 
(FEFI) od wersji UR 7, która to funkcja pozwala na wykrywanie usterek na łączach.

Funkcja sygnalizacji usterek na odległym końcu ma na celu umożliwienie informowania stacji na obu końcach pary 
światłowodów o wystąpieniu problemu z jednym ze światłowodów. Bez funkcji sygnalizacji usterek na odległym końcu 
interfejs światłowodowy nie może wykryć problemu, który dotknął wyłącznie światłowodu nadawania.

Gdy obsługiwana jest funkcja sygnalizacji usterek na odległym końcu, utrata sygnału odbiorczego (łącza) powoduje, że 
nadajnik generuje wzorzec usterki na odległym końcu, aby poinformować urządzenie na odległym końcu pary 
światłowodów o wystąpieniu usterki.

Gdy lokalny odbiornik ponownie wykryje sygnał, lokalny nadajnik automatycznie powróci do normalnej pracy.

Jeżeli wzorzec usterki na odległym końcu zostanie odebrany przez interfejs światłowodowy, który obsługuje funkcję 
sygnalizacji usterek na odległym końcu i jest ona załączona, reaguje on odrzucając łącze tak, jakby wcale nie było sygnału.

Jeżeli interfejs odbiorczy nie obsługuje funkcji sygnalizacji usterek na odległym końcu lub jest ona wyłączona, 
przychodzący wzorzec usterki na odległym końcu zostanie zignorowany.

Mocno się zaleca, aby switche używane na potrzeby automatyki podstacji obsługiwały funkcję sygnalizacji usterek na 
odległym końcu, zwłaszcza gdy dla redundancji wybrano opcję UR 7 redundancy Failover.

5.3.5.6  Protokół redundancji równoległej (PRP)

Protokół redundancji równoległej (PRP) definiuje protokół redundancji dla dużej dostępności w sieciach automatyki 
podstacji. Ma on zastosowanie do sieci opartych na technologii Ethernet (ISO/IEC 8802-3) i bazuje na drugim wydaniu 
(lipiec 2012 r.) normy IEC 62439-3, klauzula 4.

PRP opracowano z myślą o płynnym odzyskaniu sprawności w przypadku pojedynczej usterki sieci poprzez zastosowanie 
duplikacji sieci LAN oraz duplikacji ramek jednocześnie. Jednakowe ramki są przesyłane w dwóch całkowicie niezależnych 
sieciach łączących źródło i punkt docelowy. W normalnych warunkach obie ramki docierają do punktu docelowego i jedna 
z nich jest przesłana w górę stosu OSI do aplikacji docelowej, a druga jest odrzucona. Jeżeli w jednej z tych sieci wystąpi 
błąd, który uniemożliwi przepływ ruchu po tej ścieżce, druga sieć zapewni łączność, aby zagwarantować ciągłość 
komunikacji. Należy z uwagą projektować te dwie sieci LAN tak, aby nie pojawił się pojedynczy punkt awarii (np. wspólne 
zasilanie), gdyż takie scenariusze mogą doprowadzić do awarii obu sieci LAN jednocześnie.

Te dwa porty muszą być podłączone do całkowicie niezależnych sieci LAN bez pojedynczego punktu awarii, czyli na 
przykład wspólnych zasilaczy, które obsługują switche w obu sieciach LAN.

W C60 przewidziano opcjonalną możliwość PRP. Wybór tej funkcji jako opcji programowej następuje w 
momencie zamawiania. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie Kody zamówienia w rozdziale 2.
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Figure 5-16: Przykład równoległej sieci redundantnej

PRP do obsługi zduplikowanych ramek wykorzystuje specjalistyczne węzły, tak zwane węzły z podwójnym podłączeniem (z 
ang. Doubly Attached Node - DANP). Urządzenia DANP posiadają dodatkowy moduł, tzw. jednostkę redundancji łącza (z 
ang. Link Redundancy Entity - LRE). LRE odpowiada za duplikowanie ramek oraz dodawanie specyficznej stopki PRP 
podczas wysyłania ramek w sieci LAN a także za podejmowanie decyzji, która z otrzymanych ramek jest przesłana w górę 
stosu OSI do warstwy aplikacji a która jest odrzucona. LRE odpowiada za to, aby protokół PRP był przezroczysty dla 
wyższych warstw stosu.

Ponadto w sieciach PRP wykorzystuje się jeszcze specjalistyczne urządzenie drugiego rodzaju, tzw. RedBox, którego rola 
polega na łączeniu węzłów z pojedynczym podłączeniem (z ang. Single Attached Node - SAN) do redundantnej sieci).

W przekaźnikach uniwersalnych wdrożono funkcjonalność DANP. Nie wdrożono zaś funkcjonalności RedBox.

Pierwotną normę IEC 62439-3 (2010) poprawiono w celu uzgodnienia protokołu PRP z protokołem HSR (z ang. High-
availability Seamless Redundancy - protokół płynnej redundancji o wysokiej dyspozycyjności). W tym celu oryginalny 
protokół PRP został zmodyfikowany kosztem utraty kompatybilności z wersją PRP 2010. Zmienioną normę IEC 62439-3 
(2012) często określa się jako PRP-1, zaś wersję pierwotną jako PRP-0. Przekaźnik uniwersalny obsługuje PRP-1.

W przekaźniku wdrożono protokół PRP w dwóch portach Ethernet, a konkretnie w portach 2 i 3 w module procesora 
centralnego. Protokół PRP należy skonfigurować na podstawie poprzedniego punktu (konfiguracja portu sieciowego).

PRP można zakupić jako osobną opcję. W razie dokonania takiego zakupu (prawidłowy kod zamówienia), protokół PRP 
można załączyć w konfiguracji za pomocą ustawienia dostępnego w menu konfiguracji sieci, REDUNDANCY, w którym jest 
już możliwość załączenia redundancji z pracą awaryjną. Należy tak zmienić opcje w tym ustawieniu, aby uwzględnić dwa 
rodzaje redundancji: pracę awaryjną i PRP. W przypadku ustawienia opcji albo „failover” albo „PRP” w ustawieniu 
REDUNDANCY, porty dedykowane dla PRP (porty 2 i 3) będą pracować w trybie redundancji. W tym trybie port 3 
wykorzystuje adres MAC, adres IP i maskę portu 2.

5.3.5.7  Tabela trasowania IPv4
SETTINGS  PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  IPv4 ROUTE TABLE 1(6)

Można skonfigurować trasę domyślną oraz do sześciu tras statycznych.

Trasa domyślna stanowi ostatnią opcję wybieraną w przypadku braku innej trasy do danego punktu docelowego.

 IPv4 ROUTE TABLE
   DEFAULT IPv4 ROUTE



  IPv4 NETWORK
 ROUTE 1



  IPv4 NETWORK
 ROUTE 6

 DEFAULT IPv4 ROUTE
  GATEWAY ADDRESS:

127.0.0.1
Zakres: format adresu emisji pojedynczej w 
standardzie IPV4
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Przed konfigurowaniem ustawień trasowania należy skonfigurować IP sieci i ustawienia podsieci.

Dodawanie i usuwanie tras statycznych
Obecnie trasy hosta nie są obsługiwane.

Dostępna jest konfiguracja tabeli trasowania dla portu szeregowego i portu przedniego. Jest to rozmyślna decyzja mająca 
na celu uniknięcie utraty łączności podczas zdalnego konfigurowania C60.

Domyślnie wartość pola punktu docelowego to 127.0.0.1 dla wszystkich tras statycznych (od 1 do 6). Jest to jednoznaczne 
ze stwierdzeniem, że trasy statyczne nie są konfigurowane. Gdy adres docelowy ma wartość 127.0.0.1, maska i brama 
również muszą mieć wartości domyślne.

Domyślnie wartość adresu bramy trasy to 127.0.0.1. To oznacza, że trasa domyślna nie jest konfigurowana.

Aby dodać trasę, należy:

1. wykorzystać jeden z wpisów statycznych tras sieciowych o numerach od 1 do 6, aby skonfigurować statyczną trasę 
sieciową. Po skonfigurowaniu punktu docelowego trasy dla jednego z wpisów od 1 do 6 wpis ten staje się trasą 
statyczną i musi zachowywać wszystkie zasady wyszczególnione w kolejnym punkcie, Ogólne warunki dla tras 
statycznych.

2. Aby skonfigurować trasę domyślną, należy wprowadzić adres bramy domyślnej. Po skonfigurowaniu adresu bramy 
domyślnej należy sprawdzić go względem warunku 2 Ogólnych warunków dla tras statycznych, według którego 
brama trasy musi znajdować się w podłączonej sieci.

Aby usunąć trasę, należy:

1. zastąpić punkt docelowy trasy domyślnym adresem sprzężenia zwrotnego 127.0.0.1. Usuwając trasę należy również 
przywrócić wartości domyślne dla maski i bramy.

2. Usunąć trasę domyślną zastępując bramę domyślną wartością domyślną 127.0.0.1.

Ogólne warunki dla tras statycznych
Następujące zasady podlegają wewnętrznemu sprawdzeniu poprawności:

• Maska trasy ma format maski IP. W danych binarnych to musi być zbiór ciągłych bitów o wartości 1 od lewej do 
prawej, po których następuje jeden lub wiele ciągłych bitów o wartości 0.

• Punkt docelowy trasy i maska muszą sobie odpowiadać. Można to zweryfikować, sprawdzając, czy 
RtDestination i RtMask = RtDestination
Przykład prawidłowej konfiguracji: RtDestination = 10.1.1.0; Rt Mask = 255.255.255.0
Przykład nieprawidłowej konfiguracji: RtDestination = 10.1.1.1; Rt Mask = 255.255.255.0

Podczas konfigurowania tras statycznych należy stosować następujące zasady:

• Punktem docelowym trasy nie może być podłączona sieć

• Brama trasy musi znajdować się w podłączonej sieci. Zasada ta odnosi się również do adresu bramy w trasie 
domyślnej. Można to zweryfikować, sprawdzając, czy:
(RtGwy i Prt1Mask) == (Prt1IP i Prt1Mask) || (RtGwy i Prt2Mask) == (Prt2IP i Prt2Mask) || (RtGwy i Prt3Mask) == (Prt3IP i 
Prt3Mask)

gdzie

i to bitowy operator AND (I)

== to operator równości

 IPv4 NETWORK
 ROUTE 1  RT1 DESTINATION:

127.0.0.1
Zakres: Format adresu w standardzie IPV4

 RT1 NET MASK:
255.0.0.0

Zakres: format maski podsieci w standardzie IPV4

 RT1 GATEWAY:
127.0.0.1

Zakres: format adresu emisji pojedynczej w 
standardzie IPV4
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|| to operator logiczny OR (LUB)

Trasowanie w porównaniu do poprzednich wersji
Przed wersją 7.10 urządzenia UR nie miały konkretnego sposobu konfigurowania tras. Jedyną dostępną trasą była trasa 
domyślna stanowiąca część ustawień sieci (adres IP bramy trasy). Powodowało to ograniczenie zdolności trasowania do 
konkretnych punktów docelowych, zwłaszcza jeżeli można było do nich dotrzeć przez inny interfejs niż ten, w którym 
znajdowała się brama domyślna.

Począwszy od wersji UR 7.10 można, obok trasy domyślnej, skonfigurować do sześciu statycznych tras sieciowych. 
Ponadto przeniesiono konfigurowanie trasy domyślnej z ustawień sieci do sekcji trasowania.

Na ilustracji przedstawiono przykład topologii wykorzystującej wprowadzenie tras statycznych.

Figure 5-17: Użycie tras statycznych

Ilustracja przedstawia podłączenie przekaźnika uniwersalnego za pośrednictwem następujących dwóch portów Ethernet:

• Port 1 (adres IP 10.1.1.2) łączy przekaźnik uniwersalny z siecią LAN 10.1.1.0/24 i z Internetem poprzez ruter Router1. 
Router1 ma interfejs na 10.1.1.0/24, zaś adres IP tego interfejsu to 10.1.1.1.

• Port 2 (adres IP 10.1.2.2) łączy przekaźnik uniwersalny z siecią LAN 10.1.2.0/24 i z oprogramowanie EnerVista poprzez 
ruter Router2. Router2 ma interfejs na 10.1.2.0/24, zaś adres IP tego interfejsu to 10.1.2.1.

Przed wersją 7.10 konfiguracja wyglądała następująco:

• PRT1 IP ADDRESS = 10.1.1.2
PRT1 SUBNET IP MASK = 255.255.255.0
PRT1 GWY IP ADDRESS = 10.1.1.1
PRT2 IP ADDRESS = 10.1.2.2
PRT2 SUBNET IP MASK = 255.255.255.0

Przed wersją 7.10 trasowanie działało w następujący sposób: Wysyłając pakiety do EnerVista, przekaźnik uniwersalny 
widział, że punkt docelowy nie znajduje się w podłączonej sieci i próbował znaleźć trasę do punktu docelowego. Ponieważ 
trasa domyślna była jedną trasą, jaką znał, korzystał właśnie z niej. Jednak oprogramowanie EnerVista znajdowało się w 
sieci prywatnej, do której nie można było dotrzeć poprzez Router1. Zatem otrzymywał z rutera komunikat o niemożliwości 
dotarcia do punktu docelowego.

Począwszy od wersji 7.10 konfiguracja wygląda następująco:

• PRT1 IP ADDRESS = 10.1.1.2
PRT1 SUBNET IP MASK = 255.255.255.0
PRT2 IP ADDRESS = 10.1.2.2
PRT2 SUBNET IP MASK = 255.255.255.0
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IPV4 DEFAULT ROUTE: GATEWAY ADDRESS = 10.1.1.1
STATIC NETWORK ROUTE 1: RT1 DESTINATION = 10.1.3.0/24; RT1 NET MASK = 255.255.255.0; i RT1 GATEWAY = 10.1.2.1

Od wersji 7.10 trasowanie działa w następujący sposób: Dodano jedną statyczną trasę sieciową do punktu docelowego 
10.1.3.0/24, w którym znajduje się komputer z oprogramowaniem EnerVista. Ta trasa statyczna wykorzystuje inną bramę 
(10.1.2.1) niż trasa domyślna. Tą bramą jest adres rutera Router2, który posiada wiedzę o 10.1.3.0 i może kierować pakiety 
przychodzące z przekaźnika uniwersalnego i zmierzające do oprogramowania EnerVista.

Wyświetlanie tras i tabel ARP
Funkcja ta jest dostępna w interfejsie WWW, gdzie główne menu zawiera dodatkowe menu Communications oraz dwa 
podmenu:

• tabelę trasowania,

• tabelę ARP.

W tabelach przedstawiono informacje wyświetlane w przypadku wyboru tych dwóch podmenu.

Table 5-7: Informacje w tabeli trasowania

Table 5-8: Informacje w tabeli IP ARP

5.3.5.8  Protokół Modbus
SETTINGS  PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  MODBUS PROTOCOL

Szeregowe porty komunikacyjne wykorzystują protokół Modbus, chyba że port skonfigurowano na działanie w protokole 
DNP lub IEC 60870-5-103. Dzięki temu możliwe jest używanie na tym porcie oprogramowania EnerVista UR Setup. 
Urządzenia UR działają wyłącznie jako urządzenia podrzędne protokołu Modbus.

Więcej informacji na temat protokołu, włącznie z tabelą mapy pamięci, można znaleźć w Poradniku komunikacji dla 
rodziny przekaźników uniwersalnych.

MODBUS SLAVE ADDRESS (adres urządzenia podrzędnego protokołu Modbus) — korzystając z protokołu MODBUS w porcie 
RS232, C60 odpowiada niezależnie od zaprogramowanego ustawienia MODBUS SLAVE ADDRESS. Dla portu RS485 każde 
urządzenie na magistrali szeregowej musi mieć unikalny adres urządzenia podrzędnego, od 1 do 254. Adres 0 i adresy od 
248 w górę są zarezerwowane dla specyfikacji protokołu Modbus, a zatem nie zaleca się wykorzystywania ich tutaj. Adres 
0 jest adresem emisji nasłuchiwanej przez wszystkie urządzenia podrzędne protokołu Modbus. Adresy nie muszą 
następować po sobie w kolejności, ale żadne dwa urządzenia nie mogą mieć tego samego adresu, ponieważ wystąpią 

Pole Opis

Destination Adres IP zdalnej sieci, do której skierowana jest ta trasa

Mask Maska sieci dla punktu docelowego

Gateway Adres IP następnego rutera do zdalnej sieci

Interface Interfejs, przez który można dotrzeć do danej sieci

Pole Opis

IP Address Adres sieciowy odpowiadający adresowi sprzętowemu

Age (min) Wiek, w minutach, wpisu w pamięci podręcznej. ?Łącznik (-) oznacza, że jest to 
adres lokalny. 

Hardware Address Adres sprzętowy sieci LAN, adres MAC odpowiadający adresowi sieciowemu

Type Dynamiczny lub statyczny

Interface Interfejs, do którego przypisano to mapowanie adresów

 MODBUS PROTOCOL
  MODBUS SLAVE

ADDRESS: 254
Zakres: 1 do 254 w krokach po 1

 MODBUS TCP PORT
NUMBER(502): 502

Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1



5-54 C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL

KONFIGURACJA PRODUKTU CHAPTER 5: USTAWIENIA

5

konflikty prowadzące do błędów. Zasadniczo, zaczynając od 1, należy nastawić każde kolejne urządzenie dodawane do 
łącza tak, aby używało kolejnego wyższego adresu. Korzystając z Modbus TCP/IP, klient musi użyć zaprogramowaną 
wartość MODBUS SLAVE ADDRESS w polu Unit Identifier.

MODBUS TCP PORT NUMBER (numer portu Modbus TCP) — Modbus przez TCP/IP można używać także w dowolnym porcie 
Ethernet. Nasłuchujący port TCP 502 jest zarezerwowany dla komunikacji Modbus i tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy 
w ustawieniu MODBUS TCP PORT NUMBER wybrano opcję dowolnego innego portu. Ustawienie MODBUS TCP PORT NUMBER 
nastawia port TCP wykorzystywany przez Modbus w Ethernecie. Ustawienie wartości 0 dla MODBUS TCP PORT NUMBER 
rozłącza Modbus przez TCP/IP, czyli zamyka port Modbus TCP. Zmiana numeru portu na 0 przynosi skutek po ponownym 
uruchomieniu C60. Gdy wybrana jest wartość 0, do komunikowania się z przekaźnikiem należy używać panelu przedniego 
lub portu szeregowego.

5.3.5.9  Wybór protokołu
SETTINGS  PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  PROTOCOL

Menu PROTOCOL umożliwia wybór jednego z następujących protokołów: DNP 3.0, IEC60870-104 lub IEC60870-103.

SCADA PROTOCOL — to ustawienie służy do wyboru protokołu SCADA, w którym urządzenie będzie się komunikować, 
spośród opcji: DNP3.0, IEC 60870-104 i IEC 60870-103, przy czym domyślny jest protokół DNP. Opcje zależą od kodu 
zamówienia. Aby jakiekolwiek zmiany przyniosły skutek, należy ponownie uruchomić jednostkę.

MMS CONNECTION TIMEOUT (limit czasu połączenia MMS) — to ustawienie określa opóźnienie dla wykrywania utraty 
połączenia sieciowego TCP. Jeżeli w połączeniu TCP nie odbywa się ruch danych przez czas dłuższy od czasu określonego 
w tym ustawieniu, połączenie zostanie przerwane. Dzięki temu połączenie zostanie zwolnione i klient będzie mógł użyć je 
ponownie. Ustawienie na 10 sekund powoduje wyłączenie tego timera. Wtedy połączenie TCP podlega sekwencji 
komunikatów KeepAlive standardu TCP. Te komunikaty są przesyłane co 20 sekund, gdy pomiędzy przekaźnikiem a 
klientem do odbywa się komunikacja MMS. Jeżeli brak odpowiedzi na komunikaty TCP KeepAlive, połączenie zostaje 
zamknięte. Aby jakiekolwiek zmiany w tym ustawieniu przyniosły skutek, należy ponownie uruchomić jednostkę. Zmiana 
zostaje zastosowana dla nowego połączenia. Na potrzeby ewentualnego połączenia już otwartego w momencie 
wprowadzenia zmiany należy zamknąć to połączenie i otworzyć je ponownie. Wyłączenie i włączenie przekaźnika również 
powoduje zastosowanie nowego ustawienia.

W tabeli przedstawiono które protokoły - DNP 3.0, IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-103 oraz IEC 61850 - działają na portach 
RS232, RS485 i Ethernet. Tabela zawiera wszystkie możliwe kombinacje ustawień PROTOCOL i DNP CHANNEL 1(2) PORT.

Nie należy nastawiać więcej niż jednego protokołu na ten sam numer portu TCP/UDP, ponieważ to powoduje 
zawodne działanie tych protokołów.

 PROTOCOL
  SCADA PROTOCOL:

Protokół DNP 3.0
Zakres: DNP 3.0, IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-103

 MMS CONNECTION
TIMEOUT: 120 s

Zakres: 10 do 7200 w krokach po 10
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Table 5-9: Kombinacje portów i protokołów

5.3.5.10  Protokół DNP
SETTINGS  PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  DNP PROTOCOL

Ustawienie 
PROTOCOL

Ustawienia DNP CHANNEL 
1(2) PORT

RS232 RS485 Ethernet

DNP Kanał 1: Eth TCP
Kanał 2: Eth TCP

Modbus Modbus DNP, Modbus, IEC 61850

Kanał 1: Eth TCP
Kanał 2: brak

Modbus Modbus DNP, Modbus, IEC 61850

Kanał 1: brak
Kanał 2: Eth TCP

Modbus Modbus DNP, Modbus, IEC 61850

Kanał 1: Eth UDP
Kanał 2: brak

Modbus Modbus DNP, Modbus, IEC 61850

Kanał 1: Eth TCP
Kanał 2: RS485

Modbus DNP DNP, Modbus, IEC 61850

Kanał 1: Eth TCP
Kanał 2: RS232

DNP Modbus DNP, Modbus, IEC 61850

Kanał 1: Eth UDP
Kanał 2: RS485

Modbus DNP DNP, Modbus, IEC 61850

Kanał 1: Eth UDP
Kanał 2: RS232

DNP Modbus DNP, Modbus, IEC 61850

Kanał 1: RS485
Kanał 2: Eth TCP

Modbus DNP DNP, Modbus, IEC 61850

Kanał 1: RS232
Kanał 2: Eth TCP

DNP Modbus DNP, Modbus, IEC 61850

Kanał 1: RS485
Kanał 2: RS232

DNP DNP Modbus, IEC 61850

Kanał 1: RS232
Kanał 2: RS485

DNP DNP Modbus, IEC 61850

Kanał 1: RS485
Kanał 2: brak

Modbus DNP Modbus, IEC 61850

IEC 104 Modbus Modbus IEC 104, Modbus, IEC 61850

IEC 103 Modbus IEC 103 Modbus, IEC 61850

 DNP PROTOCOL
   DNP CHANNELS


Patrz poniżej

 DNP ADDRESS:
1

Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1

  DNP NETWORK
 CLIENT ADDRESSES

Patrz poniżej

 DNP TCP/UDP PORT
NUMBER(20000): 20000

Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1

 DNP UNSOL RESPONSE
FUNCTION: Wyłączone

Zakres: Załączona/Wyłączona

 DNP UNSOL RESPONSE
TIMEOUT: 5 s

Zakres: 0 do 60 s w krokach po 1

 DNP UNSOL RESPONSE
MAX RETRIES: 10

Zakres: 1 do 255 w krokach po 1

 DNP UNSOL RESPONSE
DEST ADDRESS: 1

Zakres: 0 do 65519 w krokach po 1

 DNP CURRENT SCALE
FACTOR: 1

Zakres: 0.001, 0.01. 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000, 
100000, 1000000, 10000000, 100000000
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 DNP VOLTAGE SCALE
FACTOR: 1

Zakres: 0.001, 0.01. 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000, 
100000, 1000000, 10000000, 100000000

 DNP POWER SCALE
FACTOR: 1

Zakres: 0.001, 0.01. 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000, 
100000, 1000000, 10000000, 100000000

 DNP ENERGY SCALE
FACTOR: 1

Zakres: 0.001, 0.01. 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000, 
100000, 1000000, 10000000, 100000000

 DNP PF SCALE
FACTOR: 1

Zakres: 0.001, 0.01. 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000, 
100000, 1000000, 10000000, 100000000

 DNP OTHER SCALE
FACTOR: 1

Zakres: 0.001, 0.01. 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000, 
100000, 1000000, 10000000, 100000000

 DNP CURRENT DEFAULT
DEADBAND: 30000

Zakres: 0 do 100000000 w krokach po 1

 DNP VOLTAGE DEFAULT
DEADBAND: 30000

Zakres: 0 do 100000000 w krokach po 1

 DNP POWER DEFAULT
DEADBAND: 30000

Zakres: 0 do 100000000 w krokach po 1

 DNP ENERGY DEFAULT
DEADBAND: 30000

Zakres: 0 do 100000000 w krokach po 1

 DNP PF DEFAULT
DEADBAND: 30000

Zakres: 0 do 100000000 w krokach po 1

 DNP OTHER DEFAULT
DEADBAND: 30000

Zakres: 0 do 100000000 w krokach po 1

 DNP TIME SYNC IIN
PERIOD: 1440 min

Zakres: 1 do 10080 min w krokach po 1

 DNP MESSAGE FRAGMENT
SIZE: 240

Zakres: 30 do 2048 w krokach po 1

 DNP OBJECT 1
DEFAULT VARIATION: 2

Zakres: 1, 2

 DNP OBJECT 2
DEFAULT VARIATION: 2

Zakres: 1, 2, 3

 DNP OBJECT 20
DEFAULT VARIATION: 1

Zakres: 1, 2, 5, 6

 DNP OBJECT 21
DEFAULT VARIATION: 1

Zakres: 1, 2, 9, 10

 DNP OBJECT 22
DEFAULT VARIATION: 1

Zakres: 1, 2, 5, 6

 DNP OBJECT 23
DEFAULT VARIATION: 1

Zakres: 1, 2, 5, 6

 DNP OBJECT 30
DEFAULT VARIATION: 1

Zakres: 1, 2, 3, 4, 5

 DNP OBJECT 32
DEFAULT VARIATION: 1

Zakres: 1, 2, 3, 4, 5, 7

 DNP NUMBER OF PAIRED
CONTROL POINTS: 0

Zakres: 0 do 32 w krokach po 1

 DNP TCP CONNECTION
TIMEOUT: 120 s

Zakres: 10 do 7200 s w krokach po 1

 DNP EVENT TIME BASE:
LOCAL

Zakres: UTC, LOCAL
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Protokół sieci dystrybucyjnej (z ang. Distributed Network Protocol - DNP) umożliwia optymalizację kontroli i gromadzenia 
danych odbywających się pomiędzy urządzeniami w podstacji i ośrodku sterowania centralnego. Protokół jest skalowalny; 
tzn. został zaprojektowany tak, aby był kompatybilny z najnowszą technologią sieci LAN dużej szybkości i jednocześnie 
mógł być wdrażany w wolniejszych łączach szeregowych.

DNP stanowi udoskonalenie w stosunku do wielu protokołów typu urządzenie nadrzędne-urządzenie podrzędne poprzez 
poprawę ogólnych wymagań co do wydajności komunikacji a także zapewnia znakowanie czasowe z dokładnością rzędu 
milisekund.

C60 obsługuje protokół DNP w wersji 3.0. DNP jest załączony poprzez nastawienie w ustawieniu SETTINGS  PRODUCT 
SETUP  COMMUNICATIONS  PROTOCOL opcji DNP 3.0. C60 można używać jako urządzenie podrzędne DNP podłączone 
do wielu urządzeń nadrzędnych DNP (zwykle RTU lub stacja nadrzędna SCADA). Ponieważ C60 utrzymuje dwa zestawy 
buforów zmian danych DNP oraz informacji o połączeniu, dwa urządzenia nadrzędne DNP mogą jednocześnie prowadzić 
aktywną komunikację z C60.

Protokół DNP nie jest dostępny, gdy używamy portu USB na graficznym panelu przednim.

Więcej informacji na temat protokołu DNP można znaleźć w Poradniku komunikacji dla rodziny przekaźników 
uniwersalnych.

Poniżej przedstawiono podmenu DNP Channels.

SETTINGS  PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  DNP PROTOCOL  DNP CHANNELS

Ustawienia DNP CHANNEL 1 PORT (port kanału 1 DNP) oraz DNP CHANNEL 2 PORT (port kanału 2 DNP) służą do wyboru portu 
komunikacyjnego przypisanego do protokołu DNP dla poszczególnych kanałów. Po przypisaniu protokołu DNP do portu 
szeregowego protokół ten będzie działał na tym porcie jako jedyny protokół; protokoły Modbus czy IEC 60870-5-103 są 
wyłączone. Jeżeli DNP zostanie przypisany do RS485, protokół musi być ustawiony na DNP również w konfiguracji portu 
szeregowego, aby zmiana przyniosła skutek. Gdy w ustawieniu DNP CHANNEL 1(2) PORT wybrana będzie opcja „Network - 
TCP”, protokół DNP kanału 1(2) może być używany poprzez TCP/IP w portach Ethernet. Po ustawieniu tej wartości na opcję 
„Network - UDP” protokół DNP można używać przez UDP/IP tylko na kanale 1. Ustawienie "Front Panel - RS232" nie ma 
zastosowania do graficznego panelu przedniego; w przypadku jego wyboru klient DNP nie może ustanowić połączenia na 
porcie USB.

Aby jakiekolwiek zmiany zostały zastosowane, należy ponownie uruchomić przekaźnik.

Ustawienie DNP ADDRESS (adres DNP) to adres urządzenia podrzędnego DNP. Numer ten oznacza C60 w łączu 
komunikacyjnym DNP. Do każdego urządzenia podrzędnego DNP należy przypisać unikatowy adres.

C60 może określić do pięciu klientów dla swoich połączeń DNP. Są to adresy IP dla sterowników, z którymi C60 może się 
łączyć. Ustawienia przedstawiono poniżej.

SETTINGS  PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  DNP PROTOCOL  DNP NETWORK CLIENT ADDRESSES

Ustawienie DNP TCP/UDP PORT NUMBER (numer portu DNP TCP/UDP) przeznaczone jest dla normalnego działania protokołu 
DNP. Aby zamknąć port, należy ustawić 0 jako numer portu. Zmiana przynosi skutek po ponownym C60 uruchomieniu.

 DNP CHANNELS
  DNP CHANNEL 1 PORT:

NONE
Zakres: NONE, COM1 - RS485, COM2 - RS485, FRONT 
PANEL - RS232, NETWORK - TCP, NETWORK - UDP

 DNP CHANNEL 2 PORT:
NONE

Zakres: NONE, COM1 - RS485, COM2 - RS485, FRONT 
PANEL - RS232, NETWORK - TCP

Nie należy nastawiać więcej niż jednego protokołu na ten sam numer portu TCP/UDP, ponieważ to powoduje 
zawodne działanie tych protokołów.

 DNP NETWORK
 CLIENT ADDRESSES  CLIENT ADDRESS 1:

0.0.0.0
Zakres: standardowy adres IP



 CLIENT ADDRESS 5:
0.0.0.0

Zakres: standardowy adres IP
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W ustawieniu DNP UNSOL RESPONSE FUNCTION (funkcja niechcianej odpowiedzi DNP) wbiera się opcję „Disabled” dla 
zastosowań RS485, ponieważ nie ma mechanizmu unikania kolizji. Ustawienie DNP UNSOL RESPONSE TIMEOUT (limit czasu 
niechcianej odpowiedzi DNP) nastawia czas, przez jaki C60 czeka na potwierdzenie przez urządzenie nadrzędne DNP 
niechcianej odpowiedzi. Ustawienie DNP UNSOL RESPONSE MAX RETRIES (maks. liczba ponawianych niechcianych odpowiedzi 
DNP) określa, ile razy C60 przesyła ponownie niechcianą odpowiedź bez potwierdzenia ze strony urządzenia nadrzędnego; 
wartość „255” dopuszcza nieskończoną liczbę ponownych prób. Ustawienie DNP UNSOL RESPONSE DEST ADDRESS (adres 
docelowy niechcianych odpowiedzi DNP) to adres, do którego wysyłane są wszystkie niechciane odpowiedzi. Adres IP, na 
który wysyłane są niechciane odpowiedzi, jest wyznaczany przez C60 z bieżącego połączenia TCP lub najnowszego 
komunikatu UDP.

Ustawienia współczynnika skali DNP to liczby, za pomocą których skaluje się wartości punktów wejść analogowych. 
Ustawienia te grupują dane wejść analogowych C60 według następujących rodzajów: prąd, napięcia, moc, energia, 
współczynnik mocy i inne. Poszczególne ustawienia reprezentują współczynnik skali dla wszystkich punktów wejść 
analogowych danego typu. Na przykład jeżeli ustawienie DNP VOLTAGE SCALE FACTOR ma wartość „1000”, wszystkie punkty 
wejść analogowych DNP będące napięciami zostają zwrócone z wartości pomniejszonymi 1000 razy (na przykład wartość 
72000 V w C60 jest zwrócona jako 72). Ustawienia te przydają się w momencie, gdy wartości wejść analogowych muszą 
zostać dostosowane i mieścić się w pewnych zakresach w urządzeniach nadrzędnych DNP. Należy zwrócić uwagę, że 
współczynnik skali równy 0.1 odpowiada mnożnikowi równemu 10 (tzn. wartość jest 10-krotnie większa).

Ustawienia DNP DEFAULT DEADBAND (domyślna strefa nieczułości DNP) określają, kiedy uruchomić niechciane odpowiedzi 
zawierające dane z wejść analogowych. Ustawienia te grupują dane wejść analogowych C60 według następujących 
rodzajów: prąd, napięcia, moc, energia, współczynnik mocy i inne. Poszczególne ustawienia reprezentują wartość 
domyślnej strefy nieczułości wszystkich punktów wejść analogowych danego typu. Na przykład, aby uruchomić 
niechciane odpowiedzi z C60, gdy dowolne wartości prądu zmienią się o 15 A, nastawia się w ustawieniu DNP CURRENT 
DEFAULT DEADBAND (domyślna strefa nieczułości prądu DNP) wartość „15”. Należy zwrócić uwagę, że te ustawienia to 
domyślne wartości strefy nieczułości. Można wykorzystać punkty obiektu 34 DNP do zmiany wartości strefy nieczułości z 
domyślnej dla poszczególnych punktów wejść analogowych DNP. Aby jakiekolwiek zmiany zostały zastosowane, należy 
ponownie uruchomić przekaźnik. Każdorazowo po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania C60 zastosowane zostają 
domyślne strefy nieczułości.

Ustawienie DNP TIME SYNC IIN PERIOD (okres IIN synchr. czasu DNP) wyznacza, jak często bit wewnętrznego wskazania 
potrzeby czasu (Need Time Internal Indication (IIN)) jest ustawiany przez C60. Dzięki zmianie tego czasu urządzenie 
nadrzędne DNP może wysyłać komendy synchronizacji czasu częściej lub rzadziej, zależnie od potrzeby.

Ustawienie DNP MESSAGE FRAGMENT SIZE (rozmiar fragmentu komunikatu DNP) wyznacza rozmiar, w bajtach, przy którym 
następuje fragmentacja komunikatu. Duże rozmiary fragmentów dają lepszą przepływność; mniejsze rozmiary 
fragmentów wymuszają większą liczbę potwierdzeń warstwy aplikacji, przez co transfer danych w kanałach 
komunikacyjnych z zakłóceniami jest bardziej niezawodny.

Ustawienia od DNP OBJECT 1 DEFAULT VARIATION (domyślna wariacja obiektu 1 DNP) do DNP OBJECT 32 DEFAULT VARIATION 
(domyślna wariacja obiektu 32 DNP) służą do wyboru numeru domyślnej wariacji DNP dla obiektów typu 1, 2, 20, 21, 22, 23, 
30 i 32. Wariacja domyślna odnosi się do odpowiedzi dla wariacji w przypadku zapytania o wariację 0 i/lub w skanach 
klasy 0, 1, 2 lub 3. Patrz punkt Wdrożenie protokołu DNP w Poradniku komunikacji dla rodziny przekaźników uniwersalnych.

Wyjścia binarne DNP są zazwyczaj odwzorowane wzajemnie jednoznacznie do punktów danych DNP. To oznacza, że 
każde wyjście binarne DNP kontroluje jeden fizyczny lub wirtualny punkt kontroli w urządzeniu IED. W przekaźniku C60 
wyjścia binarne DNP są przypisane do wejść wirtualnych. Jednak niektóre starsze wdrożenia protokołu DNP wykorzystują 
mapowanie jednego wyjścia binarnego DNP do dwóch fizycznych lub wirtualnych punktów kontroli na potrzeby koncepcji 
wyzwalania/zamknięcia (w przypadku wyłączników) lub podnoszenia/opuszczania (w przypadku nastawników 
zaczepowych) za pomocą pojedynczego punktu kontroli. To oznacza, że urządzenie nadrzędne DNP może obsługiwać 
jeden punkt kontroli dla obu operacji: wyzwolenia i zamknięcia lub podnoszenia i opuszczania. C60 można skonfigurować 
tak, aby obsługiwać sparowane punkty kontroli, przy czym każda para punktów kontroli obsługiwałaby dwa wejścia 
wirtualne. Ustawienie DNP NUMBER OF PAIRED CONTROL POINTS (liczba sparowanych punktów kontroli DNP) umożliwia 
skonfigurowanie od 0 do 32 sparowanych kontroli wyjść binarnych Punkty, które nie zostały skonfigurowanej jako 
sparowane, działają pojedynczo.

Listy punktów wejść analogowych i/lub wejść binarnych można przeglądać na stronie internetowej C60 „DNP 
Points Lists”. Stronę można przeglądać za pomocą przeglądarki internetowej, należy wprowadzić adres IP portu 
Ethernet C60, który zapewnia dostęp do menu głównego C60, następnie kliknąć pozycję Device Information Menu, 
a potem DNP Points Lists.
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Ustawienie DNP TCP CONNECTION TIMEOUT (limit czasu połączenia DNP TCP) określa opóźnienie dla wykrywania martwych 
połączeń sieciowych TCP. Jeżeli w połączeniu DNP TCP nie odbywa się ruch danych przez czas dłuższy od czasu 
określonego w tym ustawieniu, połączenie zostanie przerwane przez C60. Dzięki temu połączenie zostanie zwolnione 
i klient będzie mógł użyć je ponownie. Aby jakiekolwiek zmiany zostały zastosowane, należy ponownie uruchomić 
przekaźnik.

5.3.5.11  Listy punktów DNP / IEC 60870-5-104
SETTINGS  PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  DNP / IEC104 POINT LISTS

Istnieje możliwość skonfigurowania do 256 punktów wejść binarnych i do 256 punktów wejść analogowych dla protokołu 
DNP albo punktów MSP i MME dla protokołu IEC 60870-5-104. Wartości poszczególnych punktów są programowane przez 
użytkownika i można jest skonfigurować przypisując argumenty FlexLogic do wejść binarnych / punktów MSP lub 
parametry Flex do wejść analogowych / punktów MME.

Poniżej przedstawiono menu dla punktów wejść binarnych (DNP) lub punktów MSP (IEC 60870-5-104).

SETTINGS  PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  DNP / IEC104 POINT LISTS  BINARY INPUT / MSP POINTS

Można skonfigurować do 256 punktów wejść binarnych dla protokołów DNP lub IEC 60870-5-104. Punkty konfiguruje się 
poprzez przypisanie właściwego argumentu FlexLogic. Zakres argumentów do przypisania można znaleźć we 
Wprowadzeniu do zawartego w tym rozdziale punktu FlexLogic.

Zmiany w listach punktów DNP / IEC 60870-5-104 zostają zastosowane po ponownym uruchomieniu C60.

Poniżej przedstawiono menu dla punktów wejść analogowych (DNP) lub punktów MME (IEC 60870-5-104).

SETTINGS  PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  DNP / IEC104 POINT LISTS  ANALOG INPUT / MME 
POINTS

Można skonfigurować do 256 punktów wejść analogowych dla protokołów DNP lub IEC 60870-5-104. Listę punktów 
analogowych konfiguruje się poprzez przypisanie właściwego parametru FlexAnalog do każdego punktu. Zakres 
parametrów do przypisania można znaleźć w punkcie Parametry FlexAnalog w Załączniku A.

Zmiany w listach punktów DNP / IEC 60870-5-104 zostają zastosowane po ponownym uruchomieniu C60.

 DNP / IEC104
 POINT LISTS   BINARY INPUT / MSP

 POINTS
Patrz poniżej

  ANALOG INPUT / MME
 POINTS

Patrz poniżej

 BINARY INPUT / MSP
 POINTS  Point: 0

Wył.
Zakres: argument FlexLogic

 Point: 1
Wył.

Zakres: argument FlexLogic



 Point: 255
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 ANALOG INPUT / MME
 POINTS  Point: 0

Wył.
Zakres: dowolny parametr FlexAnalog

 Point: 1
Wył.

Zakres: dowolny parametr FlexAnalog



 Point: 255
Wył.

Zakres: dowolny parametr FlexAnalog

Listy punktów DNP / IEC 60870-5-104 rozpoczynają się zawsze od punktu 0 i kończą się wraz z pierwszą wartością 
„Off”. Ponieważ listy punktów DNP / IEC 60870-5-104 muszą mieścić się w jednym ciągłym bloku, wszelkie punkty 
przypisane po pierwszym punkcie „Off” zignorowane.
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5.3.5.12  Protokół IEC 61850

Ustawienia protokołu IEC 61850 są dostępne w oprogramowaniu EnerVista lub w narzędziu do generowania języka 
konfiguracji podstacji (z ang. substation configuration language - SCL). Ścieżka: Settings > Product Setup > 
Communications > IEC 61850 or Settings > IEC 61850. Panel przedni urządzenia nie daje dostępu do tych ustawień.

Omówienie
IEC 61850 stanowi szereg międzynarodowych norm i raportów technicznych mających zastosowanie do systemów 
automatyki w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych. Obejmuje semantykę, usługi komunikacji abstrakcyjnej, usługi 
komunikacji szczególnej, specyfikację wydajności, wytyczne dla inżynierii sieci, metodologie opisu konfiguracji oraz 
procesy techniczne. Norma ta umożliwia współdziałanie inteligentnych urządzeń elektronicznych (IED) pochodzących od 
różnych dostawców a także współdziałanie narzędzi do konfiguracji oprogramowania pochodzących od różnych 
dostawców. W tym przypadku współdziałanie oznacza zdolność urządzeń IED do działania w tej samej sieci lub na tej 
samej ścieżce komunikacji z udostępnianiem informacji i komend oraz zdolność narzędzi do konfiguracji do wzajemnego 
rozumienia plików konfiguracyjnych.

Rodzina przekaźników uniwersalnych UR obsługuje duży podzbiór funkcji IEC 61850. Zostały one omówione szczegółowo 
w Poradniku komunikacji dla serii przekaźników uniwersalnych; są to m.in. model informacji, publikowanie komunikatów 
GOOSE, subskrypcja komunikatów GOOSE, serwer raportów buforowanych, serwer raportów niebuforowanych oraz usługi 
zapytania, odczytu, zapisu i kontroli według normy MMS (z ang. Manufacturing Message Specification - specyfikacja 
komunikatów w procesie wytwarzania). Ponadto przekaźniki uniwersalne i oprogramowanie EnerVista UR Setup obsługują 
import/eksport i scalanie plików software języka konfiguracji podstacji (SCL) IEC 61850.

Podczas gdy w poprzednich wersjach przekaźnika uniwersalnego stosowano wydanie 1.0 normy IEC 61850, w tej wersji 
zastosowano wydanie 2.0 z pewnymi modyfikacjami według normy IEC/TR 61850-90-5. Tylko narzędzia konfiguracyjne z 
wydania 2.0 61850 mogą współdziałać z urządzeniami z wydania 2.0 np. przekaźnikiem uniwersalnym w wersji 7.3x. Ta 
wersja przekaźnika uniwersalnego stosuje wydanie 2.0 SCL, które różni się od wydania 1.0 SCL. Zaniechano wspierania 
usług GSSE, stałej komunikacji GOOSE i stałych usług raportowania z poprzednich wersji. Dlatego urządzenia UR w 
poprzednich wersjach, które wykorzystują te funkcje, wymagają konwersji do konfigurowalnej komunikacji GOOSE, aby 
mogły komunikować się z urządzeniem 7.3x lub nowszym.

Niemniej jednak istnieje możliwość dostępu za pośrednictwem protokołu IEC 61850 do wielu ustawień członów 
zabezpieczających, kontrolnych i monitorujących w przekaźniku uniwersalnym, czyli elementów, których nie dotyczy 
protokół IEC 61850. Ustawienia te udokumentowano w innej części niniejszego rozdziału Ustawienia. W tej części rozdziału 
Ustawienia omówiono jedynie ustawienia służące do konfigurowania samego protokołu IEC 61850.

Rodzina przekaźników uniwersalnych wspiera jednoczesnych klientów w maksymalnej liczbie pięciu.

Konfiguracja w EnerVista dla IEC 61850
Oprogramowanie EnerVista UR Setup zapewnia interfejs do konfigurowania ustawień C60 dla protokołu IEC 61850. W tym 
puncie opisano tenże interfejs. Ponadto oprogramowanie obsługuje import/eksport i scalanie plików języka konfiguracji 
podstacji (SCL) wg normy IEC 61850 w sposób udokumentowany w Poradniku komunikacji dla rodziny przekaźników 
uniwersalnych.

Nie ma dostępu do ustawień konfiguracji protokołu IEC 61850 poprzez panel przedni przekaźnika uniwersalnego. Zamiast 
tego dostęp do tych ustawień można uzyskać za pomocą oprogramowania EnerVista, za pośrednictwem usług zapytania, 
odczytu i zapisu MMS lub poprzez transfer pliku SCL 61850. Zatem inne ustawienia przedstawiono w niniejszej instrukcji 
tak, jak są wyświetlane na panelu przednim, zaś ustawienia IEC 61850 - tak, jak są widoczne w oprogramowaniu. 

W C60 przewidziano opcjonalną komunikację IEC 61850. Wybór tej funkcji jako opcji programowej następuje w 
momencie zamawiania. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie Kody zamówienia w rozdziale 2.

Obsługa komunikatów IEC 61850 może stanowić część układów zabezpieczeń. Ustawienia protokołu IEC 61850 
należy traktować równie poważnie co ustawienia członów zabezpieczających. Aby zapewnić niezawodność 
układów zabezpieczeń korzystających z obsługi komunikatów IEC 61850, należy skierować ruch IEC 61850 przez 
port odrębny względem systemu SCADA lub użyć redundantnych, niezależnych portów i metodę przywracania sieci 
dużej szybkości do normalnego stanu, np. PRP.
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Informacje na temat dostępu MMS i SCL można znaleźć w Poradniku komunikacji dla rodziny przekaźników uniwersalnych. 
Należy zwrócić uwagę, że aktualizując ustawienia IEC 61850 w oprogramowaniu EnerVista poprzez zapis MMS, gdy 
odpowiedni panel IEC 61850 jest otwarty w EnerVista, potrzeba zamknąć, a następnie otworzyć panel w EnerVista, aby 
zostały wyświetlone prawidłowe odczyty.

Dostęp do ustawień konfiguracji protokołu IEC 61850 zapewniają panele programowe, które można wybrać albo w 
obszarze Online Window (okno online) (patrz ilustracja) lub w obszarze Offline Window (okno offline) w oprogramowaniu 
EnerVista.

Oprogramowanie EnerVista zawiera też interfejs kompatybilny z wersjami oprogramowania układowego od 5.0 do 7.2 
służący do konfigurowania subskrybentów. Należy użyć uproszczonego konfiguratora GOOSE w oknie offline.

Figure 5-18: Panel protokołu IEC 61850 w oprogramowaniu EnerVista

Okno IEC 61850 podzielono na okienko nawigacji po lewej oraz panel ustawień po prawej. Rozwinięcie i kliknięcie opcji po 
lewej stronie powoduje wyświetlenie jej panelu po prawej. Na poniższej ilustracji przedstawiono przykład konfiguracji 
serwera. Kolumna SETTING zawiera nazwy ustawień, a kolumna PARAMETER służy do wprowadzania ustawień. 
Najechanie myszką na nazwę ustawienia powoduje wyświetlenie etykietki narzędzia z nazwą modelu informacji 61850 dla 
ustawienia lub jego lokalizacji w plikach SCL.
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Figure 5-19: Panel IEC 61850

Po otwarciu okna IEC 61850 w trybie online oprogramowanie do konfiguracji przekaźnika uniwersalnego pobiera 
i importuje plik SCL z podłączonego C60. Ten plik opisu konfiguracji systemu (SCD) zawiera wszystkie ustawienia 
przekaźnika uniwersalnego z momentu żądania pliku, zarówno ustawienia zamapowane do modelu informacji IEC 61850 
(czyli sekcje „publiczne”) jak i ustawienia spoza modelu (czyli sekcja „prywatne”). Oprogramowanie EnerVista do 
konfiguracji przekaźnika uniwersalnego importuje wszystkie te ustawienia do bieżącej sesji, a nie tylko ustawienia z okna 
IEC 61850. Aby uniknąć utraty jakichkolwiek niezapisanych zmian ustawień wprowadzonych w innych panelach w trakcie 
bieżącej sesji, należy zamknąć wszystkie inne panele dla C60, zanim będzie można otworzyć panel IEC 61850; 
oprogramowanie odpowiednio monituje w tej kwestii. Można jednocześnie otworzyć panele dla innych urządzeń, aby 
ułatwić koordynowanie parametrów.

Gdy włączone jest zabezpieczenie CyberSentry, możliwość edytowania ustawień zależy od zalogowanej roli użytkownika. 
Na przykład administrator i inżynier mogą zmieniać ustawienia. Monit o podanie hasła do ustawień ("Settings password") 
oznacza hasło administratora lub inżyniera.

Przycisk Restore przywraca ostatnie zapisane wartości dla ustawień w oknie. Przycisk Default przywraca dla ustawień w 
oknie fabryczne wartości domyślne albo wstępnie skonfigurowane wartości dla oscylografii, rejestratora danych lub 
edytora równań FlexLogic. Przycisk Reset przywraca fabryczne wartości domyślne dla wszystkich ustawień IEC 61850, nie 
tylko tych w bieżącym oknie. (W innych oknach ustawień ten przycisk przywraca fabryczne wartości domyślne dla 
ustawień w oknie.)

Gdy załączymy ustawienie, jego panel nadal będzie podawać odczyt Disabled po czasu ponownego uruchomienia. Nie ma 
możliwości sondowania, aby odczyty IEC 61860 były aktualizowane automatyczne, zatem należy zamknąć, a następnie 
otworzyć panel, aby został wyświetlony prawidłowy status. Właściwa praktyka polega na zamknięciu wszelkich 
nieużywanych paneli, ponieważ zmiany wprowadzane również przez innych użytkowników zostaną uwidocznione dopiero 
po ponownym uruchomieniu panelu.

Niektóre ustawienia IEC 61850 wykorzystują dane zmiennoprzecinkowe, co gwarantuje dokładne odwzorowanie liczb 
rzeczywistych do siedmiu cyfr. Liczby mające więcej niż siedem cyfr są podawane w przybliżeniu z pewnym poziomem 
dokładności. Na skutek tego mogą pojawiać się różnice pomiędzy tym, co wpiszemy, a tym, co zostanie zapisane i na 
przykład mogą wystąpić różnice widoczne w raporcie z porównania ustawień.

Tworzenie plików CID i plików ustawień
Kliknięcie przycisku Save w oknie IEC 61850 online powoduje, że oprogramowanie do konfiguracji przekaźnika 
uniwersalnego przygotowuje opis skonfigurowanego urządzenia IED (z ang. configured IED description - CID) z wszystkimi 
ustawieniami przekaźnika i wysyła plik CID do C60. Po otrzymaniu pliku CID C60 sprawdza jego poprawność, wyłączając 
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się z ruchu i uruchamiając się ponownie, gdy zaakceptuje plik CID. Oprogramowanie wyświetla komunikat, gdy C60 
uruchamia nowe ustawienia, z potwierdzeniem transferu zakończonego powodzeniem. Proces ten może potrwać około 
minuty ze względu na wielkość przetwarzania, jakiego wymaga oprogramowanie C60.

Kliknięcie przycisku Save w oknie IEC 61850 offline powoduje, że oprogramowanie do konfiguracji przekaźnika 
uniwersalnego zapisuje w pamięci lokalnej, np. na twardym dysku, plik .urs zawierający wszystkie ustawienia przekaźnika 
uniwersalnego.

Przeglądanie plików IID/CID
Poniżej opisano rodzaje plików:

• IID — utworzony egzemplarz pliku opisu możliwości urządzenia IED — rzeczywiste ustawienia w przekaźniku 
uniwersalnym

• CID — plik opisu skonfigurowanego urządzenia IED — ustawienia przesłane do przekaźnika uniwersalnego (może 
zawierać obecne ustawienia lub nie)

Można przeglądać pliki IID i CID. Na przykład po zmodyfikowaniu ustawień w panelach IEC 61850 i kliknięciu w 
oprogramowaniu opcji Developer IID/CID Viewer wygenerowany zostanie plik CID, a w przeglądarce SCL zostanie 
wyświetlona zaktualizowana zawartość pliku CID. Nie przewidziano funkcji edytowania ani zapisywania; zamiast tego 
należy zapisać pliki zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi tworzenia i przywracania kopii zapasowej, które umieszczono w 
dalszej części niniejszego dokumentu.

Wielkość liter nie ma znaczenia podczas wyszukiwania.

Figure 5-20: Wyświetlanie pliku ustawień CID

Konfiguracja serwera
Panel Server Configuration zawiera ustawienia IEC 61850 dotyczące funkcji serwerowych we wdrożeniu IED.

Ścieżka dostępu: Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > Server Configuration.

Dostępne są poniższe ustawienia, gdzie <iedName> jest zmienną składniową reprezentującą aktualną wartość w 
ustawieniu IED NAME (nazwa urządzenia IED).

IED NAME
Zakres: 1 do 58 znaków typu VisibleString
Wartość domyślna: TEMPLATE

Wprowadzona wartość ustawia nazwę urządzenia IED stosowaną przez IEC 61850 dla C60. Aby zapewnić prawidłowe 
działanie, konieczne jest wprowadzenie nazwy urządzenia IED, która będzie unikatowa w danej sieci. Prawidłowe znaki 
to wielkie i małe litery, cyfry i znak podkreślenia (_). Pierwszy znak musi być literą.
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Ustawienia IED NAME i Product LD inst name zawierają <LDName> dla produktu. Najdłuższe nazwy instancji LD to 
"Master" i "System" - po sześć znaków, przy czym Master to nazwa stała, a pozostałe konfiguruje się za pomocą funkcji 
konfigurowanego urządzenia logicznego. Zatem IED NAME należy ograniczyć do 58 znaków, aby zmieścić się w limicie 
64 znaków.

Lokalizacja
Zakres: 0 do 255 znaków ASCII
Wartość domyślna: Lokalizacja

Wprowadzona wartość ustawia wartość atrybutu danych <LDName>/LPHD1.PhyNam.location. Ten atrybut danych 
został przewidziany w protokole, aby umożliwić użytkownikowi wskazanie miejsca instalacji urządzeń.

Latitude
Zakres: -90.000 do 90.000 stopni w krokach po 0.001 stopnia
Wartość domyślna: 0.000 deg

Wprowadzona wartość ustawia wartość atrybutu danych <LDName>/LPHD1.PhyNam.latitude. Ten atrybut danych 
został przewidziany w protokole, aby wskazać geograficzną pozycję urządzenia we współrzędnych WGS84 - szerokość 
geograficzną. Wartości ujemne wskazują na szerokość geograficzną południową. WGS to skrót od angielskiej nazwy 
światowego systemu geodetycznego (world geodetic system) wykorzystywanego w satelitarnym systemie 
pozycjonującym (GPS); 84 to obecna wersja normy.

Longitude (długość geograficzna)
Zakres: -180.000 do 180.000 stopni w krokach po 0.001 stopnia
Wartość domyślna: 0.000 deg

Wprowadzona wartość ustawia wartość atrybutu danych <LDName>/LPHD1.PhyNam.longitude. Ten atrybut danych 
został przewidziany w protokole, aby wskazać geograficzną pozycję urządzenia we współrzędnych WGS84 - długość 
geograficzną. Wartości ujemne wskazują na długość geograficzną zachodnią.

Wysokość nad poziomem morza
Zakres: 0 do 10,0000 m w krokach po 1 m
Wartość domyślna: 0 m

Wprowadzona wartość ustawia wartość atrybutu danych <LDName>/LPHD1.PhyNam.altitude. Ten atrybut danych 
został przewidziany w protokole, aby wskazać geograficzną pozycję urządzenia we współrzędnych WGS84 - wysokość.

Prefix for GGIO1
Zakres: 0 do 11 znaków typu VisibleString
Wartość domyślna: 

To ustawienie nastawia prefiks LN dla węzła logicznego GGIO1 interfejsu argumentów FlexLogic, który opisano w dalszej 
części, w punkcie GGIO1. Prawidłowe znaki to wielkie i małe litery, cyfry i znak podkreślenia (_). Pierwszy znak musi być 
literą. Oprogramowanie do konfiguracji przekaźników uniwersalnych nie pozwala na wprowadzenie prefiksu 
powielającego jakikolwiek inny prefiks GGIO1 używany przez produkt np. ConIn i ConOut.

Prefix for GGIO2
Zakres: 0 do 11 znaków typu VisibleString
Wartość domyślna: 

To ustawienie nastawia prefiks LN dla węzła logicznego GGIO2 interfejsu wejść wirtualnych, który opisano w dalszej 
części, w punkcie GGIO2. Prawidłowe znaki to wielkie i małe litery, cyfry i znak podkreślenia (_). Pierwszy znak musi być 
literą. Oprogramowanie do konfiguracji przekaźników uniwersalnych nie pozwala na wprowadzenie prefiksu 
powielającego jakikolwiek inny prefiks GGIO2 używany przez produkt.

Prefix for GGIO4
Zakres: 0 do 11 znaków typu VisibleString
Wartość domyślna: 

To ustawienie nastawia prefiks LN dla węzła logicznego GGIO4 interfejsu argumentów FlexAnalog, który opisano w 
dalszej części, w punkcie GGIO4. Prawidłowe znaki to wielkie i małe litery, cyfry i znak podkreślenia (_). Pierwszy znak 
musi być literą. Oprogramowanie do konfiguracji przekaźników uniwersalnych nie pozwala na wprowadzenie prefiksu 
powielającego jakikolwiek inny prefiks GGIO4 używany przez produkt.
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LLN0.Mod.ctlModel
Zakres: status-only, direct-with-normal-security, sbo-with-normal-security
Wartość domyślna: sbo-with-normal-security

To ustawienie określa usługę kontroli, którą klienci muszą używać do kontrolowania funkcji trybu testowego (TEST MODE 
FUNCTION) C60. Kontrola „on” w <LDName>/LLN0.Mod zmienia TEST MODE FUNCTION na Disabled, kontrola „on-
blocked” zmienia ustawienie na Forcible, a kontrol „test/blocked” - na Isolated.

Configuration Type
Zakres: G2, E3-2.0
Wartość domyślna: G2

To ustawienie jest wyłącznie do odczytu. Określa ono metodę służącą do opisu konfiguracji subskrypcji GOOSE w SCL. 
Szczegółowe informacje można znaleźć w Poradniku komunikacji dla rodziny przekaźników uniwersalnych. W trybie G2, 
plik CID zawiera człony urządzenia IED dla tych urządzeń IED, które subskrybuje to urządzenie IED zawierające 
informacje o subskrypcji GOOSE. W trybie E3 2.0, plik CID ma tylko jeden człon urządzenia IED, a informacje o subskrypcji 
GOOSE są zakodowane w obiektach danych w standardowym węźle logicznym LGOS służącym do monitorowania 
odbioru subskrybowanego GOOSE. Przekaźnik uniwersalny w wersji 7.30 lub nowszej akceptuje oba tryby. Nastawiona 
wartość ma zastosowanie do całej instalacji EnerVista i zostaje zachowana pomiędzy sesjami. Aby zmienić to globalne 
pole, należy kliknąć File > Preferences i przejść do panelu IEC 61850; połączenie z urządzeniem nie jest konieczne.

Urządzenia logiczne
Panel urządzeń logicznych zawiera ustawienia IEC 61850 dotyczące funkcji konfigurowanych urządzeń logicznych, za 
pomocą których to ustawień można zmienić nazwy urządzeń logicznych i ponownie przypisać węzły logiczne.

Ścieżka Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > Logical Devices.

Figure 5-21: Panel domyślnych urządzeń logicznych IEC 61850 z urządzeniami po środku i węzłami po prawej

Aby skonfigurować urządzenia i węzły logiczne:

1. kliknąć prawym przyciskiem myszy dany wpis i edytować istniejące urządzenia, dodać nowe lub przesunąć węzeł 
logiczny. W pozostałej części tego punktu objaśniono okno i sposób wykonywania tych działań.

Domyśle kategorie urządzeń logicznych:

• Master — komunikacja, w tym GOOSE, raporty, zdalne WE/WY, wejścia wirtualne, Modbus, DNP oraz sterowanie 
grupami ustawień

• System — urządzenia w sieci elektroenergetycznej: wyłączniki, łączniki, przekładniki prądowe, przekładniki napięciowe 
itd., z interfejsami takimi jak wejścia AC, WE/WY zestyków, WE/WY przetwornikowe, WE/WY HardFiber

• Prot — funkcje zabezpieczeniowe i powiązane

• Ctrl — funkcje sterowniczo-monitorujące
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• Meter — funkcje rozliczeniowo-pomiarowe

• Gen — FlexLogic, wyjścia wirtualne, zatrzaśnięcia nieulotne, człony FlexElements, rejestrowanie (na przykład 
oscylografia), bezpieczeństwo, panel przedni, zegar

W przypadku nadrzędnego urządzenia logicznego (Master) następujące węzły logiczne są przypisane na stałe:

• LLN0 w nadrzędnym urządzeniu logicznym, który zawiera grupę ustawień, GOOSE i bloki sterujące raportów oraz 
zbiory danych

• LPHD1 — modeluje powszechnie kwestie dla urządzeń fizycznych

• GGIO1 — dla niepowiązanych argumentów FlexLogic

• GGIO2 — dla sterowania wejściami wirtualnymi

• GGIO3 — dla wejść RxGOOSE

• GGIO4 — dla niepowiązanych argumentów FlexAnalog

• Węzły logiczne LGOS — dla subskrypcji GOOSE

Na panelu węzłów logicznych znajduje się okienko środkowe i okienko prawe. Okienko środkowe zawiera listę wystąpień 
urządzeń logicznych w takiej kolejności, w jakiej pojawiają się w SCL, z jednym urządzeniem wybranym. Prawe okienko 
zawiera listę węzłów logicznych przypisanych obecnie do wybranego urządzenia logicznego w porządku 
leksykograficznym według nazwy węzła logicznego.

W środkowym okienku urządzenia logiczne mają podaną nazwę odnoszącą się do produktu, potem w nawiasie jest nazwa 
odnosząca się do funkcji ldName, a następnie wartość confRev. Na poniższym przykładzie, klikając prawym przyciskiem 
myszy i edytując, ustawiliśmy dla urządzenia logicznego Zabezpieczenie nazwę instancji "Prot", nazwę odnoszącą się do 
funkcji "Feeder1Prot" i wersję konfiguracji "2016-03-07 08:46." Jeżeli tekst w wierszu będzie dłuższy od dostępnej 
szerokości, zostanie obcięty po prawej stronie. Sposób przeprowadzenia tej konfiguracji objaśniono w następnych 
akapitach.

Figure 5-22: Zaznaczony węzeł logiczny Zabezpieczenie

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na urządzenie logiczne powoduje wyświetlenie menu, które pozwala na wstawienie 
nowego urządzenia logicznego bezpośrednio pod zaznaczonym urządzeniem, usunięcie zaznaczonego urządzenia 
logicznego lub edytowanie parametrów zaznaczonego urządzenia logicznego. Opcja wstawienia jest wyłączona i 
wyszarzona, jeżeli mamy już 16 instancji urządzeń logicznych. Opcja usunięcia jest wyłączona i wyszarzona, jeżeli 
zaznaczone jest nadrzędne urządzenie logiczne lub jeżeli zawiera ono jakiekolwiek inne węzły logiczne oprócz LLN0.
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Figure 5-23: Menu dla węzła logicznego

Jeżeli zaznaczymy opcję wstawienia lub jeżeli zaznaczymy opcję edytowania dla urządzeń logicznych innych niż 
nadrzędne, otworzy się okienko dialogowej edycji parametrów urządzenia logicznego.

Figure 5-24: Wstawianie nowego węzła logicznego

Jeżeli zaznaczymy opcję edytowania dla nadrzędnego urządzenia logicznego, nie będzie możliwości edytowania 
ustawienia Product LD inst name.
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Figure 5-25: Edytowanie węzła logicznego

Po kliknięciu przycisku Ok nastąpi sprawdzenie, czy wartości wprowadzone w ustawieniach Product LD inst name i 
Functional ldName nie powtarzają się w przekaźniku uniwersalnym i zostaną one zaktualizowane w okienku.

Poniżej objaśniono ustawienia, gdzie <iedName> jest zmienną składniową reprezentującą aktualną wartość w ustawieniu 
IED NAME (nazwa urządzenia IED). Te pola wymagają uzupełnienia podczas dodawania lub edytowania wpisu urządzenia 
logicznego.

Product LD inst name
Zakres: 1 do 64 znaków typu VisibleString
Wartość domyślna: zgodnie z poniższą tabelą

Każde urządzenie logiczne ma to ustawienie. Pierwsze urządzenie logiczne ma stałą wartość "Master" (urządzenie 
nadrzędne), a dla wszystkich pozostałych urządzeń wartość ta jest konfigurowana. Prawidłowe znaki to wielkie i małe 
litery, cyfry i znak podkreślenia (_). Wprowadzona wartość służy do ustawienia nazwy instancji urządzenia logicznego. 
Poszczególne nazwy instancji urządzeń logicznych nie mogą się powtarzać w danym urządzeniu. Nie można też 
pozostawić tej nazwy pustej. Ponadto, jeżeli odpowiadające temu ustawienie functional ldName jest puste, połączenie 
nazwy urządzenia IED i nazwy instancji urządzenia logicznego muszą utworzyć nazwę LDName, która nie powtarza się 
w danej sieci, aby zapewnić prawidłowe działanie. Zaleca się, aby długość IED NAME plus długość tego ustawienia miały 
maksymalnie 64 znaki zgodnie z wymaganiami normy IEC 61850 7 2:2010 22.2 dla LDName.

Fabryczna konfiguracja domyślna obejmuje sześć urządzeń logicznych z ustawieniami nazwy instancji LD produktu i 
przypisaniem węzłów logicznych zgodnie z tabelą poniżej.

Table 5-10: Fabryczne domyślne węzły logiczne

Niestandardowe węzły logiczne nie zostają zapisane w pliku URS.

Domyślna nazwa 
instancji 
urządzenia 
logicznego

Zawiera węzły logiczne modelujące...

Master
(główne 
urządzenie 
logiczne; nazwa 
stała)

komunikację, w tym GOOSE, raporty, zdalne WE/WY, wejścia wirtualne, Modbus, DNP itd.
Sterowanie grupami ustawień.
Jest to główne urządzenie logiczne.
Zgodnie z normą IEC 61850 7 1 Wyd. 2 klauzula 6.4.5.1, wszystkie węzły logiczne grupy L (węzły logiczne z 
nazwami klasy rozpoczynającymi się od "L"), z wyjątkiem LLN0, należące do tego urządzenia IED, znajdują się 
w tym urządzeniu logicznym.

Protection (Prot) funkcje zabezpieczające

Control (Ctrl) funkcje sterowniczo-monitorujące

System urządzenia w sieci elektroenergetycznej: wyłączniki, łączniki, przekładniki prądowe, przekładniki napięciowe 
itd., z interfejsami takimi jak wejścia AC, WE/WY zestyków, WE/WY przetwornikowe, WE/WY HardFiber

Metering (Meter) zliczanie i pomiary (oprócz PMU), w tym źródła sygnałów
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Functional ldName
Zakres: 0 do 64 znaków typu VisibleString
Wartość domyślna: pusty ciąg

Każde urządzenie logiczne ma to ustawienie. Wartość można konfigurować we wszystkich urządzeniach logicznych. 
Prawidłowe znaki to wielkie i małe litery, cyfry i znak podkreślenia (_). Jeżeli liczba wprowadzonych znaków jest większa 
niż zero, wówczas to ustawienie nastawia wartość nazwy odnoszącej się do funkcji, która będzie stosowana w 
komunikacji. Jeżeli wprowadzono ldName, musi ona tworzyć nazwę LDName, która nie powtarza się w danej sieci, aby 
zapewnić prawidłowe działanie Norma zaleca dobranie tej nazwy zgodnie z normą IEC 81346-1. Jeżeli nie 
wprowadzono żadnych znaków, nie zostanie określona żadna nazwa odnosząca się do funkcji.

configRev
Zakres: 0 do 255 znaków ASCII
Wartość domyślna: 

Ten atrybut danych został przewidziany w protokole, aby umożliwić wskazanie zmian w semantyce modelu danych 
przekaźnika uniwersalnego. W zamierzeniu użytkownik zmienia ustawienie Master configRev za każdym razem, gdy 
zmienia się semantyka lub model danych, aby klient mógł łatwo wykryć zmianę. Zmiana semantyczna polega na tym, że 
węzeł logiczny otrzymuje nowe zastosowanie semantyczne; na przykład wystąpienie węzła logicznego CSWI obsługuje 
od teraz inny łącznik fizyczny lub wystąpienie węzła logicznego PDIS jest od teraz używane dla innej strefy. Zmiana 
modelu danych to zmiana obecności węzłów logicznych, obiektów danych, atrybutów danych lub nazw wystąpień.

Zakres Master configRev to cała konfiguracja przekaźnika, ponieważ logiczne urządzenie urządzenia nadrzędnego jest 
głównym urządzeniem logicznym. Podobne ustawienia przewidziano dla pozostałych węzłów; zakres tych innych 
ustawień configRev jest ograniczony do konfiguracji odpowiedniego urządzenia logicznego.

paramRev
Zakres: -2,147,483,648 do 2,147,483,647
Wartość domyślna: 0

Konfigurowany atrybut danych paramRev swoim zakresem obejmuje całe urządzenia i dlatego jest modyfikowany za 
każdym razem, gdy zmienia się jakiekolwiek ustawienie w urządzeniu. Przekaźnik uniwersalnym zwiększa wartość 
paramRev o jeden za każdym razem, gdy nastąpi jedna lub wiele zmian ustawień w jednym żądaniu zapisu Modbus 
zgłoszonym w dowolny sposób (panel przedni, Modbus lub MMS) oprócz pobrania pliku SCL. Zwiększanie wartości 
następuje niezależnie od tego, czy ustawienie jest przedstawione w modelu informacyjnym. Gdy urządzenie UR lub 
EnerVista UR Setup przyjmie plik SCL, paramRev zostanie ustawiony na wartość z tego pliku SCL. Gdy oprogramowanie 
EnerVista UR Setup zmieni jedno lub wiele ustawień i przygotuje plik SCL, zwiększy wartość paramRev do następnej 
wyższej wielokrotności 10 000.

General (Gen) FlexLogic, wyjścia wirtualne, zatrzaśnięcia nieulotne, człony FlexElements, FlexMath, rejestrowanie (na 
przykład oscylografia), bezpieczeństwo, panel przedni, zegar

W pozostałej części tego punktu IEC 61850 <LDName> jest zmienną składniową reprezentującą aktualną nazwę 
LDName nadrzędnego urządzenia logicznego. W innych kontekstach nazwa LDName może odnosić się do innego 
urządzenia logicznego. W zależności od kontekstu <LDName> może być nazwą odwołującą się do produktu lub do 
funkcji.

Domyślna nazwa 
instancji 
urządzenia 
logicznego

Zawiera węzły logiczne modelujące...
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W prawym okienku węzły logiczne przypisane na stałe do nadrzędnego urządzenia logicznego oraz LLN0 we wszystkich 
urządzeniach logicznych są wyszarzone tak, jak pokazano wcześniej. Nie można ich przesuwać. Każdy inny węzeł logiczny 
można przeciągnąć do dowolnego węzła logicznego w środkowym okienku, co spowoduje przypisanie tego węzła 
logicznego, na nowo, do tego urządzenia logicznego. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na urządzenie węzła 
logicznego powoduje wyświetlenie menu z listą urządzeń logicznych, do których można przenieść tej węzeł logiczny. 
Kliknięcie jednego z nich powoduje zmianę przypisania węzła logicznego. Za pomocą innych powszechnych operacji z 
użyciem klawiatury i/lub myszki można zaznaczyć jeden lub wiele węzłów logicznych i przenieść te wybrane węzły razem.

Figure 5-26: Przeniesienie węzła logicznego

GOOSE
Ścieżka dostępu: Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > GOOSE.

Obsługa routowalnego GOOSE

Routowalny GOOSE (R-GOOSE) jest obsługiwany przez oprogramowanie układowe w wersji 7.4 i wyższej. Routowalny 
GOOSE pozwala na umieszczenie przekaźnika uniwersalnego i innych urządzeń w odrębnych sieciach. Szyfrowanie/
deszyfrowanie komunikatów odbywa się za pomocą osobnego urządzenia bramy. Komunikaty są rozsyłane za pomocą 
osobnego routera, przy użyciu adresów IP.

Należy zwrócić uwagę na następujące działanie:

Każde urządzenie logiczne ma nazwę: LDName. (Należy zwrócić uwagę na LD napisane wielkimi literami.) LDName 
ma zarówno postać odnoszącą się do produktu jak i postać odnoszącą się do funkcji, zgodnie z normą IEC 61850 
6:2009 8.5.3.

Pliki SCL niezmiennie stosują postać LDName odnoszącą się do produktu. Postać odnosząca się do produktu 
stanowi połączenie nazwy IED urządzenia i nazwy instancji konkretnego urządzenia logicznego. Nazwa IED to 
wartość z ustawienia "IED NAME" z panelu konfiguracji serwera, a nazwy instancji urządzeń logicznych to wartości 
odpowiedniego ustawienia "Product LD inst name" stąd. Ustawienie "Product LD inst name" pierwszego urządzenia 
logicznego ma stałą wartość "Master". 

Komunikacja wykorzystuje postać LDName odnoszącą się do funkcji, jeżeli określono nazwę odnoszącą się do 
funkcji; w przeciwnym razie komunikacja wykorzystuje nazwę odnoszącą się do produktu. Nazwa odnosząca się do 
funkcji to wartość z odpowiedniego ustawienia "Functional ldName", jeżeli nie jest ono puste; jeżeli to ustawienie 
jest puste, nazwa odnosząca się do funkcji nie zostaje określona.

W SCL nazwa odnosząca się do funkcji zostaje określona przez atrybut ldName członu LDevice (należy zwrócić 
uwagę na ld zapisane małymi literami). Brak tego atrybutu oznacza, że nazwa odnosząca się do funkcji nie jest 
określona. W SCL nazwa odnosząca się do produktu zostaje określona przez atrybut nazwy członu IED oraz atrybut 
instancji członu LDevice.
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• Urządzenie v7.4 może wysłać komunikat R-GOOSE do innego urządzenia v7.4, gdy w obu urządzeniach R-GOOSE jest 
aktywny jako protokół

• Urządzenie v7.4 może wysłać komunikat GOOSE do innego urządzenia v7.4, gdy w obu urządzeniach GOOSE jest 
aktywny jako protokół

• Urządzenie v7.4 nie może wysłać komunikatu R-GOOSE do urządzeń nie-R-GOOSE takich jak UR v7.3 lub v5.9

• Urządzenia UR z oprogramowaniem układowym poniżej v7.3 mogą wysłać komunikat GOOSE do urządzenia v7.4, 
które ma GOOSE jako aktywny protokół

TxGOOSE

IEC 61850 GOOSE to skuteczna metoda jednoczesnego dostarczania z dużą szybkością ogólnych informacji o zdarzeniach 
w podstacji przez urządzenie publikujące do więcej niż jednego urządzenia subskrybującego. TxGOOSE to człon 
przekaźnika uniwersalnego wdrażający pojedynczą usługę publikowania komunikatów IEC 61850 GOOSE. Funkcja 
subskrybowania w przekaźnikach uniwersalnych jest realizowana przez człony RxGOOSE w sposób opisany w następnym 
punkcie. Każdy przekaźnik uniwersalny z opcjami kodu zamówienia IEC 61850 zawiera 16 członów TxGOOSE. Każdy 
TxGOOSE może używać albo oryginalnego formatu określonego w normie IEC 61850 8 1:2011 lub formatu routowalnego 
GOOSE (R-GOOSE) określonego w normie IEC TR 61850-90-5:2012. Każdy człon TxGOOSE może publikować wartości 
maksymalnie 64 atrybutów węzłów IEC 61850 w przekaźniku uniwersalnym.

Inne urządzenia UR mogą subskrybować publikowane komunikaty TxGOOSE skonfigurowane w oprogramowaniu 
EnerVista UR Setup i rozpoznawać publikowane wartości argumentów. Ponadto wszystkie, pochodzące od dowolnych 
producentów, urządzenia, w których wdrożono mechanizm subskrypcji GOOSE wg normy IEC 61850 wydanie 1.0 lub 2.0 
GOOSE, mogą subskrybować i rozpoznawać takie komunikaty. Komunikaty są publikowane z adresem multiemisji tak, aby 
sieć wysyłała komunikaty do wszystkich urządzeń; zasubskrybować je może dowolna liczba urządzeń.

Na potrzeby układów ochrony, sterowania i monitorowania w sieci rozległej R-GOOSE opakowuje sprawdzony oryginalny 
format GOOSE w IP/UDP, aby przesyłać pod adres grupy (multicast) (lub w misji pojedynczej - unicast) dane w sieci rozległej 
(WAN). Przykładowe zastosowania obejmują układ działań naprawczych (ang. Remedial Action Scheme - RAS) w sieci 
rozległej i układu podnapięciowego/podczęstotliwościowego odłączania obciążeń (UVLS/UFLS). R GOOSE wykorzystuje 
IGMPv3 (Internet Group Management Protocol wersja -3, RFC 3376) do multiemisji.

Jednostki, których wartości są publikowane w komunikatach GOOSE, określa się mianem elementów. Elementy te zostają 
wyszczególnione w postaci uporządkowanej listy o nazwie zbiór danych. Każdy TxGOOSE może korzystać z dowolnych 
spośród skonfigurowanych zbiorów danych. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie Zbiory danych w dalszej 
części dokumentu. Działanie TxGOOSE jest wyznaczone przez jego zbiór danych. Człony boole'owskie w szybkich zbiorach 
danych GOOSE są przeznaczone do klasy czasowej przesyłu TT6 (3 ms), zaś człony boole'owskie w normalnych zbiorach 
danych są przeznaczone do klasy TT3 (100 ms). Ze względu na długi czas CPU, jaki jest konieczny do skomponowania 
komunikatu TT6 TxGOOSE i ograniczony czas, jaki dopuszcza klasa TT6, w danym przekaźniku uniwersalnym można ich 
skonfigurować maksymalnie cztery. Dlatego można skonfigurować tylko cztery szybkie GOOSE i w oprogramowaniu 
przekaźnika uniwersalnego przewidziano kontrolę, która uniemożliwia użycie więcej niż czterech szybkich zbiorów danych 
w GOOSE. Jeżeli sześć szybkich zbiorów danych zostanie skonfigurowanych poza oprogramowaniem przekaźnika 
uniwersalnego i taki plik zostanie wysłany bezpośrednio do przekaźnika, przekaźnik odrzuci ten plik. Konstrukcja pozwala 
na użycie sześciu szybkich zbiorów danych w blokach sterujących raportów, dzięki czemu w raportach mogą być szybkie 
skanowane dane.

Każdy  załączony człon TxGOOSE transmituje swój komunikat zawsze, gdy zostanie wykryta zmiana wartości w jednym lub 
wielu jego elementach. Jeżeli zmieniona wartość jest wartością boole'owską w szybkim zbiorze danych, wówczas wykrycie 
zmiany następuje w czasie wykrycia TT6 równym 3 ms lub krótszym. Jeżeli element jest wartością analogową w szybkim 
zbiorze danych, wykrycie zmiany następuje w czasie TT3 równym 100 ms. W normalnych zbiorach danych GOOSE 
wykrycie zmiany dla wszystkich elementów zbiorów danych następuje w czasie TT3 równym 100 ms. Aby zapobiec 
możliwości utraty takiego komunikatu w sieci, zanim trafi on do wszystkich subskrybentów, jest on szybko 
retransmitowany kilka razy. Ponadto, aby umożliwić subskrybentom sprawdzenie, czy ich łącze z wydawcą i sam 
wydawca działają sprawnie, każdy komunikat jest retransmitowany okresowo nawet, gdy wartości pozostają 

R-GOOSE jest dostępny jako opcja programowa IEC 61850. Jeżeli wymagane są zabezpieczenia R-GOOSE, należy 
zakupić także opcję programową CyberSentry.
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niezmienione. Te ostatnie komunikaty określa się mianem komunikatów pulsu, zaś wcześniejsze komunikaty to 
komunikaty zdarzeń. Komunikaty pulsu to również sposób na to, aby subskrybent obecny od niedawna online mógł 
otrzymać opublikowane wartości, gdy nie wystąpiło zdarzenie.

Szczegółowe informacje na temat budowy komunikatów TxGOOSE można znaleźć w Poradniku komunikacji dla rodziny 
przekaźników uniwersalnych. Znajomość ich nie jest niezbędna do konfiguracji GOOSE.

Przekaźnik uniwersalny nie wdraża opcji zaszyfrowanych komunikatów GOOSE o stałej długości, którą to opcję 
zdefiniowano w normie IEC 61850-8-1:2011 punkt A.3; przekaźnik uniwersalny zawsze stosuje podstawowe zasady 
szyfrowania ASN.1 (zdefiniowane w normie ISO/IEC 8825-1) w sposób określony w normie IEC 61850 wydanie 1.0 i 
opcjonalnie w normie IEC 61850 wydanie 2.0.

Aby uzyskać dostęp do ustawień dla pierwszego członu TxGOOSE, należy przejść do Settings > Product Setup > 
Communications > IEC 61850 > GOOSE > TxGOOSE > TxGOOSE1. Ustawienia i funkcjonalność dla pozostałych członów 
są podobne.

Figure 5-27: Panel IEC 61850 TxGOOSE

Zbiór danych musi zostać ustawiony i zaznaczony w polu TxGOOSEx DatSet, aby cała zawartość była wyświetlana.

Gdy podczas zapisywania zmian wyświetli się komunikat "dataset member is empty" (element zbioru danych jest pusty), 
należy ustawić element po prawej stronie okna, na dole.

TxGOOSE1 MODE
Zakres: Disabled, GOOSE, R-GOOSE
Wartość domyślna: Wyłączone

Ustawienie opcji Disabled powoduje, że komunikaty TxGOOSE1 nie są publikowane. Nastawienie na opcję GOOSE 
powoduje, że komunikaty TxGOOSE1 są publikowane w formacie IEC 61850 8 1:2011 GOOSE. Nastawienie na opcję R-
GOOSE powoduje, że komunikaty TxGOOSE1 są publikowane w formacie routowalnego GOOSE zgodnie z normą IEC 
61850 90-5, zaś adres TxGOOSE1 DST MAC jest ustawiony na 00 00 00 00 00 00 i nie można go zmienić.
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TxGOOSE1 GoCB name
Zakres: 0 do 32 znaków typu VisibleString
Wartość domyślna: GoCB01

Wprowadzona wartość służy do ustawienia wartości nazwy bloku sterującego GOOSE (GoCB) dla TxGOOSE1.

Odwołanie do obiektu dla bloku sterującego, które składa się z połączonego ciągu „<LDName>/LLN0.” i nazwy bloku 
sterującego, jest publikowane w polu gocbRef w komunikatach TxGOOSE1; za jego pomocą subskrybenci mogą 
odróżniać komunikaty TxGOOSE1 od innych komunikatów GOOSE. <LDName> jest zmienną składniową, którą ustawia 
się na wartość ustawienia Master functional ldName, jeżeli w tym ustawieniu wprowadzono jeden lub wiele znaków; w 
przeciwnym razie na wartość ustawienia IED NAME z przyrostkiem "Master".

TxGOOSE1 GoID
Zakres: 0 do 129 znaków typu VisibleString
Wartość domyślna: TxGOOSE1

Wprowadzona wartość nastawia wartość goID publikowaną w komunikatach TxGOOSE1 i za jej pomocą subskrybenci 
mogą odróżniać komunikaty TxGOOSE1 od innych komunikatów GOOSE.

TxGOOSE1 DatSet
Zakres: None, TT6DataSet1,TT6 DataSet2, … TT3DataSet01,TT3 DataSet02, …
Wartość domyślna: Brak

To ustawienie służy do wyboru publikowanego zbioru danych za pomocą oznacznika z oprogramowania do konfiguracji 
przekaźnika uniwersalnego dla zbioru danych. Gdy wybrano opcję None, nie są wysyłane żadne komunikaty TxGOOSE1.

Nazwy IEC 61850 dla zbiorów danych są konfigurowane w opisanym dalej panelu zbiorów danych.

Niektóre zbiory danych są przeznaczone do klasy czasowej przesyłu TT6 (3 ms), a inne są przeznaczone do klasy TT3 
(100 ms). Działanie TxGOOSE jest wyznaczone przez jego zbiór danych. Zbiory danych TT6 należy używać do zastosowań 
z wyzwalaniem i blokowaniem, a zbiory danych TT3 do powolnych reakcji automatycznych. Nazwy IEC 61850 dla 
zbiorów danych są konfigurowane w panelu zbiorów danych.

Odwołanie do obiektu dla zbioru danych, które składa się z połączonego ciągu „<LDName>/LLN0.” i nazwy zbioru 
danych, jest publikowane w polu datSet w komunikatach TxGOOSE1; za jego pomocą subskrybenci mogą odróżniać 
komunikaty TxGOOSE1 od innych komunikatów GOOSE. <LDName> jest zmienną składniową, którą ustawia się na 
wartość ustawienia Master functional ldName, jeżeli w tym ustawieniu wprowadzono jeden lub wiele znaków; w 
przeciwnym razie na wartość ustawienia IED NAME z przyrostkiem "Master".

Aby skonfigurować zbiór danych, należy zaznaczyć go na górze okna na liście rozwijanej. W dolnej części okna 
przeciągać i upuszczać elementy konfiguracyjne na prawą stronę. Skonfigurowane tutaj elementy zbioru danych mają 
wpływ na inne bloki sterujące raportów lub TxGOOSE, które wykorzystują ten sam zbiór danych.

Działanie TxGOOSE jest wyznaczone przez działanie zaznaczonego zbioru danych. W przypadku zaznaczenia 
TT3DataSet01, TT3DataSet02, … istnieje możliwość pominięcia zdarzeń przejściowych.

TxGOOSE1 DST MAC
Zakres: dowolna 12-cyfrowa liczba szesnastkowa
Wartość domyślna: 01-0C-CD-01-00-00

Nastawienie ustawienia TxGOOSE1 MODE na opcję R-GOOSE powoduje, że adres TxGOOSE1 DST MAC jest ustawiony na 00 
00 00 00 00 00 i nie można go zmienić. WW przeciwnym razie wprowadzona tutaj wartość nastawia docelowy adres 
sterowania dostępem do nośnika (z ang. Media Access Control - MAC) Ethernet w publikowanych komunikatach 
TxGOOSE1. Ponieważ norma wymaga, aby bit multiemisji w adresie był nastawiony na wartość PRAWDA, czyli aby druga 
cyfra była nastawiona na liczbę nieparzystą, transmitowane komunikaty mają bit multiemisji nastawiony na wartość 
PRAWDA niezależnie od wartości w tym ustawieniu.

Docelowy adres MAC może zostać wykorzystany w sieci do ograniczenia dostarczenia wiadomości do wybranych 
urządzeń, które potrzebują je otrzymać, co zmniejsza obciążenie sieci. Sprzęt urządzeń odbierających może również 
wykorzystać ten adres do odfiltrowywania komunikatów, które nie mają dla nich znaczenia, co zmniejsza obciążenie 
procesora. W różnych urządzeniach wdrożono różne algorytmy filtrowania. W normie zaleca się, aby podczas 
przypisywania docelowych adresów multiemisji uwzględnić algorytm wykorzystywany przez sprzęt danego urządzenia 
odbiorczego.

Subskrybencie mogą wykorzystywać ten adres do odróżniania komunikatów TxGOOSE1 od innych komunikatów 
GOOSE.
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TxGOOSE1 VLAN PRIORITY
Zakres: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5-4, 6-4, 6-5, 7-4, 7-5, 7-6
Wartość domyślna: 4

Gdy wprowadzona wartość to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7, wartość priorytetu użytkownika (User Priority) w znaczniku IEEE 
802.1Q VLAN zawartym w opublikowanym komunikacie TxGOOSE1 jest nastawiona na tę wartość. Gdy wprowadzona 
zostanie jedna z wartości dwucyfrowych, wybrana będzie funkcja priorytetu dynamicznego: w pierwszym komunikacie 
zdarzenia priorytet użytkownika będzie mieć wartość pierwszej cyfry, a w każdym następnym komunikacie będzie mieć 
zmniejszaną wartość aż do osiągnięcia wartości drugiej cyfry. Na przykład, jeżeli wybrana będzie wartość 7-5, wówczas 
wartości priorytetu użytkownika w kolejnych wiadomościach, począwszy od komunikatu aktywowanego zdarzeniem 
będą wynosić 7, 6, 5, 5, 5, 5, 5 i tak dalej. Jeżeli wymagane jest działanie standardowe, nie należy decydować się na 
dynamiczny wybór priorytetu.

Urządzenia sieciowe mogą przesyłać dalej komunikat z wyższą wartością priorytetu przed komunikatem z niższą 
wartością komunikatu, co przyspiesza dostarczanie komunikatów o wysokim priorytecie w mocno obciążonych 
sieciach. W normie zaleca się, aby komunikaty o wyższym priorytecie takie jak GOOSE, miały wartości priorytetu 
mieszczące się w przedziale od 4 do 7.

TxGOOSE1 VLAN ID
Zakres: 0 do 4095 w krokach po 1
Wartość domyślna: 0

Wprowadzona wartość nastawia wartość VID w znaczniku IEEE 802.1Q VLAN zawartym w publikowanych 
komunikatach TxGOOSE1. Urządzenia sieciowe mogą wykorzystywać VID do kierowania komunikatów tylko do 
wybranych urządzeń, co zmniejsza obciążenie sieci. Wartości VID 0 i 1 zostały przypisane przez IEEE 802.1Q do innych 
funkcji i nie są one przeznaczone dla GOOSE.

TxGOOSE1 ETYPE APPID
Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1
Wartość domyślna: 0

Wprowadzona wartość nastawia wartość APPID w publikowanych komunikatach GOOSE i za jej pomocą subskrybenci 
mogą odróżniać komunikaty TxGOOSE1 od innych komunikatów GOOSE.

W normie zastrzeżono przedział wartości od 0 do 16383 dla komunikatów GOOSE Typ 1 (szybkie komunikaty), a 
przedział wartości od 32768 do 41151 dla komunikatów GOOSE Typ 1A (komunikaty wyzwolenia). Niektórzy 
subskrybenci mogą przetwarzać komunikaty z przedziału Typu 1A szybciej niż komunikaty z przedziału Typu 1. W normie 
zastrzeżono wartość domyślną (0) dla sygnalizowania braku konfiguracji. Norma usilnie zaleca unikatowe, zorientowane 
na źródło, wartości APPID w ramach danego systemu.

TxGOOSE1 CONFREV
Zakres: 0 do 4294967295 w krokach po 1
Wartość domyślna: 1

Wprowadzona wartość nastawia wartość confRev w publikowanych komunikatach TxGOOSE1 i za jej pomocą 
subskrybenci mogą odróżniać komunikaty TxGOOSE spodziewanej rewizji konfiguracji od komunikatów innej rewizji. 
Norma wymaga, aby zwiększać wartość CONFREV za każdym razem, gdy zmienione zostaną elementy lub kolejność 
elementów publikowanych. W normie wskazano, że wartość 0 jest zarezerwowana.

TxGOOSE1 RETRANS TIME
Zakres: 0 do 100 ms w krokach po 1 ms
Wartość domyślna: 4 ms

Jeżeli wprowadzono wartość inną niż zero, wówczas w przypadku wykrycia zmiany wartości elementu wysyłane są 
cztery transmisje zdarzeń, a potem zostają wznowione transmisje pulsu. Interwał pomiędzy pierwszą i drugą transmisją 
zdarzenia oraz pomiędzy drugą i trzecią to czas określony w niniejszym ustawieniu. Interwał pomiędzy trzecią i czwartą 
transmisją zdarzenia stanowi dwukrotność nastawionego czasu. Jeżeli wprowadzony czas równa się zero, tylko jedna 
transmisja zdarzenia ma miejsca, a potem zostają wznowione transmisje pulsu.
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TxGOOSE1 TIME TO LIVE
Zakres: 1 do 300 s w krokach po 1 s
Wartość domyślna: 300 s

Wprowadzona wartość nastawia wartość timeAllowedtoLive w publikowanych komunikatach TxGOOSE1. Norma 
wymaga, aby subskrybenci zakładali, że doszło do niepowodzenia w przypadku, gdy w opublikowanym czasie 
timeAllowedtoLive nie odebrano kolejnej komunikatu TxGOOSE1.

To ustawienie powinno bazować na ustawieniu TxGOOSE UPDATE TIME oraz dopuszczalnej liczbie chybień w ciągłym 
dostarczaniu komunikatów. Na przykład, jeżeli czas pulsu wynosi 10 s, a dopuszczalny jest brak do trzech kolejnych 
komunikatów, należy wyliczyć ustawienie następująco: 
10 * 3 + 1 = 31 s. Dodatkowa sekunda jest po to, aby przybycie trzeciej transmisji pulsu przerwało odliczanie timera 
timeAllowedtoLive.

TxGOOSE1 UPDATE TIME
Zakres: 1 do 60 s w krokach po 1 s
Wartość domyślna: 60 s

To ustawienie określa przedział czasu pomiędzy komunikatami pulsu, czyli komunikatami wysyłanymi okresowo, gdy nie 
są wykrywane żadne zdarzenia.

TxGOOSE1 PORT ASSIGNMENT
Zakres: Disabled, Port-1; Port-2; Port-3; Ports-1,2; Ports-2,3; Ports-1,3; Ports-1,2,3
Wartość domyślna: Ports-1, 2, 3

To ustawienie wskazuje porty Ethernet do transmisji TxGOOSE1. Nastawienie na opcję disabled powoduje, że 
komunikaty TxGOOSE1 nie są transmitowane przez żaden port niezależnie od stanu GoEna. Nastawienie na Port-1 
powoduje, że TxGOOSE1 jest publikowany tylko przez Port-1 Ethernet; zaś wybranie opcji Ports-1, 3 powoduje, że ten 
sam TxGOOSE1 jest publikowany przez oba porty 1 i 3; i podobnie, jeżeli nastawimy na Ports-1, 2, 3, to wszystkie porty 
publikują TxGOOSE1.

R-TxGOOSE1 IP CLASS
Zakres: 0 do 256 w krokach po 1
Wartość domyślna: 46

Gdy w ustawieniu TxGOOSE1 MODE jest opcja inna niż R-GOOSE, wartość tego ustawienia nie jest wykorzystywana. W 
przeciwnym razie to ustawienie wybiera wartość IPv4 Differentiated Services Code Point-DSCP (poprzednio: 
TypeOfService-TOS) value. Wartość ta zapewnia trasowanie priorytetowe, jeżeli jest obsługiwane przez rutery. Wartość 
domyślna jest dla przyspieszonego przesyłania dalej (101110B, 46 lub 2EH).

R-TxGOOSE1 DST IP
Zakres: 0.0.0.0 to 255.255.255 in steps of 1
Wartość domyślna: 224.0.0.0

Gdy w ustawieniu TxGOOSE1 MODE jest opcja inna niż R-GOOSE, wartość tego ustawienia nie jest wykorzystywana. W 
przeciwnym razie to ustawienie wskazuje docelowy adres IP dla R-TXGOOSE1, który wprowadza się w formacie adresu w 
standardzie IPV4. Docelowy adres IP musi być prawidłowym adresem IP do multiemisji lub emisji pojedynczej. Wartość 
podana w tym ustawieniu jest mapowana do 32-bitowego pola nagłówka IPv4 dla docelowego adresu IP podczas 
publikowania R-GOOSE1.

Domyślny adres IP 224.0.0.0 jest zarezerwowany i dlatego nie jest prawidłowym adresem IP do multiemisji.

Źródłowy adres IP to adres portu w przekaźniku uniwersalnym, z którego nadawane są komunikaty R-GOOSE.

Nastawienie PRT2 REDUNDANCY na opcję Failover lub na PRP powoduje, że przypisanie portu TxGOOSE 1 należy 
nastawić na porty 2 i 3 (Ports-2,3).

Ponadto konfiguracja portu 3 z pliku CID jest ignorowana. Elementy ConnectedAP dla portu 3 są nieistotne, 
ponieważ port 2 i 3 używają adresu MAC, adresu IP i maski portu 2.
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R-TxGOOSE1 SECURITY
Zakres: None, Signature, SignatureAndEncryption
Wartość domyślna: Brak

To ustawienie wskazuje poziom bezpieczeństwa (uwierzytelnianie/szyfrowanie) stosowany dla TxGOOSE1. Opcja None 
wskazuje, że żadne mechanizmy bezpieczeństwa nie będą stosowane. Opcja Signature oznacza, że stosowany ma być 
tylko podpis (bez szyfrowania). Opcja SignatureAndEncryption oznacza, że należy stosować zarówno podpis jak i 
szyfrowanie.

RxGOOSE

Należy przejść do Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > GOOSE > RxGOOSE > RxGOOSE Messages.

IEC 61850 GOOSE to skuteczna metoda jednoczesnego dostarczania z dużą szybkością tych samych ogólnych informacji o 
zdarzeniach w podstacji przez urządzenie publikujące do więcej niż jednego urządzenia subskrybującego. RxGOOSE to 
człon przekaźnika uniwersalnego wdrażający pojedynczą usługę subskrybowania komunikatów IEC 61850 GOOSE. 
Funkcja publikowania w przekaźnikach uniwersalnych jest realizowana przez człony TxGOOSE w sposób opisany w 
poprzednim punkcie.

Każdy przekaźnik uniwersalny z opcją kodu zamówienia IEC 61850 zawiera 64 człony RxGOOSE. Każdy człon RxGOOSE 
może subskrybować komunikaty GOOSE z określonego wydawcy. Każdy RxGOOSE może używać albo oryginalnego 
formatu określonego w normie IEC 61850 8 1:2011 lub formatu routowalnego GOOSE (R-GOOSE) określonego w normie IEC 
TR 61850-90-5:2012. Elementami subskrybowanych komunikatów mogą być obiekty danych (DataObjects), obiekty 
subdanych (SubDataObjects), atrybuty danych (DataAttributes) lub subatrybuty (SubAttributes).  W trybie E2-2.0 elementy 
są ograniczone do podstawowych typów: BOOLEAN, FLOAT32, INT32, Dbpos, TimeStamp lub Quality. Każdy 
subskrybowany komunikat może zawierać maksymalnie 64 wartości. Element może być strukturą zawierającą kilka 
wartości; należy zwrócić uwagę, że to liczba wartości jest ograniczona do 64, a nie liczba elementów.

Możliwe jest subskrybowanie komunikatów GOOSE z dowolnego, pochodzącego od dowolnego producenta, urządzenia, w 
którym wdrożono usługę publikowania GOOSE według normy IEC 61850 wydanie 1.0 lub 2.0 lub usługę 61850-90-5 R 
GOOSE. Przekaźnik uniwersalny akceptuje szyfrowane komunikaty GOOSE o zmiennej długości zdefiniowane w normie IEC 
6185081:2004 oraz szyfrowane komunikaty GOOSE o stałej długości określone w normie IEC 6185081:2011 punkt A.3.

Każdy załączony człon RxGOOSE monitoruje, czy nie występują przerwy w subskrybowanych przez niego komunikatach, 
opierając się na wartości podanej w polu timeAllowedtoLive w ostatnim otrzymanym komunikacie. Jeżeli w tym przedziale 
czasu nie pojawi się nowy komunikat, RxGOOSE przyjmuje, że doszło do utraty łączności. Argumenty FlexLogic (na 
przykład RxGOOSE1 On, RxGOOSE1 Off) odzwierciedlają stan łączności poszczególnych członów RxGOOSE. Ponadto uznaje 
się, że doszło do utraty połączenia RxGOOSE po tym, jak przekaźnik uniwersalny zakończy ponowne uruchomienie i aż do 
momentu otrzymania komunikatu. W czasie utraty łączności RxGOOSE aktywowany zostaje autotest niepowodzenia 
RxGOOSE.

Komunikaty zawierające wartość prawda w polu ndsCom nie są nigdy akceptowane. Komunikaty, które zawierają wartość 
prawda w polu symulacji (pole testu w komunikatach z wydania 1.0) są akceptowane tylko wtedy, gdy w ustawieniu Test 
Mode Function przekaźnika uniwersalnego wybrana jest opcja Forcible lub Isolated.

Komunikaty RxGOOSE mogą być odbierane przez dowolny port Ethernet w przekaźniku uniwersalnym.

Aby uzyskać dostęp do ustawień, które określają, jakie komunikaty mają być akceptowane przez człon RxGOOSE, należy 
przejść do Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > GOOSE > RxGOOSE > RxGOOSE Messages > 
RxGOOSE1. Ustawienia i funkcjonalność dla pozostałych członów RxGOOSE są podobne. Dostępne są poniższe ustawienia. 
Dzięki nim RxGOOSE1 może rozpoznawać komunikaty GOOSE, które ma zaakceptować. Większość tych ustawień jest 
konfigurowana automatycznie przez oprogramowanie konfiguracyjne przekaźnika uniwersalnego, gdy powstaje 
powiązanie  z wejściem boole'owskim RxGOOSE, wejściem DPS RxGOOSE i/lub wejściem analogowym RxGOOSE w sposób 
opisany w dalszych punktach. Tylko ustawienia R-RxGOOSE1 RECEPTION MODE, R-RxGOOSE1 SECURITY i R-RxGOOSE 
SRC IP trzeba uzupełnić ręcznie, ponieważ tych informacji nie ma w SCL wydawcy.
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Figure 5-28: Panel komunikatów IEC 61850 RxGOOSE

RxGOOSE1 MODE
Zakres: GOOSE, R-GOOSE
Wartość domyślna: GOOSE

Nastawienie na opcję GOOSE powoduje, że komunikaty TxGOOSE1 są publikowane w formacie IEC 61850 8 1:2011 
GOOSE. Nastawienie na opcję R-GOOSE powoduje, że komunikaty TxGOOSE1 są publikowane w formacie routowalnego 
GOOSE zgodnie z normą IEC 61850 90-5. Nastawienie na opcję R-GOOSE powoduje, że R-RxGOOSE DST IP musi być 
prawidłowym adresem IP do multiemisji lub emisji pojedynczej.

RxGOOSE1 goID
Zakres: 0 do 129 znaków typu Visible String
Wartość domyślna: pusty ciąg

Jeżeli wprowadzona wartość ma jeden lub więcej znaków, pole goID w przychodzących komunikatach GOOSE musi 
dokładnie odpowiadać tej wartości, aby komunikat został zaakceptowany jako prawidłowy komunikat RxGOOSE1. Jeżeli 
wprowadzona wartość jest pustym ciągiem, człon RxGOOSE1 nie sprawdza wartości otrzymanej w polu goID.

Jeżeli wydawca to urządzenie UR z serii 7.3x, to ustawienie musi odpowiadać wartości ustawienia TxGOOSE GoID 
wydawcy.

RxGOOSE1 Dst MAC
Zakres: dowolna 12-cyfrowa liczba szesnastkowa
Wartość domyślna: 01-0C-CD-01-00-00

Gdy ustawienie RxGOOSE1 MODE ma wartość R-GOOSE, wartość tego ustawienia nie jest wykorzystywana, docelowy 
adres sterowania dostępem do nośnika (MAC) dla komunikatów RxGOOSE1 jest wyliczany na podstawie adresu 
RxGOOSE DST IP. W przeciwnym razie należy nastawić to ustawienie na adres MAC wydawcy. Tylko te odebrane 
komunikaty GOOSE, które mają adres MAC równy z ta wartością, są akceptowane jako prawidłowe komunikaty 
RxGOOSE1. Wprowadzony adres zero wyłącza RxGOOSE1.

Jeżeli wydawca to urządzenie UR z serii 7.3x, to ustawienie musi odpowiadać wartości ustawienia TxGOOSE DST MAC 
wydawcy.
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RxGOOSE1 ETYPE APPID
Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1
Wartość domyślna: 0

Jeżeli wprowadzona wartość jest różna od zera, pole APPID w przychodzących komunikatach GOOSE musi dokładnie 
odpowiadać tej wartości, aby komunikat został zaakceptowany jako prawidłowy komunikat RxGOOSE1. Jeżeli 
wprowadzona wartość to zero, człon RxGOOSE1 nie sprawdza wartości otrzymanej w polu APPID.

Jeżeli wydawca to urządzenie UR z serii 7.3x, ustawienie musi odpowiadać wartości ustawienia TxGOOSE ETYPE APPID 
wydawcy.

RxGOOSE1 GoCBRef
Zakres: 0 do 129 znaków alfanumerycznych, podkreślenia, ukośnika i kropki, jako pierwszy - znak alfanumeryczny
Wartość domyślna: pusty ciąg

Pole gocbRef w przychodzących komunikatach GOOSE musi odpowiadać tej wartości, aby komunikat został 
zaakceptowany jako prawidłowy komunikat RxGOOSE1. Jeżeli wprowadzona wartość jest pustym ciągiem, człon 
RxGOOSE1 jest wyłączony. Jeżeli nie jest pustym ciągiem, wpis musi być odwołaniem do obiektu ACSI do kontrolnego 
bloku publikowania w następującym formacie:

<LDName>/LLN0.<GoCBName>

gdzie <LDName> to odwołująca się do funkcji nazwa, jeżeli urządzenie logiczne zawierające kontrolny blok publikowania 
ma skonfigurowaną nazwę "ldName"; w innym razie odwołująca się do produktu nazwa tego urządzenia logicznego, zaś 
<GoCBName> to nazwa kontrolnego bloku publikowania.

C60 przekłada format ACSI wymagany dla tego ustawienia na format MMS stosowany w komunikatach GOOSE:

<LDName>/LLN0$GO$<GoCBName>

Jeżeli wydawca to urządzenie UR z serii UR 7.3x lub 7.40, <LDName> to wartość ustawienia Master functional ldName 
wydawcy, jeżeli to ustawienie nie jest puste; w innym razie jest to wartość ustawienia IED NAME wydawcy z sufiksem 
„Master”. Jeżeli wydawca jest urządzeniem UR z serii 7.3x, <GoCBName> to „GoCB” z sufiksem w postaci dwucyfroweego 
numeru wystąpienia TxGOOSE, na przykład „GoCB01”. Jeżeli wydawca jest urządzeniem UR z serii 7.40, <GoCBName> 
określono we wcześniejszej części tego rozdziału, w punkcie TxGOOSE.

RxGOOSE1 datSet
Zakres: 0 do 32 znaków alfanumerycznych i podkreślenia, jako pierwszy - znak alfanumeryczny
Wartość domyślna: pusty ciąg

Jeżeli wprowadzona wartość ma jeden lub więcej znaków, pole datSet w przychodzących komunikatach GOOSE musi 
dokładnie odpowiadać tej wartości i mieć prefiks <LDName>/LLN0$, aby komunikat został zaakceptowany jako 
prawidłowy komunikat RxGOOSE1. <LDName> jest zgodne z określeniem w ustawieniu RxGOOSE GoCBRef powyżej. 
Jeżeli wprowadzona wartość jest pustym ciągiem, człon RxGOOSE1 nie sprawdza wartości otrzymanej w polu datSet.

Jeżeli wydawca to urządzenie UR z serii 7.3x, należy nastawić to ustawienie na wartość ustawienia DataSetxx name 
wydawcy, gdzie xx to numer wystąpienia zbioru danych wybrany w ustawieniu TxGOOSE datSet wydawcy. Jeżeli 
wydawca jest urządzeniem UR z serii 7.40, datSet jest taki, jak w punkcie Zbiory danych, w tym rozdziale.

RxGOOSE1 ConfRev
Zakres: 0 do 4294967295 w krokach po 1
Wartość domyślna: 1

Jeżeli wprowadzona wartość jest różna od zera, pole confRev w przychodzących komunikatach GOOSE musi dokładnie 
odpowiadać tej wartości, aby komunikat został zaakceptowany jako prawidłowy komunikat RxGOOSE1. Jeżeli 
wprowadzona wartość to zero, człon RxGOOSE1 nie sprawdza wartości otrzymanej w polu confREV.

Jeżeli wydawca to urządzenie UR z serii 7.3x, należy nastawić to ustawienie tak, aby odpowiadało wartości ustawienia 
TxGOOSE ConfRev wydawcy.

R-RxGOOSE1 RECEPTION MODE
Zakres: SSM, ASM, Unicast
Wartość domyślna: SSM

Gdy w ustawieniu RxGOOSE1 MODE jest opcja inna niż R-GOOSE, wartość tego ustawienia nie jest wykorzystywana. W 
innym razie wybiera się tryb odbioru R-GOOSE.



CHAPTER 5: USTAWIENIA KONFIGURACJA PRODUKTU

C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL 5-79

5

R-RxGOOSE RECEPTION MODE określa zakres R-RxGOOSE DST IP. Nastawienie na opcję SSM powoduje, że R-RxGOOSE 
DST IP musi się mieścić w przedziale od 232.0.0.1 do 232.255.255.255. Nastawienie na opcję ASM powoduje, że R-
RxGOOSE DST IP musi się mieścić w przedziale od 224.0.0.1 do 239.255.255.255, oprócz zakresu SSM. Należy zwrócić 
uwagę, że zakres SSM mieści się w zakresie ASM i dlatego użycie ASM wyklucza zakres SSM. Domyślny adres docelowy IP 
224.0.0.0 jest zarezerwowany i dlatego nie jest prawidłowym adresem IP do multiemisji.

Tryby odbioru dotyczą odbioru Layer-3 R-GOOSE z routerów/WAN. Subskrypcja multiemisji R-GOOSE obsługiwana jest 
za pomocą IGMP Protocol Independent Multicast (PIM). Udostępnianie odbywa się albo w trybie Source Specific Multicast 
(SSM) lub w trybie Any Source Multicast (ASM). Można też użyć trybu Unicast (przez UDP). W przypadku multiemisji (SSM 
lub ASM w oparciu o IGMPv3) urządzenie subskrybujące R-GOOSE żąda, aby router ostatniego przeskoku (ang. Last Hop 
Router - LHR) zasubskrybował konkretną grupę multiemisyjną.

Jeżeli wydawca używa docelowego adresu IP emisji pojedynczej dla tego R-GOOSE, wówczas w R-RxGOOSE1 
RECEPTION MODE należy ustawić opcję Unicast. W innym razie należy nastawić R-RxGOOSE1 RECEPTION MODE na 
tryb SSM lub ASM używany przez lokalne routery/zapory.

R-RxGOOSE1 SRC IP
Zakres: 0.0.0.0 to 255.255.255 in steps of 1
Wartość domyślna: 127.0.0.1

Gdy w ustawieniu RxGOOSE1 MODE jest opcja inna niż R-GOOSE, wartość tego ustawienia nie jest wykorzystywana. Gdy 
w ustawieniu RxGOOSE1 MODE wybrano opcję R-GOOSE, a w R-RxGOOSE RECEPTION MODE opcję ASM, wartość tego 
ustawienia nie jest wykorzystywana. W innym razie pole Source IP Address w przychodzących komunikatach GOOSE 
musi dokładnie odpowiadać tej wartości, aby komunikat został zaakceptowany jako prawidłowy komunikat RxGOOSE1. 
Należy nastawić to ustawienie na wartość źródłowego adresu IP używanego przez wydawcę. Dla wydawców UR ta 
wartość jest w ustawieniu PRT# IP ADDRESS.

Przekaźnik uniwersalny nie przeprowadza walidacji wprowadzonego adresu. Domyślny adres IP 127.0.0.1 jest 
zarezerwowany i nie jest prawidłowym adresem IP. Należy wprowadzić prawidłowy źródłowy adres IP.

R-RxGOOSE1 DST IP
Zakres: 0.0.0.0 to 255.255.255 in steps of 1
Wartość domyślna: 224.0.0.0

Gdy w ustawieniu RxGOOSE1 MODE jest opcja inna niż R-GOOSE, wartość tego ustawienia nie jest wykorzystywana. W 
innym razie pole Destination IP Address w przychodzących komunikatach R-GOOSE musi dokładnie odpowiadać tej 
wartości, aby komunikat został zaakceptowany jako prawidłowy komunikat RxGOOSE1. Należy nastawić to ustawienie 
na tą samą wartość, co docelowy adres IP wydawcy R-GOOSE. Dla wydawców UR ta wartość jest w ustawieniu R-
TxGOOSE# DST IP.

Docelowy adres IP musi być prawidłowym adresem IP do multiemisji lub emisji pojedynczej. Przekaźnik uniwersalny nie 
przeprowadza walidacji wprowadzonego adresu. Domyślny adres IP 224.0.0.0 jest zarezerwowany i dlatego nie jest 
prawidłowym adresem IP do multiemisji.

R-RxGOOSE1 SECURITY
Zakres: None, Signature, SignatureAndEncryption
Wartość domyślna: Brak

To ustawienie wskazuje poziom bezpieczeństwa (uwierzytelnianie/szyfrowanie) stosowany dla RxGOOSE1. Opcja None 
wskazuje, że żadne mechanizmy bezpieczeństwa nie są stosowane. Opcja Signature wskazuje, że stosowany jest tylko 
podpis (bez szyfrowania). Opcja SignatureAndEncryption wskazuje, że stosowany jest zarówno podpis jak i szyfrowanie. 
Normalnie to ustawienie ma odpowiadać metodzie zabezpieczeń wydawcy GOOSE.

RxGOOSE1 Member 1
Zakres: End of List, BOOLEAN, FLOAT32, INT32, Dbpos (DPS), Quality, TimeStamp, Struct
Wartość domyślna: End of List

To ustawienie określa, jakiego typu musi być pierwszy element przychodzących komunikatów GOOSE, aby komunikat 
został zaakceptowany jako prawidłowy komunikat RxGOOSE1. Przewidziano podobne ustawienia dla każdego z 
maksymalnie 64 elementów, które przekaźnik uniwersalny może subskrybować w danym komunikacie GOOSE. Element, 
który jest przed pierwszym ustawieniem elementu nastawionym na „End of List”, musi być ostatnim elementu 
komunikatu, aby komunikat został zaakceptowany jako prawidłowy komunikat RxGOOSE1.
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Jeżeli wydawca to urządzenie UR z serii 7.3x lub 7.40, należy nastawić te ustawienia tak, aby odpowiadały 
podstawowemu typowi elementów zbioru danych wydawcy wybranego w ustawieniu TxGOOSE datSet.

Jeżeli zbiór danych wydawcy zawiera elementy ze strukturalnymi danymi, czyli atrybuty danych, obiekty subdanych i/
lub atrybuty danych z atrybutami subdanych, konfiguracja musi wykorzystywać jedną z nowych stron wejść RxGOOSE w 
konfiguracji przekaźnika uniwersalnego 7.40. W takim przypadku ustawienie Member wyświetla się jako nazwa 
odnosząca się do produktu używana przez rozgłaszające urządzenie IED dla obiektu danych lub atrybutu danych, w 
standardowym formacie SCSM (np. Publisher1LD1/LLN0$ST$Off$stVal).

Należy zwrócić uwagę, że zbiór danych może pomieścić maksymalnie 64 podstawowe wartości atrybutów danych i że 
jeden obiekt lub atrybut strukturalnych danych może zawierać wiele podstawowych wartości atrybutów danych. 
Oprogramowanie do konfiguracji przekaźników uniwersalnych nie pozwala na wprowadzenie więcej niż 64 
podstawowych wartości atrybutów danych i w tym przypadku nie można zmienić kilku ostatnich ustawień członów z 
opcji End of List (koniec listy).

Należy zwrócić uwagę, że sama nazwa wydawcy nie zawiera wszystkich informacji potrzebnych do subskrypcji; 
dodatkowe informacje z modelu informacji o wydawcy są przechowywane w innym miejscu. Z tego powodu ręczne 
wprowadzanie nazwy nie jest obsługiwane.

Wejścia RxGOOSE

Wartości odebrane przez człony RxGOOSE muszą zostać przekształcone na argumenty FlexLogic lub FlexAnalog, aby 
mogły zostać wykorzystane przez inne człony przekaźnika uniwersalnego. Konwersji tej dokonują człony RxGOOSE 
boole'owskie, RxGOOSE DPS oraz RxGOOSE analogowe. Każdy człon RxGOOSE boole'owski może przekształcić wartość 
określonej wartości boole'owskiej odebranej przez określony człon RxGOOSE na argument FlexLogic. Każdy człon 
RxGOOSE DPS może przekształcić wartość określonej wartości Dbpos (pozycja dwubitowa) na cztery argumenty FlexLogic, 
jeden dla każdego z czterech możliwych stanów Dbpos. Każdy człon RxGOOSE analogowy może przekształcić wartość 
określonego elementu FLOAT32 na argument FlexAnalog. Wszystkie poszczególne argumenty powracają do swojego 
stanu domyślnego w momencie utraty łączności RxGOOSE. Inne rodzaje wartości mogą występować w subskrybowanych 
komunikatach GOOSE, ale nie można ich przekształcać na argumenty. Wejście RxGOOSE, które zostaje zamapowane do 
wartości, która w komunikacie GOOSE jest elementem podrzędnym wobec obiektu danych, powraca do swojej 
skonfigurowanej wartości domyślnej wtedy, gdy wartość Jakość w obiekcie danych jest nieprawidłowa i także wtedy, gdy 
wartość Jakość to test a w ustawieniu TEST MODE FUNCTION tego przekaźnika jest opcja inna niż Forcible lub Isolated.

Człony RxGOOSE boole'owskie, RxGOOSE DPS i RxGOOSE analogowe są mapowane do różnych obiektów danych w 
<iedName>Master/GGIO3. Ma to umożliwić odczyt ich wartości poprzez MMS oraz pozwolić na odwołania do nich w 
plikach SCL. GGIO3 nie ma ustawień i nie jest widoczny w oprogramowaniu do konfiguracji przekaźnika uniwersalnego. 
Więcej informacji na temat GGIO3 można znaleźć w Poradniku komunikacji dla rodziny przekaźników uniwersalnych.

Wejścia boole'owskie RxGOOSE

Należy przejść do Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > GOOSE > RxGOOSE > RxGOOSE Boolean 
Inputs.

Liczba wejść boole'owskich RxGOOSE (wejścia zdalne) wynosi 256.

Przewidziano przyciski Add IED (Dodaj urządzenie IED) i Remove IED (Usuń urządzenie IED). Przycisk Add IED pozwala na 
użycie plików SCL, w tym ICD, CID i SCD (obsługiwane w wersji 7.40 i nowszej). Gdy plik ma format SCD, system wymienia 
wszystkie urządzenia IED wewnątrz pliku SCD i pozwala użytkownikowi zaznaczyć urządzenia do dodania. Na ilustracji 
przedstawiono sposób zaznaczenia polegający na zaimportowaniu pliku CID za pomocą funkcji Add IED.
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Figure 5-29: Panel członów RxGOOSE boole'owskich

Konfiguracja większości ustawień polega na przeciąganiu i upuszczaniu. Jednak ustawienia ID, DEFAULT STATE i EVENTS 
należy wprowadzić osobno w przypadku, gdy fabryczne wartości domyślne są niedopuszczalne.

RxGOOSE Boolean1 ID
Zakres: 0 do 20 znaków
Wartość domyślna: RxG Bool1

Za pomocą tego ustawienia użytkownik może przypisać tekst opisowy do nazwy argumentu FlexLogic członu RxGOOSE 
Boolean1. Pełna nazwa argumentu to wartość tego ustawienia z dołączonym wyrazem „On”. Na standardowym i 
zaawansowanym wyświetlaczu przednim wyświetlanych jest 17 pierwszych znaków tego ustawienia plus "On" tak, aby 
zmieścić się w 20 znakach wyświetlacza.

RxGOOSE Boolean1 RxGOOSE
Zakres: None, RxGOOSE1, RxGOOSE2 itd.
Wartość domyślna: Brak

To ustawienie służy do wyboru członu RxGOOSE zawierającego wartość, która wysterowuje argument FlexLogic członu 
RxGOOSE Boolean1. Wybranie opcji None powoduje, że argument FlexLogic członu RxGOOSE Boolean1 przyjmuje swój 
stan domyślny.

RxGOOSE Boolean1 Member
Zakres: 1 do 64 w krokach po 1
Wartość domyślna: 1

To ustawienie służy do wyboru elementu komunikatu GOOSE, który wysterowuje argument FlexLogic członu RxGOOSE 
Boolean1. Ustawienie na 1 wybiera pierwszy element, na 2 wybiera drugi element itd. Wprowadzenie liczby większej od 
liczby elementów w komunikacie oraz wprowadzenie liczby elementu, który nie zawiera wartości boole'owskiej, 
powoduje, że argument FlexLogic członu RxGOOSE Boolean1 przyjmuje swój stan domyślny. Kolumna Subscribed 
wskazuje konkretną subskrybowaną wartość boole'owską nawet wtedy, gdy element jest strukturą zawierającą więcej 
niż jedną wartość boole'owską.
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RxGOOSE Boolean1 DEFAULT STATE
Zakres: On, Off, Latest/On, Latest/Off
Wartość domyślna: Wył.

To ustawienie służy do wyboru stanu logicznego dla argumentu FlexLogic członu RxGOOSE Boolean1, jeżeli przekaźnik 
uniwersalny zakończył właśnie uruchomienie, a wybrany człon RxGOOSE nie otrzymał jeszcze komunikatu lub wybrany 
człon RxGOOSE stracił łączność z wydawcą. Dostępne są poniższe opcje:

– wartość „On” domyślnie nastawia wejście na logiczne 1

– wartość „Off” domyślnie nastawia wejście na logiczne 0

– wartość „Latest/On” blokuje wejście w przypadku utraty łączności. Jeżeli ostatni stan jest nieznany, np. po 
włączeniu zasilania przekaźnika uniwersalnego a przed pierwszym przypadkiem komunikacji, wejście ustawia się 
domyślnie na logiczne 1. W momencie wznowienia komunikacji wejście działa z pełną sprawnością.

– wartość „Latest/Off” blokuje wejście w przypadku utraty łączności. Jeżeli ostatni stan jest nieznany, np. po 
włączeniu zasilania przekaźnika uniwersalnego a przed pierwszym przypadkiem komunikacji, wejście ustawia się 
domyślnie na logiczne 0. W momencie wznowienia komunikacji wejście działa z pełną sprawnością.

RxGOOSE Boolean1 EVENTS
Zakres: Wyłączone, włączone
Wartość domyślna: Wyłączone

To ustawienie służy do wyboru, czy przejścia argumentu FlexLogic członu RxGOOSE Boolean1 ze stanu wył. na stan wł. 
są rejestrowane przez rejestrator zdarzeń. Ustawienie opcji Enabled powoduje, że przejścia ze stanu wył. na stan wł. są 
rejestrowane. Przejścia ze stanu wł. na stan wył. nie są nigdy rejestrowane, nawet w przypadku załączenia zdarzeń.

Wejścia DPS RxGOOSE

Należy przejść do Settings > Product Setup > Communications > IEC 618560 > GOOSE > RxGOOSE > RxGOOSE DPS 
Inputs.

Przewidziano przyciski Add IED (Dodaj urządzenie IED) i Remove IED (Usuń urządzenie IED). Przycisk Add IED pozwala na 
użycie plików SCL, w tym ICD, CID i SCD (obsługiwane w wersji 7.40 i nowszej). Gdy plik ma format SCD, system wymienia 
wszystkie urządzenia IED wewnątrz pliku SCD i pozwala użytkownikowi zaznaczyć urządzenia do dodania.

Figure 5-30: Panel wejść RxGOOSE DPS
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RxGOOSE DPS1 ID
Zakres: 0 do 20 znaków
Wartość domyślna: RxG DPS1

Za pomocą tego ustawienia użytkownik może przypisać tekst opisowy do nazw czterech argumentów FlexLogic członu 
RxGOOSE DPS1. Pełna nazwa argumentu to wartość tego ustawienia z dołączonym wyrazem „Interm”, „On”, „Off lub 
„Bad”. Na standardowym i zaawansowanym wyświetlaczu przednim wyświetlanych jest 13 pierwszych znaków tego 
ustawienia plus przyrostek stanu tak, aby zmieścić się w 20 znakach wyświetlacza.

RxGOOSE DPS1 RxGOOSE
Zakres: None, RxGOOSE1, RxGOOSE2 itd.
Wartość domyślna: Brak

To ustawienie służy do wyboru komunikatu GOOSE zawierającego wartość, która wysterowuje argument FlexLogic 
członu RxGOOSE DPS1. Wybranie opcji None powoduje, że argument FlexLogic członu RxGOOSE DPS1 przyjmuje swój 
stan domyślny.

RxGOOSE DPS1 Member
Zakres: 1 do 64 w krokach po 1
Wartość domyślna: 1

To ustawienie służy do wyboru elementu komunikatu GOOSE, który wysterowuje argument FlexLogic członu RxGOOSE 
DPS1. Ustawienie na 1 wybiera pierwszy element, na 2 wybiera drugi element itd. Wprowadzenie liczby większej od 
liczby elementów w komunikacie oraz wprowadzenie liczby elementu innego niż Dbpos powoduje, że argument 
FlexLogic członu RxGOOSE DPS1 przyjmuje swój stan domyślny. W przypadku, gdy element jest strukturą zawierającą 
więcej niż jeden Dbpos, w kolumnie Subscribed wskazany jest konkretny subskrybowany Dbpos.

RxGOOSE DSP1 DEFAULT STATE
Zakres: Intermediate-state, Off, On, Bad-state, Latest
Wartość domyślna: Latest

To ustawienie służy do wyboru stanu logicznego dla atrybutu danych @Master/GGIO3.IndPos01.stVa i argumentów 
FlexLogic DPS, gdy przekaźnik uniwersalny zakończył właśnie uruchomienie, a wybrany człon RxGOOSE nie otrzymał 
jeszcze komunikatu i gdy człon RxGOOSE stracił połączenie z wydawcą. Wybranie w ustawieniu opcji Latest powoduje, 
że wartość @Master/GGIO3.IndPosψψ.stVal to intermediate-state (stan pośredni), gdy przekaźnik uniwersalny zakończył 
właśnie uruchomienie, a wybrany człon RxGOOSE nie otrzymał jeszcze komunikatu, zaś ostatnia otrzymana wartość, 
gdy człon RxGOOSE stracił łączność z wydawcą.

RxGOOSE DPS1 EVENTS
Zakres: Wyłączone, włączone
Wartość domyślna: Wyłączone

To ustawienie służy do wyboru, czy przejścia argumentów FlexLogic członu RxGOOSE DPS1 ze stanu wył. na stan wł. są 
rejestrowane przez rejestrator zdarzeń. Ustawienie opcji Enabled powoduje, że przejścia ze stanu wył. na stan wł. są 
rejestrowane. Przejścia ze stanu wł. na stan wył. nie są nigdy rejestrowane, nawet w przypadku załączenia zdarzeń.

Wejścia analogowe RxGOOSE

Należy przejść do Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > GOOSE > RxGOOSE > RxGOOSE Analog 
Inputs.

Przewidziano przyciski Add IED (Dodaj urządzenie IED) i Remove IED (Usuń urządzenie IED). Przycisk Add IED pozwala na 
użycie plików SCL, w tym ICD, CID i SCD (obsługiwane w wersji 7.40 i nowszej). Gdy plik ma format SCD, system wymienia 
wszystkie urządzenia IED wewnątrz pliku SCD i pozwala użytkownikowi zaznaczyć urządzenia do dodania.
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Figure 5-31: Panel wejść analogowych RxGOOSE

Przewidziano 32 wejścia analogowe RxGOOSE.

RxGOOSE Analog1 ID
Zakres: 0 do 20 znaków
Wartość domyślna: RxG Analog1

Za pomocą tego ustawienia użytkownik może przypisać tekst opisowy do RxGOOSE Analog1. Inaczej niż w przypadku 
członów RxGOOSE boole'owskich i RxGOOSE DPS, argumentu członów RxGOOSE analogowych mają stałe nazwy np. 
RxGOOSE Analog1.

RxGOOSE Analog1 RxGOOSE
Zakres: None, RxGOOSE1, RxGOOSE2 itd.
Wartość domyślna: Brak

To ustawienie służy do wyboru komunikatu GOOSE, który wysterowuje argument FlexAnalog członu RxGOOSE Analog1. 
Wybranie opcji None powoduje, że argument FlexLogic członu RxGOOSE Analog1 przyjmuje swój stan domyślny.

RxGOOSE Analog1 Member
Zakres: 1 do 64 w krokach po 1
Wartość domyślna: 1

To ustawienie służy do wyboru elementu komunikatu GOOSE, który wysterowuje argument FlexAnalog członu RxGOOSE 
Analog1. Ustawienie na 1 wybiera pierwszy element, na 2 wybiera drugi element itd. Wprowadzenie liczby większej od 
liczby elementów w komunikacie oraz wprowadzenie liczby elementu, który nie zawiera wartości FLOAT32, powoduje, że 
argument FlexAnalog członu RxGOOSE Analog1 przyjmuje swój stan domyślny. Kolumna Subscribed wskazuje 
konkretną subskrybowaną wartość FLOAT32 nawet wtedy, gdy element jest strukturą zawierającą więcej niż jedną 
wartość FLOAT32.

RxGOOSE Analog1 DEFAULT
Zakres: -1000000,000 do 1000000,000 w krokach po 0,001
Wartość domyślna: 1000.000

To ustawienie służy do określenia wartości wejścia analogowego GOOSE, gdy wybrany człon RxGOOSE stracił łączność z 
wydawcą a w ustawieniu RxGOOSE Analog1 DEFAULT MODE wybrano opcję „Default Value”. W innym wypadku to 
ustawienie nie ma zastosowania. To ustawienie jest przechowywane w pamięci w postaci liczby zmiennoprzecinkowej 
IEEE 754 / IEC 60559. Ze względu na duży zakres tego ustawienia nie wszystkie możliwe wartości mogą być 
przechowywane w pamięci. Niektóre wartości mogą być zaokrąglone do najbliższej możliwej liczby 
zmiennoprzecinkowej.
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RxGOOSE Analog1 DEFAULT MODE
Zakres: Default Value, Last Known
Wartość domyślna: Wartość domyślna

Gdy wybrany człon RxGOOSE stracił łączność z wydawcą, a to ustawienie ma wartość „Last Known”, wartość argumentu 
FlexLogic członu RxGOOSE Analog1 zachowuje ostatnią otrzymaną wartość. Gdy wybrany człon RxGOOSE stracił 
łączność z wydawcą, a to ustawienie ma wartość „Default Value”, wówczas argument FlexLogic członu RxGOOSE 
Analog1 jest zdefiniowany przez ustawienie RxGOOSE Analog1 DEFAULT. Po ponownym uruchomieniu do momentu 
otrzymania komunikatu wartość argumentu to wartość domyślna.

RxGOOSE Analog1 UNITS
Zakres: do 4 znaków
Wartość domyślna: pusty ciąg

To ustawienie określa czteroznakowy ciąg wykorzystywany do wyświetlania wartości rzeczywistych RxGOOSE Analog1.

Człony RxGOOSE analogowe to wartości zmiennoprzecinkowe bez jednostek. Ustawienia podstawowe RxGOOSE UNIT i 
PU umożliwiają użytkownikowi skonfigurowanie członu RxGOOSE analogowego, aby mógł być użyty we FlexElement.

Człony RxGOOSE analogowe, które reprezentują prąd, napięcie, moc, częstotliwość, kąty lub współczynnik mocy, mogą 
być użyte we FlexElement. Aby oznaczyć te rodzaje wartości analogowych, należy w ustawieniu UNITS podać 
następujące teksty: A, V, W, var, VA, Hz, deg oraz brak tekstu (puste ustawienie) dla współczynnika mocy.

Człony RxGOOSE analogowe mogą być porównywane z innymi członami RxGOOSE analogowymi z dowolnym ciągiem 
znaków lub bez ciągu.

RxGOOSE Analog1 PU Base in kilo
Zakres: 0,000 do 1000000000,000 w krokach po 0,001
Wartość domyślna: 1.000

To ustawienie określa jednostkową wartość podstawową dla innych funkcji C60 do użycia razem z argumentem 
RxGOOSE Analog1. Na przykład FlexElement odejmuje dwie wielkości po przekształceniu ich wartości na liczby 
całkowite przeskalowane do wspólnej podstawy, przy czym wspólna podstawa to największa z wartości podstawowych 
tych dwóch wielkości. Jeżeli jedna z wielkości to RxGOOSE Analog1 a jej jednostkowa wartość podstawowa jest 
nieodpowiednia, operacja przeskalowania może prowadzić do niepotrzebnej utraty precyzji lub przekroczenia zakresu w 
wyniku całkowitoliczbowym. Przy wybieraniu wartości dla ustawienia RxGOOSE Analog1 PU można wspomóc się tabelą 
Jednostek podstawowych FlexElement w punkcie Settings > FlexLogic > FlexElements w dalszej części tekstu. Tabela 
przedstawia jednostkową wartość podstawową wykorzystywaną przez ustawienie pobudzenia i sugeruje podstawę 
jednostkową stosowaną przez inne człony FlexAnalog.

Niektóre człony przekaźnika uniwersalnego mają wymagania dotyczące rodzaju argumentów wejść np. typ prądowy lub 
typ napięciowy. Te człony zakładają, że argumenty członu RxGOOSE analogowego są takiego typu, jaki jest niezbędny, 
aby spełnić te wymagania.

Ustawienie podstawy jednostkowej oznacza tysiące a nie pojedyncze jednostki. Na przykład podstawa PU równa 1.000 
to w rzeczywistości 1000, zaś podstawa PU równa 0.001 to 1.

Jeżeli we FlexElements używane są podstawy RxGOOSE analogowe i PU, największa wartość, która może być 
wyświetlona w wartościach rzeczywistych FlexElement to 2140000.000.

Raporty
Należy przejść do Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > Reports.

Ustawienia raportów

Należy przejść do Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > Reports > Report Settings.

ReportSettings rptID
Zakres: Dyn, Conf
Wartość domyślna: Dyn

Gdy nastawimy opcję Dyn, atrybut RptID w każdym bloku sterującym raportów buforowanych i niebuforowanych może 
zostać zmodyfikowany przez klienta MMS, gdy atrybut RptEna bloku sterującego ma wartość fałsz. RptID to nazwa 
raportu.
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ReportSettings optFields
Zakres: Dyn, Conf
Wartość domyślna: Dyn

Gdy nastawimy opcję Dyn, atrybut OptFlds w każdym bloku sterującym raportów buforowanych i niebuforowanych 
może zostać zmodyfikowany przez klienta MMS, gdy atrybut RptEna bloku sterującego ma wartość fałsz.

ReportSettings bufTime
Zakres: Dyn, Conf
Wartość domyślna: Dyn

Gdy nastawimy opcję Dyn, atrybut BufTm w każdym bloku sterującym raportów buforowanych i niebuforowanych może 
zostać zmodyfikowany przez klienta MMS, gdy atrybut RptEna bloku sterującego ma wartość fałsz.

ReportSettings trgOps
Zakres: Dyn, Conf
Wartość domyślna: Dyn

Gdy nastawimy opcję Dyn, atrybut TrgOps w każdym bloku sterującym raportów buforowanych i niebuforowanych 
może zostać zmodyfikowany przez klienta MMS, gdy atrybut RptEna bloku sterującego ma wartość fałsz.

ReportSettings intgPd
Zakres: Dyn, Conf
Wartość domyślna: Dyn

Gdy nastawimy opcję Dyn, atrybut IntgPd w każdym bloku sterującym raportów buforowanych i niebuforowanych może 
zostać zmodyfikowany przez klienta MMS, gdy atrybut RptEna bloku sterującego ma wartość fałsz.

Raporty buforowane i niebuforowane

Należy przejść do Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > Reports > Buffered Reports or Unbuffered 
Reports.
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Figure 5-32: Panel raportów buforowanych IEC 61850

Serwer raportów IEC 61850 stanowi skuteczną metodę dostarczania ogólnych informacji o zdarzeniach w podstacji w 
pojedynczym serwerze do pojedynczego klienta np. urządzenia IED nadzorczo-kontrolnego. Konfigurowalny raport to 
człon przekaźnika uniwersalnego wdrażający serwer raportów IEC 61850, buforowanych lub niebuforowanych. W 
poniższej tabeli przedstawiono liczbę członów raportów konfigurowalnych. Każdy człon raportów konfigurowalnych może 
podawać wartości do 64 argumentów FlexLogic lub FlexAnalog. Człony raportów buforowanych umieszczają w kolejce 
zmiany wartości, które następują, gdy klient jest offline i zostają dostarczone w momencie ponownego podłączenia się 
klienta. Do kolejki może zostać dodanych maksymalnie 512 zdarzeń. Niebuforowane bloki kontroli czyszczą wszystkie 
zdarzenia zmiany wartości w momencie utraty połączenia z klientem; wszelkie zdarzenia, do których dojdzie, gdy klient nie 
będzie podłączony, zostaną utracone.

Table 5-11: Liczba członów raportów

Raporty konfigurowalne współdziałają z każdym, pochodzącym od dowolnego producenta, urządzeniem klienckim, które 
jest zgodne z wymaganiami w zakresie klientów raportów z normy IEC 61850 wydanie 1.0 lub 2.0.

Jednostki, których wartości są podawane w raporcie konfigurowalnym, określa się mianem elementów. Elementy te 
zostają wyszczególnione w postaci uporządkowanej listy o nazwie zbiór danych. Każdy raport konfigurowalny może 
korzystać z dowolnych tych zbiorów danych, pod warunkiem że nie więcej niż cztery zbiory danych zostaną użyte dla 
raportów. To ograniczenie służy limitowaniu mocy obliczeniowej, jaką można przydzielić na potrzeby raportowania.

Liczba

Raporty buforowane 30

Raporty niebuforowane 18
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Każdy załączony raport konfigurowalny transmituje aktualizację do swojego klienta zawsze, gdy zostanie wykryta zmiana 
wartości w jednym lub wielu jego elementach. Ponadto można skonfigurować blok kontroli tak, aby wysyłał raporty 
integralności zawierające bieżącą wartość wszystkich elementów, albo na żądanie od klienta albo okresowo. Mechanizm 
uzgadniania TCP powoduje, że komunikaty, które nie zostały odczytane i potwierdzone przez klienta, są przesyłane 
ponownie.

Aby raport konfigurowalny mógł działać, muszą zostać wybrane jego elementy (czyli musi zostać skonfigurowany jego 
zbiór danych) a klient musi otworzyć połączenie, skonfigurować i załączyć swój blok kontroli raportów. Bloki kontroli i 
zbiory danych mogą zostać skonfigurowane wstępnie poprzez przesłanie pliku CID do C60. Szczegółowe informacje 
można znaleźć w Poradniku komunikacji dla rodziny przekaźników uniwersalnych. Można również użyć oprogramowania 
EnerVista UR Setup do wybrania elementów zbioru danych i wstępnego skonfigurowania bloków kontroli.

Każdy buforowany raport ma poniższe ustawienia.

Buffered Report1 RptID
Zakres: 0 do 129 znaków typu VisibleString
Wartość domyślna: pusty ciąg

Nazwa raportu. Wprowadzona wartość nastawia wartość RptID w komunikatach Buffered Report1 i za jej pomocą klient 
może odróżniać komunikaty Buffered Report1 od innych komunikatów. Jeżeli liczba wprowadzonych znaków równa się 
zero, wartość użyta dla RptID w komunikatach to odwołanie do obiektu do bloku kontroli raportu, czyli „<LDName>/
LLN0$BR$"BRCB01”.

Buffered Report1 Name
Zakres: 0 do 32 znaków typu VisibleString
Wartość domyślna: BRCB01

Wprowadzona wartość służy do ustawienia wartości nazwy bloku sterującego raportów dla Buffered Report1.

Buffered Report1 DatSet
Zakres: None, TT6DataSet1, TT6 DataSet2, …, TT3DataSet01, TT3DataSet02, …
Wartość domyślna: Brak

To ustawienie służy do wyboru zbioru danych za pomocą oznacznika z oprogramowania do konfiguracji przekaźnika 
uniwersalnego dla zbioru danych; status elementów tego zbioru będzie podawany w komunikatach Buffered Report1. 
Nazwy IEC 61850 dla zbiorów danych są konfigurowane w opisanym dalej panelu zbiorów danych.

Odwołanie do obiektu dla zbioru danych, które składa się z połączonego ciągu „<LDName>/LLN0$” i nazwy zbioru 
danych, jest używane w polu datSet w komunikatach raportów; za jego pomocą klient może odróżniać komunikaty 
Buffered Report1 od innych komunikatów.

Działanie raportu jest wyznaczone przez działanie zaznaczonego zbioru danych. W przypadku zaznaczenia 
TT3DataSet01, TT3DataSet02, … istnieje możliwość pominięcia zdarzeń przejściowych.

Aby skonfigurować zbiór danych, należy zaznaczyć go na górze okna na liście rozwijanej na przykład DataSet02 
widoczny na poprzedniej ilustracji. W dolnej części okna przeciągać i upuszczać elementy konfiguracyjne na prawą 
stronę. Na przykład należy zaznaczyć pozycję ST Ind001 stVal i przeciągnąć ją do DataSet Member 1. Skonfigurowane 
tutaj elementy zbioru danych mają wpływ na inne bloki sterujące raportów lub TxGOOSE, które wykorzystują ten sam 
zbiór danych.

Buffered Report1 ConfRev
Zakres: 0 do 4294967295 w krokach po 1
Wartość domyślna: 1

Wprowadzona wartość nastawia wartość confRev w komunikatach Buffered Report1 i za jej pomocą klient może 
odróżniać komunikaty raportów dotyczących spodziewanej rewizji konfiguracji od komunikatów innej rewizji. Norma 
wymaga, aby zwiększać wartość confRev za każdym razem, gdy zmienione zostaną elementy lub kolejność elementów i 
za każdym razem, gdy zmieniona zostanie nazwa zbioru danych. W normie wskazano, że wartość 0 jest zarezerwowana.
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Buffered Report1 OptFlds
Zakres: Można zaznaczyć lub nie pole wyboru dla poszczególnych bitów (patrz ilustracja)
Wartość domyślna: Wszystkie bity są zaznaczone/prawdziwe

Ustawienie OptFlds to ciąg bitów, który decyduje, które opcjonalne pola zostaną ujęte w komunikatach raportów. Na 
ilustracji przedstawiono dostępne bity opcjonalne. Aby zmniejszyć rozmiar komunikatu, należy usunąć zaznaczenie 
wszystkich pól, które nie są potrzebne.

Figure 5-33: Opcje komunikatów raportów buforowanych

Buffered Report1 BufTm
Zakres: 0 do 4294967295 w krokach po 1
Wartość domyślna: 0 ms

Wprowadzona wartość nastawia przedział czasu w milisekundach dla buforowania zdarzeń do uwzględnienia w 
pojedynczym raporcie.

Buffered Report1 TrgOps
Zakres: Można zaznaczyć lub nie pole wyboru dla poszczególnych bitów
Wartość domyślna: Wszystkie bity są zaznaczone/prawdziwe

Ustawienie TrgOps to ciąg bitów, który decyduje, które warunki wyzwolenia są monitorowane w tym raporcie. Dostępne 
są następujące opcje: Należy odznaczyć wszystkie warunki wyzwolenia, które nie są potrzebne.

– data-change (zmiana danych)

– quality-change (zmiana jakości)

– integrity (integralność)

– general interrogation (ogólne odpytywanie)

Buffered Report1 IntgPd
Zakres: 0 do 4294967295 w krokach po 1
Wartość domyślna: 0 ms

Wprowadzona wartość nastawia okres w milisekundach dla generowania raportów integralności dla Buffered Report1. 
Raport integralności zawiera wartości wszystkich elementów zbioru danych niezależnie od tego, czy wystąpiła zmiana 
czy nie.

Każdy niebuforowany raport ma poniższe ustawienia.

Unbuffered Report1 RptID
Zakres: 0 do 129 znaków typu VisibleString
Wartość domyślna: pusty ciąg

Nazwa raportu. Wprowadzona wartość nastawia wartość RptID w komunikatach Unbuffered Report1 i za jej pomocą 
klient może odróżniać komunikaty Unbuffered Report1 od innych komunikatów. Jeżeli liczba wprowadzonych znaków 
równa się zero, wartość użyta dla RptID w komunikatach to odwołanie do obiektu do bloku kontroli raportu, czyli 
„<LDName>/LLN0$RP$"URCB01”.

Unbuffered Report1 Name
Zakres: 0 do 32 znaków typu VisibleString
Wartość domyślna: URCB01

Wprowadzona wartość służy do ustawienia wartości nazwy bloku sterującego raportów dla Unbuffered Report1.
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Unbuffered Report1 DatSet
Zakres: None, TT6DataSet1, TT6 DataSet2, …, TT3DataSet01, TT3DataSet02, … 
Wartość domyślna: Brak

To ustawienie służy do wyboru zbioru danych za pomocą oznacznika z oprogramowania do konfiguracji przekaźnika 
uniwersalnego dla zbioru danych; status elementów tego zbioru będzie podawany w komunikatach Unbuffered 
Report1. Nazwy IEC 61850 dla zbiorów danych są konfigurowane w opisanym dalej panelu zbiorów danych.

Odwołanie do obiektu dla zbioru danych, które składa się z połączonego ciągu „<LDName>/LLN0$” i nazwy zbioru 
danych, jest używane w polu datSet w komunikatach raportów; za jego pomocą klient może odróżniać komunikaty 
Unbuffered Report1 od innych komunikatów.

Działanie raportu jest wyznaczone przez działanie zaznaczonego zbioru danych. W przypadku zaznaczenia 
TT3DataSet01, TT3DataSet02, … istnieje możliwość pominięcia zdarzeń przejściowych.

Unbuffered Report1 ConfRev
Zakres: 0 do 4294967295 w krokach po 1
Wartość domyślna: 1

Wprowadzona wartość nastawia wartość confRev w komunikatach Unbuffered Report1 i za jej pomocą klient może 
odróżniać komunikaty raportów dotyczących spodziewanej rewizji konfiguracji od komunikatów innej rewizji. Norma 
wymaga, aby zwiększać wartość confRev za każdym razem, gdy zmienione zostaną elementy lub kolejność elementów i 
za każdym razem, gdy zmieniona zostanie nazwa zbioru danych. W normie wskazano, że wartość 0 jest zarezerwowana.

Unbuffered Report1 OptFlds
Zakres: Można zaznaczyć lub nie pole wyboru dla poszczególnych bitów
Wartość domyślna: Wszystkie bity są zaznaczone/prawdziwe

Ustawienie OptFlds to ciąg bitów, który decyduje, które opcjonalne pola zostaną ujęte w komunikatach raportów. 
Dostępne są następujące opcje: Aby zmniejszyć rozmiar komunikatu, należy usunąć zaznaczenie wszystkich pól, które 
nie są potrzebne.

– sequence-number (numer sekwencyjny)

– report-time-stamp (znacznik czasu raportu)

– reason-for-inclusion (powód uwzględnienia)

– data-set-name (nazwa zbioru danych)

– data-reference (odwołanie do danych)

– conf-revision (rewizja konfiguracji)

Bity OptFlds buffer-overflow (przepełnienie bufora) oraz entryID (identyfikator wpis) również wymienione nie mają 
zastosowania w przypadku raportów niebuforowanych, pomimo tego że protokół zawiera te bity. Domyślnie nie mają 
zaznaczenia.

Unbuffered Report1 BufTm
Zakres: 0 do 4294967295 w krokach po 1
Wartość domyślna: 0 ms

Wprowadzona wartość nastawia przedział czasu w milisekundach dla buforowania zdarzeń do uwzględnienia w 
pojedynczym raporcie.

Unbuffered Report1 TrgOps
Zakres: Można zaznaczyć lub nie pole wyboru dla poszczególnych bitów
Wartość domyślna: Wszystkie bity są zaznaczone/prawdziwe

Ustawienie TrgOps to ciąg bitów, który decyduje, które warunki wyzwolenia są monitorowane w tym raporcie. Dostępne 
są następujące opcje: Należy odznaczyć wszystkie warunki wyzwolenia, które nie są potrzebne.

– data-change (zmiana danych)

– quality-change (zmiana jakości)

– integrity (integralność)

– general interrogation (ogólne odpytywanie)
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Unbuffered Report1 IntgPd
Zakres: 0 do 4294967295 w krokach po 1
Wartość domyślna: 0 ms

Wprowadzona wartość nastawia okres w milisekundach dla generowania raportów integralności dla Unbuffered 
Report1. Raport integralności zawiera wartości wszystkich elementów zbioru danych niezależnie od tego, czy wystąpiła 
zmiana czy nie.

Zbiory danych
Należy przejść do Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > DataSets.

Jak wspomniano w poprzednich punktach, GOOSE i Raporty, elementy, których wartości są przekazywane przez te usługi, 
są wyszczególniane w postaci uporządkowanej listy o nazwie zbiór danych. Każdy przekaźnik uniwersalny z opcją IEC 
61850 ma 18 zbiorów danych (sześć szybkich i 12 wolnych). Każdy zbiór danych może zawierać do 64 elementów. Każdy 
zbiór danych może być używany jednocześnie przez dowolną liczbę członów TxGOOSE i/lub przez dowolną liczbę członów 
raportów konfigurowalnych. Oprogramowanie do konfiguracji przekaźnika uniwersalnego może konfigurować dowolne 
argumenty FlexLogic i dowolne argumenty any FlexAnalog jako elementy.

Figure 5-34: Zbiory danych IEC 61850

Oprogramowanie do konfiguracji przekaźnika uniwersalnego wymaga, aby elementy zbioru danych były obiektami 
danych lub atrybutami danych wg normy IEC 61850 z ograniczeniem funkcjonalnym ST lub MX. Niektóre argumenty 
FlexLogic i FlexAnalog mają fabrycznie przypisane atrybuty danych, które zestawiono w tabeli w Poradniku komunikacji 
dla rodziny przekaźników uniwersalnych. Wszystkie argumenty FlexLogic i FlexAnalog mogą być przypisane przez 
użytkownika do atrybutów danych GGIO1 lub GGIO4 tak, aby wartości argumentów bez fabrycznie przypisanych 
atrybutów danych mogły być publikowane. Szczegółowe informacje można znaleźć w punktach GGIO1 i GGIO4 w dalszej 
części dokumentu.

Ponadto zbiory danych używane przez człony TxGOOSE1, TxGOOSE2 i/lub raporty zapewniają usługę tłumienia drgań dla 
swoich elementów boole'owskich. Wahania wartości, określane też mianem drań, mogą być spowodowane przez błędy 
programowania logicznego, niedostateczną histerezę (strefa nieczułości) na progu lub uszkodzony podzespół stacji. 
Drgania mogą zalać sieć komunikacyjną komunikatami GOOSE, co pogorszy czas odpowiedzi dla wszystkich 
użytkowników. W przypadku wykrycia drgań w elemencie boole'owskim człon TxGOOSE zawiesza wyzwalania 



5-92 C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL

KONFIGURACJA PRODUKTU CHAPTER 5: USTAWIENIA

5

komunikatów zdarzeń GOOSE oraz wyzwalania komunikatów raportów z tego elementu dopóty, dopóki trwa ten stan, a co 
najmniej na jedną sekundę. Na czas zawieszenia wysyłania aktywowany jest komunikat autotestu, który określa, że ten 
konkretny wykryty element danych to wahania.

Ścieżka do zestawienia paneli, w których wykorzystywane są zbiory danych: Settings > Product Setup > Communications 
> IEC 61850 > DataSets > Summary.

Aby uzyskać dostęp do ustawień dla pierwszego zbioru danych, należy przejść do Settings > Product Setup > 
Communications > IEC 61850 > DataSets > TT6DataSet1.

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na DataSet daje dostęp do funkcji kopiuj i wklej. Za ich pomocą można 
skonfigurować docelowy zbiór danych na podstawie kodu zamówienia. Jeżeli niektóre pozycje zbiorów danych nie są 
obsługiwane, nie zostają one wklejone, a komunikat ostrzeżenia wymienia pozycje zbioru danych, które nie są 
obsługiwane i nie zostały wklejone. DataSet name nie jest kopiowane ani wklejane. Krótko mówiąc, za pomocą tej funkcji 
należy skopiować ustawienie DataSet Member i wkleić je do ustawienia innego elementu, pliku tekstowego lub pliku 
Word, jako przykład.

Figure 5-35: Kliknięcie elementu prawym przyciskiem myszy

DataSet01 name
Zakres: 0 do 32 znaków typu VisibleString
Wartość domyślna: DataSet01

Wprowadzona wartość nastawia nazwę zbioru danych, która musi być unikatowa w ramach przekaźnika 
uniwersalnego, aby zapewnić prawidłowe działanie. Wprowadzona wartość nastawia nazwę zbioru danych, która musi 
być unikatowa w ramach przekaźnika uniwersalnego, aby zapewnić prawidłowe działanie. Szybkie zbiory danych 
rozpoczynają się od TT6, a wolne zbiory danych rozpoczynają się od TT3. Dozwolonych jest maksymalnie sześć szybkich 
zbiorów danych. Dozwolonych jest maksymalnie cztery zbiory danych GOOSE.

Odwołanie do obiektu dla zbioru danych składa się z ciągu będącego połączeniem „<LDName>/LLN0$” i wartości 
ustawienia nazwy DataSet01. Odwołanie do obiektu dla zbioru danych jest publikowane w polu datSet w komunikatach 
TxGOOSE i za jego pomocą subskrybenci mogą odróżniać komunikaty TxGOOSE od innych komunikatów GOOSE. 
Odwołanie do obiektu dla zbioru danych jest opcjonalnie publikowane w polu DatSet w komunikatach raportów. 
Prawidłowe znaki to wielkie i małe litery, cyfry i znak podkreślenia (_). Pierwszy znak musi być literą.
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DataSet01 shared by
Zakres: 0 do 32 znaków typu VisibleString
Wartość domyślna: 

Nazwy wszystkich bloków sterujących, które wykorzystują ten zbiór danych. Pole tylko do odczytu.

DataSet01 Member1
Zakres: End of List (koniec listy) lub dowolny obiekt danych lub atrybut danych 61850, dla którego utworzono wystąpienie, 
z funkcjonalnym ograniczeniem ST lub MX
Wartość domyślna: End of List

To ustawienie określa pierwszy element w komunikatach TxGOOSE1. Istnieje podobne ustawienie dla każdego z 
maksymalnie 64 elementów, które przekaźnik uniwersalny dopuszcza w zbiorze danych. Publikowane są tylko wartości 
elementów przed pierwszym elementem nastawionym na End of List.

Należy wybrać element z rozwijanej listy. Lub kliknąć wpis prawym przyciskiem myszy, aby móc kopiować, wkleić, 
usunąć lub wstawić.

Konfiguracja produktu
Należy przejść do Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > Product Setup.

Zabezpieczenia

Należy przejść do Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > Product Setup > Security.

Figure 5-36: Bezpieczeństwo IEC 61850

SecGSAL1.SecDataClr.ctlModel 
Zakres: direct-with-normal-security, sbo-with-normal-security
Wartość domyślna: direct-with-normal-security

To ustawienie określa model sterowania, którego klienci muszą używać, aby wykasować dane bezpieczeństwa za 
pomocą komend do SecGSAL1.SecDataClr. „sbo” oznacza tutaj select-before-operate - wybierz przed uruchomieniem.

SecGSAL1.OpCntRs ctlModel
Zakres: direct-with-normal-security, sbo-with-normal-security
Wartość domyślna: direct-with-normal-security

To ustawienie określa model sterowania, którego klienci muszą używać, aby wykasować dane bezpieczeństwa za 
pomocą komend do SecGSAL1.OpCntRs. „sbo” oznacza tutaj select-before-operate - wybierz przed uruchomieniem.
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Zapotrzebowanie

Tutaj konfiguruje się parametry stref nieczułości mierzonych wartości dotyczących pomiarów zapotrzebowania.

Energia

Tutaj konfiguruje się parametry stref nieczułości mierzonych wartości dotyczących pomiarów energii.

Zegar czasu rzeczywistego

Należy przejść do Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > Product Setup > Real Time Clock.

Figure 5-37: Zegar czasu rzeczywistego IEC 61850

TmClkLTMS1.TmnsDelta.db
Zakres: 0,000 do 100,000 %
Wartość domyślna: 0.000 %

Jest to ustawienie strefy nieczułości wykorzystywane przez przekaźnik do zdecydowania, kiedy aktualizować wartości 
"mag" i "cVal" ze skojarzonych wartości "instMag" i "instCVal". Wartość przedstawia procentową różnicę pomiędzy 
wartościami maksymalną i minimalną w jednostkach 0.001%. Wartości minimalna i maksymalna dla obiektu danych 
TmnsDelta wynoszą 
odpowiednio -500000000 ns i 500000000 ns i na przykład wartość ustawienia równa 0.002% daje wartość strefy  
nieczułości równą (500000000 - (-500000000)) * 0.002 / 100 = 20000 ns. Domyślna wartość ustawienia równa 0.000% 
nie powoduje aktualizowania wartości "mag" i "cVal".

Ustawienia strefy nieczułości
Strefa nieczułości to zakres, w którym nie dochodzi do żadnych działań, zazwyczaj wyrażony w procentach.

Panele IEC 61850 zawierają setki ustawień strefy nieczułości np. w następujących panelach: Product Setup > Real Time 
Clock, FlexLogic, Control Elements oraz GGIO4. Nie wszystkie panele zostały tu przedstawione.

Nazwy wszystkich ustawień stref nieczułości kończą się na "DB" lub .db. Ponieważ wszystkie działają w ten sam sposób, 
tylko że na innych wartościach analogowych, można tutaj znaleźć jeden opis odnoszący się do wszystkich ustawień strefy 
nieczułości. Zazwyczaj to, do której wartości analogowej odnosi się dane ustawienie strefy nieczułości, wynika z nazwy 
ustawienia. Jednak zestawienie tabelaryczne wartości analogowych i powiązanych z nimi ustawień strefy nieczułości 
można znaleźć w Poradniku komunikacji dla rodziny przekaźników uniwersalnych.
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Figure 5-38: Ustawienia strefy nieczułości z sufiksem .db

Komunikaty GOOSE, raportów buforowanych i raportów niebuforowanych są zazwyczaj przesyłane tylko wtedy, gdy 
nastąpi zmiana wartości w jednym lub wielu ich elementach. Większość wartości analogowych ciągle nieznacznie się 
waha. Gdyby wysyłano raport za każdym razem, gdy nastąpi nieznaczna zmiana wartości analogowej, wówczas sieć 
komunikacyjna zapełniłaby się komunikatami GOOSE i raportów, pogarszając tym samym czas odpowiedzi dla wszystkich 
użytkowników.

Dla każdej wartości analogowej przewidziano ustawienie strefy nieczułości, aby temu przeciwdziałać. Ponadto, oprócz 
bieżącej wartości rzeczywistej każdego analogu („instMag” na poniższej ilustracji), istnieje wartość strefy nieczułości („mag” 
na ilustracji), która jest aktualizowana o bieżącą wartość tylko wtedy, gdy różnica pomiędzy nimi przekroczy ustawienie 
strefy nieruchomości (db na ilustracji). Zmiany tej wartości strefy nieczułości wyzwalają transmisje, gdy zostaną 
uwzględnione w zbiorach danych GOOSE i raportów.

Figure 5-39: Ustawienia strefy nieczułości

Ustawienia strefy nieczułości są wprowadzane w oprogramowaniu do konfiguracji przekaźnika uniwersalnego w 
jednostkach będących procentem różnicy między „max.” i „min.” skojarzonej wartości analogowej. Zerowe ustawienie 
strefy nieczułości wstrzymuje wyzwalania transmisji. Zakres ustawień strefy nieczułości to 0.000 do 100.000 % w krokach 
po 0.001. Wartość domyślna to 0.000%.

Człony GGIO4 mają własne ustawienia „min.” and „max.” Wartość min. i maks. dla FlxEIGAPC#.OpSig.db (FLEXELEMENT # 
OpSig) to odpowiednio -50 pu i +50 pu. Wartość min. dla wszystkich innych wielkości wynosi 0. Wartości maks. są 
następujące:

• Prąd fazowy — 46 x ustawienie strony pierwotnej fazowego CT

• Prąd neutralny — 46 x ustawienie strony pierwotnej doziemnego CT

• Prąd doziemny (czuły doziemny CT) — 4.6 x ustawienie strony pierwotnej czułego doziemnego CY

• Napięcie fazowe, między fazowe i składowa — 275 x ustawienie przekładni fazowego VT
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• Napięcie pomocnicze — 275 x ustawienie przekładni pomocniczego VT

• Moc (czynna, bierna, pozorna, 3-fazowa i 1-fazowa) — 4 × ustawienie strony pierwotnej fazowego CT × 1.5 × 
ustawienie strony wtórnej VT × ustawienie przekładni VT

• Energia (czynna lub urojona) — 4 × ustawienie strony pierwotnej fazowego CT × 1.5 × ustawienie strony wtórnej VT × 
ustawienie przekładni VT x 1 godzina

• Częstotliwość — 90 Hz

• Prędkość zmian częstotliwości — 90 Hz/s

• Współczynnik mocy — 2

• Kąt — 360 stopni

Przy doborze ustawień strefy nieczułości należy kierować się wiedzą na temat charakterystyki wielkości mierzonej w sieci 
elektroenergetycznej a także wiedzą o potrzebach zastosowań, które otrzymują pomiar za pośrednictwem GOOSE lub 
raportu, aby zmiany istotne dla danego zastosowania były przekazywane niezwłocznie, a jednocześnie sieć nie była 
przeciążana komunikatami zdarzeń.

Źródła sygnałów
Tutaj konfiguruje się parametry stref nieczułości mierzonych wartości dotyczących źródeł sygnałów.

Wyłączniki
Człony przekaźnika uniwersalnego służące do sterowania wyłącznikami i monitorowania ich stanu mają pewne 
ustawienia do skonfigurowania sposobu interakcji protokołu IEC 61850 z tymi członami. Ustawienia te opisano w tym 
punkcie. Szczegółowe informacje na temat działania członów sterowania wyłącznikami można znaleźć w punkcie 
Wyłączniki w tym rozdziale.

Aby uzyskać dostęp do ustawień, które konfigurują interfejs protokołu IEC 61850 z pierwszym członem sterowania 
wyłącznikiem i monitorowania jego stanu, należy przejść do Settings > Communications > IEC 61850 > System Setup > 
Breakers > Breaker 1. Ustawienia i funkcjonalność dla pozostałych członów są podobne.

Figure 5-40: Panel wyłączników IEC 61850

XCBR1 ST.LOC OPERAND
Zakres: dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: WYŁ.

To ustawienie służy do wyboru argumentu FlexLogic, który deklaruje wobec usług IEC 61850, że wyłącznik 1 został 
wybrany do lokalnego sterowania. Gdy wybrany argument zostanie potwierdzony, wówczas Bkr0XCBR1.Loc.stVal ma 
wartość prawda, komendy IEC 61850 do BkrCSWI1.Pos oraz Bkr0XCBR1.Pos nie są akceptowane i zostaje wystawiona 
odpowiedź negatywna (-Rsp) z KODEM PRZYCZYNY oznaczającym zablokowane przez hierarchię przełączania.
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XCBR1 SYNCCHECK CLS
Zakres: dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: ON

To ustawienie służy do wyboru argumentu FlexLogic, który deklaruje wobec usług IEC 61850, że warunki kontroli 
synchronizmu są akceptowane dla zamykania wyłącznika 1. Jeżeli od albo BkrCSWI1.Pos albo Bkr0XCBR1.Pos zażądana 
zostanie usługa SelectWithValue lub Operate z ctlVal z wartością prawda i z Check.SynchroCheck z wartością prawda, a 
wybrany argument nie zostanie potwierdzony, wówczas zostanie wystawiona odpowiedź negatywna (-Rsp) z KODEM 
PRZYCZYNY oznaczającym zablokowane przez kontrolę synchronizmu.

XCBR1 INTERLOCK OPN
Zakres: dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: ON

To ustawienie służy do wyboru argumentu FlexLogic, który deklaruje wobec usług IEC 61850, że warunki uzależnienia nie 
są akceptowane dla otwierania wyłącznika 1. Gdy wybrany argument zostanie potwierdzony, wówczas 
BkrCILO.EnaOpn.stVal ma wartość fałsz. Jeżeli od albo BkrCSWI1.Pos albo Bkr0XCBR1.Pos zażądana zostanie usługa 
SelectWithValue lub Operate z ctlVal z wartością fałsz i z Check.Interlock-check z wartością prawda, a wybrany 
argument nie zostanie aktywowany, wówczas zostanie wystawiona odpowiedź negatywna (-Rsp) z KODEM PRZYCZYNY 
oznaczającym zablokowane przez uzależnienie.

XCBR1 INTERLOCK CLS
Zakres: dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: ON

To ustawienie służy do wyboru argumentu FlexLogic, który deklaruje wobec usług IEC 61850, że warunki uzależnienia nie 
są akceptowane dla zamykania wyłącznika 1. Gdy wybrany argument zostanie potwierdzony, wówczas 
BkrCILO.EnaCls.stVal ma wartość fałsz. Jeżeli od albo BkrCSWI1.Pos albo Bkr0XCBR1.Pos zażądana zostanie usługa 
SelectWithValue lub Operate z ctlVal z wartością prawda i z Check.Interlock-check z wartością prawda, a wybrany 
argument nie zostanie aktywowany, wówczas zostanie wystawiona odpowiedź negatywna (-Rsp) z KODEM PRZYCZYNY 
oznaczającym zablokowane przez uzależnienie.

XCBR1 Pos ctlModel
Zakres: status-only, direct-with-normal-security, sbo-with-normal-security, direct-with-enhanced-security, sbo-with-
enhanced-security
Wartość domyślna: sbo-with-enhanced-security

To ustawienie wybiera model sterowania, który klienci muszą używać, aby skutecznie sterować sygnałami wyłącznika 1 
oznaczonymi jako Bkr0XCBR1.PosOpn.ctlVal i Bkr0XCBR1.PosCls.ctlVal na schemacie sterowania wyłącznikiem (arkusz 1 
z 2) w punkcie Ustawienia > Konfiguracja systemu w dalszej części tego rozdziału. Te sygnały wymuszają sterowanie 
wyzwoleniem lub zamknięciem trójfazowym wyłącznika 1, gdy argument wybrany w ustawieniu XCBR1 ST.LOC 
OPERAND nie jest aktywny.

„sbo” oznacza tutaj select-before-operate - wybierz przed uruchomieniem. Zwiększone zabezpieczenia oznaczają, że 
przekaźnik uniwersalny podaje klientowi pozycję wyłącznika 1 na końcu sekwencji komendy.

XCBR1 Pos sboTimeout
Zakres: 2,000 do 60,000 s w krokach co 1 s
Wartość domyślna: 30.000 s

To ustawienie określa maksymalny czas, jaki może upłynąć pomiędzy komendą wyboru i komendą uruchomienia do 
sygnałów wyłącznika 1 oznaczonych jako Bkr0XCBR1.PosOpn.ctlVal i Bkr0XCBR1.PosCls.ctlVal, aby argument był 
skuteczny. To ustawienie ma znaczenie tylko wtedy, gdy XCBR1 Pos ctlModel ma wartość sbo-with-normal-security (sbo 
z normalnymi zabezpieczeniami) lub sbo-with-enhanced-security (sbo ze zwiększonymi zabezpieczeniami).

XCBR1 BlkOpn ctlModel
Zakres: status-only, direct-with-normal-security, sbo-with-normal-security
Wartość domyślna: direct-with-normal-security

To ustawienie wybiera model sterowania, który klienci muszą używać, aby skutecznie sterować sygnałem wyłącznika 1 
oznaczonym jako Bkr0XCBR1.BlkOpn.ctlVal na schemacie sterowania wyłącznikiem (arkusz 1 z 2) w punkcie Ustawienia 
> Konfiguracja systemu w dalszej części. Gdy ten sygnał ma wartość prawda, blokuje on sterowanie wyzwoleniem 
wyłącznika 1, gdy argument wybrany w ustawieniu XCBR1 ST.LOC OPERAND nie jest aktywny.
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XCBR1 BlkCls ctlModel
Zakres: status-only, direct-with-normal-security, sbo-with-normal-security
Wartość domyślna: direct-with-normal-security

To ustawienie wybiera model sterowania, który klienci muszą używać, aby skutecznie sterować sygnałem wyłącznika 1 
oznaczonym jako Bkr0XCBR1.BlkCls.ctlVal na schemacie sterowania wyłącznikiem (arkusz 1 z 2) w punkcie Ustawienia > 
Konfiguracja systemu w dalszej części. Gdy ten sygnał ma wartość prawda, blokuje on sterowanie zamknięciem 
wyłącznika 1, gdy argument wybrany w ustawieniu XCBR1 ST.LOC OPERAND nie jest aktywny.

CSWI1 Pos ctlModel
Zakres: status-only, direct-with-normal-security, sbo-with-normal-security, direct-with-enhanced-security, sbo-with-
enhanced-security
Wartość domyślna: direct-with-normal-security

To ustawienie wybiera model sterowania, który klienci muszą używać, aby skutecznie sterować sygnałami wyłącznika 1 
oznaczonymi jako BkrCSWI1.PosOpn.ctlVal i BkrCSWI1.PosCls.ctlVal na schemacie sterowania wyłącznikiem (arkusz 1 z 
2) w punkcie Ustawienia > Konfiguracja systemu we wcześniejszej części. Te sygnały wymuszają sterowanie 
wyzwoleniem lub zamknięciem trójfazowym wyłącznika 1, gdy argument wybrany w ustawieniu XCBR1 ST.LOC 
OPERAND nie jest aktywny.

CSWI1 Pos sboTimeout
Zakres: 2 do 60 s w krokach co 1 s
Wartość domyślna: 30 s

To ustawienie określa maksymalny czas, jaki może upłynąć pomiędzy komendą wyboru i komendą uruchomienia do 
wyłącznika 1 za pośrednictwem BkrCSWI1.Po, aby argument był skuteczny. To ustawienie ma znaczenie tylko wtedy, 
gdy CSWI1 Pos ctlModel ma wartość sbo-with-normal-security (sbo z normalnymi zabezpieczeniami) lub sbo-with-
enhanced-security (sbo ze zwiększonymi zabezpieczeniami).

CSWI1 Pos operTimeout
Zakres: 0.000 to 2.000 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 0.100 s

To ustawienie określa maksymalny czas, jaki może upłynąć od komendy uruchomienia do wyłącznika 1 za 
pośrednictwem BkrCSWI1.Pos do momentu, gdy BkrCSWI1.Pos.stVal przejdzie w nakazany stan. Komenda wygasa, jeżeli 
nakazany stan nie zostanie uzyskany w nastawionym czasie.

Łączniki
Człony przekaźnika uniwersalnego służące do sterowania odłącznikami i monitorowania ich stanu mają pewne ustawienia 
do skonfigurowania sposobu interakcji protokołu IEC 61850 z tymi członami. Ustawienia te opisano w tym punkcie. 
Szczegółowe informacje na temat działania członów sterowania odłącznikami można znaleźć w punkcie Ustawienia > 
Konfiguracja systemu > Odłączniki w dalszej części tego rozdziału.

Aby uzyskać dostęp do ustawień, które konfigurują interfejs protokołu IEC 61850 z pierwszym członem sterowania 
odłącznikiem i monitorowania jego stanu, należy przejść do Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > 
System Setup > Switches > Switch 1. Ustawienia i funkcjonalność dla pozostałych członów są podobne.



CHAPTER 5: USTAWIENIA KONFIGURACJA PRODUKTU

C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL 5-99

5

Figure 5-41: Panel łączników

Disc0XSWI1.InRef5.setSrcRef OPERAND
Zakres: dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: WYŁ.

To ustawienie służy do wyboru argumentu FlexLogic, który deklaruje wobec usług IEC 61850, że odłącznik 1 został 
wybrany do lokalnego sterowania. Gdy wybrany argument zostanie potwierdzony, wówczas Disc0XSWI1.Loc.stVal ma 
wartość prawda, komendy IEC 61850 do DiscCSWI1.Pos oraz Disc0XSWI1.Pos nie są akceptowane i zostaje wystawiona 
odpowiedź negatywna (-Rsp) z KODEM PRZYCZYNY oznaczającym zablokowane przez hierarchię przełączania.

XSWI1 INTERLOCK OPN
Zakres: dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: ON

To ustawienie służy do wyboru argumentu FlexLogic, który deklaruje wobec usług IEC 61850, że warunki uzależnienia nie 
są akceptowane dla otwierania odłącznika 1. Gdy wybrany argument zostanie potwierdzony, wówczas 
DiscCILO.EnaOpn.stVal ma wartość fałsz. Jeżeli od albo DiscCSWI1.Pos albo Disc0XSWI1.Pos zażądana zostanie usługa 
SelectWithValue lub Operate z ctlVal z wartością fałsz i z Check.Interlock-check z wartością prawda, a wybrany 
argument nie zostanie aktywowany, wówczas zostanie wystawiona odpowiedź negatywna (-Rsp) z KODEM PRZYCZYNY 
oznaczającym zablokowane przez uzależnienie.

XSWI1 INTERLOCK CLS
Zakres: dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: ON

To ustawienie służy do wyboru argumentu FlexLogic, który deklaruje wobec usług IEC 61850, że warunki uzależnienia nie 
są akceptowane dla zamykania odłącznika 1. Gdy wybrany argument zostanie potwierdzony, wówczas 
DiscCILO.EnaCls.stVal ma wartość fałsz. Jeżeli od albo DiscCSWI1.Pos albo Disc0XSWI1.Pos zażądana zostanie usługa 
SelectWithValue lub Operate z ctlVal z wartością prawda i z Check.Interlock-check z wartością prawda, a wybrany 
argument nie zostanie aktywowany, wówczas zostanie wystawiona odpowiedź negatywna (-Rsp) z KODEM PRZYCZYNY 
oznaczającym zablokowane przez uzależnienie.

XSWI1 Pos ctlModel
Zakres: status-only, direct-with-normal-security, sbo-with-normal-security, direct-with-enhanced-security, sbo-with-
enhanced-security
Wartość domyślna: sbo-with-enhanced-security

To ustawienie wybiera model sterowania, który klienci muszą używać, aby skutecznie sterować sygnałami odłącznika 1 
oznaczonymi jako Disc0XCBR1.PosOpn.ctlVal i Disc0XCBR1.PosCls.ctlVal na schemacie sterowania odłącznikiem w 
punkcie Ustawienia > Konfiguracja systemu w dalszej części. Te sygnały wymuszają sterowanie wyzwoleniem lub 
zamknięciem odłącznika, gdy argument wybrany w ustawieniu XSWI1 ST.LOC OPERAND nie jest aktywny.
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„sbo” oznacza tutaj select-before-operate - wybierz przed uruchomieniem. Zwiększone zabezpieczenia oznaczają, że 
C60 podaje klientowi pozycję odłącznika 1 na końcu sekwencji komendy.

XSWI1 Pos sboTimeout
Zakres: 2 do 60 s w krokach co 1 s
Wartość domyślna: 30 s

To ustawienie określa maksymalny czas, jaki może upłynąć pomiędzy komendą wyboru i komendą uruchomienia do 
sygnałów odłącznika 1 oznaczonych jako Disc0XCBR1.PosOpn.ctlVal i Disc0XCBR1.PosCls.ctlVal, aby argument był 
skuteczny. To ustawienie ma znaczenie tylko wtedy, gdy XSWI1 Pos ctlModel ma wartość sbo-with-normal-security (sbo 
z normalnymi zabezpieczeniami) lub sbo-with-enhanced-security (sbo ze zwiększonymi zabezpieczeniami).

Disc0XSWI1 BlkOpn ctlModel
Zakres: status-only, direct-with-normal-security, sbo-with-normal-security
Wartość domyślna: direct-with-normal-security

To ustawienie wybiera model sterowania, który klienci muszą używać, aby skutecznie sterować sygnałem odłącznika 1 
oznaczonym jako DiscCSWI1.BlkOpn.ctlVal na schemacie sterowania odłącznikiem w punkcie Ustawienia > Konfiguracja 
systemu w dalszej części. Gdy ten sygnał ma wartość prawda, blokuje on sterowanie wyzwoleniem odłącznika 1, gdy 
argument wybrany w ustawieniu DiscCSWI1.BlkOpn.ctlVal nie jest aktywny.

Disc0XSWI1 BlkCls ctlModel
Zakres: status-only, direct-with-normal-security, sbo-with-normal-security
Wartość domyślna: direct-with-normal-security

To ustawienie wybiera model sterowania, który klienci muszą używać, aby skutecznie sterować sygnałem odłącznika 1 
oznaczonym jako DiscCSWI1.BlkCls.ctlVal na schemacie sterowania odłącznikiem w punkcie Ustawienia > Konfiguracja 
systemu w dalszej części. Gdy ten sygnał ma wartość prawda, blokuje on sterowanie zamknięciem odłącznika 1, gdy 
argument wybrany w ustawieniu XSWI1 ST.LOC OPERAND nie jest aktywny.

Disc0CSWI1 Pos ctlModel
Zakres: status-only, direct-with-normal-security, sbo-with-normal-security, direct-with-enhanced-security, sbo-with-
enhanced-security
Wartość domyślna: direct-with-normal-security

To ustawienie wybiera model sterowania, który klienci muszą używać, aby skutecznie sterować sygnałami odłącznika 1 
oznaczonymi jako DiscCSWI1.PosOpn.ctlVal i DiscCSWI1.PosCls.ctlVal na schemacie sterowania odłącznikiem w punkcie 
Ustawienia > Konfiguracja systemu w dalszej części. Te sygnały wymuszają sterowanie wyzwoleniem lub zamknięciem 
odłącznika, gdy argument wybrany w ustawieniu XSWI1 ST.LOC OPERAND nie jest aktywny.

Disc0CSWI1 Pos sboTimeout
Zakres: 2 do 60 s w krokach co 1 s
Wartość domyślna: 30 s

To ustawienie określa maksymalny czas, jaki może upłynąć pomiędzy komendą wyboru i komendą uruchomienia do 
odłącznika 1 za pośrednictwem BkrCSWI1.Po, aby argument był skuteczny. To ustawienie ma znaczenie tylko wtedy, gdy 
CSWI1 Pos ctlModel ma wartość sbo-with-normal-security (sbo z normalnymi zabezpieczeniami) lub sbo-with-
enhanced-security (sbo ze zwiększonymi zabezpieczeniami).

Disc0CSWI1 Pos operTimeout
Zakres: 0.000 to 65.535 s w krokach po 0.001 s
Wartość domyślna: 5.000 s

To ustawienie określa maksymalny czas, jaki może upłynąć od komendy uruchomienia do odłącznika 1 za 
pośrednictwem BkrCSWI1.Pos do momentu, gdy BkrCSWI1.Pos.stVal przejdzie w nakazany stan. Komenda wygasa, jeżeli 
nakazany stan nie zostanie uzyskany w nastawionym czasie.

Grupy ustawień (banki nastaw)
W przekaźniku uniwersalnym wdrożono człon grup ustawień, szczegółowo omówiony w punkcie Człony sterowania > 
Grupy ustawień w tym rozdziale. Do wyboru aktywnej grupy ustawień oraz grupy ustawień otwartej do edytowania służą 
komendy MMS SelectActiveSG oraz SelectEditSG. Tutaj opisano ustawienia dotyczące tych komend IEC 61850.
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Aby uzyskać dostęp do ustawienia, które konfiguruje komendy IEC 6185 grup ustawień, należy przejść do Settings > 
Product Setup > Communications > IEC 61850 > Control Elements > Setting Groups.

Figure 5-42: Panel grup ustawień

Initial Setting Group
Zakres: 1 do 6 w krokach po 1
Wartość domyślna: 1

Wprowadzona wartość nastawia wartość początkową nieulotnego rejestru normalnie sterowanego przez usługę 
SelectActiveSG. Ta inicjalizacja odbywa się tylko w momencie ponownego uruchomienia przekaźnika uniwersalnego po 
otrzymaniu prawidłowego pliku CID.

To ustawienie nie jest zmapowane na model informacji IEC 61850, ale nastawia wartość atrybutu actSG członu 
SettingControl w plikach SCL.

Komendy
W przekaźniku uniwersalnym wdrożono szereg komend kasowania zapisów, co opisano szczegółowo w rozdziale 
Komendy i cele w niniejszej instrukcji. Niektóre z tych komend mogą być wydawane również za pośrednictwem IEC 61850. 
Tutaj opisano ustawienia dotyczące tych komend IEC 61850.

Aby uzyskać dostęp do ustawień, które konfigurują interfejs protokołu IEC 61850 do komend kasowania zapisów, należy 
przejść do Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > Settings for Commands.
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Figure 5-43: Panel komend

FltRptRFLO1.RsStat.ctlModel
Zakres: direct-with-normal-security, sbo-with-normal-security
Wartość domyślna: direct-with-normal-security

To ustawienie określa model sterowania, który klienci muszą używać, aby skutecznie sterować komendą CLEAR FAULT 
REPORTS (kasuj raporty zwarć). „sbo” oznacza tutaj select-before-operate - wybierz przed uruchomieniem. Zwiększone 
zabezpieczenia oznaczają, że C60 podaje klientowi pozycję wyłącznika 1 na końcu sekwencji komendy.

LLN0.EvtRcdClr.ctlModel
Zakres: direct-with-normal-security, sbo-with-normal-security
Wartość domyślna: direct-with-normal-security

To ustawienie określa model sterowania, który klienci muszą używać, aby skutecznie sterować komendą CLEAR EVENT 
RECORDS (kasuj zapisy zdarzeń).

LPHD1.RsStat.ctlModel
Zakres: direct-with-normal-security, sbo-with-normal-security
Wartość domyślna: direct-with-normal-security

To ustawienie określa model sterowania, który klienci muszą używać, aby skutecznie sterować komendą CLEAR ALL 
RELAY RECORDS (kasuj wszystkie zapisy w przekaźniku).

OscRDRE1.RcdTrg.ctlModel
Zakres: direct-with-normal-security, sbo-with-normal-security
Wartość domyślna: direct-with-normal-security

To ustawienie określa model sterowania, który klienci muszą używać, aby skutecznie sterować komendą ALL RELAY 
RECORDS (wymuś wyzwalanie rejestrowania).

OscRDRE1.MemClr.ctlModel
Zakres: direct-with-normal-security, sbo-with-normal-security
Wartość domyślna: direct-with-normal-security

To ustawienie określa model sterowania, który klienci muszą używać, aby skutecznie sterować komendą CLEAR 
OSCILLOGRAPHY (kasuj zapisy oscylograficzne).

DatLogRDRE1.MemClr.ctlModel
Zakres: direct-with-normal-security, sbo-with-normal-security
Wartość domyślna: direct-with-normal-security

To ustawienie określa model sterowania, który klienci muszą używać, aby skutecznie sterować komendą CLEAR DATA 
LOGGER (wyczyść rejestrator danych).
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CBArc0SCBR1.MemClr.ctlModel
Zakres: direct-with-normal-security, sbo-with-normal-security
Wartość domyślna: direct-with-normal-security

DmdMtrMMTR1.RsStat.ctlModel
Zakres: direct-with-normal-security, sbo-with-normal-security
Wartość domyślna: direct-with-normal-security

EnrMtrMMTR1.RsStat.ctlModel
Zakres: direct-with-normal-security, sbo-with-normal-security
Wartość domyślna: direct-with-normal-security

GGIO1
GGIO1 to funkcja przekaźnika uniwersalnego, która pozwala na zamapowanie przez użytkownika do 128 argumentów 
FlexLogic w przekaźniku uniwersalnym do atrybutów danych w modelu informacji IEC 61850.

Aby wartość argumentu FlexLogic mogła zostać odczytana poprzez MMS, uwzględniona w komunikatach TxGOOSE albo 
uwzględniona w raportach buforowanych/niebuforowanych, wartość ta musi zostać przypisana do atrybutu danych. 
GGIO1 umożliwia przypisanie przez użytkownika tych argumentów FlexLogic, które nie zostały przypisane fabrycznie do 
atrybutu danych, do ogólnego atrybutu danych, dzięki czemu ich wartości będą uwzględnione w komunikacji IEC 61850.

Aby uzyskać dostęp do ustawień GGIO1, należy przejść do Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > 
GGIO > GGIO1 .

Figure 5-44: Panel IEC 61850 GGIO1

GGIO1 INDICATION 1
Zakres: dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: WYŁ.

To ustawienie służy do wyboru argumentu FlexLogic, którego wartość będzie zamapowana na atrybut danych IEC 
61850 
<LDName>/GGIO1.Ind001.stVal. Listę argumentów FlexLogic można znaleźć w punkcie FlexLogic w tym rozdziale.

GGIO1 INDICATION 2
Zakres: dowolny argument FlexLogic
Wartość domyślna: WYŁ.

Służy do wyboru argumentu FlexLogic zamapowanego na <LDName>/GGIO1.Ind002.stVal itd.
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GGIO2
Wejścia wirtualne to sterowane argumenty FlexLogic, którymi można sterować poprzez komendy IEC 61850 do GGIO2, 
poprzez DNP, poprzez Modbus i poprzez panel przedni przekaźnika uniwersalnego. Tutaj opisano ustawienia dotyczące 
tych komend IEC 61850.

Aby uzyskać dostęp do ustawień, które konfigurują interfejs protokołu IEC 61850 do komend wejść wirtualnych, należy 
przejść do Settings > Product Setup > Communications > IEC 61850 > GGIO > GGIO2.

Figure 5-45: Panel GGIO2

GGIO2 CF SPCSO 1 CTLMODEL
Zakres: status-only, direct-with-normal-security, sbo-with-normal-security
Wartość domyślna: direct-with-normal-security

To ustawienie określa model sterowania, który klienci muszą używać, aby skutecznie sterować wejściem wirtualnym 1. 
„sbo” oznacza tutaj select-before-operate - wybierz przed uruchomieniem.

GGIO2 CF SPCSO 2 CTLMODEL
Zakres: status-only, direct-with-normal-security, sbo-with-normal-security
Wartość domyślna: direct-with-normal-security

Służy do wyboru modelu sterowania dla wejścia wirtualnego 2 itd.

GGIO4
GGIO4 to funkcja przekaźnika uniwersalnego, która pozwala na zamapowanie przez użytkownika nawet 32 argumentów 
FlexAnalog w przekaźniku uniwersalnym do atrybutu danych w modelu informacji IEC 61850.

Aby wartość argumentu FlexAnalog mogła zostać odczytana poprzez MMS, uwzględniona w komunikatach TxGOOSE albo 
uwzględniona w raportach buforowanych/niebuforowanych, wartość ta musi zostać przypisana do atrybutu danych. 
GGIO4 umożliwia przypisanie przez użytkownika tych argumentów FlexAnalog, które nie zostały przypisane fabrycznie do 
atrybutu danych, do ogólnego atrybutu danych, dzięki czemu ich wartości będą uwzględnione w komunikacji IEC 61850.

Aby uzyskać dostęp do ustawień dla pierwszej wartości GGIO4, należy przejść do Settings > Product Setup > 
Communications > IEC 61850 > GGIO > GGIO4 > GGIO4.AnIn1. Ustawienia i funkcjonalność dla pozostałych członów są 
podobne.
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Figure 5-46: Panel GGIO4

ANALOG IN 1 VALUE
Zakres: dowolny argument FlexAnalog
Wartość domyślna: WYŁ.

To ustawienie służy do wyboru argumentu FlexAnalog, którego wartość będzie zamapowana na atrybut danych IEC 
61850 
<LDName>/GGIO4.AnIn01.instMag.f. Wartość argumentu FlexAnalog zostaje przekształcona automatycznie na format i 
skalowanie wymagane w normie, tzn. ampery po stronie pierwotnej, wolty po stronie pierwotnej itd. Listę argumentów 
FlexAnalog można znaleźć w Załączniku A.

ANALOG IN 1 DB
Zakres: 0.000 do 100.000% w krokach po 0.001
Wartość domyślna: 0.000%

To ustawienie określa strefę nieczułości dla ANALOG IN 1 VALUE. Strefa nieczułości służy do wskazania, kiedy amplituda ze 
strefą nieczułości ma być aktualizowana na podstawie amplitudy chwilowej. Strefa nieczułości stanowi procent różnicy 
pomiędzy wartościami „maks.” i „min.”. Tutaj wartości „maks.” i „min.” są określone w ustawieniach ANALOG IN 1 MAX oraz 
ANALOG IN 1 MIN.

Opis wartości ze strefą nieczułości można znaleźć wcześniej, w punkcie Ustawienia strefy nieczułości.

ANALOG IN 1 MIN
Zakres: -1000000000,000 do 1000000000,000 w krokach po 0,001
Wartość domyślna: 0.000

To ustawienie określa wartość „min.” wykorzystywaną w obliczeniach strefy nieczułości. To ustawienie ma to samo 
skalowanie, jak <LDName>/GGIO4.AnIn01.instMag.f. To ustawienie jest przechowywane w pamięci w postaci liczby 
zmiennoprzecinkowej IEEE 754 / IEC 60559. Ze względu na duży zakres tego ustawienia nie wszystkie możliwe wartości 
mogą być przechowywane w pamięci. Niektóre wartości są zaokrąglane do najbliższej możliwej liczby 
zmiennoprzecinkowej.

ANALOG IN 1 MAX
Zakres: -1000000000,000 do 1000000000,000 w krokach po 0,001
Wartość domyślna: 1000000.000

To ustawienie określa wartość „maks.” wykorzystywaną w obliczeniach strefy nieczułości. To ustawienie ma to samo 
skalowanie, jak <LDName>/GGIO4.AnIn01.instMag.f. To ustawienie jest przechowywane w pamięci w postaci liczby 
zmiennoprzecinkowej IEEE 754 / IEC 60559. Ze względu na duży zakres tego ustawienia nie wszystkie możliwe wartości 
mogą być przechowywane w pamięci. Niektóre wartości są zaokrąglane do najbliższej możliwej liczby 
zmiennoprzecinkowej.
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Transfer plików przez IEC 61850
 C60 obsługuje transfer plików przez IEC 61850. Podejście, na przykładzie oprogramowania klienckiego SISCO AX-S4 
61850, przedstawiono poniżej.

1. W oknie AX-S4 61850 Explorer należy kliknąć menu Tools i przejść do narzędzia do transferu plików - SISCO File 
Transfer Utility.

2. Z listy rozwijanej wybrać Remote AR Name. Dostępne zostaną wyświetlone w obszarze File Specification po prawej 
stronie okna.

3. Za pomocą aktywnej opcji Copy wybrać plik do przesłania i kliknąć przycisk Go. Plik zostanie skopiowany i 
wyświetlony na liście Local po lewej stronie okna.

4. Powtarzać proces, aby przesłać dowolne inne pliki.

Figure 5-47: Transfer plików przez IEC 61850

5.3.5.13  Protokół HTTP sieci Web
SETTINGS  PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  WEB SERVER HTTP PROTOCOL

C60 zawiera wbudowany serwer sieci Web i może wyświetlać strony w przeglądarce sieci Web. Strony sieci Web 
uporządkowano w postaci szeregu menu, do których można uzyskać dostęp z poziomu menu głównego C60 („Main 
Menu”). Strony sieci Web są przeznaczone tylko do odczytu; dostępne strony zawierają listy punktów DNP i IEC 60870-5-
104, rejestry Modbus, zapisy zdarzeń, raporty zwarć itd. Najpierw należy podłączyć C60 i komputer do sieci Ethernet, a 
następnie wprowadzić adres IP portu Ethernet C60 w przeglądarce sieci Web.

Aby zamknąć port, należy nastawić numer portu na 0.

Wszelkie zmiany zostają zastosowane po ponownym uruchomieniu C60.

  WEB SERVER
  HTTP PROTOCOL  HTTP TCP PORT

NUMBER(80):    80
Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1
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Figure 5-48: Przykład strony przekaźnika uniwersalnego w sieci Web z zapisami zdarzeń

5.3.5.14  Protokół TFTP
SETTINGS  PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  TFTP PROTOCOL

Uproszczony protokół przesyłu plików (z ang. Trivial File Transfer Protocol - TFTP) umożliwia przesyłanie w sieci plików z 
C60. C60 działa jako serwer TFTP. Oprogramowanie klienckie TFTP jest dostępne w wielu źródłach, w tym również Microsoft 
Windows NT. Plik dir.txt pozyskany z C60 zawiera listę i opis wszystkich dostępnych plików np. zapisów zdarzeń i 
oscylografii.

Funkcja "put" nie jest obsługiwana ze względów bezpieczeństwa. Można wprowadzić komendę "get", lecz nie komendę 
"put".

TFTP MAIN UDP PORT NUMBER — Aby zamknąć port, należy nastawić numer portu na 0. Wszelkie zmiany zostają 
zastosowane po ponownym uruchomieniu C60.

5.3.5.15  Protokół IEC 60870-5-104
SETTINGS  PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  IEC 60870-5-104 PROTOCOL

Nie należy nastawiać więcej niż jednego protokołu na ten sam numer portu TCP/UDP, ponieważ to powoduje 
zawodne działanie tych protokołów.

 TFTP PROTOCOL
  TFTP MAIN UDP PORT

NUMBER(69):    69
Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1

 TFTP DATA UDP PORT 1
NUMBER:    0

Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1

 TFTP DATA UDP PORT 2
NUMBER:    0

Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1

Nie należy nastawiać więcej niż jednego protokołu na ten sam numer portu TCP/UDP, ponieważ to powoduje 
zawodne działanie tych protokołów.

 IEC 60870-5-104
 PROTOCOL  IEC TCP PORT

NUMBER: 2404
Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1
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IEC 60870-5-104 to protokół transmisji dla dostępu sieciowego, zwłaszcza dla komunikacji pomiędzy sterownicą a 
podstacją przez sieci TCP/IP.

C60 obsługuje protokół IEC 60870-5-104. Protokół ten zostaje załączony po ustawieniu opcji IEC 60870-5-104 w SETTINGS 
 PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  PROTOCOL. C60 może służyć jako urządzenie podrzędne IEC 60870-5-104 
podłączone do maksymalnie dwóch urządzeń nadrzędnych (zazwyczaj albo nadrzędnej stacji RTU albo SCADA). Ponieważ 
C60 utrzymuje dwa zestawy buforów zmian danych IEC 60870-5-104,  optymalnie nie więcej niż dwa urządzenia 
nadrzędne komunikują się aktywnie z C60 w tym samym czasie.

Ustawienia IEC ------- DEFAULT THRESHOLD (domyślne wartości progowe) służą określenia, kiedy należy uruchomić 
spontaniczne odpowiedzi zawierające dane analogowe M_ME_NC_1. Ustawienia te grupują dane wejść analogowych C60 
według rodzajów: prąd, napięcie, moc, energie i inne. Poszczególne ustawienia reprezentują domyślną wartość progową 
dla wszystkich punktów analogowych M_ME_NC_1 danego typu. Na przykład aby uruchomić spontaniczne odpowiedzi z 
C60, gdy dowolne wartości prądu zmienią się o 15 A, nastawia się ustawienie IEC CURRENT DEFAULT THRESHOLD na wartość 
15. Należy zwrócić uwagę, że te ustawienia to domyślne wartości strefy nieczułości. Punkty P_ME_NC_1 (parametr 
mierzonej wartości, wartość w skróconym formacie zmiennoprzecinkowym) można wykorzystać do zmiany wartości 
progowych z domyślnych dla wszystkich poszczególnych punktów analogowych M_ME_NC_1. Każdorazowo po 
wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania C60 zastosowane zostają domyślne wartości progowe.

Ustawienie IEC REDUNDANCY (redundancja IEC) decyduje, czy akceptowane są połączenia z wieloma klientami. Ustawienie 
redundancji na opcję Yes powoduje, że w dowolnym momencie mogą być aktywne dwa jednoczesne połączenia.

IEC TCP PORT NUMBER — Aby zamknąć port, należy nastawić numer portu na 0. Wszelkie zmiany zostają zastosowane po 
ponownym uruchomieniu C60.

IEC COMMON ADDRESS OF ASDU — zmiana zostaje zastosowana po ponownym uruchomieniu C60.

IEC CYCLIC DATA PERIOD — zmiana zostaje zastosowana po ponownym uruchomieniu C60.

  IEC NETWORK
 CLIENT ADDRESSES

Patrz poniżej

 IEC COMMON ADDRESS
OF ASDU: 0

Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1

 IEC CYCLIC DATA
PERIOD: 60 s

Zakres: 1 do 65535 s w krokach po 1

 IEC CURRENT DEFAULT
THRESHOLD: 30000

Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1

 IEC VOLTAGE DEFAULT
THRESHOLD: 30000

Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1

 IEC POWER DEFAULT
THRESHOLD: 30000

Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1

 IEC ENERGY DEFAULT
THRESHOLD: 30000

Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1

 IEC PF DEFAULT
THRESHOLD: 1.00

Zakres: 0,00 do 1,00

 IEC OTHER DEFAULT
THRESHOLD: 30000

Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1

 IEC REDUNDANCY
ENABLED: Nie

Zakres: No (nie), Yes (tak)

Nie należy nastawiać więcej niż jednego protokołu na ten sam numer portu TCP/UDP, ponieważ to powoduje 
zawodne działanie tych protokołów.
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SETTINGS  PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  IEC 60870-5-104 PROTOCOL  IEC NETWORK CLIENT 
ADDRESSES

C60 może określić do pięciu klientów dla swoich połączeń IEC 104. Są to adresy IP dla sterowników, z którymi C60 może się 
łączyć. Najwyżej dwa jednoczesne połączenia są obsługiwane w danym momencie.

5.3.5.16  Protokół EGD
SETTINGS  PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  EGD PROTOCOL

Ethernet Global Data (EGD) to zestaw protokołów stosowanych do przesyłania danych w czasie rzeczywistym w celu 
wyświetlania ich i kontroli. Przekaźnik można skonfigurować na „produkowanie” wymian danych, a inne urządzenia - do 
„konsumowania” wymian danych EGD. Można skonfigurować liczbę produkowanych wymian (do trzech), pozycje danych 
w poszczególnych wymianach (do 50) oraz tempo produkowania wymian.

Przekaźnik obsługuje jedną szybką wymianę EGD i dwie wolne wymiany EGD. Szybko-produkowana wymiana EGD zawiera 
20 pozycji danych, zaś wolno-produkowane wymiany danych zawierają po 50 pozycji danych.

Za pomocą EGD nie można przesyłać danych pomiędzy przekaźnikami z serii przekaźników uniwersalnych. Przekaźnik 
obsługuje jedynie produkcję EGD. Wymiana EGD jest przesyłana tylko, gdy adres docelowy jest inny niż zero i co najmniej 
adres pierwszej pozycji danych zostanie nastawiony na prawidłowy adres rejestru Modbus. Uznaje się, że domyślna 
wartość ustawienia „0” nie jest prawidłowa.

Szybkie wymiany (50 do 1000 ms) są zazwyczaj wykorzystywane w układach sterowania. C60 dysponuje jedną szybką 
wymianą (wymiana 1) i dwiema wolnymi (wymiana 2 i 3).

Poniżej przedstawiono menu ustawień dla szybkiej wymiany EGD.

SETTINGS  PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  EGD PROTOCOL FAST PROD EXCH 1 CONFIGURATION

 IEC NETWORK
 CLIENT ADDRESSES  CLIENT ADDRESS 1:

0.0.0.0
Zakres: Format adresu w standardzie IPV4



 CLIENT ADDRESS 5:
0.0.0.0

Zakres: Format adresu w standardzie IPV4

 EGD PROTOCOL
   FAST PROD EXCH 1

 KONFIGURACJA
Patrz poniżej

  SLOW PROD EXCH 1
 KONFIGURACJA

Patrz poniżej

  SLOW PROD EXCH 2
 KONFIGURACJA

Patrz poniżej

W C60 przewidziano opcjonalną możliwość komunikacji w protokole Ethernet Global Data (EGD). Wybór tej 
funkcji jako opcji programowej następuje w momencie zamawiania. Szczegółowe informacje można znaleźć w 
punkcie Kody zamówienia w rozdziale 2.

 FAST PROD EXCH 1
 KONFIGURACJA  EXCH 1 FUNCTION:

Disable
Zakres: Disable, Enable

 EXCH 1 DESTINATION:
0.0.0.0

Zakres: standardowy adres IP

 EXCH 1 DATA RATE:
1000 ms

Zakres: 50 do 1000 ms w krokach po 1

 EXCH 1 DATA ITEM 1:
0

Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1 (zakres adresów 
rejestru Modbus)



 EXCH 1 DATA ITEM 20:
0

Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1 (zakres adresów 
rejestru Modbus)
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Poniżej przedstawiono menu ustawień dla wolnych wymian EGD.

SETTINGS  PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  EGD PROTOCOL SLOW PROD EXCH 1(2) CONFIGURATION

Wolne wymiany EGD (500 do 1000 ms) są zazwyczaj wykorzystywane do przesyłania i wyświetlania pozycji danych. Poniżej 
przedstawiono ustawienia dla szybkiej i wolnych wymian.

EXCH 1 DESTINATION — to ustawienie określa docelowy adres IP produkowanej wymiany EGD. Zwykle jest to adres emisji 
pojedynczej lub adres emisji.

EXCH 1 DATA RATE — To ustawienie określa szybkość przesyłania tej wymiany EGD. Jeżeli ustawienie ma wartość 50 ms, 
dane z wymiany są aktualizowane i wysyłane co 50 ms. Jeżeli ustawienie ma wartość 1000 ms, dane z wymiany są 
aktualizowane i wysyłane raz na sekundę. Wymiana EGD 1 ma zakres ustawienia od 50 do 1000 ms. Wymiany 2 i 3 mają 
zakres ustawienia od 500 do 1000 ms.

EXCH 1 DATA ITEM 1 to 20/50 — te ustawienia określają pozycje danych uwzględniane w tej wymianie EGD. Prawie wszystkie 
dane z mapy pamięci C60 można tak skonfigurować, aby były uwzględniane w wymianie EGD. Ustawienia zawierają 
początkowy adres rejestru Modbus dla pozycji danych w formacie dziesiętnym. W Poradniku komunikacji dla serii 
przekaźników uniwersalnych można znaleźć mapę pamięci Modbus i zapoznać się ze szczegółowymi informacjami. Ekran 
mapy pamięci Modbus pokazuje adresy w formacie szesnastkowym. Przed wprowadzeniem tych wartości dla tych nastaw 
należy przekształcić je z wartości szesnastkowych na format dziesiętny.

Aby wybrać pozycję danych do uwzględnienia w wymianie, wystarczy wybrać początkowy adres Modbus dla tej pozycji. To 
znaczy, że dla pozycji zajmujących więcej niż jeden rejestr Modbus (np. 32-bitowe liczby całkowite i wartości 
zmiennoprzecinkowe) potrzebny jest tylko pierwszy adres Modbus. Wymiana EGD z takimi ustawieniami 
skonfigurowanymi zawiera pozycje danych do pierwszego ustawienia zawierającego adres Modbus bez danych lub z 0. To 
znaczy, że jeżeli pierwsze trzy ustawienia zawierają prawidłowe adresy Modbus, a czwarte to 0, wówczas wyprodukowana 
wymiana EGD zawiera trzy pozycje danych.

5.3.5.17  Protokół IEC 60870-5-103
SETTINGS  PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  IEC 60870-5-103

 SLOW PROD EXCH 1
 KONFIGURACJA  EXCH 1 FUNCTION:

Wyłącza
Zakres: Disable, Enable

 EXCH 1 DESTINATION:
0.0.0.0

Zakres: standardowy adres IP

 EXCH 1 DATA RATE:
1000 ms

Zakres: 50 do 1000 ms w krokach po 1

 EXCH 1 DATA ITEM 1:
0

Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1 (zakres adresów 
rejestru Modbus)



 EXCH 1 DATA ITEM 50:
0

Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1 (zakres adresów 
rejestru Modbus)

 IEC103
 PROTOCOL  IEC103 COMMON

ADDRESS OF ASDU: 0
Zakres: 0 do 254 w krokach po 1

 IEC103 SYNC TIMEOUT:
1

Zakres: 1 do 1440 min w krokach po 1

  IEC103 INPUTS
 BINARY

Patrz poniżej

  IEC103 INPUTS
 MEASURANDS

Patrz poniżej

  IEC103 COMMANDS


Patrz poniżej
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IEC 60870-5-103 to norma towarzysząca względem zestawy norm IEC 60870-5 dla protokołów transmisji. Zdefiniowano w 
niej komunikaty i procedury zapewniające współdziałanie urządzeń zabezpieczających z urządzeniami systemu 
sterowania poprzez łącze szeregowe.

Protokół IEC 60870-5-103 zostaje załączony po ustawieniu opcji IEC 60870-5-103 w SETTINGS  PRODUCT SETUP  
COMMUNICATIONS  PROTOCOL.

Protokół IEC 60870-5-103 ma charakter niezrównoważony (urządzenie nadrzędne-urządzenie podrzędne) i przeznaczony 
jest do komunikacji szeregowej z kodowanymi bitami na potrzeby wymiany informacji z systemem sterowania. W 
kontekście tego protokołu urządzenia zabezpieczające są urządzeniami podrzędnymi, a system sterowania jest 
urządzeniem nadrzędnym. Komunikacja opiera się na zasadzie punkt-punkt. Urządzenie nadrzędne musi mieć możliwość 
interpretowania komunikatów w komunikacji IEC 60870-5-103.

W przekaźniku uniwersalnym wdrożono następujące funkcje IEC 60870-5-103:

• Raportowanie wejść binarnych 

• Raportowanie wartości analogowych (wielkości mierzone)

• Komendy

• Synchronizację czasu

Port RS485 obsługuje protokół IEC 60870-5-103.

Więcej informacji na temat protokołu można znaleźć w Poradniku komunikacji dla rodziny przekaźników uniwersalnych.

IEC103 COMMON ADDRESS OF ASDU (wspólny adres ASDU IEC103) — to ustawienie w sposób unikatowy wskazuje C60 w łączu 
szeregowym. Należy wybrać identyfikator z zakresu od 0 do 254. Nie jest konieczne, aby identyfikatory wszystkich stacji 
komunikujących się ze sterownikiem następowały po sobie w kolejności, ale jest to zalecane. Należy zwrócić uwagę, że 
RS485 zezwala na maksymalnie 32 stacje nadrzędne na linii komunikacyjnej, zatem nigdy nie dojdzie do wykorzystania 
całego zakresu 254 adresów.

IEC103 SYNC TIMEOUT (limit czasu synchr. IEC103) — to ustawienie określa, przez jaki czas C60 czeka na komunikat 
synchronizacji. C60 synchronizuje swój zegar korzystając ze wszystkich dostępnych źródeł, przy czym źródło, które częściej 
dokonuje synchronizacji, zastępuje czas z innych źródeł. Ponieważ komunikat synchronizacji z urządzenia nadrzędnego IEC 
60870-5-103 jest rzadszy niż IRIG-B, PTP czy SNTP, jego czas zostaje zastąpiony tymi trzema źródłami, jeżeli którekolwiek z 
nich jest aktywne. Jeżeli upłynie limit czasu synchronizacji, ani IRIG-B, ani PTP, ani SNTP nie będą aktywne, C60 ustawi bit 
nieprawidłowy w znaczniku czasu w komunikacie ze znakowaniem czasowym.

Poniżej przedstawiono ustawienia dla pozostałych menu.

SETTINGS  PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  IEC 60870-5-103  IEC103 INPUTS BINARY

 

W C60 przewidziano opcjonalną funkcję komunikacji IEC 60870-5-103. Wybór tej funkcji jako opcji 
programowej następuje w momencie zamawiania. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie Kody 
zamówienia w rozdziale 2.

 IEC103 INPUTS
 BINARY   POINT 0


Patrz poniżej

  POINT 1


Patrz poniżej



  POINT 95


Patrz poniżej 

 POINT 0
  POINT 0 FUN

0
Zakres: 0 do 255 w krokach po 1

 POINT 0 INF
0

Zakres: 0 do 255 w krokach po 1
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Punkty wejść binarnych są zamapowane przy użyciu elementów z listy możliwych argumentów FlexLogic. W ten sposób 
można zamapować maksymalnie 96 wejść binarnych (punkty).

Lista punktów IEC 60870-5-103 zawsze zaczyna się od punktu 0 i kończy pierwszą wartością „Off”. Ponieważ lista punktów 
IEC 60870-5-103 musi mieścić się w jednym ciągłym bloku, wszelkie punkty przypisane po pierwszym punkcie „Off” zostają 
zignorowane.

Dla każdego zdefiniowanego punktu należy nastawić właściwe wartości dla Typu funkcji (FUN) i Numeru informacji (INF), 
które tworzą pole identyfikatora obiektu informacji w ASDU, w sposób określony w IEC 60870-5-103.

Punkty wejść binarnych są wysyłane jako dane klasy 1. Są one wysyłane albo w odpowiedzi na odpytywanie ogólne 
otrzymane ze sterownika lub raportowane spontanicznie. Transmisja spontaniczna odbywa się w odpowiedzi na cykliczne 
żądania klasy 2. Jeżeli C60 chce w tym momencie transmitować dane klasy 1, żąda dostępu do transmisji danych klasy 1 
(ACD=1 w polu kontroli w odpowiedzi).

Aby jakiekolwiek zmiany zostały zastosowane, należy ponownie uruchomić przekaźnik.

SETTINGS  PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  IEC 60870-5-103  IEC103 INPUTS MEASURANDS

 POINT 0 Input
Wył.

Zakres: argument FlexLogic



 POINT 95
  POINT 95 FUN

0
Zakres: 0 do 255 w krokach po 1

 POINT 95 INF
0

Zakres: 0 do 255 w krokach po 1

 POINT 95 Input
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 IEC103 INPUTS
 MEASURANDS   ASDU 1


Patrz poniżej



  ASDU 4


 ASDU 1
  ASDU 1 TYP:

9
Zakres: 3 lub 9

 ASDU 1 FUN:
0

Zakres: 0 do 255 w krokach po 1

 ASDU 1 INF:
0

Zakres: 0 do 255 w krokach po 1

 ASDU 1 SCAN TOUT:
0

Zakres: 0 do 1000 s w krokach po 1

 ASDU 1 ANALOG 1
Wył.

Zakres: parametr FlexAnalog

 ASDU 1 ANALOG 1
FACTOR: 1.000

Zakres: 0,000 do 65,535 w krokach po 0,001

 ASDU 1 ANALOG 1
OFFSET: 0

Zakres: -32768 do 32767 w krokach po 1



 ASDU 1 ANALOG 9
Wył.

Zakres: parametr FlexAnalog
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Menu konfiguracji dopuszcza maksymalnie cztery ASDU z wielkościami mierzonymi.

Wielkości mierzone są wysyłane w odpowiedzi na żądania klasy 2, które są okresowymi żądaniami od urządzenia 
nadrzędnego.

TYPE IDENTIFICATION (TYP) (identyfikacja typu) — pole konfiguracji TYP wskazuje, ile wielkości mierzonych mieści się w 
odpowiednim ASDU. Każdy ASDU może zawierać maksymalnie albo 4 albo 9 wielkości mierzonych w zależności od 
identyfikacji typu (odpowiednio 3 i 9). Aby jakiekolwiek zmiany zostały zastosowane, należy ponownie uruchomić 
przekaźnik.

FUNCTION TYPE (FUN) (typ funkcji) oraz INFORMATION NUMBER (INF) (numer informacji) — te dwa pola tworzą pole 
identyfikatora obiektu informacji w ASDU, w sposób określony w IEC 60870-103. Aby jakiekolwiek zmiany zostały 
zastosowane, należy ponownie uruchomić przekaźnik.

SCAN TIMEOUT (SCAN TOUT) (limit czasu skanowania) — jest to cykliczny okres stosowany przez C60 przy decydowaniu, kiedy 
ASDU z wielkością mierzoną jest uwzględniony w odpowiedzi. Wielkość mierzona jest wysyłana w odpowiedzi na żądanie 
klasy 2, gdy upłynie odpowiedni limit czasu. Wartość domyślna równa 0 oznacza 500 ms.

ANALOG # — to pole zawiera rzeczywistą wielkość mierzoną, która ma zostać przesłana w odpowiedzi do urządzenia 
nadrzędnego. Wielkości mierzone można zamapować przy użyciu elementów z listy argumentów FlexAnalog. Wysyłane 
wielkości mierzone to napięcie, prąd, moc, współczynnik mocy i częstotliwość. W razie wybrania innego FlexAnalog C60 
wysyła 0 zamiast wartości. Należy zwrócić uwagę, że moc jest transmitowana w KW, a nie w W. Wielkości mierzone są 
transmitowane jako ASDU 3 lub ASDU 9 (wartość identyfikacji typu nastawiona dla wielkości mierzonych I lub odpowiednio 
II).

Każda lista wielkości mierzonych IEC 60870-5-103 kończy się na pierwszej nieskonfigurowanej wartości („Off”). Każda 
wielkość mierzona przypisana po pierwszej wartości „Off” zostaje zignorowana.

 ASDU 1 ANALOG 9 
FACTOR: 1.000

Zakres: 0,000 do 65,535 w krokach po 0,001

 ASDU 1 ANALOG 9 
OFFSET: 0

Zakres: -32768 do 32767 w krokach po 1


 ASDU 4
  ASDU 4 TYP:

9
Zakres: 3 lub 9

 ASDU 4 FUN:
0

Zakres: 0 do 255 w krokach po 1

 ASDU 4 INF:
0

Zakres: 0 do 255 w krokach po 1

 ASDU 4 SCAN TOUT:
0

Zakres: 0 do 1000 s w krokach po 1

 ASDU 4 ANALOG 1
Wył.

Zakres: parametr FlexAnalog

 ASDU 4 ANALOG 1
FACTOR: 1.000

Zakres: 0,000 do 65,535 w krokach po 0,001

 ASDU 4 ANALOG 1
OFFSET: 0

Zakres: -32768 do 32767 w krokach po 1



 ASDU 4 ANALOG 9
Wył.

Zakres: parametr FlexAnalog

 ASDU 4 ANALOG 9 
FACTOR: 1.000

Zakres: 0,000 do 65,535 w krokach po 0,001

 ASDU 4 ANALOG 9 
OFFSET: 0

Zakres: -32768 do 32767 w krokach po 1
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Konieczne jest skonfigurowanie co najmniej jednej wielkości mierzonej na ASDU, aby móc skonfigurować następny ASDU. 
Na przykład użytkownik może skonfigurować tylko jedną wielkość mierzoną na każdy ASDU, ale nie wolno mu ominąć 
ASDU 2 i skonfigurować wielkości mierzone w ASDU 3.

Aby jakiekolwiek zmiany zostały zastosowane, należy ponownie uruchomić przekaźnik.

ANALOG # FACTOR oraz OFFSET — dla każdej wielkości mierzonej uwzględnianej w ASDU można skonfigurować również 
współczynnik i przesunięcie. Współczynnik i przesunięcie umożliwiają przeprowadzenie skalowania na wielkościach 
mierzonych. Wówczas pomiar końcowy wysłany do urządzenia nadrzędnego IEC 60870-103 wynosi „a*x + b”, gdzie x jest 
wielkością mierzoną, a jest mnożnikiem, a b jest przesunięciem. W przypadku takiego skalowania urządzenie nadrzędne 
musi przeprowadzić odwrotną operację, aby odzyskać wartość rzeczywistą. Domyślnie a = 1 zaś b = 0, zatem 
pozostawienie tych wartości domyślnych powoduje, że skalowanie nie jest przeprowadzane. Przykłady sytuacji, gdy 
skalowanie jest przydatne:

• Jeżeli mierzona wartość zawiera miejsca po przecinku i ważne jest zachowanie rozdzielczości. Ponieważ format, w 
którym transmitowane są wielkości mierzone, nie zezwala na miejsca po przecinku, można przed transmisją 
zastosować współczynnik a>1. Na przykład częstotliwość F=59.9Hz może zostać przetransmitowana jako Ft = 10 * F = 
10 * 59.9 = 599. W tym przypadku a = 10, b = 0. Urządzenie nadrzędne otrzymuje 599 i musi podzielić przez 10, aby 
odzyskać wartość rzeczywistą 59.9.

• Jeżeli mierzona wielkość jest większa od tego, co mieści się w formacie zdefiniowanym w IEC 103. Format 
zdefiniowany w normie dopuszcza liczby całkowite ze znakiem, do 4095. Dzięki przesunięciu obsługiwane są liczby 
całkowite bez znaku do 4096 + 4095 = 8191. Takie przypadki mogą wymagać skalowania przy użyciu współczynników 
<1. Obliczenia przedstawiono w rozdziale IEC 60870-5-103 w Poradniku komunikacji dla rodziny przekaźników 
uniwersalnych. Poniżej przedstawiono dwa przykłady decyzji o współczynnikach a i b.

Przykład 1: Moc znamionowa Pn = 100 MW = 100000 KW (moc jest transmitowana w KW)

Ponieważ P może być zarówno dodatnie jaki i ujemne:

Transmitowana moc Pt = (4095/(Pn*2.4)) * P = (4095/(100000 * 2.4) ) * P 

=  0.017 * P

a = 0.017

b = 0

Pt = 0.017 * P

Dla mocy maks. 100000 KW * 2.4 = 240000 KW, transmitujemy

Pt = 0.017 * 240000 = 4080

Wartość powyżej 240 MW zostaje wskazana przez przekroczenie zakresu.

Przykład 2: Napięcie znamionowe Vn = 500000 V 

Ponieważ napięcie skuteczne V może być tylko dodatnie:

Transmitowane napięcie Vt = (8191/(Vn*2.4)) * V - 4096 = 

= (8191/(500000 * 2.4) ) * V - 4096 = 0.0068 * V - 4096

a = 0.0068

Ponieważ wartość wzrasta przyrostowo w krokach po 0.001, zaokrąglamy ją:

a = 0.006

b = -4096

Vt = 0.006 * V - 4096

Dla napięcia maks. 500000 V * 2.4 = 1200000 V, transmitujemy 

Vt = 0.006 * 1200000 - 4096 = 7200 - 4096 = 3104 

SETTINGS  PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  IEC 60870-5-103  IEC103 COMMANDS

 IEC103 COMMANDS
   POLECENIE 0


Patrz poniżej
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Komendy są odbierane jako komenda ogólna (identyfikacja typu 20). Użytkownik może skonfigurować działanie, które ma 
zostać wykonane w momencie otrzymania komendy ASDU.

C60 zawiera listę dostępnych mapowań. Uwzględniono tutaj 64 wejścia wirtualne (patrz tabela poniżej). Opcje ON i OFF dla 
tej samej komendy ASDU można zamapować na różne wejścia wirtualne.

Do identyfikacji poszczególnych komend służy unikatowe zestawienie typu funkcji (FUN) i numeru informacji (INF). Jeżeli 
urządzenie nadrzędne wysyła komendę ASDU, w której nie ma FUN i INF żadnej skonfigurowane komendy, przekaźnik ją 
odrzuci.

Table 5-12: Tabela mapowań komend

Aby jakiekolwiek zmiany zostały zastosowane, należy ponownie uruchomić przekaźnik.

5.3.5.18  Port USB
SETTINGS  PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  USB 2.0

  POLECENIE 1




  POLECENIE 31


 POLECENIE 0
  COMMAND 0 FUN:

0
Zakres: 0 do 255 w krokach po 1

 COMMAND 0 INF:
0

Zakres: 0 do 255 w krokach po 1

 COMMAND 0 ON:
Wył.

Zakres: wejście wirtualne

 COMMAND 0 OFF:
Wył.

Zakres: wejście wirtualne


 POLECENIE 31
  COMMAND 31 FUN:

0
Zakres: 0 do 255 w krokach po 1

 COMMAND 31 INF:
0

Zakres: 0 do 255 w krokach po 1

 COMMAND 31 ON:
Wył.

Zakres: wejście wirtualne

 COMMAND 31 OFF:
Wył.

Zakres: wejście wirtualne

Opis  Wartość

Wył. 0

Wejście wirtualne 1 1

Wejście wirtualne 2 2

... ...

Wejście wirtualne 64 64

 USB 2.0
  USB DEVICE PORT 

FUNCTION: Załączone
Zakres: Wyłączone, włączone
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To ustawienie załącza/wyłącza port USB na graficznym panelu przednim. Gdy działanie portu jest załączone ("Enabled"), 
standardowy szeregowy kabel USB wystarczy, aby komputer z oprogramowaniem do konfiguracji przekaźników 
uniwersalnych mógł pobierać, wyświetlać i zapisywać ustawienia pojedynczo lub grupowo, wyświetlać wartości statusu i 
wartości rzeczywiste, inicjować elementy sterujące oraz pobierać i wyświetlać zapisy zdarzeń, zapisy oscylograficzne, 
zapisy rejestratora danych i zapisy zakłóceń. Podczas instalacji oprogramowania EnerVista automatycznie instalują się 
sterowniki potrzebne do korzystania z tego portu USB.

Protokół DNP nie jest dostępny, gdy używamy portu USB na graficznym panelu przednim.

5.3.6  Mapa użytkowników Modbus
SETTINGS  PRODUCT SETUP  MODBUS USER MAP

Mapa użytkowników Modbus zapewnia dostęp tylko do odczytu do maksymalnie 256 rejestrów. Aby uzyskać wartość 
mapy pamięci, należy wprowadzić adres w wierszu ADDRESS (przekształcony z formatu szesnastkowego na dziesiętny). 
Odpowiadająca mu wartość (jeżeli ją zaprogramowano) zostanie wyświetlona w wierszu VALUE. Wartość „0” w kolejnych 
wierszach ADDRESS rejestru automatycznie zwróci wartości dla poprzednich wierszy ADDRESS powiększone o 1. Wartość 
adresu równa „0” w początkowym rejestrze oznacza „brak” i dla wszystkich rejestrów zostanie wyświetlona wartość „0”. W 
miarę potrzeby można w dowolnych pozycjach rejestrów wprowadzić różne wartości ADDRESS.

Mapę pamięci Modbus omówiono w Poradniku komunikacji dla rodziny przekaźników uniwersalnych. Mapę można też 
wyświetlić w przeglądarce sieci Web; należy wprowadzić adres IP C60 w przeglądarce sieci Web kliknąć odpowiednią 
opcję.

5.3.7  Zegar czasu rzeczywistego

5.3.7.1  Menu
SETTINGS  PRODUCT SETUP  REAL TIME CLOCK

Przekaźnik zawiera zegar czasu rzeczywistego (z ang. real time clock - RTC) służący do tworzenia znaczników czasu dla 
protokołów komunikacyjnych oraz dla danych historycznych np. zapisów zdarzeń i oscylografii. W przypadku ponownego 
uruchomienia przekaźnika zegar RTC dokonuje inicjalizacji w oparciu o wbudowany zegar na baterii, który ma taką samą 

To ustawienie dotyczy portu USB na graficznym panelu przednim.

 MODBUS USER MAP
  ADDRESS 1: 0

VALUE: 0
Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1



 ADDRESS 256: 0
VALUE: 0

Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1

 REAL TIME
 CLOCK  SYNCRONIZING SOURCE:

Brak
Zakres: None, PP/IRIG-B/PTP/Other, IRIG-B/PP/PTP/
Other, PP/PTP/IRIG-B/Other

 REAL TIME CLOCK
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Załączona/Wyłączona

 IRIG-B SIGNAL TYPE:
Brak

Zakres: None, DC Shift, Amplitude Modulated

  PRECISION TIME
 PROTOCOL (1588)

Patrz poniżej

  SNTP PROTOCOL


Patrz poniżej

  LOCAL TIME 


Patrz poniżej
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dokładność jak zegar elektroniczny, w przybliżeniu ±1 minuta na miesiąc (~23 ppm). Po zsynchronizowaniu zegara RTC z 
protokołem PTP, IRIG-B lub SNTP jego dokładność jest zbliżona do dokładności czasu synchronizacji doprowadzanego do 
przekaźnika. Gdy zegar RTC nie jest zsynchronizowany poprzez PTP lub IRIG-B lub gdy przekaźnik ustali, że ma 
przesunięcie, które może wynosić więcej niż 10 µs względem międzynarodowego wzorca czasu, aktywowany zostaje 
argument FlexLogic CLOCK UNSYNCHRONIZED.

Ustawienie SYNCHRONIZING SOURCE jest wyświetlane wtedy, gdy przekaźnik zawiera opcję programową IEEE 1588. 
Ustawienie służy do konfigurowania ważności źródła synchronizacji czasu, w celu ustalenia, które dostępne zewnętrzne 
źródła czasu mają być wykorzystywane do synchronizacji czasu. Ustawienie opcji None powoduje, że zegar RTC i zegar 
synchrofazora pracują niezależnie, a zegar można zmieniać z poziomu panelu przedniego lub za pomocą protokołów 
komunikacyjnych. Ustawienie opcji PP/IRIG-B/PTP/Other, IRIG-B/PP/PTP/Other lub PP/PTP/IRIG-B/Other powoduje, że 
przekaźnik śledzi pierwsze wskazane źródło, które jest załączone i działa, albo że przekaźnik pracuje niezależnie, jeżeli 
żadne z tych źródeł nie są dostępne. PP oznacza tutaj źródło czasu, które jest ściśle zgodne z PP, PTP oznacza źródło, które 
nie jest ściśle zgodne z PP, zaś Other oznacza każde mniej precyzyjne źródło (SNTP, IEC 103, IEC 104, Modbus, lub DNP). W 
momencie usterki źródła czasu lub odzyskania przez nie sprawności przekaźnik automatycznie przesyła synchronizację 
zgodnie z tym ustawieniem.

Gdy przekaźnik nie ma opcji programowej IEEE 1588 i to ustawienie nie wyświetla się, wykorzystuje on IRIG-B, gdy jest 
załączone i sprawne, a jeśli nie, to używa protokół SNTP, gdy jest skonfigurowany i sprawny, a w innym razie działa 
niezależnie, chyba że zmienimi zegar z poziomu panelu przedniego lub za pomocą protokołów komunikacyjnych.

Konfigurację dla IRIG-B przedstawiono w rozdziale Instalacja.

W przypadku innych protokołów (Other) zegar C60 zostaje zaktualizowany każdorazowo po otrzymaniu komunikatu 
synchronizacji czasu. Zważywszy jednak na to, że metody synchronizacji czasu IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, 
Modbus oraz DNP cechują się małą dokładnością, należy unikać stosowania ich do synchronizacji, gdy w systemie 
aktywne są protokoły czasu o lepszej dokładności np. IRIG-B i PTP. Jeżeli do aktualizowania zegara w przekaźniku 
wykorzystywany jest protokół IRIG-B lub PTP, pozostałe protokołu (np. SNTP) nie mogą aktualizować nawet, jeżeli są 
aktywne.

Ręczne nastawianie zegara RTC - patrz pnkt niniejszej instrukcji: COMMANDS  SET DATE AND TIME.

Ustawienie REAL TIME CLOCK EVENTS (zdarzenia zegara czasu rzeczywistego) umożliwia utrwalenie zmian daty i/lub godziny w 
zapisie zdarzenia. Zdarzenie odnotowuje czas zegara RTC sprzed regulacji. Zdarzenie zmiany daty/godziny jest 
generowane wtedy, gdy:

• nastąpiła zmiana zegara czasu rzeczywistego z SNTP/PTP/IRIG-B i różnica czasu wyniosła więcej niż jedną sekundę,

• nastąpiła zmiana zegara czasu rzeczywistego z poziomu panelu przedniego lub poprzez rejestr Modbus. Przekaźnik 
zawsze generuje to zdarzenie niezależnie od różnicy czasu,

• nastąpiło załączenie ustawienia czasu letniego (DST) a bieżący czas przekaźnika już jest w strefie DST,

• zegar czasu rzeczywistego przechodzi na czas letni lub wychodzi z niego.

Aby załączyć synchronizację IRIG-B, należy nastawić opcję DC Shift lub Amplitude Modulate w ustawieniu IRIG-B SIGNAL 
TYPE (typ sygnału IRIG-B) wejścia. Synchronizację IRIG-B można wyłączyć ustawiając opcję None (brak).

Zegary mogą być synchronizowane lokalnie pomiędzy kilkoma przekaźnikami korzystającymi z czasu komputera. W 
przypadku korzystania ze źródła czasu np. IRIG-B godzina zostaje w końcu zastąpiona godziną ze źródła czasu. Aby 
zsynchronizować zegary pomiędzy urządzeniami UR:

1. W oprogramowaniu EnerVista należy rozwinąć główne menu w obszarze Online Window i zaznaczyć wpis 
Synchronize Devices. Otworzy się okno. Oprogramowanie poprosi o potwierdzenie wszelkich urządzeń offline.

2. Kliknąć przycisk Synchronize Devices na górze okna i potwierdzić działanie, gdy pojawi się prośba. Urządzenia 
przyjmują czas używanego komputera.

Aby skonfigurować i załączyć PTP i/lub SNTP albo aby nastawić parametry czasu lokalnego (np. strefa czasowa, czas letni), 
należy skorzystać z poniższych sekcji.

5.3.7.2  Protokół precyzyjnej synchronizacji czasu (1588)
SETTINGS  PRODUCT SETUP  REAL TIME CLOCK  PRECISION TIME PROTOCOL (1588)

 PRECISION TIME
 PROTOCOL (1588)  STRICT POWER

PROFILE: Wyłączone
Zakres: Załączona/Wyłączona
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SETTINGS  PRODUCT SETUP  REAL TIME CLOCK  PRECISION TIME PROTOCOL (1588)  PTP PORT 1(3)

C60 obsługuje protokół PTP zdefiniowano w normie IEEE Std 1588 2008 przy użyciu profilu elektroenergetycznego (z ang. 
Power Profile - PP) określonego w normie IEEE Std C37.238 2011. Dzięki temu przekaźnik synchronizuje się z 
międzynarodowym wzorcem czasu przez sieć Ethernet, w której wdrożono PP.

Przekaźnik można skonfigurować tak, aby pracował w niektórych sieciach PTP, które nie są ściśle PP. Dokładność czasu 
może być mniejsza od dokładności określonej dla sieci PP. Dopuszczalne odchylenia od ścisłego PP to między innymi 1) 
brak deklaracji zgodności PP w komunikatach, 2) połączenie z urządzeniem sieciowym, które nie obsługuje mechanizmu 
opóźnienia w urządzeniach równorzędnych PTP, 3) rozsynchronizowanie znacząco większe niż 1 µs w odbieranych 
komunikatach zdarzeń oraz 4) pewne niezgodne częstotliwości aktualizacji komunikatów ogłoszeń i synchronizacji.

W przekaźniku wdrożono protokół PTP zgodnie z normą IEEE Std 1588 2008  oraz normą równoważną IEC 61588:2009(E), 
określaną czasem mianem wersji 2 PTP. Nie obsługuje on poprzedniej wersji normy (wersja 1).

Protokół PTP umożliwia wzajemną synchronizację wśród wielu zegarów w sieci. Dopuszcza on lepsze wartości dokładności 
synchronizacji niż 1 ns, to jednak wymaga, aby każdy jeden element w sieci osiągał bardzo wysokie poziomy dokładności 
oraz bardzo dużą prędkość transmisji (w bodach), większą niż stosuje się zazwyczaj w komunikacji przekaźników. Błąd 
czasu w pracy w ogólnej sieci Ethernet może wynosić 1 ms i więcej. PP to profil PTP, który określa ograniczony podzbiór PTP 
przeznaczony do zastosowania w zabezpieczeniu, sterowaniu, automatyce i transmisji danych w sieci 
elektroenergetycznej, przez co ułatwia współdziałanie zegarów i switchy pochodzących od różnych dostawców. PP określa 
błąd, w najgorszym przypadku, doprowadzanego czasu wynoszący mniej niż 1 µs w sieci 16-skokowej.

W systemie PTP oraz w systemie PP zegary automatycznie ustawiają się w hierarchii synchronizacji urządzenie 
nadrzędne-urządzenie podrzędne, gdzie „najlepszy” dostępny zegar staje się „głównym zegarem nadrzędnym” na górze 
hierarchii; wszystkie pozostałe zegary stają się „zegarami podrzędnymi” i śledzą główny zegar nadrzędny. Zazwyczaj 
główny zegar nadrzędny otrzymuje swój czas z satelitów GPS lub innego łącza do międzynarodowego wzorca czasu. W 
razie usterki głównego zegara nadrzędnego kolejny dostępny „najlepszy” zegar przyjmuje rolę głównego zegara 
nadrzędnego. Jeżeli zegar odkrywa w momencie uruchomienia, że jest „lepszy” od obecnego głównego zegara 
nadrzędnego, przyjmuje on rolę głównego zegara nadrzędnego, a poprzedni główny zegar nadrzędny powraca do stanu 
zegara podrzędnego. Mechanizm kwalifikacyjny C60 akceptuje potencjalny zegar nadrzędny jako nowy główny zegar 
nadrzędny w sytuacji, gdy w ciągu czterech sekund otrzymał od niego trzy komunikaty ogłoszeń, wszystkie lepsze niż od 
obecnego głównego zegara nadrzędnego i lepsze niż jakiekolwiek inne ogłoszenie w tym przedziale czasu.

Komunikaty czasu wydawane przez główny zegar nadrzędny ulegają opóźnieniu w trakcie przesyłania ich przez sieci 
zarówno z powodu ograniczonej prędkości sygnału w połączeniowym światłowodzie lub przewodzie jak i z powodu 
opóźnień wywołanych przetwarzaniem w switchach Ethernet. Każdy zegar i switch, w którym wdrożono PP, mierzy 
opóźnienie propagacji do każdego swojego sąsiada PP i kompensuje te opóźnienia w odebranym czasie. Każde urządzenie 

 PTP DOMAIN NUMBER:
0

Zakres: 0 do 255

 PTP VLAN PRIORITY:
4

Zakres: 0 do 7

 PTP VLAN ID:
0

Zakres: 0 do 4095

  PTP PORT 1


Patrz poniżej

 PTP PORT 1
  PORT 1 PTP FUNCTION:

Wyłączone
Zakres: Załączona/Wyłączona

 PORT 1 PATH DELAY
ADDER: 0 ns

Zakres: 0 do 60000 ns w krokach po 1

 PORT 1 PATH DELAY
ASYMMETRY: 0 ns

Zakres: -1000 do +1000 ns w krokach po 1

W C60 przewidziano opcjonalną funkcję protokołu precyzyjnej synchronizacji czasu (z ang. Precision Time 
Protocol - PTP). Wybór tej funkcji jako opcji programowej  IEEE 1588 następuje w momencie zamawiania. 
Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie Kody zamówienia w rozdziale 2.
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sieciowe, w którym wdrożono PP, mierzy opóźnienie wywołane przetwarzaniem, jakie samo wprowadza do każdego 
komunikatu czasu, i kompensuje to opóźnienie w czasie, który samo transmituje. W rezultacie czas przekazany 
urządzeniom końcowym takim jak przekaźnik uniwersalny jest praktycznie taki sam, jak czas głównego zegara 
nadrzędnego. Jeżeli jedno z urządzeń sieciowym w hierarchii nie ma w pełni wdrożonego PP, wówczas opóźnienie 
propagacji i/lub zwłoka mogą nie zostać skompensowane, a błąd czasu odebranego w urządzeniu końcowym może 
wynosić więcej niż 100 µs.

Opis sytuacji, w których wartości czasu otrzymane za pośrednictwem protokołu PTP są wykorzystywane do 
aktualizowania zegara czasu rzeczywistego można znaleźć w poprzednim punkcie Zegar czasu rzeczywistego.

Na potrzeby skonfigurowania przekaźnika dla protokołu PTP dostępne są poniższe ustawienia. Menu PTP jest wyświetlane 
tylko w przypadku zakupu właściwej opcji.

STRICT POWER PROFILE (ścisły protokół elektroenergetyczny) — profil elektroenergetyczny (IEEE Std C37.238 2011) wymaga, 
aby przekaźnik wybierał tylko zegar zgodny z profilem elektroenergetycznym jako główny zegar nadrzędny, aby 
doprowadzany czas miał w najgorszym przypadku błąd rzędu ±1 µs, a także aby wdrożyć mechanizm opóźnienia w 
urządzeniach równorzędnych. Gdy w ustawieniu ścisłego profilu energetycznego wybrano opcję załączenia (Enabled), 
przekaźnik wybiera na zegary nadrzędne jedynie te zegary, które wyświetlają kody identyfikacyjne IEEE_C37_238. 
Korzysta z portu tylko wtedy, gdy działa mechanizm opóźnienia w urządzeniach równorzędnych. Gdy w ustawieniu 
ścisłego profilu energetycznego wybrano opcję wyłączenia (Disabled), przekaźnik używa zegarów bez identyfikacji profilu 
elektroenergetycznego, gdy nie ma zegarów z profilem elektroenergetycznym, a także używa portów nawet wtedy, gdy 
mechanizm opóźnienia w urządzeniach równorzędnych nie działa. To ustawienie dotyczy wszystkich portów w 
przekaźniku mających możliwość obsługi protokołu PTP.

PTP DOMAIN NUMBER (numer domeny PTP) — to ustawienie należy nastawić na numer domeny zegara (zegarów), który może 
być głównym zegarem nadrzędnym i względem którego ma być dokonywana synchronizacja. Sieć może obsługiwać wiele 
domen dystrybucji czasu rozróżnianych za pomocą unikatowych numerów domeny. Częściej występuje pojedyncza 
domena korzystająca z domyślnego numeru domeny zero.

To ustawienie dotyczy wszystkich portów w przekaźniku mających możliwość obsługi protokołu PTP.

PTP VLAN PRIORITY (priorytet PTP VLAN) — to ustawienie służy do wyboru wartości dla pola priorytetu w znaczniku 802.1Q 
VLAN w komunikatach żądania wydawanych przez mechanizm opóźnienia w urządzeniach równorzędnych. Zgodnie z PP 
domyślny priorytet sieci VLAN to 4, ale zalecane jest nastawienie na 7 zgodnie z PTP. W zależności od charakterystyki 
urządzenia, z którym przekaźnik jest połączony bezpośrednio, priorytet sieci VLAN może nie mieć znaczenia.

To ustawienie dotyczy wszystkich portów w przekaźniku mających możliwość obsługi protokołu PTP.

PTP VLAN ID — to ustawienie służy do wyboru wartości dla pola identyfikatora w znaczniku 802.1Q VLAN w komunikatach 
żądania wydawanych przez mechanizm opóźnienia w urządzeniach równorzędnych. Identyfikator jest podawany zgodnie 
z PP. Ponieważ te komunikaty mają adres docelowy, który wskazuje, że nie mają być mostkowane, ich identyfikator VLAN 
niczemu nie służy, a więc można pozostawić jego wartość domyślną. W zależności od charakterystyki urządzenia, z którym 
przekaźnik jest połączony bezpośrednio, identyfikator VLAN może nie mieć znaczenia. To ustawienie dotyczy wszystkich 
portów w przekaźniku mających możliwość obsługi protokołu PTP.

PORT 1 ... 3 FUNCTION (funkcja portu 1 ... 3) — Wybranie opcji Disabled (wyłączony) dla tego ustawienia portu oznacza, że 
protokół PTP jest wyłączony w tym porcie. Przekaźnik nie generuje ani nie nasłuchuje komunikatów PTP na tym porcie.

PORT 1 ... 3 PATH DELAY ADDER (sumator opóźnienia ścieżki portu 1 ... 3) — czas dostarczany przez protokół PTP jest 
podwyższany o wartość czasu w tym ustawieniu, zanim czas ten zostanie wykorzystany do zsynchronizowania zegara 
czasu rzeczywistego w przekaźniku. Służy to praktycznemu skompensowaniu opóźnień w dostarczaniu czasu, które nie 
zostały skompensowane w sieci. W sieci z pełną zgodnością z PP mechanizmy opóźnienia w urządzeniach równorzędnych 
oraz opóźnienia wywołanego przetwarzaniem kompensują wszystkie opóźnienia występujące pomiędzy głównym 
zegarem nadrzędnym a przekaźnikiem. W takich sieciach należy nastawić to ustawienie na zero.

W sieciach zawierających jeden lub więcej switchów i/lub zegarów, w których nie wdrożono obu tych mechanizmów, nie 
wszystkie opóźnienia zostają skompensowane, zatem czas przybycia komunikatu do przekaźnika jest późniejszy niż czas 
wskazany w komunikacie. Za pomocą tego ustawienia można w przybliżeniu skompensować to opóźnienie. Ponieważ 
jednak przekaźnik „nie wie,” że przełączenie w sieci dynamicznie zmienia wielkość nieskompensowanego opóźnienia, nie 
istnieje ustawienie, które zawsze i w pełni korygowałoby nieskompensowane opóźnienie. Można wybrać ustawienie, które 
redukuje błąd najgorszego przypadku do połowy zakresu pomiędzy minimalnym a maksymalnym nieskompensowanym 
opóźnieniem, jeżeli te wartości są znane.
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PORT 1 ... 3 PATH DELAY ASSYMMETRY (asymetria opóźnienia ścieżki portu 1 ... 3) — to ustawienie odpowiada ustawieniu 
„delayAsymmetry” (asymetria opóźnienia) w protokole PTP, które jest wykorzystywane przez mechanizm opóźnienia w 
urządzeniach równorzędnych do kompensowania wszelkich różnic w opóźnieniu propagacji pomiędzy dwoma kierunkami 
łącza. Z wyjątkiem nietypowych przypadków dwa światłowody mają zasadniczo tę samą długość i skład, zatem należy 
nastawić to ustawienie na zero.

W nietypowych przypadkach, w których długość łącza w obu kierunkach jest różna, należy nastawić to ustawienie na 
liczbę nanosekund, o jaką opóźnienie propagacji w sieci Ethernet do przekaźnika jest dłuższe niż średnie opóźnienia 
propagacji do przekaźnika i z przekaźnika. Na przykład jeżeli na podstawie fizycznej długości światłowodów oraz prędkości 
propagacji w światłowodach wiadomo, że opóźnienie z przekaźnika do switcha Ethernet, do którego jest podłączony, 
wynosi 9000 ns, oraz że opóźnienie ze switcha do przekaźnika wynosi 11000 ns, wówczas średnie opóźnienie wynosi 
10000 ns, a asymetria opóźnienia ścieżki wynosi 11000 - 10000 = +1000 ns.

5.3.7.3  Protokół SNTP
SETTINGS  PRODUCT SETUP  REAL TIME CLOCK  SNTP PROTOCOL

C60 obsługuje prosty protokół sieciowy czasu (z ang. Simple Network Time Protocol - SNTP) zdefiniowany w RFC-2030. Za 
pomocą protokołu SNTP C60 może pozyskiwać czas zegarowy przez sieć Ethernet. C60 działa jako klient SNTP i odbiera 
wartości czasu z serwera SNTP/NTP, który zazwyczaj jest dedykowanym produktem z odbiornikiem GPS. Rodzina 
przekaźników uniwersalnych (UR) obsługuje funkcjonalność SNTP emisji pojedynczej (unicast), emisji (broadcast), 
multiemisji (multicast) oraz emisji dowolnej (unicast).

Ustawienie SNTP FUNCTION (funkcja SNTP) pozwala na załączenie lub wyłączenie protokołu SNTP w C60.

Aby korzystać z protokołu SNTP w trybie emisji pojedynczej, należy nastawić SNTP SERVER IP ADDR na adres IP serwera 
SNTP/NTP. Po ustawieniu tego adresu i wybraniu opcji „Enabled” w ustawieniu SNTP FUNCTION C60 próbuje uzyskać 
wartości czasu z serwera SNTP/NTP. Ponieważ pobieranych i uśrednianych jest wiele wartości czasu, ścisłe 
zsynchronizowanie zegara C60 z serwerem SNTP/NTP zajmuje zazwyczaj od trzech do czterech minut. C60 potrzebuje 
nawet do dwóch minut, aby zasygnalizować błąd autotestu SNTP, jeżeli serwer jest offline.

Aby korzystać z protokołu SNTP w trybie emisji, należy nastawić ustawienie SNTP SERVER IP ADDR na „0.0.0.0” a ustawienie 
SNTP FUNCTION na „Enabled”. Wówczas C60 nasłuchuje komunikatów SNTP wysyłanych na adres emisji „all ones” 
(wszystkie jedynki) dla podsieci. C60 czeka do 18 minut (>1024 sekund) nie otrzymując komunikatu w emisji SNTP, zanim 
zasygnalizuje błąd autotestu SNTP.

Ustawienie SNTP UDP PORT NUMBER (numer portu SNTP UDP) ma wartość 123 dla normalnego działania protokołu SNTP. 
Zmiana przynosi skutek po ponownym C60 uruchomieniu.

Po załączeniu i odczekaniu, aż nastąpi synchronizacja, należy sprawdzić, czy w zapisach zdarzeń nie ma komunikatu o 
niepowodzeniu SNTP.

5.3.7.4  Czas lokalny
SETTINGS  PRODUCT SETUP  REAL TIME CLOCK  LOCAL TIME

 SNTP PROTOCOL
  SNTP FUNCTION:

Wyłączone
Zakres: Załączona/Wyłączona

 SNTP SERVER IP ADDR:
0.0.0.0

Zakres: format adresu w standardzie IP

 SNTP UDP PORT
NUMBER: 123

Zakres: 1 do 65535 w krokach po 1

Nie należy nastawiać więcej niż jednego protokołu na ten sam numer portu TCP/UDP, ponieważ to powoduje 
zawodne działanie tych protokołów.

 LOCAL TIME
  LOCAL TIME OFFSET

FROM UTC: 0.0 hr
Zakres: –24.0 do 24.0 h w krokach po 0.5

 DAYLIGHT SAVINGS
TIME: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone
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C60 odmierza dwa rodzaje czasu: czas lokalny i uniwersalny czas koordynowany (UTC). Czas lokalny może być podawany 
przez sygnały IRIG-B. Czas UTC jest podawany przez serwery SNTP.

Zegar czasu rzeczywistego (RTC) i znaczniki czasu podawane w zapisach historycznych i protokołach komunikacyjnych 
mogą być nieprawidłowe, jeżeli ustawienia czasu lokalnego nie będą skonfigurowane prawidłowo.

Wskazówki dotyczące tych ustawień można znaleźć w punkcie IRIG-B w rozdziale Instalacja - w przypadku, gdy używamy 
źródła IRIG-B, które nastawia bity kontrolne zgodnie z normą IEEE 1344-1995.

LOCAL TIME OFFSET FROM UTC (przesunięcie czasu lokalnego względem UTC) — służy do określenia przesunięcia lokalnej strefy 
czasowej względem czasu UTC (czas uniwersalny w Greenwich) w godzinach. Strefy godzinne na półkuli wschodniej mają 
wartości dodatnie; strefy godzinne na półkuli zachodniej mają wartości ujemne. Wartość zero powoduje, że przekaźnik 
wykorzystuje czas UTC jako czas lokalny. To ustawienie ma dwa zastosowania. Gdy zegar RTC w systemie jest 
zsynchronizowany z protokołem komunikacyjnym podającym tylko czas lokalny lub działa niezależnie, wówczas 
ustawienie przesunięcia służy do obliczenia czasu UTC na podstawie tego czasu lokalnego. Gdy zegar RTC jest 
zsynchronizowany z protokołem komunikacyjnym podającym tylko czas (np. PTP lub SNTP), ustawienie przesunięcia czasu 
służy do określenia czasu lokalnego na podstawie podawanego czasu UTC. Alternatywne wskaźniki przesunięcia czasu TLV 
z protokołu PTP (PTP ALTERNATE_TIME_OFFSET_INDICATOR TLV nie są wykorzystywane do obliczania czasu lokalnego.

Ustawienia DAYLIGHT SAVINGS TIME (czas letni) i DST — mogą być wykorzystane, aby zezwolić przekaźnikowi zastosowanie 
zasad DST lokalnej strefy czasowej. Należy zwrócić uwagę, że gdy synchronizacja czasu IRIG-B jest aktywna, czas lokalny w 
sygnale IRIG-B zawiera ewentualne przesunięcie czasu letniego, zatem ustawienia DST są ignorowane.

5.3.8  Raporty zwarć
SETTINGS  PRODUCT SETUP  FAULT REPORTS  FAULT REPORT 1(4)

 DST START MONTH:
Styczeń

Zakres: od stycznia do grudnia (wszystkie miesiące)

 DST START DAY:
Niedziela

Zakres: od niedzieli do soboty (wszystkie dni 
tygodnia)

 DST START DAY
INSTANCE: Pierwszy

Zakres: pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, ostatni

 DST START HOUR:
2:00

Zakres: 0:00 do 23:00 w krokach po jednej godzinie

 DST STOP MONTH:
Styczeń

Zakres: od stycznia do grudnia (wszystkie miesiące)

 DST STOP DAY:
Niedziela

Zakres: od niedzieli do soboty (wszystkie dni 
tygodnia)

 DST STOP DAY
INSTANCE: Pierwszy

Zakres: pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, ostatni

 DST STOP HOUR:
2:00

Zakres: 0:00 do 23:00 w krokach po jednej godzinie

 FAULT REPORT 1
  FAULT REPORT 1

SOURCE: SRC 1
Zakres:  SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

 FAULT REPORT 1 TRIG:
Wył.

Zakres:  argument FlexLogic

 FAULT REPORT 1 Z1
MAG: 3.00 

Zakres:  0.01 do 250.00 Ω w krokach co 0.01

 FAULT REPORT 1 Z1
ANGLE: 75°

Zakres:  25 do 90° w krokach co 1

 FAULT REPORT 1 Z0
MAG: 9.00 

Zakres:  0.01 do 650.00 Ω w krokach co 0.01
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Przekaźnik C60 obsługuje jeden raport zwarcia i skojarzony lokalizator zwarć na bank CT,  maksymalnie cztery. W tym 
menu wprowadza się źródło sygnału i warunek wyzwolenia rejestracji a także charakterystykę linii lub linii zasilającej.

Raport zwarcia zawiera dane, w pamięci nieulotnej, dotyczące zdarzenia, przy okazji którego została wyzwolona 
rejestracja raportu. Utrwalone dane zapisane w pliku FaultReport.txt file zawierają:

• numer raportu zwarcia,

• nazwę przekaźnika zaprogramowaną przez użytkownika,

• wersję oprogramowania układowego przekaźnika,

• datę i godzinę wyzwolenia rejestracji,

• nazwę wyzwolenia rejestracji (konkretny argument),

• identyfikator linii lub linii zasilającej za pośrednictwem nazwy skonfigurowanego źródła sygnałów,

• aktywną grupę ustawień w momencie wyzwolenia rejestracji,

• fazory prądu i napięcia sprzed zwarcia (dwa cykle przed zadziałaniem albo zakłócenia 50DD skojarzonego ze źródłem 
raportu zwarcia albo wyzwalacza rejestracji). Po wykryciu zakłócenia fazory przedzwarciowe utrzymują się przez trzy 
sekundy w oczekiwaniu na wyzwalacz raportu zwarcia. Jeżeli w tym czasie nie pojawi się wyzwalacz rejestracji, 
wartości zostają wykasowane w przygotowaniu na następne zakłócenie,

• fazory prądu i napięcia w trakcie zwarcia (jeden cykl po wyzwoleniu rejestracji),

• człony, które zadziałały w momencie uruchomienia rejestracji,

• zdarzenia - dziewięć przed wyzwoleniem rejestracji i siedem po wyzwoleniu rejestracji (dostępne tylko poprzez stronę 
internetową przekaźnika),

• czasy trwania zwarcia dla każdego z wyłączników (utworzone przez funkcję prądu wyładowania łukowego 
wyłącznika).

Utrwalone dane uwzględniają też rodzaj zwarcia, odległość do lokalizacji zwarcia, impedancję pętli zwarcia a także liczbę 
cykli SPZ (gdy dotyczy). Aby uwzględnić czasy trwania zwarcia w raporcie zwarcia, należy załączyć i skonfigurować funkcję 
prądu wyładowania łukowego wyłącznika dla wszystkich poszczególnych wyłączników. Czas trwania zwarcia podawany 
jest osobno dla poszczególnych faz.

Przekaźnik pozwala na lokalizację zwarć, w tym zwarć doziemnych, z VT połączonych w trójkąt. W takim przypadku 
brakująca składowa zerowa napięcia zostaje zastąpiona zewnętrznie podanym napięciem punktu neutralnego (VT 
w otwartym trójkącie) podłączonym do kanału napięcia pomocniczego w banku VT albo składową zerową napięcia 
wyznaczoną w przybliżeniu jako spadek napięcia wytworzony przez składową zerową prądu i podana przez użytkownika 
równoważna impedancja  składowej zerowej dla systemu za przekaźnikiem.

 FAULT REPORT 1 Z0
ANGLE: 75°

Zakres:  25 do 90° w krokach co 1

 FAULT REPORT 1 Z0M
MAG: 0.00 

Zakres:  0.00 do 650.00 Ω w krokach co 0.01

 FAULT REPORT 1 Z0M
ANGLE: 0°

Zakres:  25 do 90° w krokach co 1

 FAULT REPORT 1 LINE
LENGTH UNITS: km

Zakres:  km, miles

 FAULT REP 1 LENGTH
(km ): 100.0

Zakres:  0,0 do 2000,0 w krokach po 0,1

 FAULT REPORT 1 VT
SUBSTITUTION: Brak

Zakres:  None, I0, V0

 FAULT REP 1 SYSTEM
Z0 MAG: 2.00 

Zakres:  0.01 do 650.00 Ω w krokach co 0.01

 FAULT REP 1 SYSTEM
Z0 ANGLE: 75°

Zakres:  25 do 90° w krokach co 1

 FAULT REPORT 1 Z0M
MAG: 0.00 

Zakres:  0.00 do 650.00 Ω w krokach co 0.01
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Rejestrację może wyzwalać dowolny argument FlexLogic, ale w większości zastosowań oczekujemy, że to będzie ten sam 
argument, zazwyczaj wyjście wirtualne, który służy do wysterowywania przekaźnika wyjściowego, aby on wyzwolił 
wyłącznik. Aby zapobiec zastępowaniu zdarzeń zwarć, nie należy wykorzystywać detektora zakłóceń do wyzwalania 
raportu zwarcia. W momencie wyzwolenia raportowania następuje automatyczne utworzenie zdarzenia FAULT RPT TRIG.

Jeżeli szereg członów zabezpieczenia zostanie zsumowany logicznie (operacja LUB), aby utworzyć wyzwolenie rejestracji 
raportu zwarcia, wówczas pierwsze zadziałanie dowolnego członu powodujące, że wyjście bramy OR staje się wysokie, 
wyzwala rejestrację raportu zwarcia. Jeśli jednak w trakcie zwarcia zadziałają inne człony, a pierwszy człon, który 
zadziałał, nie został wyzerowany (albo wyjście bramy OR jest nadal wysokie), wówczas nie nastąpi ponowne wyzwolenie 
rejestracji raportu zwarcia. Jeżeli weźmiemy pod uwagę czas zerowania członów zabezpieczenia, istnieje bardzo niewielka 
szansa, aby raport zwarcia mógł został wyzwolony w ten sposób dwukrotnie. Ponieważ raport zwarcia musi utrwalić 
przydatną ilość danych sprzed zwarcia i po nim, nie może być wyzwalany częściej niż co 20 ms.

Każdy raport zwarcia jest przechowywany jako plik; przy czym przekaźnik może pomieścić maksymalnie 15 plików. 16. 
wyzwolenie rejestrowania powoduje nadpisanie najstarszego pliku.

Poszczególne funkcje raportów zwarć przechowują swoje pliki w tej samej pamięci. Szesnasty raport zastępuje pierwszy 
niezależnie od tego, która funkcja raportów zwarć wygenerowała szesnasty raport czy też pierwsze raporty.

Do przeglądania wszystkich zarejestrowanych danych konieczne jest oprogramowanie EnerVista. Na wyświetlaczu na 
pokrywie przedniej przekaźnika można zobaczyć datę i godzinę wyzwolenia rejestracji, rodzaj zwarcia, lokalizację 
odległościową zwarcia oraz liczbę cykli SPZ.

Ustawienie FAULT REPORT 1 SOURCE służy do wyboru źródła dla prądów i napięć wejściowych i wykrywania zakłóceń. W 
przypadku zastosowania całkowicie równoległych linii można zaprogramować raport zwarcia tak, aby zastosować 
kompensację dla wzajemnego sprzężenia składowej kolejności zerowej pomiędzy liniami równoległymi podczas obliczania 
rezystancji zwarcia i impedancji pętli zwarcia. Jeżeli ta kompensacja jest wymagana, prąd doziemny (3I_0) z linii 
równoległej musi być podłączony do przekładnika prądowego wejścia doziemnego w banku CT skonfigurowanym w 
ustawieniu FAULT REPORT 1 SOURCE z taką samą polaryzacją, co wejście prądu fazowego skonfigurowane w tym samym 
źródle.

Ustawienie FAULT 1 REPORT TRIG przypisuje argument FlexLogic reprezentujący człon/człony zabezpieczające, które 
wymagają obliczeń operacyjnych lokalizacji zwarcia. Ten sygnał inicjuje obliczenia odległości do zwarcia. Impedancje 
FAULT REPORT 1 Z1 MAG, FAULT REPORT 1 Z0 MAG i FAULT REPORT 1 Z0M MAG wprowadza się w omach strony wtórnej.

W przypadku zastosowania całkowicie równoległych linii Z0M MAG/ANG to wzajemna impedancja składowej zerowej dla 
całej linii potrzebna do skompensowania obliczenia rezystancji zwarcia i impedancji pętli zwarcia.

Ustawienie FAULT REPORT 1 VT SUBSTITUTION nastawia się na opcję “None”, jeżeli przekaźnik jest zasilany z VT połączonych 
w gwiazdę. Jeżeli wykorzystywane są VT połączone w trójkąt i przekaźnik jest zasilany napięciem punktu neutralnego 
(3V0), to ustawienie nastawia się na “V0”. Metoda pozostanie dokładna, ponieważ lokalizator zwarć zestawia pomiary 
napięć międzyprzewodowych z pomiarami napięcia punktu neutralnego, aby odtworzyć napięcia przewodowe doziemne. 
Szczegółowe informacje, patrz menu ACTUAL VALUES  RECORDS  FAULT REPORTS. Konieczne jest skonfigurowanie 
napięcia trójkątowego i napięcia punktu neutralnego w źródle wskazanym jako wejścia dla raportu zwarcia. Ponadto 
przekaźnik sprawdza, czy skonfigurowany sygnał pomocniczy jest oznaczony przez użytkownika jako “Vn” (w konfiguracji 
VT) i wstrzymuje lokalizowanie zwarcia, jeżeli sygnał pomocniczy będzie oznaczony w inny sposób.

Jeżeli napięcie punktu neutralnego otwartego trójkąta nie będzie dostępne dla przekaźnika, możliwe jest przybliżenie 
poprzez założenie, że brakująca składowa zerowa napięcia to odwrócony spadek napięcia wytworzony przez składową 
zerową prądu i podana przez użytkownika równoważna impedancja składowej zerowej dla systemu za przekaźnikiem: V0 
= –Z0  I0. Aby załączyć ten tryb działania, należy nastawić ustawienie FAULT REPORT 1 VT SUBSTITUTION na “I0”.

Ustawienia FAULT REP 1 SYSTEM Z0 MAG i FAULT REP 1 SYSTEM Z0 ANGLE są wykorzystywane tylko wtedy, gdy wartość 
ustawienia VT SUBSTITUTION to “I0”. Amplitudę należy wprowadzić w omach strony wtórnej. Ta impedancja to średnia 
wartość równoważna systemu za przekaźnikiem. Można ją obliczyć jako impedancję Thevenina składowej zerowej na 
lokalnej szynie z odłączoną zabezpieczaną linią/linią zasilającą. Metoda jest dokładna tylko wtedy, gdy ustawienie idealnie 
odpowiada rzeczywistej impedancji sieci w trakcie zwarcia. Jeżeli sieć wykazuje się zbyt dużą zmiennością, to podejście 
wzbudza wątpliwości, i stosownie do tego traktuje się wyniki lokalizacji zwarć w przypadku zwarć doziemnych 
pojedynczego przewodu. Należy pamiętać o tym, że punkty uziemienia w pobliżu instalacji mają wpływ na impedancję 
składowej zerowej sieci (uziemione obciążenia, reaktory, transformatory połączone w zygzag, baterie kondensatorów 
bocznikujących itd.).
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5.3.9  Oscylografia

5.3.9.1  Menu
SETTINGS  PRODUCT SETUP  OSCILLOGRAPHY

Zapisy oscylograficzne zawierają przebiegi utrwalone z częstotliwością próbkowania jak również inne dane przekaźnika z 
momentu wyzwolenia rejestracji. Zapisy oscylograficzne są wyzwalane programowalnym argumentem FlexLogic. Możliwe 
jest utrwalenie wielu zapisów oscylograficznych jednocześnie.

Gdy oprogramowanie EnerVista UR Setup tworzy nowy plik ustawień, funkcja inteligentnych wartości domyślnych 
automatycznie wprowadza podstawową konfigurację oscylografii. Podstawowa konfiguracja zmienia fabryczne wartości 
domyślne tak, aby liczba próbek na cykl wynosiła 32, dodaje wybrane kanały cyfrowe i analogowe, które często mają 
znaczenie, a także dodaje równanie FlexLogic do wyzwalania rejestrowania oscylografii. Należy sprawdzić i zaktualizować 
konfigurację podstawową odpowiednio dla danego zastosowania.

Wartość ustawienia NUMBER OF RECORDS (liczba zapisów) można wybierać, ale liczba cykli utrwalonych w jednym zapisie 
różni się znacząco w zależności od innych czynników np. częstotliwość próbkowania i liczby modułów w eksploatacji. W 
przypadku oscylografii mamy stałą wielkość przechowywanych danych; im więcej danych zostaje utrwalonych, tym mniej 
cykli będzie utrwalonych w zapisie. Liczbę cykli utrwalanych w zapisie można znaleźć w menu ACTUAL VALUES  RECORDS 
 OSCILLOGRAPHY. W poniższej tabeli przedstawiono przykłady konfiguracji z odpowiadającymi im liczbami cykli na 
zapis. Minimalna liczba zapisów oscylograficznych wynosi trzy.

Table 5-13: Przykład liczby cykli/zapis oscylograficzny

TRIGGER MODE (tryb wyzwalania rejestracji) — nowy zapis zostaje automatycznie nadpisany na starszym zapisie, gdy w 
ustawieniu TRIGGER MODE wybrano opcję „Automatic Overwrite.”

 OSCILLOGRAPHY
  NUMBER OF RECORDS:

 5
Zakres: 1 do 64 w krokach po 1

 TRIGGER MODE:
Automatic Overwrite

Zakres: Automatic Overwrite, Protected

 TRIGGER POSITION:
50%

Zakres: 0 do 100% w krokach po 1

 TRIGGER SOURCE:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 AC INPUT WAVEFORMS:
16 samples/cycle

Zakres: Off; 8, 16, 32, 64 samples/cycle

  TORY CYFROWE


Patrz poniżej

  ANALOG CHANNELS


Patrz poniżej

Zapisy CT/VT Częstotliwość 
próbkowania

Kanały cyfrowe Kanały 
analogowe

Cykle na
zapis

3 1 32 32 16 2399

3 1 64 32 16 1450

16 1 32 32 16 666

16 1 64 32 16 402

32 1 32 32 16 352

32 1 64 32 16 213

3 2 32 32 16 1516

3 2 64 32 16 851

16 2 32 32 16 421
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TRIGGER POSITION (pozycja wyzwalania rejestracji) — to ustawienie należy nastawić na procent całkowitego rozmiaru bufora 
(np.10%, 50%, 75% itd.). Pozycja wyzwalania rejestracji równa 25% składa się w 25% z danych sprzed momentu 
wyzwolenia rejestracji oraz w 75% - z danych po momencie wyzwolenia rejestracji.

TRIGGER SOURCE (źródło wyzwalania rejestracji) — zawsze utrwalane w oscylografii, to może być dowolny parametr FlexLogic 
(stan członu,  zestyk wejściowy, wyjście wirtualne itd.). Częstotliwość próbkowania w przekaźniku wynosi 64 próbki na cykl.

AC INPUT WAVEFORMS (przebiegi wejść AC) — określa częstotliwość próbkowania, z jaką zapisywane są sygnały wejść AC 
(czyli prąd i napięci). Zmniejszenie częstotliwości próbkowania pozwala na zapisywanie dłuższych zapisów. To ustawienie 
nie ma wpływu na wewnętrzną częstotliwość próbkowania przekaźnika, która zawsze wynosi 64 próbki na cykl. To znaczy, 
nie ma ono wpływu na podstawowe obliczenia w urządzeniu.

5.3.9.2  Kanały cyfrowe
SETTINGS  PRODUCT SETUP  OSCILLOGRAPHY  DIGITAL CHANNELS

DIGITAL 1(63) CHANNEL (kanał cyfrowy 1(63)) — to ustawienie służy do wyboru stanu argumentu FlexLogic rejestrowanego w 
śladzie oscylograficznym. Długość poszczególnych śladów oscylograficznych zależy od liczby wybranych tutaj 
parametrów. Parametry nastawione na „Off” są ignorowane.

Aby szybko uzupełnić wiersze w oknie offline, należy użyć Ctrl C/V, aby skopiować i wkleić albo kliknąć, a potem dwukrotnie 
kliknąć wiersz, aby wyświetlić okno szybkiego wyboru.

Figure 5-49: Okno szybkiego wyboru

5.3.9.3  Kanały analogowe
SETTINGS  PRODUCT SETUP  OSCILLOGRAPHY  ANALOG CHANNELS

Te ustawienia służą do wyboru wartości rzeczywistej pomiaru rejestrowanej w śladzie oscylograficznym. Długość 
poszczególnych śladów oscylograficznych zależy od liczby wybranych tutaj parametrów. Parametry nastawione na „Off” 
są ignorowane. Parametry dostępne w danym przekaźniku zależą od;

• rodzaju przekaźnika,

• rodzaju i liczby zainstalowanych modułów sprzętowych CT/VT oraz

Po wprowadzeniu zmian w ustawieniach oscylografii wykasowane zostają wszystkie zapisy oscylograficzne.

 DIGITAL CHANNELS
  DIGITAL CHANNEL 1:

Wył.
Zakres: argument FlexLogic



 DIGITAL CHANNEL 63:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 ANALOG CHANNELS
 

ANALOG CHANNEL 1:
Wył.

Zakres: Off, dowolny parametr FlexAnalog/wartości 
rzeczywistej




ANALOG CHANNEL 16:
Wył.

Zakres: Off, dowolny parametr FlexAnalog/wartości 
rzeczywistej
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• rodzaju i liczby zainstalowanych modułów sprzętowych wejść analogowych.

Listę wszystkich możliwych analogowych parametrów wartości rzeczywistych pomiaru przedstawiono w Załączniku A: 
Parametry FlexAnalog. Numer indeksu parametru podany w każdej z tabel służy przyspieszeniu wyboru parametrów na 
wyświetlaczu przekaźnika. Przeglądanie listy parametrów za pomocą klawiatury i wyświetlacza na przekaźniku może 
zająć dużo czasu — wprowadzenie tego numeru z klawiatury przekaźnika powoduje wyświetlenie odpowiedniego 
parametru.

Wszystkie osiem kanałów modułów CT/VT są zapisywane w pliku oscylografii. Kanały modułów CT/VT mają następujące 
nazwy:

<litera_gniazda><numer_zacisku>—<I lub V><faza A, B lub C, albo wejście 4.>

Czwarte wejście prądowe w banku ma nazwę IG, zaś czwarte wejście napięciowe w banku ma nazwę VX. Na przykład F2-
IB oznacza sygnał IB na zacisku 2 modułu CT/VT w gnieździe F.

W przypadku braku modułów CT/VT oraz modułów wejść analogowych plik nie zawiera śladów analogowych; pojawią się 
w nim tylko ślady cyfrowe.

5.3.10  Rejestrator danych
SETTINGS  PRODUCT SETUP  DATA LOGGER

Rejestrator danych pobiera próbki i rejestruje do 16 kanałów analogowych z częstotliwością próbkowania określoną przez 
użytkownika. Te zarejestrowane dane można pobrać do oprogramowania EnerVista UR Setup i wyświetlać z parametrami 
na osi pionowej i czasem na osi poziomej. Wszystkie dane są przechowywane w pamięci nieulotnej, zatem informacje 
zostają zachowane w przypadku utraty zasilania przekaźnika.

W przypadku stałej prędkości próbkowania można skonfigurować rejestrator danych na kilka kanałów w długim okresie 
lub na większą liczbę kanałów w krótszym okresie. Przekaźnik automatycznie dzieli dostępną pamięć pomiędzy używane 
kanały. W poniższej tabeli przedstawiono przykłady pojemności pamięci dla częstotliwości systemu równej 60 Hz.

 DATA LOGGER
  DATA LOGGER MODE:

Ciągły
Zakres:  Continuous, Trigger

 DATA LOGGER TRIGGER:
Wył.

Zakres:  argument FlexLogic

 DATA LOGGER RATE:
60000 msek.

Zakres:  15 do 3600000 ms w krokach po 1


DATA LOGGER CHNL 1:
Wył.

Zakres:  Off, dowolny parametr FlexAnalog/wartości 
rzeczywistej




DATA LOGGER CHNL 16:
Wył.

Zakres:  Off, dowolny parametr FlexAnalog/wartości 
rzeczywistej

 DATA LOGGER CONFIG:
0 CHNL x 0.0 DAYS

Zakres:  Nie dotyczy - przedstawia tylko dane 
obliczane
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Table 5-14: Przykładowa pojemność pamięci rejestratora danych

DATA LOGGER MODE (tryb rejestratora danych) — to ustawienie służy do konfigurowania trybu pracy rejestratora danych. 
Ustawienie opcji „Continuous” (ciągły) powoduje, że rejestrator danych aktywnie rejestruje wszystkie skonfigurowane 
kanały z częstotliwością określoną w ustawieniu DATA LOGGER RATE (częstotliwość rejestratora danych). Rejestrator danych w 
tym trybie jest nieczynny, gdy nie są skonfigurowane żadne kanały. Po ustawieniu opcji „Trigger” (wyzw. rejestracji) 
rejestrator danych rejestruje wszystkie skonfigurowane kanały w momencie wystąpienia zbocza narastającego 
argumentu FlexLogic dla źródła DATA LOGGER TRIGGER. Rejestrator danych ignoruje wszystkie późniejsze wyzwolenia 
rejestracji i kontynuuje rejestrowanie danych aż do zapełnienia aktywnego zapisu. Gdy rejestrator danych jest już pełny, 
potrzebna jest komenda CLEAR DATA LOGGER, aby wykasować zapis rejestratora danych, zanim możliwe będzie 
uruchomienie nowego zapisu. Wykonanie komendy CLEAR DATA LOGGER zatrzymuje również bieżący zapis i resetuje 
rejestrator danych tak, aby był gotowy na następne wyzwolenie rejestracji.

DATA LOGGER TRIGGER (wyzwolenie rejestracji przez rejestrator danych) — to ustawienie służy do wyboru sygnału, który 
wywoła rozpoczęcie nowego zapisu przez rejestrator danych. Jako źródło wyzwolenia rejestracji można wykorzystać 
dowolny argument FlexLogic. To ustawienie ma zastosowanie tylko w przypadku ustawienia trybu na opcję „Trigger”.

DATA LOGGER RATE (częstotliwość rejestratora danych) — to ustawienie służy do określenia, co jaki przedział czasu 
rejestrowane są dane dotyczące wartości rzeczywistych.

DATA LOGGER CHNL 1(16) (kanał rejestratora danych 1(16)) — to ustawienie służy do wyboru wartości rzeczywistej pomiaru, 
która ma być rejestrowana w Kanale 1(16) dziennika danych. Parametry dostępne w danych przekaźniku zależą od: 
rodzaju przekaźnika, rodzaju i liczby zainstalowanych modułów sprzętowych CT/VT oraz rodzaju i liczby zainstalowanych 
modułów sprzętowych wejść analogowych. Po uruchomieniu przekaźnik automatycznie przygotowuje listę parametrów. 
Listę wszystkich możliwych analogowych parametrów wartości rzeczywistych pomiaru przedstawiono w Załączniku A: 
Parametry FlexAnalog. Numer indeksu parametru podany w każdej z tabel służy przyspieszeniu wyboru parametrów na 
wyświetlaczu przekaźnika. Przeglądanie listy parametrów za pomocą klawiatury/wyświetlacza na przekaźniku może zająć 
dużo czasu — wprowadzenie tego numeru z klawiatury przekaźnika powoduje wyświetlenie odpowiedniego parametru.

DATA LOGGER CONFIG (konfig. rejestratora danych) — na tym ekranie wyświetlana jest całkowity czas, przez jaki rejestrator 
danych może rejestrować kanały, dla których nie wybrano opcji „Off”, bez nadpisywania poprzednich danych.

Częstotliwość 
próbkowania

Kanały Dni Pojemność pamięci

15 ms 1 0.1 482 s

8 0.1 60 s

9 0.1 54 s

16 0.1 30 s

1000 ms 1 0.3 32729 s

8 0.1 4091 s

9 0.1 3637 s

16 0.1 2046 s

60000 ms 1 22.7 1963710 s

8 2.8 245460 s

9 2.5 218190 s

16 1.4 127230 s

3600000 ms 1 1362.1 117822600 s

8 170.2 14727600 s

9 151.3 13091400 s

Zmiana dowolnego ustawienia, które ma wpływ na działanie rejestratora danych powoduje wykasowanie danych z 
dziennika.
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5.3.11  Zapotrzebowanie
SETTINGS  PRODUCT SETUTP  DEMAND

Przekaźnik mierzy zapotrzebowanie na prąd na każdej fazie oraz zapotrzebowanie trójfazowe na moc czynną, bierną i 
pozorną. Dla wygody użytkownika możliwe jest wybranie metod osobno dla prądu i dla mocy. Przewidziano ustawienia, 
dzięki którym użytkownik może emulować powszechne techniki pomiaru zapotrzebowania stosowane w zakładach 
elektroenergetycznych, do celów statystyki lub sterowania. Jeżeli w ustawieniu CRNT DEMAND METHOD (metoda dot. 
zapotrzebowania prądu) wybrana będzie opcja „Block Interval” a w ustawieniu DEMAND TRIGGER (wyzwolenie 
zapotrzebowania) - opcja „Off”, wówczas stosowana będzie metoda 2 opisana poniżej. Jeżeli ustawienie DEMAND TRIGGER 
zostanie przypisane do dowolnego innego argumentu FlexLogic, wówczas stosowana będzie metoda 2a opisana poniżej.

Przekaźnik można nastawić na obliczanie zapotrzebowania za pomocą którejkolwiek z poniższych trzech metod.

5.3.11.1  Metoda obliczeń 1: cieplna wykładnicza (opcja Thermal exponential)
Ta metoda emuluje działanie analogowego miernika zapotrzebowania cieplnego rejestrującego wartości szczytowe. 
Przekaźnik mierzy wielkość (prąd skuteczny, moc czynna, moc bierna lub moc pozorna) na każdej fazie co sekundę i 
przyjmuje, że wielkość w obwodzie zachowuje tę wartość do momentu aktualizacji przez następny pomiar. Oblicza 
„równoważnik cieplny zapotrzebowania” na podstawie następującego równania:

Eq. 5-6

gdzie

d = wartość zapotrzebowania po przyłożeniu wielkości wejściowej przez czas t (w minutach)
D = wielkość wejściowa (stała)
k = 2.3 / czas odpowiedzi cieplnej 90%

Na ilustracji przedstawiono charakterystykę czasu odpowiedzi cieplnej 90% w ciągu 15 minut. Nastawa ustala czas do 
osiągnięcia 90% wartości stanu ustalonego jako czas odpowiedzi instrumentu analogowego. Wartość stanu ustalonego 
przyłożona przez dwukrotność czasu odpowiedzi wskazuje na 99% wartości.

Figure 5-50: Charakterystyka zapotrzebowania cieplnego

5.3.11.2  Metoda obliczeń 2: interwał blokowy (opcja Block interval)
Ta metoda służy do obliczenia średniej liniowej wielkości (prąd skuteczny, moc czynna, moc bierna lub moc pozorna) dla 
zaprogramowanego interwału zapotrzebowania, zaczynając codziennie o godzinie 00:00:00 (czyli 12 w nocy). 1440 minut 
na dobę zostaje podzielonych na liczbę bloków zgodnie z zaprogramowanym interwałem czasu. Każda nowa wartość 
zapotrzebowania zostaje udostępniona na koniec poszczególnych interwałów czasu.

 DEMAND
  CRNT DEMAND METHOD:

Thermal Exponential
Zakres: Thermal Exponential, Block Interval, Rolling 
Demand

 POWER DEMAND METHOD:
Thermal Exponential

Zakres: Thermal Exponential, Block Interval, Rolling 
Demand

 DEMAND INTERVAL:
15 MIN

Zakres: 5, 10, 15, 20, 30, 60 minutes

 DEMAND TRIGGER:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic
Uwaga: do obliczeń z użyciem metody 2a
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5.3.11.3  Metoda obliczeń 2a: Interwał blokowy (opcja Block interval) (z wyzwoleniem logiki 
rozpoczęcia interwału zapotrzebowania)
Ta metoda służy do obliczenia średniej liniowej wielkości (prąd skuteczny, moc czynna, moc bierna lub moc pozorna) dla 
interwału pomiędzy kolejnymi impulsami wejściowymi logiki rozpoczęcia interwału zapotrzebowania. Każda nowa 
wartość zapotrzebowania zostaje udostępniona na koniec poszczególnych impulsów. Należy przypisać argument 
FlexLogic do ustawienia DEMAND TRIGGER, aby zaprogramować wejście dla nowych impulsów interwału zapotrzebowania.

5.3.11.4  Metoda obliczeń 3: Zapotrzebowanie ruchome (opcja Rolling demand)
Ta metoda służy do obliczenia średniej liniowej wielkości (prąd skuteczny, moc czynna, moc bierna lub moc pozorna) dla 
zaprogramowanego interwału zapotrzebowania, tak samo jak w przypadku opcji interwału blokowego. Wartość jest 
aktualizowana co minutę i wskazuje na zapotrzebowania w interwale czasu bezpośrednio przed momentem aktualizacji.

5.3.12  LEDy programowane przez użytkownika

5.3.12.1  Menu - panele przednie zaawansowany i standardowy
SETTINGS  PRODUCT SETUP  USER-PROGRAMMABLE LEDS

5.3.12.2  Menu - graficzny panel przedni
SETTINGS  PRODUCT SETUP  USER-PROGRAMMABLE LEDS

Diody można dostosować tak, aby świeciły się wtedy, gdy wybrany argument FlexLogic jest w stanie logicznej 1. Podobnie 
można dostosować diody wyzwalania (wyłącznika) i alarmu. Przewidziano również funkcję testu diod, aby zapewnić 
prawidłowe działanie wszystkich diod.

Jeżeli do ustawienia DEMAND TRIGGER nie przypisano żadnego wyzwolenia a w ustawieniu CRNT DEMAND METHOD 
wybrano opcję „Block Interval”, należy użyć metodę obliczeń 2. Jeżeli przypisano wyzwolenie, wówczas 
maksymalny dopuszczalny czas pomiędzy dwoma sygnałami wyzwolenia wynosi 60 minut. Jeżeli w ciągu 60 minut 
nie pojawi się żaden sygnał wyzwolenia, obliczenia zapotrzebowania będą wykonywane i udostępnianie, a 
algorytm będzie resetować się i uruchamiać nowy cykl obliczeń. Minimalny wymagany czas dla zamknięcia zestyku 
wyzwolenia wynosi 20 µs.

 USER-PROGRAMMABLE
 LEDS   Test diod LED

 
Patrz poniżej

  TRIP & ALARM LEDS
 

See page 5-132

  USER-PROGRAMMABLE
 LED 1

See page 5-132



  USER-PROGRAMMABLE
 DIODA 48

 USER-PROGRAMMABLE
 LEDS   Test diod LED

 
Patrz poniżej

  TRIP & ALARM LEDS
 

See page 5-132

  EVENT CAUSE LED 1
 

See page 5-133



  EVENT CAUSE LED 9
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5.3.12.3  Test diod
SETTINGS  PRODUCT SETUP  USER-PROGRAMMABLE LEDS  LED TEST

Załączenie testu diod LED powoduje, że może on zostać zainicjowany przez dowolny stan wejścia cyfrowego lub stan 
zaprogramowany przez użytkownika np. przycisk programowany przez użytkownika. Ustawienie LED TEST CONTROL 
(sterowanie testem diod) służy do skonfigurowania argumentu sterowania. Test obejmuje wszystkie diody, w tym diody 
opcjonalnych przycisków programowanych przez użytkownika.

Dla zaawansowanych i standardowych paneli przednich test ma następujące trzy etapy:

1. Wszystkie 62 diody na przekaźniku zostają zapalone. Jest to szybki test, aby sprawdzić, czy nie ma „przepalonych” 
diod. Ten etap trwa tak długo, jak długo włączone jest wejście sterowania, maksymalnie jedną minutę. Po upływie 
jednej minuty test zostaje zakończony.

2. Wszystkie diody zostają wyłączone, a następnie diody są włączane po kolei, na jedną sekundę i wyłączane. Procedura 
testu rozpoczyna się od lewego górnego panelu i przechodzi z góry do dołu w poszczególnych kolumnach diod. Ten 
test sprawdza, czy nie wystąpiły usterki sprzętu, które powodują, że jeden punkt logiczny włącza więcej niż jedną 
diodę. Ten etap można przerwać w dowolnym momencie.

3. Wszystkie diody zostają włączone. Jedna dioda na raz gaśnie na jedną sekundę, a następnie zostaje włączona z 
powrotem. Procedura testu rozpoczyna się od lewego górnego panelu i przechodzi z góry do dołu w poszczególnych 
kolumnach diod. Ten test sprawdza, czy nie wystąpiły usterki sprzętu, które powodują, że jeden punkt logiczny 
wyłącza więcej niż jedną diodę. Ten etap można przerwać w dowolnym momencie.

Dla graficznego panelu przedniego test ma następujące etapy:

1. Wszystkie 22 diody na przekaźniku zostają zapalone. Jest to szybki test, aby sprawdzić, czy nie ma „przepalonych” 
diod. Ten etap trwa tak długo, jak długo włączone jest wejście sterowania, maksymalnie jedną minutę. Po upływie 
jednej minuty test zostaje zakończony.

2. Wszystkie diody zostają wyłączone, a następnie diody są włączane po kolei (światło pomarańczowe) na jedną 
sekundę i wyłączane. Procedura testu rozpoczyna się od lewego górnego panelu i przechodzi z góry do dołu dla 
wszystkich 14 diod. Potem testowane w ten sposób jest osiem diod na przyciskach. Ten test sprawdza, czy nie 
wystąpiły usterki sprzętu, które powodują, że jeden punkt logiczny włącza więcej niż jedną diodę. Ten etap można 
przerwać w dowolnym momencie.

3. Wszystkie diody zostają włączone i świecą się na pomarańczowo. Jedna dioda na raz gaśnie na jedną sekundę, a 
następnie zostaje włączona z powrotem. Procedura testu rozpoczyna się od lewego górnego panelu i przechodzi z 
góry do dołu dla wszystkich 14 diod. Potem testowane w ten sposób jest osiem diod na przyciskach. Ten test 
sprawdza, czy nie wystąpiły usterki sprzętu, które powodują, że jeden punkt logiczny wyłącza więcej niż jedną diodę. 
Ten etap można przerwać w dowolnym momencie.

4. Dodatkowo, etapy 2 i 3 są powtarzane dwukrotnie dla pięciu diod statusu urządzenia i dziewięciu diod przyczyn 
zdarzeń, raz z kolorem zielonym i raz z kolorem czerwonym.

W trakcie testu to sekwencja testowa steruje diodami, a nie funkcje zabezpieczenia, sterowania czy monitorowania. 
Jednak mechanizm sterowania diodami akceptuje wszystkie zmiany stanów diod generowane przez przekaźnik i zapisuje 
rzeczywiste stany diod (wł. lub wył.) w pamięci. Po zakończeniu testu diody pokazują rzeczywisty stan, jaki wynika z 
odpowiedzi przekaźnika w trakcie testu. Przycisk zerowania nie kasuje żadnych celów w trakcie trwania testu diod.

Na czas trwania testu nastawiany jest dedykowany argument FlexLogic LED TEST IN PROGRESS (test diod w toku). Po 
zainicjowaniu sekwencji testowe następuje zapisanie w rejestratorze zdarzeń zdarzenia LED TEST INITIATED (zainicjowano 
test diod).

Kontrolę nad całą procedurą testu ma użytkownik. W szczególności etap 1 może trwać tak długo, jak potrzeba, a stopnie 2 
i 3 można przerwać. Test reaguje na pozycję i narastające zbocza wejścia sterowniczego zdefiniowanego w ustawieniu 
LED TEST CONTROL. Impulsy sterownicze muszą trwać po co najmniej 250 ms, aby przyniosły skutek. Na poniższym 
schemacie objaśniono sposób przeprowadzenia testu.

 Test diod LED
  LED TEST FUNCTION:

Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 LED TEST CONTROL:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic
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Figure 5-51: Sekwencja testu diod

Przykład zastosowania 1
Załóżmy, że musimy sprawdzić za pomocą programowanego przez użytkownika przycisku 1, czy żadna dioda nie jest 
„przepalona”. Należy zastosować poniższe ustawienia.

Skonfigurować programowany przez użytkownika przycisk 1 poprzez następujące wpisy w menu SETTINGS  PRODUCT 
SETUP  USER-PROGRAMMABLE PUSHBUTTONS  USER PUSHBUTTON 1. (Opcja będzie wyświetlona tylko po jej zakupieniu.)

PUSHBUTTON 1 FUNCTION (funkcja przycisku 1): “Self-reset”
PUSHBTN 1 DROP-OUT TIME (czas odpadnięcia przycisku 1): “0.10 s”

Skonfigurować test diod tak, aby rozpoznawać programowany przez użytkownika przycisk 1, poprzez następujące wpisy 
w menu SETTINGS  PRODUCT SETUP  USER-PROGRAMMABLE LEDS  LED TEST:

LED TEST FUNCTION (funkcja testu diod): “Enabled”
LED TEST CONTROL (sterowanie testem diod): „PUSHBUTTON 1 ON”

Test zostaje zainicjowany w momencie naciśnięcia programowanego przez użytkownika przycisku 1. Przyciskać przycisk 
przez cały czas oglądania diod. Po zakończeniu oględzin należy zwolnić przycisk. Następnie przekaźnik automatycznie 
rozpocznie etap 2. W tym momencie można anulować test naciskając przycisk.

Przykład zastosowania 2
Przyjmijmy, że potrzeba sprawdzić, czy żadne diody nie są „przepalone” a także sprawdzić diody pojedynczo pod kątem 
innych usterek. Do przeprowadzenia testu należy użyć programowanego przez użytkownika przycisku 1.

Po zastosowaniu ustawień z przykładu zastosowania 1 przytrzymać przycisk na tyle długo, aby przetestować wszystkie 
diody. Po zakończeniu zwolnić przycisk, po czym przekaźnik automatycznie rozpocznie etap 2. Po zakończeniu etapu 2 
następuje automatycznie rozpoczęcie etapu 3. Test można anulować w dowolnym momencie, naciskając przycisk.
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5.3.12.4  Diody wyzwalania i alarmu
SETTINGS  PRODUCT SETUP  USER-PROGRAMMABLE LEDS  TRIP & ALARMS LEDS

Diody wyzwalania i alarmu znajdują się w pierwszej kolumnie diod (panele przednie zaawansowane i graficzne) i na 
panelu diod 1 (standardowy panel przedni). Każdą diodę można dostosować tak, aby włączała się wtedy, gdy wybrany 
argument FlexLogic jest w stanie logicznej 1.

5.3.12.5  Programowana przez użytkownika dioda 1(48)
SETTINGS  PRODUCT SETUP  USER-PROGRAMMABLE LEDS  USER-PROGRAMMABLE LED 1(48)

W przypadku zaawansowanych i standardowych paneli przednich przewidziano 48 bursztynowych diod rozmieszczonych 
na panelach diod na przekaźniku. Każdy z tych wskaźników można zaprogramować tak, aby świecił się wtedy, gdy 
wybrany argument FlexLogic jest w stanie logicznej 1.

W przypadku standardowego panelu przedniego diody są rozmieszczone w następujący sposób:

• panel diod 2 — programowane przez użytkownika diody od 1 do 24

• panel diod 3 — programowane przez użytkownika diody od 25 do 48

W przypadku zaawansowanego panelu przedniego diody są rozmieszczone w następujący sposób:

• kolumna diod 2 — programowane przez użytkownika diody od 1 do 12

• kolumna diod 3 — programowane przez użytkownika diody od 13 do 24

• kolumna diod 4 — programowane przez użytkownika diody od 25 do 36

• kolumna diod 5 — programowane przez użytkownika diody od 37 do 48

Informacje na temat tych indeksowanych diod można znaleźć w punkcie Wskaźniki diodowe w rozdziale 4.

Ustawienia programowanych przez użytkownika diod służą do wyboru argumentów FlexLogic do sterowania diodami. Po 
wybraniu w ustawieniu LED 1 TYPE (typ diody 1) opcji „Self-Reset” (samozerowanie, ustawienie domyślne) dioda świeci się 
lub nie stosownie do stanu wybranego argumentu danej diody. Wybranie opcji „Latched” (zablokowane) w ustawieniu LED 
1 TYPE powoduje, że kiedy dioda zaświeci się, to będzie ona świecić się aż do momentu wyzerowania jej za pomocą 
przycisku RESET umieszczonego na panelu przednim, z urządzenia zdalnego za pośrednictwem kanału komunikacyjnego 
lub z dowolnego zaprogramowanego argumentu, nawet jeżeli stan argumentu diody zostanie dezaktywowany.

 TRIP & ALARM LEDS
  TRIP LED INPUT:

Wył.
Zakres: argument FlexLogic

 ALARM LED INPUT:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 USER-PROGRAMMABLE
 DIODA 1  LED 1 OPERAND:

Wył.
Zakres: argument FlexLogic

 LED 1 TYPE:
Samozerowanie

Zakres: samoresetowane, zatrzaskiwane
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Table 5-15: Zalecane ustawienia dla diod programowanych przez użytkownika

Przykład aktywacji grupy można znaleźć w dalszej części niniejszego rozdziału, na ilustracji w punkcie Grupy ustawień w 
punkcie Człony sterowania.

5.3.12.6  Dioda przyczyny zdarzenia LED 1(9)
SETTINGS  PRODUCT SETUP  USER-PROGRAMMABLE LEDS  EVENT CAUSE LED 1(9)

W przypadku graficznego panelu przedniego ustawienia diod przyczyn zdarzeń służą do wyboru argumentów FlexLogic 
do sterowania diodami.

LED 1 TYPE (typ diody 1) — nastawienie opcji "Self-Reset" (samozerowanie) powoduje, że dioda świeci się lub nie stosownie 
do stanu wybranego argumentu danej diody. Nastawienie opcji „Latched” (zablokowane) powoduje, że kiedy dioda 
zaświeci się, to będzie ona świecić się aż do momentu wyzerowania jej za pomocą przycisku RESET umieszczonego na 
panelu przednim, z urządzenia zdalnego za pośrednictwem kanału komunikacyjnego lub z dowolnego 
zaprogramowanego argumentu, nawet jeżeli stan argumentu diody zostanie dezaktywowany.

W tabeli wyszczególniono domyślne argumenty wejściowe i argumenty wyjściowe dla poszczególnych diod przyczyn 
zdarzeń.

Table 5-16: Domyślny argument wejściowy i wyjściowy dla diod przyczyn zdarzeń.

Ustawienie Parametr Ustawienie Parametr

LED 1 operand SETTING GROUP ACT 1 LED 13 operand Wył.

LED 2 operand SETTING GROUP ACT 2 LED 14 operand BREAKER 2 OPEN

LED 3 operand SETTING GROUP ACT 3 LED 15 operand BREAKER 2 CLOSED

LED 4 operand SETTING GROUP ACT 4 LED 16 operand BREAKER 2 TROUBLE

LED 5 operand SETTING GROUP ACT 5 LED 17 operand SYNC 1 SYNC OP

LED 6 operand SETTING GROUP ACT 6 LED 18 operand SYNC 2 SYNC OP

LED 7 operand Wył. LED 19 operand Wył.

LED 8 operand Wył. LED 20 operand Wył.

LED 9 operand BREAKER 1 OPEN LED 21 operand AR ENABLED

LED 10 operand BREAKER 1 CLOSED LED 22 operand AR DISABLED

LED 11 operand BREAKER 1 TROUBLE LED 23 operand AR RIP

LED 12 operand Wył. LED 24 operand AR LO

 EVENT CAUSE LED 1
  LED 1 OPERAND:

LED PICKUP
Zakres: argument FlexLogic

 LED 1 COLOR:
Zielony

Zakres: czerwony, zielony, pomarańczowy),

 LED 1 TYPE:
Self-Reset

Zakres: samoresetowane, zatrzaskiwane

Dioda LED Domyślny argument 
wejściowy

Argument wyjściowy Domyślny kolor

Dioda przyczyny 
zdarzenia LED 1

LED PICKUP EVENT CAUSE LED 1 Zielony

Dioda przyczyny 
zdarzenia LED 2

LED VOLTAGE EVENT CAUSE LED 2 Pomarańczowy

Dioda przyczyny 
zdarzenia LED 3

LED CURRENT EVENT CAUSE LED 3 Pomarańczowy

Dioda przyczyny 
zdarzenia LED 4

LED FREQUENCY EVENT CAUSE LED 4 Pomarańczowy

Dioda przyczyny 
zdarzenia LED 5

LED OTHER EVENT CAUSE LED 5 Pomarańczowy

Dioda przyczyny 
zdarzenia LED 6

LED PHASE A EVENT CAUSE LED 6 Pomarańczowy
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5.3.13  Autotesty programowane przez użytkownika
SETTINGS  PRODUCT SETUP  USER-PROGRAMMALBE SELF TESTS

Wszystkie główne alarmy autotestów są raportowane automatycznie ze wskazaniem odpowiednich argumentów 
FlexLogic, zdarzeń i celów.

To menu ustawień pozwala na załączanie i wyłączanie większości drugorzędnych alarmów autotestów.

W trybie Disabled (wyłączony) alarmy drugorzędne nie aktywują argumentu FlexLogic, nie powodują zapisu w 
rejestratorze zdarzeń ani wyświetlenia komunikatów celów. Ponadto nie generują one komunikatów ANY MINOR ALARM 
(dowolny alarm drugorzędny) lub ANY SELF-TEST (dowolny autotest). W trybie Enabled (załączony) alarmy drugorzędne 
nadal działają wraz innymi alarmami głównymi i drugorzędnymi. Informacje na temat głównych i drugorzędnych alarmów 
autostestów można znaleźć w punkcie Autotesty przekaźnika w rozdziale 7.

Gdy korzystamy z graficznego panelu przedniego i ustawiamy alarmy sygnalizatora, potrzeba załączyć funkcję również 
tutaj, w przeciwnym razie alarm nie zostanie uruchomiony.

Dioda przyczyny 
zdarzenia LED 7

LED PHASE B EVENT CAUSE LED 7 Pomarańczowy

Dioda przyczyny 
zdarzenia LED 8

LED PHASE C EVENT CAUSE LED 8 Pomarańczowy

Dioda przyczyny 
zdarzenia LED 9

LED NEUTRAL/GROUND EVENT CAUSE LED 9 Pomarańczowy

 USER-PROGRAMMABLE
 SELF TESTS  DIRECT RING BREAK

FUNCTION: Załączone
Zakres: Disabled, Enabled. Dotyczy jednostek 
wyposażonych w moduł bezpośrednich wejść/wyjść.

 DIRECT DEVICE OFF
FUNCTION: Załączone

Zakres: Disabled, Enabled. Dotyczy jednostek 
wyposażonych w moduł bezpośrednich wejść/wyjść.

 RxGOOSE OFF
FUNCTION: Załączone

Zakres: Wyłączone, włączone

 FIRST ETHERNET FAIL
FUNCTION: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone

 SEC. ETHERNET FAIL
FUNCTION: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone

 THIRD ETHERNET FAIL
FUNCTION: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone

 SFP MODULE FAIL
FUNCTION: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone

 BATTERY FAIL
FUNCTION: Załączone

Zakres: Wyłączone, włączone

 SNTP FAIL
FUNCTION: Załączone

Zakres: Wyłączone, włączone

 IRIG-B FAIL
FUNCTION: Załączone

Zakres: Wyłączone, włączone

 PTP FAIL
FUNCTION: Załączone

Zakres: Wyłączone, włączone

Dioda LED Domyślny argument 
wejściowy

Argument wyjściowy Domyślny kolor



CHAPTER 5: USTAWIENIA KONFIGURACJA PRODUKTU

C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL 5-135

5

5.3.14  Przyciski sterowania
SETTINGS  PRODUCT SETUP  CONTROL PUSHBUTTONS  CONTROL PUSHBUTTON 1(7)

Ta funkcja jest obsługiwana i przez zaawansowane i przez standardowe panele przednie.

Na panelach przednich, i standardowym i ulepszonym, umieszczono trzy standardowego przyciski sterowania, z 
oznaczeniem USER 1, USER 2 i USER 3. Są one programowane przez użytkownika i mogą służyć do różnych zastosowań np. 
przeprowadzenia testu diod, przełączania pomiędzy grupami ustawień oraz wywoływania i przewijania ekranów 
programowanych przez użytkownika.

Oprogramowanie układowe w wersji 3.2x i starszych używa tych trzech przycisków do ręcznego sterowania wyłącznikami. 
Zachowano tą funkcjonalność—jeżeli funkcja sterowania wyłącznikami zostanie skonfigurowana tak, aby używać tych 
trzech przycisków, nie można wykorzystywać ich jako przycisków sterowania programowanych przez użytkownika.

Rozmieszczenie przycisków sterowania przedstawiono na rysunkach poniżej.

Figure 5-52: Przyciski sterowania (zaawansowany panel przedni)

W przypadku zamówienia C60 z opcją 12 przycisków programowanych przez użytkownika standardowy panel przedni 
zawiera cztery dodatkowe przyciski sterowania.

Figure 5-53: Przyciski sterowania (standardowy panel przedni)

Zazwyczaj przycisków sterowania nie używa się do operacji krytycznych i nie są one chronione hasłem kontroli. Jednak 
użytkownik może dynamiczne załączać lub wyłączać przyciski sterowania, ze względów bezpieczeństwa, poprzez 
nadzorowanie ich argumentów wyjściowych.

 STEROWANIE
 PUSHBUTTON 1  CONTROL PUSHBUTTN 1 ID

CTRL PB 1
Zakres: do 20 znaków alfanumerycznych

 CONTROL PUSHBUTTON 1
FUNCTION: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone

 CONTROL PUSHBUTTON 1
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone
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Każdy przycisk sterowania potwierdza swój własny argument FlexLogic. Każdy argument musi zostać odpowiednio 
skonfigurowany, aby mógł wykonać żądaną funkcję. Każdy argument pozostaje potwierdzony przez cały czas naciskania 
przycisku i resetuje się w momencie zwolnienia przycisku. Przewidziano opóźnienie opadnięcia wynoszące 100 ms, dzięki 
czemu szybkie manipulowanie przyciskami jest rozpoznawane przez różne funkcje korzystające z przycisków sterowania 
jako wejść.

Po naciśnięciu przycisku zostaje zarejestrowane zdarzenie w zapisie zdarzenia (wg ustawień użytkownika). Zwolnienie 
przycisku nie powoduje zarejestrowania zdarzenia. Nie można jednocześnie naciskać przycisków na panelu przednim (w 
tym też przycisków sterowania) - danych przycisk należy zwolnić przed naciśnięciem następnego.

Przyciski sterowania mogą być programowane przez użytkownika tylko wtedy, gdy funkcja sterowania wyłącznikami nie 
została skonfigurowana do ręcznego sterowania przez USER 1 za pośrednictwem 3 przycisków, jak pokazano. Jeżeli 
sterowanie wyłącznikami skonfigurowano do sterowania ręcznego, zazwyczaj wykorzystuje ono większe, opcjonalne 
przyciski programowane przez użytkownika, dzięki czemu przyciski sterowania są dostępne dla innych zastosowań 
użytkownika.

Figure 5-54: Przycisk sterowania logika

5.3.15  Przyciski programowane przez użytkownika
SETTINGS  PRODUCT SETUP  USER-PROGRAMMABLE PUSHBUTTONS  USER PUSHBUTTON 1(16)

 USER PUSHBUTTON 1
  PUSHBUTTON 1

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Self-Reset, Latched, Disabled

 PUSHBTN 1 ID TEXT:
USER PB 1

Zakres: do 20 znaków alfanumerycznych

 PUSHBTN 1 ON TEXT: Zakres: do 20 znaków alfanumerycznych

 PUSHBTN 1 OFF TEXT: Zakres: do 20 znaków alfanumerycznych

 PUSHBTN 1 HOLD:
0.0 s

Zakres: 0.0 do 10.0 s w krokach po 0.1

 PUSHBTN 1 SET:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 PUSHBTN 1 RESET:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 PUSHBTN 1 AUTORST:
Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone

 PUSHBTN 1 AUTORST
DELAY: 1.0 s

Zakres: 0.2 do 600.0 s w krokach po 0.1

 PUSHBTN 1 REMOTE:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic
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Przyciski programowane przez użytkownika stanowią łatwą, bezbłędną metodą wprowadzania informacji o stanie 
cyfrowym (wł., wył.). Ich liczba zależy od zamówionego panelu przedniego.

• Zaawansowany poziomy panel przedni — 16 przycisków programowanych przez użytkownika

• Zaawansowany pionowy panel przedni — 6 przycisków programowanych przez użytkownika

• Standardowy poziomy panel przedni — 12 przycisków programowanych przez użytkownika

• Graficzny panel przedni — 16 przycisków programowanych przez użytkownika (osiem przycisków fizycznych, osiem 
przycisków interfejsu graficznego)

Stan cyfrowy można wprowadzać lokalnie (poprzez bezpośrednie naciśnięcie przycisku na panelu przednim lub opcjonalny 
interfejs graficznego panelu przedniego) lub zdalnie (za pośrednictwem argumentów FlexLogic) do równań FlexLogic, 
członów zabezpieczających oraz członów  sterowania. Typowe zastosowania obejmują sterowanie wyłącznikiem, 
blokowanie SPZ oraz zmiany grup ustawień. Na przykład można nastawić przyciski od 1 do 5 na wybieranie grup ustawień 
od 1 do 5 lub nastawić przycisk 1 na kasowanie zapisów zdarzeń. Przyciski programowane przez użytkownika są 
zabezpieczone hasłem na poziomie sterowania.

Przykład

Aby wykasować zapisy zdarzeń za pomocą przycisku 1, należy ustawić Settings > Product Setup > Clear Relay Records > 
Clear Event Records na argument FlexLogic PUSHBUTTON 1 ON. Następnie zaprogramować przycisk ustawiając Settings > 
Product Setup > User-Programmable Pushbuttons > Pushbutton 1 Function na "Self-reset." W przypadku graficznego 
panelu przedniego użycie przycisków bocznych od 9 do 16 do kasowania zapisów zdarzeń również wymaga 
zaprogramowania w schemacie jednokreskowym.

Na ilustracji przedstawiono konfigurowane przez użytkownika przyciski dla paneli przednich.

Figure 5-55: Przyciski programowane przez użytkownika (zaawansowany panel przedni)

 PUSHBTN 1 LOCAL:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 PUSHBTN 1 DROP-OUT
TIME: 0.00 s

Zakres: 0 do 60.00 s w krokach po 0.05

 PUSHBTN 1 LED CTL:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 PUSHBTN 1 MESSAGE:
Wyłączone

Zakres: Disabled, Normal, High Priority

 PUSHBUTTON 1
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone

W C60 przewidziano tę opcjonalną funkcję, której wybór  następuje w momencie zamawiania. Szczegółowe 
informacje - patrz kody zamówienia w rozdziale 2 i sprawdź kod zamówienia dla swojego urządzenia.

Przyciski programowane przez użytkownika wymagają panelu przedniego z tą opcją. Jeżeli panel przedni 
zamówiono osobno, należy zaktualizować oprogramowanie EnerVista w Maintenance > Change Front Panel.
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Figure 5-56: Przyciski programowane przez użytkownika (standardowy panel przedni)

Figure 5-57: Przyciski programowane przez użytkownika (graficzny panel przedni)

Przyciski i diody umieszczone na panelu przednim mogą mieć niestandardowe etykiety, co opisano w poprzednim 
rozdziale, w punkcie Etykiety na panel przedni.

Każdy przycisk potwierdza swoje własne argumenty „On” i „Off” FlexLogic (na przykład PUSHBUTTON 1 ON i PUSHBUTTON 1 
OFF). Te argumenty są dostępne dla każdego przycisku i są wykorzystywane do programowania określonych działań. Jeżeli 
aktywny jest jakikolwiek przycisk, potwierdzony jest argument ANY PB ON.

Każdy przycisk ma skojarzony ze sobą wskaźnik ledowy. Domyślnie wskaźnik ten pokazuje bieżący status 
odpowiadającego mu przycisku (wł. lub wył.). Można jednak przypisać każdy wskaźnik ledowy do dowolnego argumentu 
FlexLogic za pomocą ustawienia PUSHBTN 1 LED CTL.

Aktywowanie i dezaktywowanie przycisków programowanych przez użytkownika zależy od tego, czy zaprogramowano 
tryb zatrzaśnięcia czy samozerowania.

• Latched mode (tryb zatrzaśnięcia) — w trybie zatrzaśnięcia przycisk można wysterować (aktywować) poprzez 
potwierdzenie argumentu przypisanego do ustawienia PUSHBTN 1 SET, poprzez bezpośrednie naciśnięcie skojarzonego 
przycisku na panelu przednim lub za pomocą interfejsu graficznego panelu przedniego. Stan każdego przycisku jest 
przechowywany w pamięci nieulotnej i zostaje zachowany w czasie utraty zasilania.

Przycisk zostaje zresetowany (dezaktywowany) w trybie zatrzaśnięcia poprzez potwierdzenie argumentu 
przypisanego do ustawienia PUSHBTN 1 RESET, poprzez bezpośrednie naciśnięcie skojarzonego aktywnego przycisku 
na panelu przednim lub za pomocą interfejsu graficznego panelu przedniego.

Można również, za pomocą ustawień PUSHBTN 1 AUTORST (zerowanie aut. przycisku 1) i PUSHBTN 1 AUTORST DELAY 
(opóźnienie zerowania aut. przycisku 1), zaprogramowanie zerowanie automatyczne. Te ustawienia załączają timer 
autozerowania i określają skojarzone opóźnienie. Timer autozerowania można wykorzystywać w zastosowaniach 
sterowania wyłącznikiem typu SBO (wybór-przed-uruchomieniem), w których przed wykonaniem komendy konieczne 
jest wybranie rodzaju komendy (zamknij/otwórz) lub lokalizacji wyłącznika (numer linii zasilającej). Wybór musi zostać 
zresetowany automatycznie, jeżeli sterowanie nie zostanie zrealizowane w określonym czasie.
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• Self-reset mode (tryb samoresetowania) — w trybie samoresetowania przycisk można wysterować (aktywować) 
poprzez potwierdzenie argumentu przypisanego do ustawienia PUSHBTN 1 SET, poprzez naciśnięcie skojarzonego 
przycisku na panelu przednim lub za pomocą interfejsu graficznego panelu przedniego. Przycisk pozostaje aktywny 
przez czas jego naciskania fizycznie lub naciskania na interfejsie graficznego panelu przedniego plus czas 
odpadnięcia określony w ustawieniu PUSHBTN 1 DROP-OUT TIME. Jeżeli przycisk jest aktywowany za pośrednictwem 
FlexLogic, czas trwania impulsu jest określany tylko ustawieniem PUSHBTN 1 DROP-OUT TIME. Czas, przez jaki argument 
przypisany do ustawienia PUSHBTN 1 SET pozostaje włączony, nie ma wpływu na czas trwania impulsu.

Lokalne i zdalne działanie poszczególnych przycisków programowanych przez użytkownika można wstrzymać za pomocą 
ustawień PUSHBTN 1 LOCAL i PUSHBTN 1 REMOTE. Zastosowanie wstrzymania lokalnego powoduje, że przycisk ignoruje 
komendy wysterowania i zerowania wykonywane za pośrednictwem przycisków na panelu przednim. Zastosowanie 
wstrzymania zdalnego powoduje, że przycisk ignoruje komendy wysterowania i zerowania wykonywane za 
pośrednictwem argumentów FlexLogic.

Funkcje wstrzymywania nie są stosowane do funkcji autozerowania. Funkcję wstrzymania można użyć w operacjach 
sterowania typu SBO, aby uniemożliwić aktywowanie przycisku programowanego przez i zapewnić operację wyboru 
pojedynczo („one-at-a-time”).

Za pomocą funkcji wstrzymywania można również przeciwdziałać aktywowaniu przycisku poprzez przypadkowe 
naciśnięcie przycisków na panelu przednim. Wstrzymywanie oddzielnie działania lokalnego i zdalnego upraszcza 
wdrożenie nadzoru sterowania lokalnego/zdalnego.

Stany przycisków mogą być rejestrowane przez rejestrator zdarzeń. Komunikaty definiowane przez użytkownika mogą być 
też kojarzone z poszczególnymi przyciskami i wyświetlane na standardowych i zaawansowanych panelach przednich, gdy 
przycisk użytkownika został aktywowany, a w trybie zatrzaśnięcia, gdy przycisk programowany przez użytkownika został 
dezaktywowany. W przypadku graficznego panelu przedniego zamiast komunikatów status przycisków programowanych 
przez użytkownika może być wyświetlany na schemacie jednokreskowych a także w oknach na stronach sygnalizatora i w 
komórkach na stronach wartości rzeczywistych.

W przypadku graficznego panelu przedniego przyciski od 1 do 8 są powiązane z ośmioma przyciskami fizycznymi, a 
przyciski od 9 do 16 są zamapowane na przyciski interfejsu graficznego. Aby ustawić przyciski dla przycisków od 9 do 16, 
należy przejść do Settings > Product Setup > Graphical Panel > Single Line Diagram Editor, kliknąć symbol przycisków 
(PB) w przyborniku, a potem skonfigurować przyciski od 9 do 16.

PUSHBUTTON 1 FUNCTION (funkcja przycisku 1) — to ustawienie służy do wyboru trybu przycisku (samozerujące, zatrzaskowe, 
wyłączone). Po nastawieniu opcji „Disabled” (wyłączone) przycisk jest nieaktywny a odpowiadające mu argumenty 
FlexLogic (zarówno „On” jak i „Off”) nie są potwierdzone. Nastawienie na opcję "Latched" (zatrzaskowe) powoduje, że 
przycisk pozostaje włączony do momentu  zresetowania.

PUSHBTN 1 ID TEXT (tekst ident. przycisku 1) — to ustawienie określa górny, składający się z 20 znaków, wiersz komunikatu 
przycisku programowanego przez użytkownika i służy zidentyfikowaniu przycisku. Na przykład tekst jest wyświetlany w 
zapisie zdarzenia. Instrukcje dotyczące wprowadzania znaków alfanumerycznych z klawiatury można znaleźć w tym 
rozdziale, w punkcie Ekrany definiowane przez użytkownika. W przypadku graficznego panelu przedniego to ustawienie 
służy zamiast tego do sterowania etykietą elementu przycisku programowanego przez użytkownika na schematach 
jednokreskowych.

PUSHBTN 1 ON TEXT (tekst wł. przycisku 1) — to ustawienie określa dolny, składający się z 20 znaków, wiersz komunikatu 
przycisku programowanego przez użytkownika, który jest wyświetlany, gdy przycisk jest w pozycji „wł.”. Instrukcje 
dotyczące wprowadzania znaków alfanumerycznych z klawiatury można znaleźć w punkcie Ekrany definiowane przez 
użytkownika. W graficznym panelu przednim to ustawienie służy zamiast tego do sterowania tekstem statusu włączonego 
elementu przycisku programowanego przez użytkownika na schematach jednokreskowych. To ustawienie nie dotyczy 
fizycznych przycisków na graficznym panelu przednim.

PUSHBTN 1 OFF TEXT (tekst wył. przycisku 1) — to ustawienie określa dolny, składający się z 20 znaków, wiersz komunikatu 
przycisku programowanego przez użytkownika, który jest wyświetlany, gdy następuje dezaktywowanie przycisku, a w 
ustawieniu PUSHBUTTON 1 FUNCTION wybrano opcję “Latched.” Komunikat nie jest wyświetlany, gdy w ustawieniu 
PUSHBUTTON 1 FUNCTION wybrana jest opcja „Self-reset”, ponieważ argument przycisku będzie z założenia mieć status 

Czas trwania impulsu przycisku wysterowywanego zdalnie lub lokalnego na panelu przednim musi wynosić co 
najmniej 50 ms, aby uruchomić przycisk. Dzięki temu przyciski programowane przez użytkownika mogą działać 
prawidłowo w trakcie zdarzeń wyłączania i ponownego włączania zasilania a także różnorodnych zakłóceń w sieci, 
które mogą powodować przejściowe potwierdzanie sygnałów operacyjnych.
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„Off” po zwolnieniu tego przycisku. Do skonfigurowania długości komunikatu „Off” służy ustawienie PRODUCT SETUP  
DISPLAY PROPERTIES  FLASH MESSAGE TIME. W graficznym panelu przednim to ustawienie służy zamiast tego do 
sterowania tekstem statusu wyłączonego elementu przycisku programowanego przez użytkownika na schematach 
jednokreskowych. To ustawienie nie dotyczy fizycznych przycisków na graficznym panelu przednim.

PUSHBTN 1 HOLD (przytrzymanie przycisku 1) — to ustawienie określa czas, przez jaki przycisk na panelu przednim musi być 
naciskany, zanim zostanie uznany za aktywny. Po zwolnieniu przycisku następuje wyzerowanie tego timera. Należy 
zwrócić uwagę, że operacja na przycisku programowanym przez użytkownika wymaga, aby naciskać przycisk na panelu 
przednim przez co najmniej 50 ms. Ten minimalny czas musi upłynąć, zanim aktywowany zostanie timer przytrzymywania 
przycisku programowanego przez użytkownika.

PUSHBTN 1 SET (wysterowanie przycisku 1) — to ustawienie przypisuje argument FlexLogic służący do aktywowania elementu 
przycisku programowanego przez użytkownika. Czas trwania przychodzącego sygnału wysterowania musi wynosić co 
najmniej 50 ms.

PUSHBTN 1 RESET (zerowanie przycisku 1) — to ustawienie przypisuje argument FlexLogic służący do dezaktywowania 
elementu przycisku programowanego przez użytkownika. To ustawienie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przycisk 
programowany przez użytkownika jest w trybie "Latched".

PUSHBTN 1 AUTORST (autoreset przycisku 1) — to ustawienie służy do załączenia funkcji autozerowania przycisku 
programowanego przez użytkownika. To ustawienie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przycisk programowany przez 
użytkownika jest w trybie "Latched".

PUSHBTN 1 AUTORST DELAY (opóźnienie autoresetu przycisku 1) — to ustawienie określa czas opóźnienia automatycznego 
zerowania przycisku w trybie "Latched".

PUSHBTN 1 REMOTE (przycisk 1 zdalnie) — to ustawienie przypisuje argument FlexLogic służący do wstrzymania możliwości 
operowania przyciskiem programowanym przez użytkownika z argumentu przypisanego do ustawień PUSHBTN 1 SET lub 
PUSHBTN 1 RESET.

PUSHBTN 1 LOCAL (przycisk 1 lokalnie) — to ustawienie przypisuje argument FlexLogic służący do wstrzymania możliwości 
operowania przyciskiem programowanym przez użytkownika z przycisków na panelu przednim. Ta funkcja wstrzymania 
nie ma zastosowania do autozerowania przycisku.

PUSHBTN 1 DROP-OUT TIME (czas odpadnięcia przycisku 1) — to ustawienie ma zastosowanie tylko w trybie „Self-Reset” i 
określa czas trwania aktywnego statusu programowanego przez użytkownika przycisku po zwolnieniu przycisku na panelu 
przednim lub przycisku na interfejsie graficznego panelu przedniego. W przypadku aktywowania zdalnego to ustawienie 
określa cały czas aktywnego statusu przycisku; to, jak długo argument wybrany przez PUSHBTN 1 SET pozostaje włączony, 
nie ma wpływu na czas trwania impulsu.

PUSHBTN 1 LED CTL (sterowania diodą przycisku 1) — to ustawienie przypisuje argument FlexLogic służący do sterowania 
diodą przycisku na panelu przednim. Nastawienie opcji „Off” powoduje, że działanie diody jest powiązane bezpośrednio z 
argumentem PUSHBUTTON 1 ON. Tego ustawienia nie stosuje się do przycisków od 9 do 16 na graficznym panelu przednim, 
gdzie tło etykiety pokazuje kolor pomarańczowy z poświatą dla stanu "wł.". 

PUSHBTN 1 MESSAGE (komunikat przycisku 1) — to ustawienie steruje działaniem komunikatu włączonego przycisku 
programowanego przez użytkownika, który zaprogramowano w ustawieniach PUSHBTN 1 ID i PUSHBTN 1 ON TEXT oraz 
zachowaniem komunikatu wyłączonego przycisku programowanego przez użytkownika, który zaprogramowano w 
ustawieniach PUSHBTN 1 ID i PUSHBTN 1 OFF TEXT. To ustawienie nie ma wpływu na graficzny panel przedni.

Ustawienie opcji "Disabled" powoduje, że komunikaty przycisków programowanych przez użytkownika nie są publikowane. 
W innym razie komunikat jest wyświetlany wtedy, gdy programowany przez użytkownika przycisk zostaje aktywowany, a 
jeżeli w trybie "Latched" - komunikat wyłączenia jest wyświetlany wtedy, gdy programowany przez użytkownika przycisk 
zostaje dezaktywowany.

Nastawienie na opcję "Normal" powoduje, że komunikat jest wyświetlany przez czas wskazany w ustawieniu FLASH 
MESSAGE TIME.

Nastawienie na opcję "High Priority" powoduje, że czas trwania komunikaty wyłączenia jest taki, jak wskazany w 
ustawieniu FLASH MESSAGE TIME, ale komunikat włączenia jest wyświetlany tak długo, jak długo aktywowany jest przycisk 
programowany przez użytkownika. Gdy jest on aktywowany, komunikaty celów i inne są ukryte. Aby umożliwić działanie 
klawiatury na panelu przednim, komunikat zostaje ukryty na 10 sekund, gdy naciśniemy przycisk na klawiaturze.

PUSHBUTTON 1 EVENTS (zdarzenia przycisku 1) — jeżeli to ustawienie jest załączone, każda zmiana stanu przycisku 
programowanego przez użytkownika jest rejestrowana jako zdarzenie w rejestratorze zdarzeń.
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Na ilustracjach przedstawiono logikę przycisków programowanych przez użytkownika.

Figure 5-58: Logika przycisków programowanych przez użytkownika (Arkusz 1 z 2)
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Figure 5-59: Logika przycisków programowanych przez użytkownika (Arkusz 2 z 2)

5.3.16  Parametry stanu Flex
SETTINGS  PRODUCT SETUP  FLEX STATE PARAMETERS

Ta funkcja zapewnia mechanizm, w którym dowolne z 256 stanów wybranych argumentów FlexLogic można wykorzystać 
na potrzeby skutecznego monitorowania. Funkcja pozwala na zindywidualizowany dostęp do stanów argumentów 
FlexLogic w przekaźniku. Bity stanów są upakowane tak, że 16 stanów można odczytać w pojedynczym rejestrze Modbus. 
Bity stanów można skonfigurować tak, aby wszystkie interesujące nas stany były dostępne w minimalnej liczbie rejestrów 
Modbus.

Bity stanów można odczytywać w tablicy rejestrów „Flex States” (Stany Flex) zaczynającej się od adresu Modbus 0900h. W 
każdym rejestrze upakowane jest szesnaście stanów, przy czym stan o najniższym numerze jest w bicie najmniej 
znaczącym. W szesnastu rejestrach mieszczą się bity 256 stanów.

 FLEX STATE
 PARAMETERS  PARAMETER 1:

Wył.
Zakres: argument FlexLogic



 PARAMETER 256:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic
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5.3.17  Ekrany definiowane przez użytkownika

5.3.17.1  Menu
SETTINGS  PRODUCT SETUP  USER-DEFINABLE DISPLAYS

Ta funkcja jest obsługiwana i przez zaawansowane i przez standardowe panele przednie.

To menu zapewnia mechanizm ręcznego tworzenia do 16 ekranów z informacjami definiowanymi przez użytkownika 
wyświetlanymi w dogodnej sekwencji w menu USER DISPLAY (ekran użytkownika) (pomiędzy menu TARGETS a menu ACTUAL 
VALUES najwyższego poziomu). Podmenu umożliwiają wpisywanie tekstu i oferują opcje wskaźnika danych rejestru 
Modbus służące do definiowania treści na ekranie użytkownika.

Ta funkcja nie jest obsługiwana przez opcjonalny graficzny panel przedni.

Ekrany definiowane przez użytkownika można po ich zaprogramowaniu przeglądać na dwa sposoby.

• Klawiatura — za pomocą przycisku MENU można wybrać pozycję menu USER DISPLAY, aby przejść do pierwszego 
ekranu definiowanego przez użytkownika (uwaga: wyświetlane są tylko zaprogramowane ekrany). Do przewijania 
ekranów służą przyciske strzałki w górę i w dół. Ekran znika po upływie domyślnego limitu czasu komunikatu 
określonego w ustawieniu PRODUCT SETUP  DISPLAY PROPERTIES  DEFAULT MESSAGE TIMEOUT.

• User-programmable control input (wejście sterownicze programowane przez użytkownika) — ekrany definiowane 
przez użytkownika reagują również na ustawienie INVOKE AND SCROLL (wywołaj i przewiń). Do poruszania się po 
zaprogramowanych ekranach można wykorzystać dowolny argument FlexLogic (zwłaszcza argumenty przycisków 
programowanych przez użytkownika).

Na zboczu narastającym skonfigurowanego argumentu (np. przy naciśnięciu przycisku) ekrany są przywoływane i 
wyświetlony zostaje ostatni ekran definiowany przez użytkownika, który został wyświetlony w czasie poprzedniej 
czynności. Od tego momentu argument działa dokładnie tak samo, jak przycisk w dół i umożliwia przewijanie 
skonfigurowanych ekranów. Po ostatnim ekranie następuje powrót do pierwszego. Wejście INVOKE AND SCROLL oraz 
przycisk strzałki w dół działają jednocześnie.

Po odmierzeniu czasu przez domyślny timer (nastawiony w ustawieniu DEFAULT MESSAGE TIMEOUT) przekaźnik 
rozpoczyna cykliczne wyświetlanie ekranów użytkownika. Kolejna aktywność wejścia INVOKE AND SCROLL zatrzymuje 
cykliczne wyświetlanie na bieżącym ekranie użytkownika, nie na pierwszym ekranie definiowanym przez użytkownika. 
Impulsy INVOKE AND SCROLL muszą trwać po co najmniej 250 ms, aby przyniosły skutek.

5.3.17.2  Ekran użytkownika 1(16)
SETTINGS  PRODUCT SETUP  USER-DEFINABLE DISPLAYS  USER DISPLAY 1(16)

 USER-DEFINABLE
 DISPLAYS  INVOKE AND SCROLL:

Wył.
Zakres: argument FlexLogic

  USER DISPLAY 1
 

Patrz poniżej



  USER DISPLAY 16
 

 USER DISPLAY 1
  DISP 1 TOP LINE: Zakres: do 20 znaków alfanumerycznych

 DISP 1 BOTTOM LINE: Zakres: do 20 znaków alfanumerycznych

 DISP 1 ITEM 1:
0

Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1



 DISP 1 ITEM 5:
0

Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1
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Każdy dotychczasowy ekran systemowy można automatycznie skopiować do dostępnego ekranu użytkownika, 
wybierając dotychczasowy ekran i naciskając przycisk ENTER. Wówczas na ekranie pojawia się monit ADD TO USER 
DISPLAY LIST? (czy dodać do listy ekranów użytkownika?). Po wybraniu opcji „Yes” komunikat informuje o dodaniu 
wybranego ekranu do listy ekranów użytkownika. W przypadku takiego wpisu następuje automatyczna konfiguracja 
podmenu z wykorzystaniem właściwych treści, które można następnie edytować.

To menu służy do wprowadzania na konkretnym ekranie użytkownika tekstu zdefiniowanego przez użytkownika oraz pól 
danych z rejestrów Modbus wybranych przez użytkownika. Każdy ekran użytkownika składa się z dwóch wierszy 
zawierających po 20 znaków każdy (górny i dolny). Znak tyldy (~) służy do oznaczenia początku pola danych – należy 
koniecznie uwzględnić długość pola danych. Na ekranie użytkownika można wprowadzić maksymalnie pięć pól danych –  
n-ta tilda (~) odnosi się do n-tej pozycji.

Do ekranu użytkownika można przejść z poziomu klawiatury na panelu przednim lub z poziomu interfejsu EnerVista 
(preferowany ze względu na wygodę). Poniższa procedura pokazuje sposób wprowadzania znaków tekstowych w wierszu 
górnym i dolnym z klawiatury na panelu przednim:

1. Wybrać wiersz, który będzie edytowany.

2. Nacisnąć przycisk kropki dziesiętnej, aby przejść do trybu edycji tekstu.

3. Nacisnąć dowolny z przycisków VALUE, aby przewijać znaki. Spację wybiera się tak samo, jak inne znaki.

4. Nacisnąć przycisk kropki dziesiętnej, aby przesunąć kursor na następną pozycję.

5. Powtórzyć krok 3 i kontynuować wprowadzanie znaków do momentu wyświetlenia właściwego tekstu.

6. Zawsze można nacisnąć przycisk HELP i uzyskać pomocne informacje stosownie do kontekstu.

7. Nacisnąć przycisk ENTER, aby zapisać w pamięci nowe ustawienia.

Aby wprowadzić wartość liczbową dla dowolnej z pośród pięciu pozycji (postać dziesiętna wybranego adresu Modbus) z 
klawiatury na panelu przednim, należy użyć klawiatury numerycznej. Dla wszelkich niewykorzystywanych pozycji, należy 
użyć wartość „0”. Na dowolnym wybranym ekranie systemowym (ustawienie, wartość rzeczywista lub komenda), który ma 
adres Modbus, można za pomocą przycisku HELP wyświetlić postać szesnastkową adresu Modbus, którą należy następnie 
przekształcić na postać dziesiętną przed jej wprowadzeniem (przekształcanie jest znacznie łatwiejsze w przypadku 
korzystania z EnerVista).

Za pomocą przycisku MENU można przejść do menu ekranów użytkownika, aby przeglądać treści zdefiniowane przez 
użytkownika. Aktualne ekrany użytkownika są wyświetlane kolejno, zmieniając się co cztery sekundy. Aby usunąć ekran z 
listy ekranów użytkownika, należy podczas jego wyświetlania nacisnąć przycisk ENTER, a następnie wybrać opcję „Yes”. 
Użyć ponownie przycisku MENU, aby opuścić menu ekranów użytkownika.

Poniżej przedstawiono przykład konfiguracji ekranu użytkownika oraz jej wynik.

 USER DISPLAY 1
  DISP 1 TOP LINE:

Current X ~ A
Przedstawia tekst zdefiniowany przez użytkownika z 
pierwszym znacznikiem tyldy

 DISP 1 BOTTOM LINE:
Current Y ~ A

Przedstawia tekst zdefiniowany przez użytkownika z 
drugim znacznikiem tyldy


DISP 1 ITEM 1:

6016
Przedstawia postać dziesiętną adresu rejestru Modbus 
wybranego przez użytkownika, odpowiadającą 


DISP 1 ITEM 2:

6357
Przedstawia postać dziesiętną adresu rejestru Modbus 
wybranego przez użytkownika, odpowiadającą 


DISP 1 ITEM 3:

0
Ta pozycja nie zostaje wykorzystana. Brak 
odpowiadającego jej znacznika tyldy w wierszu 


DISP 1 ITEM 4:

0
Ta pozycja nie zostaje wykorzystana. Brak 
odpowiadającego jej znacznika tyldy w wierszu 


DISP 1 ITEM 5:

0
Ta pozycja nie zostaje wykorzystana. Brak 
odpowiadającego jej znacznika tyldy w wierszu 
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Jeżeli parametry dla pozycji w górnym i w dolnym wierszu mają te same jednostki, wówczas jednostka zostaje 
wyświetlona tylko w wierszu dolnym. Jednostki są wyświetlane w obu wierszach tylko wtedy, gdy dla pozycji w wierszu 
górnym i w wierszu dolnym określono różne jednostki.

5.3.18  Bezpośrednie wejścia i wyjścia

5.3.18.1  Menu
SETTINGS  PRODUCT SETUP  DIRECT I/O

Bezpośrednie wejścia i wyjścia wymieniają informacje na temat statusu (wejść i wyjść) pomiędzy przekaźnikami z serii UR 
połączonymi bezpośrednio poprzez karty komunikacji cyfrowej typu 7. Mechanizm jest bardzo podobny, jak w przypadku 
IEC 61850 GOOSE, z tą różnicą, że komunikacja odbywa się w niekomutowanej sieci izolowanej i zachodzi z optymalną 
szybkością. W przypadku kart typu 7, które obsługują dwa kanały, komunikaty wyjść bezpośrednich są wysyłane 
jednocześnie z obu kanałów. W praktyce komunikaty wyjść bezpośrednich są wysyłane w obu kierunkach w konfiguracji 
pierścieniowej. W przypadku kart typu 7, które obsługują jeden kanał, komunikaty wyjść bezpośrednich są wysyłane tylko 
w jednym kierunku. Komunikaty są przesyłane ponownie (przekazywane dalej) w przypadku ustalenia, że komunikat nie 
wyszedł od odbiorcy.

 USER DISPLAYS  Current X 0.850
Current Y 0.327 A

Przedstawia wynikowe treści wyświetlane na ekranie

 DIRECT I/O
  WYJŚCIA BEZPOŚREDNIE

DEVICE ID: 1
Zakres: 1 do 16 w krokach po 1

 DIRECT I/O CH1 RING
CONFIGURATION: Tak

Zakres: Tak, Nie

 DIRECT I/O CH2 RING
CONFIGURATION: Tak

Zakres: Tak, Nie

 DIRECT I/O DATA
RATE: 64 kbps

Zakres: 64 kbps, 128 kbps

 DIRECT I/O CHANNEL
CROSSOVER: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone

  CRC ALARM CH1
 

See page 5-150

  CRC ALARM CH2
 

  UNRETURNED
 MESSAGES ALARM CH1

See page 5-151

  UNRETURNED
 MESSAGES ALARM CH2

Ta opcja jest dostępna w przypadku wskazania karty Komunikacji między przekaźnikami w momencie 
zamawiania (patrz tabele z kodami zamówień). W tej opcji bezpośrednie wejścia/wyjścia są wyświetlane 
domyślnie. W przypadku załączenia funkcji telezabezpieczenia bezpośrednie WE/WY nie są widoczne.

Wejścia/wyjścia telezabezpieczenia oraz wejścia/wyjścia bezpośrednie wykluczają się wzajemnie. Z tego względu 
nie można używać ich jednocześnie. W momencie załączenia wejść i wyjść telezabezpieczenia następuje blokada 
wejść i wyjść bezpośrednich i vice versa.



5-146 C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL

KONFIGURACJA PRODUKTU CHAPTER 5: USTAWIENIA

5

Rozkład czasowy komunikatów wyjść bezpośrednich jest podobny, jak w przypadku komunikatów GOOSE. Komunikaty 
integralności (bez zmian stanu) są wysyłane co najmniej raz na 1000 ms. Komunikaty ze zmianami stanu są wysyłane w 
ramach głównego przebiegu skanowania wejść i potwierdzania wyjść, jeżeli nie doszło do przekroczenia szerokości pasma 
kanału komunikacyjnego. Dwa autotesty są wykonywane i sygnalizowane przez następujące argumenty FlexLogic:

• DIRECT RING BREAK (zerwanie pierścienia bezpośrednich wejść/wyjść). Argument FlexLogic wskazuje, że komunikaty wyjść 
bezpośrednich wysyłane z przekaźnika z serii UR nie są odbierane z powrotem przez przekaźnik.

• DIRECT DEVICE 1 OFF do DIRECT DEVICE 16 OFF (urządzenie bezpośrednie offline). Te argumenty FlexLogic wskazują, że 
komunikaty wyjść bezpośrednich z co najmniej jednego urządzenia bezpośredniego nie są odbierane.

Ustawienia wejść i wyjść bezpośrednich są podobne do ustawień wejść i wyjść zdalnych. Odpowiednikiem ciągów nazw 
urządzeń zdalnych dla wejść i wyjść bezpośrednich jest ustawienie DIRECT OUTPUT DEVICE ID (ident. urządzenia z wyjściem 
bezpośrednim), które identyfikuje przekaźnik we wszystkich komunikatach wyjść bezpośrednich. Wszystkie urządzenia IED z 
serii UR w pierścieniu muszą mieć przypisane unikatowe numery. Identyfikator urządzenia IED służy do identyfikowania 
nadawcy komunikatu wejść i wyjść bezpośrednich.

Jeżeli układ wejść i wyjść bezpośrednich zostanie skonfigurowany do pracy w pierścieniu (opcja „Yes” w ustawieniu DIRECT 
I/O CH1 RING CONFIGURATION lub DIRECT I/O CH2 RING CONFIGURATION), wszystkie komunikaty wyjść bezpośrednich będą 
odbierane z powrotem. W przeciwnym razie uruchomiony zostanie autotest zerwania pierścienia bezpośrednich wejść/
wyjść. Argument FlexLogic DIRECT RING BREAK służy do sygnalizowania błędu autotestu.

Należy wybrać wartość w ustawieniu DIRECT I/O DATA RATE (szybkość transmisji danych dla WE/WY bezpośrednich), aby 
dostosować się do możliwości oferowanych przez kanał komunikacyjny. Wszystkie urządzenia IED komunikujące się przez 
bezpośrednie wejścia i wyjścia muszą zostać nastawione na tą samą szybkość transmisji danych. Urządzenia IED z serii UR 
wyposażone z karty komunikacji dwukanałowej stosują tą samą szybkość transmisji danych do obu kanałów. Czas 
dostarczenia komunikatów wejść i wyjść bezpośrednich wynosi w przybliżeniu 0.2 cyklu sieci elektroenergetycznej przy 
128 kbps oraz 0.4 cyklu sieci elektroenergetycznej przy 64 kbps, na każdy „mostek”.

Table 5-17: Szybkości transmisji danych dla wejść i wyjść bezpośrednich

Ustawienie DIRECT I/O CHANNEL CROSSOVER ma zastosowanie do przekaźnika C60z kartami komunikacji dwukanałowej i 
umożliwia krzyżowanie komunikatów z kanału 1 do kanału 2. Dzięki temu wszystkie urządzenia IED z serii UR znajdują się 
w jednej sieci wejść i wyjść bezpośrednich niezależnie od fizycznych mediów obu kanałów.

Poniższe przykłady zastosowania obrazują podstawowe koncepcje konfiguracji wejść i wyjść bezpośrednich. Informacje 
na temat konfigurowania wymienianych argumentów FlexLogic (flagi, bity) można znaleźć w niniejszym rozdziale, w 
punkcie Wejścia i wyjścia.

Moduł Obsługiwane prędkości 
transmisji danych

2A, 2B 64 kbps

2E, 2F 64 kbps

2G, 2H 128 kbps

2I, 2J 64 kbps, 128 kbps

72, 73 64 kbps, 128 kbps

74, 75 64 kbps

76, 77 64 kbps

7A, 7B, 7C, 7D 64 kbps, 128 kbps

7E, 7F, 7G 64 kbps

7H, 7I, 7J, 7K 64 kbps, 128 kbps

7L, 7M, 7N, 7P, 7Q 64 kbps

7R, 7S 64 kbps

7T, 7W 64 kbps

Moduły G.703 mają stałą szybkość 64 kbps. Ustawienie DIRECT I/O DATA RATE nie ma zastosowania do tych 
modułów.
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Przykład 1: Rozszerzanie możliwości wejść/wyjść w przekaźniku z serii UR
Rozważmy zastosowanie, które wymaga dodatkowych zestyków wejściowych lub zestyków wyjściowych lub linii logiki 
programowalnej, poza możliwościami, jakie oferuje pojedyncza obudowa z serii UR. Rozwiązanie problemu polega na 
dołączeniu dodatkowego urządzenia IED z serii UR, np. C30, co zaspokoi zapotrzebowanie na dodatkowe wejścia i wyjścia 
oraz logikę programowalną. Oba urządzenia IED są połączone za pośrednictwem jednokanałowych kart komunikacji 
cyfrowej w sposób przedstawiony na ilustrację.

Figure 5-60: Rozszerzenie ilości wejść i wyjść za pośrednictwem wejść i wyjść bezpośrednich

W tym zastosowaniu należy użyć poniższych ustawień. Dla urządzenia IED z serii UR nr 1:
DIRECT OUTPUT DEVICE ID: “1”
DIRECT I/O CH1 RING CONFIGURATION: “Yes”
DIRECT I/O DATA RATE: “128 kbps”

Dla urządzenia IED z serii UR nr 2:
DIRECT OUTPUT DEVICE ID: “2”
DIRECT I/O CH1 RING CONFIGURATION: “Yes”
DIRECT I/O DATA RATE: “128 kbps”

Czas dostarczenia komunikatów wynosi około 0.2 cyklu zasilania w obu kierunkach (przy 128 kbps); czyli z urządzenia 1 do 
urządzenia 2 oraz z urządzenia 2 do urządzenia 1. Użytkownik może na potrzeby tego rodzaju połączenia symetrycznego 
wybrać inne karty komunikacyjne (np.: światłowód, G.703, lub RS422).

Przykład 2: Zabezpieczenie szyn zbiorczych z wzajemnym uzależnieniem
Prosty układ zabezpieczeń szyn zbiorczych z uzależnieniem wzajemnym można uzyskać wysyłając sygnał blokujący z 
urządzeń w dalszej części instalacji, powiedzmy 2, 3 i 4, do urządzenia we wcześniejszej części, które monitoruje 
pojedyncze zasilanie szyny zbiorczej, co przedstawiono.

Figure 5-61: Przykładowy układ zabezpieczeń szyn zbiorczych z wzajemnym uzależnieniem

Dla zwiększenia niezawodności zaleca się w tym przypadku zastosowanie konfiguracji podwójnego pierścienia 
(przedstawiono poniżej).

Figure 5-62: Układ zabezpieczeń szyn zbiorczych z wzajemnym uzależnieniem za pośrednictwem bezpośrednich wejść/
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wyjść

W tym zastosowaniu należy użyć poniższych ustawień. Dla urządzenia IED z serii UR nr 1:
DIRECT OUTPUT DEVICE ID: “1”
DIRECT I/O CH1 RING CONFIGURATION: “Yes”
DIRECT I/O CH2 RING CONFIGURATION: “Yes”

Dla urządzenia IED z serii UR nr 2:
DIRECT OUTPUT DEVICE ID: “2”
DIRECT I/O CH1 RING CONFIGURATION: “Yes”
DIRECT I/O CH2 RING CONFIGURATION: “Yes”

Dla urządzenia IED z serii UR nr 3:
DIRECT OUTPUT DEVICE ID: “3”
DIRECT I/O CH1 RING CONFIGURATION: “Yes”
DIRECT I/O CH2 RING CONFIGURATION: “Yes”

Dla urządzenia IED z serii UR nr 4:
DIRECT OUTPUT DEVICE ID: “4”
DIRECT I/O CH1 RING CONFIGURATION: “Yes”
DIRECT I/O CH2 RING CONFIGURATION: “Yes”

Czas dostarczenia komunikatów wynosi w przybliżeniu 0.2 cyklu sieci elektroenergetycznej (przy 128 kbps) razy liczba 
„mostków” pomiędzy początkiem a punktem docelowym. Konfiguracja podwójnego pierścienia w praktyce dwukrotnie 
skraca maksymalną „odległość komunikacyjną”.

W tej konfiguracji oczekiwane są następujące czasu dostarczenia (przy 128 kbps), jeżeli oba pierścienie działają sprawnie:
od IED 1 do IED 2: 0.2 cyklu sieci elektroenergetycznej
od IED 1 do IED 3: 0.4 cyklu sieci elektroenergetycznej
od IED 1 do IED 4: 0.2 cyklu sieci elektroenergetycznej
od IED 2 do IED 3: 0.2 cyklu sieci elektroenergetycznej
od IED 2 do IED 4: 0.4 cyklu sieci elektroenergetycznej
od IED 3 do IED 4: 0.2 cyklu sieci elektroenergetycznej

Jeżeli jeden pierścień zostanie zerwany (powiedzmy TX2-RX2), czasy dostarczenia będą wyglądały następująco:
od IED 1 do IED 2: 0.2 cyklu sieci elektroenergetycznej
od IED 1 do IED 3: 0.4 cyklu sieci elektroenergetycznej
od IED 1 do IED 4: 0.6 cyklu sieci elektroenergetycznej
od IED 2 do IED 3: 0.2 cyklu sieci elektroenergetycznej
od IED 2 do IED 4: 0.4 cyklu sieci elektroenergetycznej
od IED 3 do IED 4: 0.2 cyklu sieci elektroenergetycznej

Na wypadek najgorszego scenariusz (0.4 cyklu sieci elektroenergetycznej) można wybrać timer koordynacji dla tego 
układu zabezpieczeń szyn zbiorczych. Po wykryciu zerwanego pierścienia czas koordynacji zostaje dostosowany i 
wydłużony do 0.6 cyklu sieci elektroenergetycznej. Kompletne zastosowanie wymaga przewidzenia szeregu kwestii np. 
usterki obu pierścieni komunikacyjnych, usterki lub wyłączenia z eksploatacji jednego z przekaźników itd. Do tych celów 
wykorzystuje się przede wszystkich flagi autodiagnostyki wejść i wyjść bezpośrednich.
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Przykład 3: Układy wspomagane sygnałem pilotującym
Rozważmy przedstawione zastosowanie zabezpieczenia linii trzykońcówkowej.

Figure 5-63: Zastosowanie w linii trzykońcówkowej

Jak pokazano poniżej, można wdrożyć układ wspomagany sygnałem pilotującym, z przyzwoleniem (urządzenia IED 1 i 2 
tworzą pierwszy pierścień, zaś urządzenia IED 2 i 3 tworzą drugi pierścień).

Figure 5-64: Jednokanałowa konfiguracja w otwartej pętli

W tym zastosowaniu należy użyć poniższych ustawień. Dla urządzenia IED z serii UR nr 1:
DIRECT OUTPUT DEVICE ID: “1”
DIRECT I/O CH1 RING CONFIGURATION: “Yes”
DIRECT I/O CH2 RING CONFIGURATION: “Yes”

Dla urządzenia IED z serii UR nr 2:
DIRECT OUTPUT DEVICE ID: “2”
DIRECT I/O CH1 RING CONFIGURATION: “Yes”
DIRECT I/O CH2 RING CONFIGURATION: “Yes”

Dla urządzenia IED z serii UR nr 3:
DIRECT OUTPUT DEVICE ID: “3”
DIRECT I/O CH1 RING CONFIGURATION: “Yes”
DIRECT I/O CH2 RING CONFIGURATION: “Yes”

W tej konfiguracji oczekiwane są następujące czasu dostarczenia (przy 128 kbps):
od IED 1 do IED 2: 0.2 cyklu sieci elektroenergetycznej
od IED 1 do IED 3: 0.5 cyklu sieci elektroenergetycznej
od IED 2 do IED 3: 0.2 cyklu sieci elektroenergetycznej

W tym układzie urządzenia IED 1 i 3 nie komunikują się bezpośrednio. Urządzenie IED 2 należy skonfigurować tak, aby 
przekazywało komunikaty dalej, jak to objaśniono w punkcie Wejścia i wyjścia. Należy wdrożyć układ blokujący 
wspomagany sygnałem pilotującym zapewniający większe bezpieczeństwo oraz, optymalnie, krótszy czas dostarczania 
komunikatów. Można to osiągnąć za pomocą konfiguracji podwójnego pierścienia, w sposób przedstawiony poniżej.



5-150 C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL

KONFIGURACJA PRODUKTU CHAPTER 5: USTAWIENIA

5

Figure 5-65: Dwukanałowa konfiguracja (podwójny pierścień) w pętli zamkniętej

W tym zastosowaniu należy użyć poniższych ustawień. Dla urządzenia IED z serii UR nr 1:
DIRECT OUTPUT DEVICE ID: “1”
DIRECT I/O CH1 RING CONFIGURATION: “Yes”
DIRECT I/O CH2 RING CONFIGURATION: “Yes”

Dla urządzenia IED z serii UR nr 2:
DIRECT OUTPUT DEVICE ID: “2”
DIRECT I/O CH1 RING CONFIGURATION: “Yes”
DIRECT I/O CH2 RING CONFIGURATION: “Yes”

Dla urządzenia IED z serii UR nr 3:
DIRECT OUTPUT DEVICE ID: “3”
DIRECT I/O CH1 RING CONFIGURATION: “Yes”
DIRECT I/O CH2 RING CONFIGURATION: “Yes”

W tej konfiguracji oczekiwane są następujące czasu dostarczenia (przy 128 kbps), jeżeli oba pierścienie działają sprawnie:
od IED 1 do IED 2: 0.2 cyklu sieci elektroenergetycznej
od IED 1 do IED 3: 0.2 cyklu sieci elektroenergetycznej
od IED 2 do IED 3: 0.2 cyklu sieci elektroenergetycznej

Obie konfiguracji komunikacji można zastosować zarówno do układów z przyzwoleniem jak i do układów z blokowaniem. 
Przy wyborze potrzebnej architektury należy uwzględnić szybkość, niezawodność i koszty.

5.3.18.2  Alarm CRC CH1(2)
SETTINGS  PRODUCT SETUP  DIRECT I/O  CRC ALARM CH1(2)

C60 sprawdza integralność przychodzących komunikatów wejść i wyjść bezpośrednich, za pomocą 32-bitowego CRC. 
Funkcja alarmu CRC służy do monitorowania szumu w medium komunikacyjnym poprzez śledzenie częstości 
komunikatów, w przypadku których kontrola CRC zakończyła się niepowodzeniem. Funkcja monitorowania zlicza wszystkie 
przychodzące komunikaty, w tym komunikaty, w przypadku których kontrola CRC zakończyła się niepowodzeniem. 
Oddzielny licznik sumuje komunikaty, w przypadku których kontrola CRC zakończyła się niepowodzeniem. Gdy licznik 
takich komunikatów osiągnie poziom wskazany przez użytkownika w ustawieniu CRC ALARM CH1 THRESHOLD (próg kan.1 
alarmu CRC) w granicach liczby komunikatów wskazanej przez użytkownika w ustawieniu CRC ALARM 1 CH1 COUNT (licznik 
kan. 1 alarmu 1 CRC), wystawiony zostaje argument FlexLogic DIR IO CH1 CRC ALARM.

 CRC ALARM CH1
  CRC ALARM CH1

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Załączona/Wyłączona

 CRC ALARM CH1
MESSAGE COUNT: 600

Zakres: 100 do 10000 w krokach po 1

 CRC ALARM CH1
THRESHOLD: 10

Zakres: 1 do 1000 w krokach po 1

 CRC ALARM CH1
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Załączona/Wyłączona
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Gdy licznik całkowitej liczby komunikatów osiągnie wartość maksymalną wskazaną przez użytkownika w ustawieniu CRC 
ALARM CH1 MESSAGE COUNT (licznik komunikatów kan.1 alarmu CRC), oba liczniki zostaną zresetowane, a proces 
monitorowania rozpocznie się od nowa.

Należy skonfigurować argument do sterowania zestykiem wyjściowym, diodą programowaną przez użytkownika lub 
wybranym wyjściem opartym na komunikacji. W razie potrzeby, należy odpowiednio zaprogramować warunki 
zatrzaśnięcia i potwierdzenia.

Funkcja alarmu CRC jest dostępna dla poszczególnych kanałów. Całkowita liczba komunikatów wejść i wyjść 
bezpośrednich, w przypadku których kontrola CRC zakończyła się niepowodzeniem, jest dostępna w postaci wartości 
rzeczywistej w ustawieniu ACTUAL VALUES  STATUS  DIRECT INPUTS  CRC FAIL COUNT CH1.

• Licznik komunikatów i długość okna monitorowania — w celu monitorowania integralności komunikacji przekaźnik 
wysyła 1 komunikat na sekundę (przy 64 kbps) lub 2 komunikaty na sekundę (128 kbps), nawet jeżeli nie doszło do 
zmiany na wyjściach bezpośrednich. Na przykład nastawienie wartości „10000” w ustawieniu CRC ALARM CH1 MESSAGE 
COUNT odpowiada oknu czasowemu równemu ok. 160 minutom przy 64 kbps i 80 minutom przy 128 kbps. Jeżeli 
komunikaty, na skutek aktywności wyjść bezpośrednich, są wysyłane szybciej, wówczas interwał czasu 
monitorowania zostaje skrócony. Należy to uwzględnić przy ustalaniu wartości ustawienia CRC ALARM CH1 MESSAGE 
COUNT. Na przykład, jeżeli wymagany maksymalny interwał czasu monitorowania wynosi 10 minut przy 64 kbps, 
wówczas ustawienie CRC ALARM CH1 MESSAGE COUNT nastawia się na 10  60  1 = 600.

• Korelacja pomiędzy niepowodzeniem CRC a współczynnikiem błędnych bitów (BER) — kontrola CRC może 
zakończyć się niepowodzeniem, jeżeli jeden lub więcej bitów w pakiecie jest uszkodzonych. Dlatego nie ma dokładnej 
korelacji pomiędzy współczynnikiem niepowodzenia CRC a współczynnikiem BER. Przy pewnych założeniach można 
dokonać poniższego przybliżenia. Pakiet wejść i wyjść bezpośrednich zawierający 20 bajtów skutkuje wysłaniem 160 
bitów danych, a zatem transmisja 63 pakietów odpowiada 10 000 bitów. Współczynnik BER równy 10–4 zakłada 1 
błędny bit na każde 10000 bitów wysłanych lub odebranych. Przy założeniu najlepszego scenariusza, czyli 1 błędny bit 
w nieudanym pakiecie, 1 nieudany pakiet na każde 63 otrzymane pakiety równa się w przybliżeniu współczynnikowi 
BER 10–4.

5.3.18.3  Alarm komunikatów niezwróconych CH1(2)
SETTINGS  PRODUCT SETUP  DIRECT I/O  UNRETURNED MESSAGES ALARM CH1(2)

C60 sprawdza integralność pierścienia komunikacji wejść i wyjść bezpośrednich licząc komunikaty niezwrócone. W 
konfiguracji pierścienia wszystkie komunikaty biorące swój początek w danym urządzeniu powinny do niego powrócić w 
określonym czasie. Funkcja alarmu komunikatów niezwróconych służy do monitorowania integralności pierścienia 
komunikacji poprzez śledzenie częstości niezwróconych komunikatów. Funkcja ta zlicza wszystkie komunikaty 
wychodzące a oddzielny licznik sumuje komunikaty, które nie powróciły. Gdy licznik niezwróconych komunikatów osiągnie 
poziom wskazany przez użytkownika w ustawieniu UNRET MSGS ALARM CH1 THRESHOLD (próg kan.1 alarmu niezwróconych 
kom.) w granicach liczby komunikatów wskazanej przez użytkownika w ustawieniu UNRET MSGS ALARM CH1 COUNT (licznik 
kan.1 alarmu niezwróconych kom.), wystawiony zostaje argument FlexLogic DIR IO CH1 UNRET ALM.

Gdy licznik całkowitej liczby komunikatów osiągnie wartość maksymalną wskazaną przez użytkownika w ustawieniu 
UNRET MSGS ALARM CH1 MESSAGE COUNT (licznik komunikatów kan.1 alarmu kom. niezwróconych), oba liczniki zostaną 
zresetowane, a proces monitorowania rozpocznie się od nowa.

Należy skonfigurować argument do sterowania zestykiem wyjściowym, diodą programowaną przez użytkownika lub 
wybranym wyjściem opartym na komunikacji. W razie potrzeby, należy odpowiednio zaprogramować warunki 
zatrzaśnięcia i potwierdzenia.

 UNRETURNED
 MESSAGES ALARM CH1  UNRET MSGS ALARM CH1

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Załączona/Wyłączona

 UNRET MSGS ALARM CH1
MESSAGE COUNT: 600

Zakres: 100 do 10000 w krokach po 1

 UNRET MSGS ALARM CH1
THRESHOLD: 10

Zakres: 1 do 1000 w krokach po 1

 UNRET MSGS ALARM CH1
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Załączona/Wyłączona



5-152 C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL

KONFIGURACJA PRODUKTU CHAPTER 5: USTAWIENIA

5

Funkcja alarmu komunikatów niezwróconych jest dostępna dla poszczególnych kanałów i jest aktywna tylko w 
konfiguracji pierścienia. Całkowita liczba niezwróconych komunikatów wejść i wyjść jest dostępna w postaci wartości 
rzeczywistej w ustawieniu ACTUAL VALUES  STATUS  DIRECT INPUTS  UNRETURNED MSG COUNT CH1.

5.3.19  Telezabezpieczenie
SETTINGS  PRODUCT SETUP  TELEPROTECTION

Cyfrowe telezabezpieczenie przesyła komendy zabezpieczenia pomiędzy dwoma lub trzema przekaźnikami w bezpieczny, 
szybki, niezawodny i deterministyczny. Możliwe zastosowania to układy pilotowe z przyzwoleniem lub blokowaniem oraz 
wyzwolenie z bezpośrednim transferem (z ang. direct transfer trip - DTT). Telezabezpieczenie można zastosować w 
dowolnych kanałach analogowych lub cyfrowych i w dowolnych mediach komunikacyjnych takich jak bezpośrednie łącze 
światłowodowe, przewody miedziane, sieci optyczne lub mikrofalowe łącza radiowe. Możliwe jest połączenie różnych 
mediów komunikacyjnych.

Po załączeniu telezabezpieczenia i skonfigurowaniu wejść/wyjść telezabezpieczenia pakiety danych są przesyłane w 
sposób ciągły co 1/4 cyklu (3/8 cyklu w przypadku modułów C37.94) pomiędzy urządzeniami równorzędnymi. 
Bezpieczeństwo danych w kanale komunikacyjnym uzyskuje się poprzez zastosowanie CRC-32 do pakietu danych.

NUMBER OF TERMINALS (liczba terminali) — określa, czy system telezabezpieczenia działa pomiędzy dwoma czy trzema 
urządzeniami równorzędnymi.

NUMBER OF CHANNELS (liczba kanałów) — określa, ile kanałów jest używanych. Jeżeli w ustawieniu NUMBER OF TERMINALS 
wybrano wartość „3” (system trzykońcówkowy), należy w ustawieniu NUMBER OF CHANNELS wybrać wartość „2”. W przypadku 
systemu dwukońcówkowego można nastawić ustawienie NUMBER OF CHANNELS na „1” lub „2” (kanały nadmiarowe).

LOCAL RELAY ID NUMBER (nr ident. przekaźnika lokal.), TERMINAL 1 RELAY ID NUMBER (nr ident. przekaźnika w terminalu 1) oraz 
TERMINAL 2 RELAY ID NUMBER (nr ident. przekaźnika w terminalu 2) — w instalacjach wykorzystujących multipleksery lub 
modemy warto dopilnować, aby dane wykorzystywane przez przekaźniki zabezpieczające daną linię pochodziły z 
właściwych przekaźników. Funkcja telezabezpieczenia sprawdza to, odczytując identyfikator komunikatu przesyłany przez 
przekaźniki nadawcze i porównując go z identyfikatorem zaprogramowanym w przekaźniku odbiorczym. Ta kontrola służy 
również do blokowania wejść, jeżeli zostaną nieumyślnie nastawione na tryb pętli zwrotnej lub gdy odbierane są dane z 
niewłaściwego przekaźnika, poprzez sprawdzenie identyfikatora na kanale odbierania. Jeżeli w trakcie pracy zostanie 
wykryty nieprawidłowy identyfikator na kanale, wówczas zostanie wystawiony argument FlexLogic TELEPROT CH1 ID FAIL lub 
TELEPROT CH2 ID FAIL, co wygeneruje zdarzenie o tej samej nazwie i zablokuje wejścia telezabezpieczenia. Na potrzeby 
przekazania do eksploatacji wynik identyfikacji kanału zostaje przedstawiony też w postaci wartości rzeczywistej w STATUS 

 TELEZABEZPIECZENIE
  TELEZABEZPIECZENIE

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 NUMBER OF TERMINALS:
2

Zakres: 2, 3

 NUMBER OF COMM
CHANNELS: 1

Zakres: 1, 2

 LOCAL RELAY ID
NUMBER: 0

Zakres: 0 do 63 w krokach po 1

 TERMINAL 1 RELAY ID
NUMBER: 0

Zakres: 0 do 63 w krokach po 1

 TERMINAL 2 RELAY ID
NUMBER: 0

Zakres: 0 do 63 w krokach po 1

Ta opcja jest dostępna w przypadku wskazania karty Komunikacji między przekaźnikami w momencie 
zamawiania (patrz tabele z kodami zamówień). W tej opcji bezpośrednie wejścia/wyjścia są wyświetlane 
domyślnie. W przypadku załączenia funkcji telezabezpieczenia bezpośrednie WE/WY nie są widoczne.

Wejścia/wyjścia telezabezpieczenia oraz wejścia/wyjścia bezpośrednie wykluczają się wzajemnie. Z tego względu 
nie można używać ich jednocześnie. W momencie załączenia wejść i wyjść telezabezpieczenia następuje blokada 
wejść i wyjść bezpośrednich i vice versa.
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 CHANNEL TESTS  VALIDITY OF CHANNEL CONFIGURATION. Wartość domyślna „0” w ustawieniu LOCAL RELAY ID NUMBER 
oznacza, że identyfikator przekaźnika nie będzie sprawdzany. W przypadku systemów dwukońcówkowych, 
dwukanałowych ten sam numer LOCAL RELAY ID NUMBER jest transmitowany w obu kanałach; w takiej sytuacji wystarczy 
zaprogramować tylko ustawienie TERMINAL 1 ID NUMBER na końcu odbiorczym.

5.3.20  Instalacja
SETTINGS  PRODUCT SETUP  INSTALLATION

RELAY SETTINGS — Aby nie dopuścić do zainstalowania przekaźnika bez wprowadzenia do niego żadnych ustawień, 
jednostka nie pozwala na sygnalizację żadnego przekaźnika wyjściowego dopóty, dopóki w ustawieniu RELAY SETTINGS  nie 
zostanie wybrana opcja "Programmed". Domyślnie to ustawienie ma wartość „Not Programmed”. Do czasu przestawienia 
przekaźnika w stan „Programmed” wyświetlany jest komunikat błędu autotestu: UNIT NOT PROGRAMMED.

RELAY NAME (nazwa przekaźnika) — za pomocą tego ustawienia użytkownik może zidentyfikować przekaźnik w sposób 
unikatowy. Ta nazwa jest podawana w generowanych raportach.

5.4  Zasoby zdalne

5.4.1  Konfiguracja zasobów zdalnych
W przypadku zamówienia C60 z modułem karty procesowej stanowiącym część systemu HardFiber w oprogramowaniu 
EnerVista dostępne jest dodatkowe drzewo menu Remote Resources (zasoby zdalne), które umożliwia skonfigurowanie 
systemu HardFiber.

Figure 5-66: Menu konfiguracji zasobów zdalnych

Ustawienia zasobów zdalnych służą do skonfigurowania C60 z modułem magistrali procesowej na potrzeby współpracy z 
HardFiber Bricks (bloki HardFiber). Konfigurację zasobów zdalnych można przeprowadzić tylko poprzez oprogramowanie 
EnerVista, a nie ma takiej możliwości z poziomu panelu przedniego C60. Blok zapewnia osiem pomiarów AC, wraz z 
zestykami wejściowymi, wejściami analogowymi DC oraz zestykami wyjściowymi, które mają stanowić interfejs zdalny do 
urządzeń polowych takich jak wyłączniki i transformatory. C60 z modułem magistrali procesowej ma dostęp do wszystkich 

 INSTALLATION
  USTAWIENIA PRZEKAŹNIKA:

Nie zaprogramowany
Zakres: Not Programmed, Programmed

 RELAY NAME:
Relay-1

Zakres: do 20 znaków alfanumerycznych
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możliwości nawet ośmiu bloków. Ustawienia zasobów zdalnych służą do konfigurowania połączenia punkt-punkt 
pomiędzy konkretnymi portami światłowodowymi na karcie procesowej C60 a konkretnym blokiem. Następnie przekaźnik 
zostaje skonfigurowany tak, aby mierzyć określone prądy, napięcia i zestyki wejściowe z tych bloków oraz kontrolować 
określone wyjścia.

Proces konfiguracji dotyczący zasobów zdalnych jest prosty i obejmuje poniższe etapy.

• Konfiguracja jednostek polowych. Ustanowione zostaje połączenie punkt-punkt pomiędzy konkretnym portem w 
module magistrali procesowej przekaźnika a konkretnym rdzeniem cyfrowym w konkretnym bloku. Jest to niezbędny 
pierwszy krok do skonfigurowania przekaźnika magistrali procesowej.

• Konfiguracja banków AC. Nastawione zostają wielkości pierwotne i wtórne oraz połączenia dla prądów i napięć. W 
konfiguracji banków AC przewidziano również redundantne pomiary prądów i napięć; ta ogromna poprawa 
niezawodności możliwa jest dzięki magistrali procesowej.

• Konfiguracja źródeł sygnałów. Jedyna zmiana w tej funkcjonalności C60 polega na wymogu wykorzystywania prądów 
i napięć ustalonych w konfiguracji banków AC w menu zasobów zdalnych.

• Konfiguracja polowych zestyków wejściowych, polowych zestyków wyjściowych, czujników RTD oraz przetworników 
zgodnie z wymaganiami dla funkcjonalności w danym zastosowaniu. Te wejścia i wyjścia stanowią fizyczny interfejs 
do wyłączników, transformatorów i innych urządzeń. Zastępują one tradycyjne zestyki wejściowe i wyjściowe 
umieszczane na przekaźniku, aby praktycznie wyeliminować miedziane przewody.

• Konfiguracja wspólnych wejść i wyjść zgodnie z wymaganiami dla funkcjonalności w danym zastosowaniu. Wspólne 
wejścia i wyjścia to odrębne kanały binarne zapewniające szybką sygnalizacji jakości zabezpieczeń pomiędzy 
przekaźnikami, za pośrednictwem bloku.

Dodatkowe informacje na temat konfigurowania przekaźnika z modułem magistrali procesowej można znaleźć w 
Instrukcji systemu magistrali procesowej HardFiber.

5.5  Konfiguracja systemu

5.5.1  Wejścia AC

5.5.1.1  Banki prądu
SETTINGS  SYSTEM SETUP  AC INPUTS  CURRENT BANK F1(M5)

Ponieważ parametry energii są sumowane, należy odnotować te wartości, następnie zresetować bezpośrednio przed 
zmianą charakterystyki CT.

Można nastawić cztery banki CT fazowych i doziemnych, przy czym banki prądu są oznaczane według formatu 
przedstawionego poniżej (X oznacza literę pozycji gniazda w module):

Xa, gdzie X = {F, M} i a = {1, 5}

Szczegółowe informacje można znaleźć na początku niniejszego rozdziału, w punkcie Wprowadzenie do źródeł prądu 
przemiennego.

Te ustawienia mają kluczowe znaczenie dla wszystkich funkcji, których ustawienia są zależne od pomiarów prądu. W 
momencie zamawiania przekaźnika należy wskazać, czy moduł CT ma zawierać standardowe czy czułe wejście doziemne. 
Ponieważ fazowe CT są połączone w gwiazdę, obliczana suma fazorowa prądów trzech faz (IA + IB + IC = prąd przewodu 

 CURRENT BANK F1
  PHASE CT F1

PRIMARY: 1 A
Zakres: 1 to 65000 A w krokach po 1

 PHASE CT F1
SECONDARY: 1 A

Zakres: 1 A, 5 A

 GROUND CT F1
PRIMARY: 1 A

Zakres: 1 to 65000 A w krokach po 1

 GROUND CT F1
SECONDARY: 1 A

Zakres: 1 A, 5 A
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neutralnego = 3Io) jest wykorzystywana jako wejście dla członów zabezpieczenia nadprądowego w punkcie neutralnym. 
Ponadto można wykorzystać także CT bazujący na składowej zerowej (przekładnik Ferrantiego), który wykrywa prąd we 
wszystkich przewodach pierwotnych obwodu lub CT w przewodzie uziemiającym w punkcie neutralnym. W przypadku tej 
konfiguracji konieczne jest wprowadzenie znamionowego prądu pierwotnego doziemnego przekładnika prądowego. Do 
wykrywania niewielkich prądów zwarć doziemnych można użyć czułe wejście doziemne. W tym przypadku konieczne jest 
wprowadzenie znamionowego prądu pierwotnego czułego doziemnego przekładnika prądowego. Więcej informacji na 
temat podłączeń CT można znaleźć w rozdziale 3.

Należy wprowadzić znamionowe wartości prądu pierwotnego CT. Jest to 1000 zarówno dla CT 1000:5 jak i CT 1000:1. Aby 
zapewnić prawidłowe działanie, znamionowy prąd wtórny CT musi odpowiadać ustawieniu (które musi też odpowiadać 
konkretnym połączeniom CT).

Na poniższym przykładzie zilustrowano sumowanie wielu wejść CT (banki prądu) w prąd z jednego źródła. Mając 
następujące banki prądu:

• F1: bank CT z przekładnią 500:1

• F5: bank CT z przekładnią 1000:1

• M1: bank CT z przekładnią 800:1

Stosuje się następującą zasadę:

SRC 1 = F1 + F5 + M1 Eq. 5-7

1 pu to najwyższy prąd pierwotny. W tym przypadku wprowadza się 1000 i koryguje prąd wtórny z CT z przekładnią 500:1 i 
800:1 do prądu uzyskanego przez CT 1000:1 przed sumowaniem. Jeżeli człon zabezpieczający zostanie nastawiony na 
działanie w oparciu o prądy SRC 1, wówczas poziom pobudzenia 1 pu reaguje na 1000 A po stronie pierwotnej.

Ta sama zasada dotyczy sum prądów z przekładników prądowych o różnych zaczepach po stronie wtórnej (5 A i 1 A).

5.5.1.2  Banki napięcia
SETTINGS  SYSTEM SETUP  AC INPUTS  VOLTAGE BANK F5(M5)

Ponieważ parametry energii są sumowane, należy odnotować te wartości, następnie zresetować bezpośrednio przed 
zmianą charakterystyki VT.

Można nastawić dwa banki VT fazowych/pomocniczych, przy czym banki napięcia są oznaczane według formatu 
przedstawionego poniżej (X oznacza literę pozycji gniazda w module):

Xa, gdzie X = {F, M} i a = {5}

Szczegółowe informacje można znaleźć na początku niniejszego rozdziału, w punkcie Wprowadzenie do źródeł prądu 
przemiennego.

Dzięki zainstalowaniu przekładników VT przekaźnik może wykonywać pomiary napięcia oraz obliczenia mocy. W 
ustawieniu PHASE VT F5 CONNECTION (połączenie banku fazowych VT F5)  należy wpisać „Wye” lub „Delta” zgodnie z faktycznie 
wykonanym połączeniem. Połączenie źródłowych VT w otwarty trójkąt wpisuje się jako „Delta”.

 VOLTAGE BANK F5
  PHASE VT F5

CONNECTION: Gwiazda
Zakres: Wye, Delta

 PHASE VT F5
SECONDARY: 66.4 V

Zakres: 25.0 do 240.0 V w krokach po 0.1

 PHASE VT F5
RATIO: 1.00 :1

Zakres: 1,00 do 24000,00 w krokach po 0,01

 AUXILIARY VT F5
CONNECTION: Vag

Zakres: Vn, Vag, Vbg, Vcg, Vab, Vbc, Vca

 AUXILIARY VT F5
SECONDARY: 66.4 V

Zakres: 25.0 do 240.0 V w krokach po 0.1

 AUXILIARY VT F5
RATIO: 1.00 :1

Zakres: 1,00 do 24000,00 w krokach po 0,01
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5.5.2  Sieć elektroenergetyczna
SETTINGS  SYSTEM SETUP  POWER SYSTEM

Wartość NOMINAL FREQUENCY (częstotliwość znamionowa) dla sieci elektroenergetycznej służy jako wartość domyślna do 
nastawiania częstotliwości próbkowania cyfrowego, jeżeli nie można zmierzyć częstotliwości sieci na podstawie 
dostępnych sygnałów. Może do tego dojść w przypadku braku lub silnego zniekształcenia sygnałów. Zanim nastąpi powrót 
do częstotliwości znamionowej, algorytm śledzenia częstotliwości podtrzymuje ostatni prawidłowy pomiar częstotliwości 
przez bezpieczny okres czasu i czeka na ponowne pojawienie się sygnałów lub na zaniknięcie zniekształceń.

Sekwencja faz w sieci elektroenergetycznej jest niezbędna do prawidłowego obliczania składowych oraz parametrów 
mocy. Ustawienie PHASE ROTATION (kolejność faz) odpowiada sekwencji faz w sieci elektroenergetycznej i informuje 
przekaźnik o rzeczywistej sekwencji faz w sieci, jest to albo ABC albo ACB. Dla prawidłowego działania wejścia CT i VT w 
przekaźniku, oznaczone literami A, B i C, muszą być podłączone do faz A, B i C sieci.

Ustawienie FREQUENCY AND PHASE REFERENCE (częstotliwość i faza odniesienia) wskazuje, które źródło sygnału jest 
wykorzystywane (i tym samym który sygnał AC) dla kąta fazowego odniesienia. Wykorzystywany sygnał AC jest 
szeregowany na podstawie wejść AC skonfigurowanych dla źródła sygnału. Pierwszeństwo mają napięcia fazowe, 
następnie napięcie pomocnicze, następnie prądy fazowe, a na koniec prąd doziemny.

W przypadku wyboru trójfazowego faza A jest wykorzystywana jako odniesienie dla kąta  (VANGLE REF = VA), zaś 
transformacja Clarke'a sygnałów fazowych jest wykorzystywana do mierzenia i śledzenia częstotliwości (VFREQUENCY = (2VA 
- VB - VC) / 3) , aby zapewnić lepsze działanie w przypadku zwarcia, otwartego bieguna oraz usterki VT i CT.

Sygnały AC dla fazy odniesienia i śledzenia częstotliwości dobiera się na podstawie konfiguracji źródła, niezależnie od tego, 
czy dany sygnał faktycznie został podany na przekaźnik.

Kąt fazowy sygnału odniesienia zawsze pokazuje zero stopni, a wszystkie inne kąty fazowe są względne w stosunku do 
tego sygnału. Jeżeli nie ma możliwości mierzenia w danym momencie wcześniej wybranego sygnału odniesienia, kąty 
fazowe nie mają odniesienia.

Odniesienie kątów fazowych odbywa się w pętli synchronizacji fazowej, która może synchronizować niezależne przekaźniki 
z serii UR, jeżeli mają to samo odniesienie sygnału AC. To prowadzi do bardzo dokładnej korelacji wskazań kątów fazowych 
pomiędzy różnymi przekaźnikami z serii UR.

Ustawienie FREQUENCY TRACKING (śledzenie częstotliwości) zostaje wyłączone (opcja „Disabled”) tylko w bardzo nietypowych 
okolicznościach; w kwestii szczególnych zastosowań zmiennej częstotliwości należy skonsultować się z firmą GE Grid 
Solutions.

Ustawienie napięcia znamionowego PHASE VT F5 SECONDARY (strona wtórna banku fazowych VT F5) to napięcie na 
zaciskach wejść przekaźnika, gdy napięcie znamionowe jest przyłożone po stronie pierwotnej VT.
Na przykład w systemie ze znamionowym napięciem pierwotnym równym 13.8 kV i z VT 14400:120 V w połączeniu 
w trójkąt, napięcie wtórne wynosi 115; czyli (13800 / 14400) × 120. W przypadku połączenia w gwiazdę 
wprowadzona wartość napięcia to musi być napięcie fazowe, które wynosi 115  = 66.4.

W systemie 14.4 kV z połączeniem w trójkąt oraz z przekładnią zwojów strony pierwotnej do wtórnej VT równą 
14400:120, wprowadzone napięcie to 120; czyli 14400 / 120.

 POWER SYSTEM
  NOMINAL FREQUENCY:

60 Hz
Zakres: 25 do 60 Hz w krokach po 1

 PHASE ROTATION:
ABC

Zakres: ABC, ACB

 FREQUENCY AND PHASE
REFERENCE: SRC 1

Zakres: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

 FREQUENCYTRACKING:
Załączone

Zakres: Wyłączone, włączone
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5.5.3  Źródła sygnałów
SETTINGS  SYSTEM SETUP  SIGNAL SOURCES  SOURCE 1(4)

Dla każdego źródła dostępne są takie same menu. Tekst „SRC 1” można zastąpić wskazaną przez użytkownika nazwą 
odpowiednią dla skojarzonego źródła.

Pierwsza litera w identyfikatorze źródła oznacza pozycję gniazda w module. Cyfra następująca bezpośrednio po tej literze 
oznacza albo pierwszy bank czterech kanałów (1, 2, 3, 4) określany jako „1” lub drugi bank czterech kanałów (5, 6, 7, 8) 
określany jako „5” w danym module CT/VT. Szczegółowe informacje można znaleźć na początku niniejszego rozdziału, w 
punkcie Wprowadzenie do źródeł prądu przemiennego.

Można wybrać sumę wszystkich zestawień CT. Pierwszy wyświetlany kanał to CT, do którego wszystkie inne są odnoszone. 
Na przykład „F1+F5” oznacza sumę każdej fazy z kanałów „F1” i „F5” skalowaną do tego CT, który ma wyższą przekładnię. 
Wybór opcji „None” powoduje ukrycie skojarzonych wartości rzeczywistych.

Konfigurowanie źródeł AC opiera się na kilkuetapowym podejściu; pierwszy etap polega na podaniu informacji o 
poszczególnych wejściach CT i VT. W przypadku wejść CT chodzi o znamionowy prąd pierwotny i wtórny. W przypadku VT 
jest to rodzaj połączenia, przekładnia oraz znamionowe napięcie wtórne. Po określeniu wejść należy wprowadzić 
konfigurację każdego źródła, w tym również określić, które CT są sumowane.

5.5.3.1  Wybór parametrów AC przez użytkownika dla członów komparatorów
Moduły CT/VT automatycznie obliczają wszystkie parametry prądu i napięcia na podstawie dostępnych wejść. 
Użytkownicy muszą wybrać konkretne parametry wejściowe, które będą mierzone przez wszystkie człony, we właściwym 
menu ustawień. To od wewnętrznej konstrukcji członu zależy, jaki parametr będzie używany, a także wskazuje ona 
ustawienie dla wyboru źródła. W członach, w których parametrem może być składowa podstawowa lub amplituda 
skuteczna, takich jak człon nadprądowy fazowo-czasowy, przewidziano dwa ustawienia. Jedno ustawienie określa źródło, 
a drugie ustawienie służy do wyboru fazora składowej podstawowej lub RMS.

5.5.3.2  Wartości rzeczywiste wejść AC
Obliczane parametry skojarzone ze skonfigurowanymi wejściami napięć i prądów są wyświetlane tych sekcjach wartości 
rzeczywistych, które dotyczą prądu i napięcia. Tutaj wyświetlane są tylko wielkości fazorowe skojarzone z rzeczywistymi 
fizycznymi kanałami wejściowymi AC. Wszystkie parametry w ramach skonfigurowanego źródła są wyświetlane w sekcji 
wartości rzeczywistych, która dotyczy źródeł.

Funkcja śledzenia częstotliwości działa tylko wtedy, gdy C60 jest w trybie „Programmed”. Jeżeli C60 jest w trybie 
„Not Programmed”, wówczas wartości pomiarów są dostępne, lecz mogą wykazywać znaczne błędy.

 SOURCE 1
  SOURCE 1 NAME:

SRC 1
Zakres: do 20 znaków alfanumerycznych

 SOURCE 1 PHASE CT:
Brak

Zakres: None, F1,... up to any 6 CTs. Wyświetlane są 
tylko wejścia fazowych CT.

 SOURCE 1 GROUND CT:
Brak

Zakres: None, F1,... up to any 6 CTs. Wyświetlane są 
tylko wejścia doziemnych CT.

 SOURCE 1 PHASE VT:
Brak

Zakres: None, F5, M5
Wyświetlane są tylko wejścia napięć fazowych.

 SOURCE 1 AUX VT:
Brak

Zakres: None, F5, M5
Wyświetlane są tylko wejścia napięć pomocniczych.
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5.5.3.3  Detektory zakłóceń (wewnętrzne)
Człon detektora zakłóceń (ANSI 50DD) to czuło-prądowy detektor zakłóceń, który wykrywa wszelkie zakłócenia w 
zabezpieczanej sieci. Funkcja 50DD jest wykorzystywana bezpośrednio w niektórych członach w przekaźniku, takich jak 
detektor awarii bezpiecznika VT lub raport zwarcia. Można ją wykorzystać także do nadzorowania członów prądowych, 
aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu na skutek złych ustawień lub problemu z zewnętrznym okablowaniem CT. 
Przewidziano detektor zakłóceń dla każdego źródła.

Funkcja 50DD reaguje na zmiany amplitudy składowych prądu. Poniżej przedstawiono logikę detektora zakłóceń.

Figure 5-67: Logika detektora zakłóceń

Detektor zakłóceń reaguje na zmianę prądów rzędu dwukrotności poziomu odcięcia prądu. Domyślna wartość progowa 
odcięcia wynosi 0.02 pu; zatem, domyślnie, detektor zakłóceń reaguje na zmianę równą 0.04 pu. Ustawienie czułości 
pomiaru (PRODUCT SETUP  DISPLAY PROPERTIES  CURRENT CUT-OFF LEVEL) odpowiednio reguluje czułość detektora 
zakłóceń.

5.5.3.4  Przykład wykorzystania źródeł
Na poniższej ilustracji przedstawiono przykład wykorzystania źródeł. Przekaźnik może mieć następującą konfigurację 
sprzętową:

Taką konfigurację można wykorzystać w przypadku transformatora dwuuzwojeniowego, gdzie jedno uzwojenie jest 
podłączone do systemu półtorawyłącznikowego. Na poniższym rysunku przedstawiono układ źródeł wykorzystywany do 
realizowania funkcji, jakich wymaga to zastosowanie, oraz wejść CT/VT służących do dostarczania danych.

Oznaczenie literowe pozycji gniazda rosnąco -->

UR Moduł 1 CT/VT Moduł 2 CT/VT Moduł 3 CT/VT

B30, B90, C70, F35, N60, T35 8 przekładników CT 4 przekładniki CT, 4 
przekładniki VT

4 przekładniki CT, 4 
przekładniki VT

C60, D60, G30, G60, L30, L90, M60, T60 CT VT nie dotyczy
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Figure 5-68: Przykład wykorzystania źródeł

5.5.4  Wyłączniki
SETTINGS  SYSTEM SETUP  BREAKERS  BREAKER 1(4)

Y LV D HV POMOCNICZY

SRC 1 SRC 2 SRC 3

Fazowy CT M1 F1+F5 Brak

Doziemny CT M1 Brak Brak

Fazowy VT M5 Brak Brak

Pomocniczy VT Brak Brak U1

 BREAKER 1
  BREAKER 1

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 BREAKER1 PUSH BUTTON
CONTROL: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone

 BREAKER 1 TAGGING:
Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone

 BREAKER 1
SUBSTITUTN: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone

 BREAKER 1 BYPASS:
Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone
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Człon sterowania wyłącznikiem zawiera pomocniczą logikę dla statusu i służy jako interfejs dla otwierania i zamykania 
wyłącznika z zabezpieczenia, SPZ, SCADA lub poprzez interfejs panelu przedniego. Człon sterowania wyłącznikiem można 
wykorzystać do stworzenia funkcjonalności uzależnienia wzajemnego. Oba zestyki pomocnicze, 52/a i 52/b, są 
wykorzystywane do raportowania niezgodności pomiędzy nimi w celu zwiększenia bezpieczeństwa określania pozycji 
wyłącznika.

 BREAKER 1 AR BLOCK:
Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone

 BREAKER 1 NAME:
Bkr 1

Zakres: do sześciu znaków alfanumerycznych

 BREAKER 1 MODE:
3-Pole

Zakres: 3-Pole, 1-Pole

 BREAKER 1 OPEN:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BREAKER 1 BLK OPEN:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BREAKER 1 CLOSE:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BREAKER 1 BLK CLOSE:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BREAKER1 A/3P CLSD:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BREAKER1 A/3P OPND:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BREAKER 1 B CLOSED:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BREAKER 1 B OPENED:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BREAKER 1 C CLOSED:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BREAKER 1 C OPENED:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BREAKER 1 TOPERATE:
70 ms

Zakres: 0 do 65535 s w krokach po 1

 BREAKER 1 EXT ALARM:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BREAKER 1 ALARM
DELAY: 0.000 s

Zakres: 0.000 do 65.535 s w krokach po 0.001

 MANUAL CLOSE RECAL1
TIME: 0.000 s

Zakres: 0.000 do 65.535 s w krokach po 0.001

 BREAKER 1 OPEN
SEAL-IN: 0.000 s

Zakres: 0.000 do 65.535 s w krokach po 0.001

 BREAKER 1 OUT OF SV:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BREAKER 1 RACKED-IN:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BREAKER 1 EVENTS:
Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone
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Aby używać tego członu, należy skonfigurować zestyki wyjściowe, które wyzwalają i zamykają wyłącznik, aby 
wykorzystywały argumenty FlexLogic BREAKER 1 OFF CMD (lub BREAKER 1 TRIP A/B/C w przypadku wyzwalania 
jednobiegunowego) i BREAKER 1 ON CMD, oraz skonfigurować wejścia członu sterowania wyłącznikiem w opisany tutaj 
sposób.

Opis działania funkcji sterowania wyłącznikami i monitorowania ich stanu z panelu przedniego można znaleźć w rozdziale 
4.

Na każdy zainstalowany moduł CT/VT przewidziano dwa człony sterowania wyłącznikiem. Poniższe ustawienia są 
dostępne dla każdego członu sterowania wyłącznikiem.

BREAKER 1 FUNCTION (funkcja wyłącznika 1) — to ustawienie załącza i wyłącza działanie funkcji sterowania wyłącznikiem 1.

BREAKER1 PUSH BUTTON CONTROL (sterowanie przyciskiem wyłącznika 1) — należy nastawić na opcję „Enable”, aby pozwolić 
na operacje sterownicze otwierania/zamykania przez przycisk na panelu przednim.

BREAKER1 TAGGING (oznaczanie wyłącznika 1) — nastawienie na "Enable" pozwala na oznaczenie wyłącznika 1 przez 
graficzny panel przedni. Po oznaczeniu dezaktywowane są następujące operacje: otwieranie/zamykanie przyciskiem, 
otwieranie/zamykanie przez IEC 61850, komenda SPZ wydana przez człon SPZ oraz komenda zamykania inicjowana przez 
ustawienie BREAKER 1 CLOSE. Nie ma to wpływu na komendę wyzwolenia wydaną przez człon wyjścia wyzwalającego lub 
ustawienie BREAKER 1 OPEN.

BREAKER1 SUBSTITUTN (podstawienie wyłącznika 1) — nastawienie na "Enable" pozwala na podstawienie statusu wyłącznika 
1 przez graficzny panel przedni. Po podstawieniu następuje wymuszenie przejścia statusu otwartego/zamkniętego 
wyłącznika 1 na podstawioną wartość.

BREAKER1 BYPASS (obejście wyłącznika 1) — nastawienie na "Enable" pozwala na obejście wzajemnego uzależnienia blokad 
wyłącznika 1 przez graficzny panel przedni. Po potwierdzeniu następuje obejście ustawień BREAKER 1 BLK OPEN i BREAKER 1 
BLK CLOSE.

BREAKER1 AR BLOCK (blokada SPZ wyłącznika 1) — nastawienie na "Enable" pozwala na wydanie przez graficzny panel 
przedni komendy BLOCK AR i wygenerowanie argumentu BREAKER 1 BLK RCLS, który blokuje komendę zamykania 
wyłącznika 1 z członu SPZ.

Człon SPZ działa tylko dla BKR1 i BKR2.

Po potwierdzenie AR BLOCK z panelu przedniego ponawianie zamykania wyłącznika nie jest dozwolone. Należy zwrócić 
uwagę, że człon SPZ nie jest automatycznie wstrzymywane przez BLOCK AR z panelu przedniego. Jeżeli potrzeba 
wstrzymać układ SPZ, należy nastawić ustawienie AR BLOCK BKR1 lub AR BLOCK w członie SPZ za pomocą argumentu 
BREAKER 1 BLK RCLS.

BREAKER 1 NAME (nazwa wyłącznika 1) — należy przypisać do wyłącznika nazwę określoną przez użytkownika (do sześciu 
znaków). Nazwa ta jest wykorzystywana w szybkich komunikatach dotyczących wyłącznika 1.

BREAKER 1 MODE (tryb wyłącznika 1) — służy do wyboru trybu „3-Pole” (3 bieguny), w którym manipuluje się jednocześnie 
wszystkimi biegunami wyłącznika, lub trybu „1-Pole” (1 biegun), w którym manipuluje się wszystkimi biegunami wyłącznika 
albo osobno (każdym oddzielnie) albo jednocześnie.

BREAKER 1 OPEN (otwarcie wyłącznika 1) — służy do wyboru argumentu, który, gdy zostanie aktywowany i nie będzie 
zablokowany, zainicjuje komendy otwarcia wyłącznika 1 i wyzwolenia poszczególnych faz.

BREAKER 1 BLK OPEN (blokada otwarcia wyłącznika 1) — służy do wyboru argumentu, który uniemożliwia zainicjowanie 
komend otwierania wyłącznika 1 i wyzwalania poszczególnych faz. To ustawienie można wykorzystać do blokowania 
wyzwalania wyłącznika na przykład wtedy, gdy monitorowanie wyłącznika wykryje takie warunki jak mała gęstość SF6, 
podczas którego otwarcie wyłącznika może spowodować uszkodzenia.

BREAKER 1 CLOSE (zamknięcie wyłącznika 1) — służy do wyboru argumentu, który, gdy zostanie aktywowany i nie będzie 
zablokowany, zainicjuje komendy zamykania wyłącznika 1.

Człon sterowania 1 wyłącznikiem i człon sterowania 2 wyłącznikiem są na stałe powiązane z funkcjami SPZ, 
odpowiednio BKR1 i BKR2.
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BREAKER 1 CLOSE (blokada zamknięcia wyłącznika 1) — służy do wyboru argumentu, który uniemożliwia zainicjowanie 
komend zamykania wyłącznika 1. To ustawienie można wykorzystać do blokowania zamknięcia wyłącznika na przykład, 
aby uniemożliwić zamknięcie do zamkniętego uziemnika.

BREAKER1 A/3P CLSD — służy do wyboru argumentu, zazwyczaj zestyku wejściowego podłączonego do pomocniczego 
mechanizmu śledzenia pozycji wyłącznika. To wejście jest dla zwiernego wejścia statusu 52/a służącego do generowania 
logicznego 1, gdy wyłącznik jest zamknięty. Jeżeli w ustawieniu BREAKER 1 MODE wybrano opcję "3-Pole", to ustawienie 
służy do wyboru pojedynczego wejścia 52/a jako argumentu służącego do śledzenia pozycji otwartej lub zamkniętej 
wyłącznika. Jeżeli wybrano tryb "1-Pole", wspomniane wejście służy do śledzenia fazy A, zaś ustawienia BREAKER 1 B oraz 
BREAKER 1 C służą do wyboru argumentów do śledzenia faz odpowiednio B i C.

BREAKER1 A/3P OPND — służy do wyboru argumentu, zazwyczaj zestyku wejściowego, który jest dla rozwiernego wejścia 
statusu 52/b, do generowania logicznego 1, gdy wyłącznik jest otwarty. Jeżeli nie ma osobnego zestyku wejściowego 52/b, 
wówczas można wykorzystać odwrócony sygnał statusu 52/a lub odwrócony sygnał statusu BREAKER 1 CLOSED.

BREAKER 1 B CLOSED — w przypadku wybrania trybu trójbiegunowego to ustawienie nie ma zastosowania. Wybranie 
trybu jednobiegunowego powoduje, że to wejście służy do śledzenia pozycji zamkniętej wyłącznika dla fazy B tak, jak 
opisano dla fazy A.

BREAKER 1 B OPENED — w przypadku wybrania trybu trójbiegunowego to ustawienie nie ma zastosowania. Wybranie 
trybu jednobiegunowego powoduje, że to wejście służy do śledzenia pozycji otwartej wyłącznika dla fazy B tak, jak opisano 
dla fazy A.

BREAKER 1 C CLOSED — w przypadku wybrania trybu trójbiegunowego to ustawienie nie ma zastosowania. Wybranie 
trybu jednobiegunowego powoduje, że to wejście służy do śledzenia pozycji zamkniętej wyłącznika dla fazy C tak, jak 
opisano dla fazy A.

BREAKER 1 C OPENED — w przypadku wybrania trybu trójbiegunowego to ustawienie nie ma zastosowania. Wybranie 
trybu jednobiegunowego powoduje, że to wejście służy do śledzenia pozycji otwartej wyłącznika dla fazy C tak, jak opisano 
dla fazy A.

BREAKER 1 TOPERATE (czas do zadziałania wyłącznika 1) — to ustawienie określa wymagany przedział czasu niezbędny do 
opanowania przejściowej niezgodności pomiędzy zestykami pomocniczymi 52/a i 52/b w trakcie działania wyłącznika. 
Jeżeli po upływie tego czasu nadal występuje przejściowa niezgodność, wówczas, ze względów alarmowych lub blokady, 
zostaje potwierdzony argument FlexLogic BREAKER 1 BAD STATUS.

BREAKER 1 EXT ALARM (alarm zewn. wyłącznika 1) — to ustawienie służy do wyboru argumentu, zazwyczaj zewnętrznego 
zestyku wejściowego, podłączonego do zestyku raportowania alarmów wyłącznika. Gdy wybrany argument jest aktywny, 
zostaje aktywowany argument BREAKER 1 TROUBLE.

BREAKER 1 ALARM DELAY (opóźnienie alarmu wyłącznika 1) — to ustawienie określa czas opóźnienia, przez jaki niezgodność 
statusu pomiędzy argumentami śledzenia pozycji trójbiegunowej nie generuje deklaracji niezgodności biegunów. Dzięki 
temu możliwe jest niejednoczesne manipulowanie biegunami.

BREAKER 1 OPEN SEAL-IN — to ustawienie określa czas utrzymania komendy otwierania trójbiegunowego z powodu 
zainicjowanej przez człon wyjścia wyzwalającego lub ręczną komendę otwierania wyłącznika.

MANUAL CLOSE RECAL1 TIME — to ustawienie określa czas utrzymania komend zamykania z powodu zainicjowanej przez 
operatora ręcznej komendy zamykania wyłącznika.

BREAKER 1 OUT OF SV — służy do wyboru argumentu sygnalizującego, że wyłącznik 1 jest wyłączony z eksploatacji.

BREAKER 1 RACKED-IN — to ustawienie służy do wyboru zestyku wejściowego, który wskazuje, czy wyłącznik jest wstawiony 
czy wyjęty. Status wstawiony lub wyjęty służy do dynamicznego wskazywania symbolu statusu wyłącznika, który ma 
zastosowanie tylko w schemacie jednokreskowym na graficznym panelu przednim. Nastawienie na Off powoduje, że 
status wstawiony nie jest uwzględniany.

Funkcjonalność IEC 61850 jest dopuszczalna tylko w trybie „Programmed” urządzenia C60, a nie w trybie 
sterowania lokalnego.
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Figure 5-69: Logika sterowania dwoma wyłącznikami (arkusz 1 z 3)
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Figure 5-70: Logika sterowania dwoma wyłącznikami (arkusz 2 z 3)
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Figure 5-71: Logika sterowania dwoma wyłącznikami /na graficznym panelu przednim (arkusz 3 z 3)

Człon wyłącznika ma bezpośrednie zaprogramowane na stałe połączenia z modelem IEC 61850, co przedstawiono na 
schemacie logicznym. To pozwala na zdalną operację otwarcia/zamknięcia każdego wyłącznika, za pomocą węzłów 
logicznych IEC 61850 CSWI lub XCBR. Przewidziano funkcjonalność IEC 61850 wybór-przed-uruchomieniem, 
funkcjonalność lokalnego/zdalnego przełącznika, wraz z blokowaniem komend otwarcia/zamknięcia. Należy zwrócić 
uwagę, że czas wstrzymania dla przedstawionych komend wyzwolenia i zamknięcia IEC 61850 to tylko jedno przejście 
przez zabezpieczenie. Aby utrzymać komendę zamknięcia/otwarcia przez pewien czas, należy to uczynić nastawiając 
timery utrzymania BREAKER 1 OPEN SEAL-IN i MANUAL CLOSE RECAL1 TIME, na zestykach wyjściowych za pomocą ustawienia 
"Seal-in", w członie wyjścia wyzwalającego i/lub we FlexLogic.

5.5.5  Sterowanie odłącznikiem
SETTINGS  SYSTEM SETUP  SWITCHES  SWITCH 1(24)

 SWITCH 1
  SWITCH 1

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 SWITCH 1 NAME:
SW 1

Zakres: do sześciu znaków alfanumerycznych

 SWITCH 1 MODE:
3-Pole

Zakres: 3-Pole, 1-Pole
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Człon sterowania odłącznikiem zawiera pomocniczą logikę dla statusu i służy jako interfejs dla otwierania i zamykania 
odłączników z systemu SCADA lub poprzez interfejs panelu przedniego. Człon sterowania odłącznikiem można 
wykorzystać do stworzenia funkcjonalności uzależnienia wzajemnego. Oba zestyki pomocnicze, 89/a i 89/b, są 
wykorzystywane do raportowania niezgodności pomiędzy pozycjami biegunów odłącznika w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa określania pozycji. Na każdy zainstalowany moduł CT/VT przewidziano osiem członów sterowania 
odłącznikiem.

Aby używać tego członu, należy skonfigurować zestyki wyjściowe, które otwierają i zamykają odłącznik, aby 
wykorzystywały argumenty FlexLogic SWITCH 1 OFF CMD i SWITCH 1 ON CMD, oraz skonfigurować wejścia członu sterowania 
odłącznikiem w opisany tutaj sposób.

SWITCH 1 FUNCTION (funkcja odłącznika 1) — to ustawienie załącza i wyłącza działanie członu odłącznika.

 SWITCH 1 OPEN:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 SWITCH 1 BLK OPEN:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 SWITCH 1 CLOSE:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 SWITCH 1 BLK CLOSE:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 SWTCH 1 A/3P CLSD:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 SWTCH 1 A/3P OPND:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 SWITCH 1 B CLOSED:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 SWITCH 1 B OPENED:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 SWITCH 1 C CLOSED:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 SWITCH 1 C OPENED:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 SWITCH1 PUSH BUTTON
CONTROL: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone

 SWITCH 1 TAGGING:
Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone

 SWITCH 1 SUBSTITUTN:
Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone

 SWITCH 1 BYPASS:
Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone

 SWITCH 1 OPEN
SEAL-IN: 0.000 s

Zakres: 0.000 do 65.535 s w krokach po 0.001

 SWITCH 1 CLOSE
SEAL-IN: 0.000 s

Zakres: 0.000 do 65.535 s w krokach po 0.001

 SWITCH 1 TOPERATE:
70 ms

Zakres: 0 do 65535 ms w krokach po 1

 SWITCH 1 ALARM
DELAY: 0.000 s

Zakres: 0.000 do 65.535 s w krokach po 0.001

 SWITCH 1 EVENTS:
Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone



CHAPTER 5: USTAWIENIA KONFIGURACJA SYSTEMU

C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL 5-167

5

SWITCH 1 NAME (nazwa odłącznika 1) — należy przypisać do odłącznika nazwę określoną przez użytkownika (do sześciu 
znaków). Nazwa ta jest wykorzystywana w szybkich komunikatach dotyczących odłącznika 1.

SWITCH 1 MODE (tryb odłącznika 1) — to ustawienie służy do wyboru trybu „3-Pole” (3 bieguny), w którym bieguny odłącznika 
mają jeden wspólny przełącznik pomocniczy, lub trybu „1-Pole” (1 biegun), w którym każdy biegun odłącznika ma swój 
własny przełącznik pomocniczy.

SWITCH 1 OPEN (otwarcie odłącznika 1) — to ustawienie służy do wyboru argumentu, który, gdy zostanie aktywowany i nie 
będzie zablokowany, zainicjuje komendę otwarcia odłącznika 1

SWITCH 1 BLK OPEN (blokada otwarcia odłącznika 1) — to ustawienie służy do wyboru argumentu, który uniemożliwia 
zainicjowanie komendy odłącznika 1. To ustawienie można wykorzystać do blokowania otwierania odłącznika na przykład 
gdy monitorowanie rozdzielni sygnalizuje, że przez łącznik może przepływać prąd przekraczający wartość znamionową 
przerywania przez łącznik.

SWITCH 1 CLOSE (zamknięcie odłącznika 1) — to ustawienie służy do wyboru argumentu, który, gdy zostanie aktywowany i nie 
będzie zablokowany, zainicjuje komendę zamknięcia odłącznika 1

SWITCH 1 BLK CLOSE (blokada zamknięcia odłącznika 1) — to ustawienie służy do wyboru argumentu, który uniemożliwia 
zainicjowanie komend zamykania odłącznika 1. To ustawienie można wykorzystać do blokowania zamknięcia odłącznika 
na przykład, aby uniemożliwić zamknięcie do zamkniętego uziemnika.

SWTCH 1A/3P CLSD — to ustawienie służy do wyboru argumentu, zazwyczaj zestyku wejściowego podłączonego do 
pomocniczego mechanizmu śledzenia pozycji odłącznika. To wejście jest dla zwiernego wejścia statusu 89/a służącego do 
generowania logicznego 1, gdy odłącznik jest zamknięty. Jeżeli w ustawieniu SWITCH 1 MODE wybrano opcję "3-Pole", to 
ustawienie służy do wyboru pojedynczego wejścia 89/a jako argumentu służącego do śledzenia pozycji otwartej lub 
zamkniętej odłącznika. Jeżeli wybrano tryb "1-Pole", wspomniane wejście służy do śledzenia fazy A, zaś ustawienia SWITCH 
1 B oraz SWITCH 1 C służą do wyboru argumentów do śledzenia faz odpowiednio B i C.

SWITCH1 A/3P OPND — to ustawienie służy do wyboru argumentu, zazwyczaj zestyku wejściowego, który jest dla 
rozwiernego wejścia statusu 89/b, do generowania logicznego 1, gdy odłącznik jest otwarty. Jeżeli nie ma osobnego 
zestyku wejściowego 89/b, wówczas można wykorzystać odwrócony sygnał statusu 89/a.

SWITCH 1 B CLOSED — w przypadku wybrania trybu trójbiegunowego to ustawienie nie ma zastosowania. Wybranie trybu 
jednobiegunowego powoduje, że to wejście służy do śledzenia pozycji zamkniętej odłącznika dla fazy B tak, jak opisano dla 
fazy A.

SWITCH 1 B OPENED — w przypadku wybrania trybu trójbiegunowego to ustawienie nie ma zastosowania. Wybranie trybu 
jednobiegunowego powoduje, że to wejście służy do śledzenia pozycji otwartej odłącznika dla fazy B tak, jak opisano dla 
fazy A.

SWITCH 1 C CLOSED — w przypadku wybrania trybu trójbiegunowego to ustawienie nie ma zastosowania. Wybranie trybu 
jednobiegunowego powoduje, że to wejście służy do śledzenia pozycji zamkniętej odłącznika dla fazy C tak, jak opisano dla 
fazy A.

SWITCH 1 C OPENED — w przypadku wybrania trybu trójbiegunowego to ustawienie nie ma zastosowania. Wybranie trybu 
jednobiegunowego powoduje, że to wejście służy do śledzenia pozycji otwartej odłącznika dla fazy C tak, jak opisano dla 
fazy A.

SWITCH1 PUSH BUTTON CONTROL (sterowanie przyciskiem odłącznika 1) — należy nastawić na opcję „Enable”, aby pozwolić na 
operacje sterownicze otwierania/zamykania przez przycisk na panelu przednim.

SWITCH1 TAGGING (oznaczanie odłącznika 1) — nastawienie na "Enable" pozwala na oznaczenie odłącznika 1 przez graficzny 
panel przedni. Po oznaczeniu dezaktywowane są następujące operacje:

• otwieranie/zamykanie przyciskiem,

• otwieranie/zamykanie przez IEC 61850,

• komenda otwierania inicjowana przez ustawienie SWITCH 1 OPEN,

• komenda zamykania inicjowana przez ustawienie SWITCH 1 CLOSE.

SWITCH1 SUBSTITUTN (podstawienie odłącznika 1) — nastawienie na "Enable" pozwala na podstawienie statusu odłącznika 1 
przez graficzny panel przedni. Po podstawieniu następuje wymuszenie przejścia statusu otwartego/zamkniętego 
odłącznika 1 na podstawioną wartość.
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SWITCH1 BYPASS (obejście odłącznika 1) — nastawienie na "Enable" pozwala na obejście wzajemnego uzależnienia blokad 
odłącznika 1 przez graficzny panel przedni. Po potwierdzeniu następuje obejście ustawień SWITCH 1 BLK OPEN i SWITCH 1 
BLK CLOSE.

SWITCH 1 OPEN SEAL-IN — to ustawienie określa czas utrzymania komendy otwierania z powodu zainicjowanej przez 
operatora ręcznej komendy otwierania odłącznika.

SWITCH 1 CLOSE SEAL-IN — to ustawienie określa czas utrzymania komendy zamykania z powodu zainicjowanej przez 
operatora ręcznej komendy zamykania odłącznika.

SWITCH 1 TOPERATE (czas do zadziałania odłącznika 1) — to ustawienie określa wymagany przedział czasu niezbędny do 
opanowania przejściowej niezgodności pomiędzy zestykami pomocniczymi 89/a i 89/b w trakcie działania odłącznika. 
Jeżeli po upływie tego czasu nadal występuje przejściowa niezgodność, wówczas, ze względów alarmowych lub blokady, 
zostaje potwierdzony argument FlexLogic SWITCH 1 BAD STATUS.

SWITCH 1 ALARM DELAY (opóźnienie alarmu odłącznika 1) — to ustawienie określa czas opóźnienia, przez jaki niezgodność 
statusu pomiędzy argumentami śledzenia pozycji biegunów nie generuje deklaracji niezgodności biegunów. Dzięki temu 
możliwe jest niejednoczesne manipulowanie biegunami.

Człon odłącznika ma bezpośrednie zaprogramowane na stałe połączenia z modelem IEC 61850, co przedstawiono na 
schematach logicznych. To pozwala na zdalną operację otwarcia/zamknięcia każdego odłącznika, za pomocą węzłów 
logicznych IEC 61850 CSWI lub XSWI. Przewidziano funkcjonalność IEC 61850 wybór-przed-uruchomieniem, 
funkcjonalność lokalnego/zdalnego przełącznika, wraz z blokowaniem komend otwarcia/zamknięcia. Należy zwrócić 
uwagę, że czas wstrzymania dla przedstawionych komend wyzwolenia i zamknięcia IEC 61850 to tylko jedno przejście 
przez zabezpieczenie. Aby utrzymać komendę zamknięcia/otwarcia przez pewien czas, należy to uczynić wykorzystują 
timery utrzymania SWITCH 1 OPEN SEAL-IN i SWITCH 1 CLOSE SEAL-IN, na zestykach wyjściowych za pomocą ustawienia 
"Seal-in" i/lub we FlexLogic.

Funkcjonalność IEC 61850 jest dopuszczalna tylko w trybie „Programmed” C60, a nie w trybie sterowania lokalnego.
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Figure 5-72: Logika sterowania odłącznikami (arkusz 1 z 3)
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Figure 5-73: Logika statusu sterowania odłącznikami (arkusz 2 z 3)
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Figure 5-74: Logika statusu sterowania odłącznikami na graficznym panelu przednim (arkusz 3 z 3)

5.5.6  Krzywe FlexCurve

5.5.6.1  Ustawienia
SETTINGS  SYSTEM SETUP  FLEXCURVES  FLEXCURE A(D)

Krzywe FlexCurve od A do D mają ustawienia do wprowadzania czasów zerowania i zadziałania przy następujących 
poziomach pobudzenia: od 0.00 do 0.98 oraz 1.03 do 20.00. Te dane są przekształcane na dwie ciągłe krzywe poprzez 
interpolację liniową pomiędzy punktami danych. Aby wprowadzić indywidualną krzywą FlexCurve, należy wprowadzić 
czasy zerowania i zadziałania (za pomocą przycisków VALUE) dla każdego wybranego punktu pobudzenia (za pomocą 
przycisków MESSAGE w górę/w dół) dla właściwej krzywej zabezpieczenia (A, B, C lub D).

 FLEXCURVE A
  FLEXCURVE A TIME AT

0.00 xPKP: 0 ms
Zakres: 0 do 65535 ms w krokach po 1

 FLEXCURVE A TIME AT
0.05 xPKP: 0 ms

Zakres: 0 do 65535 ms w krokach po 1



 FLEXCURVE A TIME AT
20.00xPKP: 0 ms

Zakres: 0 do 65535 ms w krokach po 1
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Table 5-18: Tabela krzywych FlexCurve

5.5.6.2  Konfiguracja krzywych FlexCurve za pomocą oprogramowania EnerVista
Oprogramowanie EnerVista pozwala na łatwą konfigurację i zarządzanie krzywymi FlexCurve oraz skojarzonymi z nimi 
punktami danych. Na podstawie wyboru standardowych krzywych można skonfigurować potencjalne krzywe FlexCurve, 
aby zapewnić w miarę jak najlepsze ich dostosowanie, zaś konkretne punkty danych można edytować później. 
Ewentualnie można zaimportować dane krzywej z określonego pliku (format .csv), wybierając opcję EnerVista Import Data 
From (Settings > System Setup > FlexCurves > FlexCurve).

Krzywe i dane można eksportować, przeglądać i kasować za pomocą odpowiednich przycisków. Dostosowywanie 
krzywych FlexCurve do indywidualnych potrzeb polega na edytowaniu wartości czasu zadziałania (ms) przy wstępnie 
określonych jednostkowych wielokrotnościach prądu. Należy zwrócić uwagę, że wielokrotności pobudzenia zaczynają się 
przy zero (założenie „czasu zerowania”), czasie zadziałania poniżej pobudzenia i czasie zadziałania powyżej pobudzenia.

5.5.6.3  Edytowanie krzywych reklozera
Wybór krzywych reklozera jest o tyle szczególny, że krzywe reklozera można ukształtować w postaci krzywej złożonej z 
minimalnym czasem reakcji oraz stałym czasem powyżej określonych wielokrotności pobudzenia. Obsługiwanych jest 41 
typów krzywych reklozera. Te określone czasy zadziałania są przydatne w przypadku koordynowania czasów zadziałania, 
zazwyczaj przy wyższych prądach i gdy urządzenia zabezpieczające we wcześniejszej i w dalszej części sieci mają różne 
charakterystyki zadziałania. Okno konfiguracji krzywych reklozera, które można tutaj zobaczyć, jest wyświetlane po 
nastawieniu opcji „Recloser Curve” w ustawieniu Initialize From, w oprogramowaniu EnerVista i kliknięciu przycisku 
Initialize FlexCurve.

Resetuj Czas
ms

Resetuj Czas
ms

Zadziałani
e

Czas
ms

Zadziałani
e

Czas
ms

Zadziałani
e

Czas
ms

Zadziałani
e

Czas
ms

0.00 0.68 1.03 2.9 4.9 10.5

0.05 0.70 1.05 3.0 5.0 11.0

0.10 0.72 1.1 3.1 5.1 11.5

0.15 0.74 1.2 3.2 5.2 12.0

0.20 0.76 1.3 3.3 5.3 12.5

0.25 0.78 1.4 3.4 5.4 13.0

0.30 0.80 1.5 3.5 5.5 13.5

0.35 0.82 1.6 3.6 5.6 14.0

0.40 0.84 1.7 3.7 5.7 14.5

0.45 0.86 1.8 3.8 5.8 15.0

0.48 0.88 1.9 3.9 5.9 15.5

0.50 0.90 2.0 4.0 6.0 16.0

0.52 0.91 2.1 4.1 6.5 16.5

0.54 0.92 2.2 4.2 7.0 17.0

0.56 0.93 2.3 4.3 7.5 17.5

0.58 0.94 2.4 4.4 8.0 18.0

0.60 0.95 2.5 4.5 8.5 18.5

0.62 0.96 2.6 4.6 9.0 19.0

0.64 0.97 2.7 4.7 9.5 19.5

0.66 0.98 2.8 4.8 10.0 20.0

Korzystając z danej krzywej FlexCurve, przekaźnik stosuje przybliżenie liniowe dla czasów pomiędzy punktami 
wprowadzonymi przez użytkownika. Należy uważnie nastawiać dwa punkty w pobliżu wielokrotności pobudzenia 
równego 1; czyli 0.98 pu oraz 1.03 pu. Zaleca się nastawienie obu czasów na podobną wartość; w przeciwnym razie 
przybliżenie liniowe może powodować niepożądane zachowanie w przypadku wielkości zadziałania zbliżonej do 
1.00 pu.
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Figure 5-75: Inicjalizacja krzywych reklozera

5.5.6.4  Przykład
Można utworzyć krzywą złożoną na bazie standardowej krzywej GE_111 z MRT = 200 ms i HCT początkowo wyłączonym a 
następnie załączonym przy ośmiokrotności pobudzenia z czasem zadziałania równym 30 ms. Przy około czterokrotności 
pobudzenia czas zadziałania krzywej jest równy MRT i od tego momentu czas zadziałania pozostaje równy 200 ms.

Figure 5-76: Złożona krzywa reklozera z wyłączonym HCT

Gdy funkcja HCT jest załączona, czas zadziałania zostaje skrócony do 30 ms w przypadku wielokrotności pobudzenia 
przekraczających wartość ośmiokrotności pobudzenia.

Ustawienia Multiplier i Adder wpływają jedynie na krzywą w charakterystyce, a na ustawienia MRT i HCT nie. 
Ustawienia HCT mają pierwszeństwo przed ustawieniami MRT dla wielokrotności pobudzenia większych od 
przekładni HCT.
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Figure 5-77: Złożona krzywa reklozera z załączonym HCT

5.5.6.5  Standardowe krzywe reklozera
Na poniższych wykresach przedstawiono standardowe krzywe reklozera dostępne dla C60.

Figure 5-78: Krzywe reklozera od GE101 do GE106

Niedozwolone jest skonfigurowanie krzywej złożonej z wydłużeniem czasu zadziałania przy wyższych 
wielokrotnościach pobudzenia. W przypadku dokonania takiej próby oprogramowanie EnerVista generuje 
komunikat błędu i odrzuca proponowane zmiany.
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Figure 5-79: Krzywe reklozera GE113, GE120, GE138 i GE142

Figure 5-80: Krzywe reklozera GE134, GE137, GE140, GE151 i GE201
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Figure 5-81: Krzywe reklozera GE131, GE141, GE152 i GE200

Figure 5-82: Krzywe reklozera GE133, GE161, GE162, GE163, GE164 i GE165
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Figure 5-83: Krzywe reklozera GE116, GE117, GE118, GE132, GE136 i GE139

Figure 5-84: Krzywe reklozera GE107, GE111, GE112, GE114, GE115, GE121 i GE122
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Figure 5-85: Krzywe reklozera GE119, GE135 i GE202

5.5.7  Moduł pomiaru fazorów

5.5.7.1  Menu
SETTINGS  SYSTEM SETUP  PHASOR MEASUREMENT UNIT

5.5.7.2  Wdrożenie synchrofazorów w przekaźnikach uniwersalnych
Przekaźniki zabezpieczające wykorzystują fazory. Fazory odniesione do wspólnej podstawy czasu określane są mianem 
synchrofazorów. Możliwe jest znaczne udoskonalenie metody śledzenia dynamicznych zjawisk w sieci 
elektroenergetycznej na potrzeby monitorowania, zabezpieczenia, obsługi i sterowania siecią elektroenergetyczną, jeżeli 
synchrofazory z różnych punktów w ramach sieci elektroenergetycznej połączone sieciowo z punktem centralnym.

 PHASOR MEASUREMENT
 UNIT   PHASOR MEASUREMENT

 UNIT 1
Patrz poniżej

  PHASOR MEASUREMENT
 UNIT 2

  PMU AGGREGATOR 1
 

See page 5-195

  PMU AGGREGATOR 2
 

  IEC 90-5 MSVCB
 KONFIGURACJA

See page 5-198

W C60 przewidziano opcjonalną funkcję modułu pomiaru fazorów (z ang. Phasor Measurement Unit - PMU). 
Wybór tej funkcji jako opcji programowej następuje w momencie zamawiania. Liczba dostępnych modułów 
PMU również zależy od tej opcji. Szczegółowe informacje - patrz kody zamówienia w rozdziale 2 i sprawdź kod 
zamówienia dla swojego urządzenia.
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C60 oferuje funkcje PMU w dwóch standardach komunikacyjnych, IEC 61850-90-5 i IEEE C37.118. Na rysunku 
przedstawiono kompletne wdrożenie synchrofazorów.

Figure 5-86: Wdrożenie synchrofazorów

5.5.7.3  Wdrożenie normy IEC 61850-90-5 w przekaźnikach uniwersalnych
Dane synchrofazorów mierzone i obliczane przez moduły PMU służą do oceny stanu sieci elektroenergetycznej. Normy 
IEEE C37.118 definiują synchrofazory i powiązane formaty komunikatów do przesyłania danych synchrofazorów. 
Stwierdzono, że przesyłanie strumieniowe synchrofazorów poprzez IEEE C37.118 działa, ale ze względu na konieczną 
zgodność mechanizmu komunikacji z koncepcją IEC 61850 opracowano IEC 61850-90-5. Raport techniczny IEC 61850-90-
5 definiuje strukturę pakietów dla trasowania multiemisji przesyłanej strumieniowo wartości próbkowanej (SV), o nazwie R-
SV.

Zainstalowane w przekaźnikach uniwersalnych oprogramowanie układowe w wersji 7.0 i późniejszych ma R-SV oparte na 
90-5, którego wdrożenie jest pod względem struktury i konfiguracji równoważne z wdrożeniem dotychczasowej normy 
IEEE C37.118 w oprogramowaniu układowym w wersji 6.0, tzn. dane synchrofazorów z częstotliwością do 60 Hz w 
przypadku synchrofazorów klasy pomiarowej i 120 Hz w przypadku synchrofazorów klasy ochronnej. Na dwóch 
poniższych rysunkach przedstawiono ogólny przepływ danych dla generacji danych synchrofazorów dla IEC 61850-90-5. 
Na pierwszym rysunku: po wybraniu IEC 61850-90-5 wszystkie źródła rzeczywiste i wirtualne są dostępne dla modułów 
PMU IEC 61850-90-5.

Liczba modułów i PMU i agregatorów różni się w zależności od produktu, zgodnie z tabelą.

Table 5-19: Wdrożenie PMU w urządzeniu UR

Na rysunku przedstawiono przykład urządzenia N60 wykorzystującego cztery moduły PMU urządzeń logicznych 
(urządzenie logiczne od 2 do 5) i cztery agregatory. Bloki kontroli dla agregatorów umieszczono w LD1. Przewidziano 64-
znakowe ustawienie LDName.

Urządzenie UR Liczba 
modułów PMU

Liczba 
agregatorów

Liczba wejść 
analogowych

Uwaga

N60 6 4 16 można użyć 1, 2, 4 lub 6 
modułów PMU

C60 2 2 16

D60, F60, G60, L30, L90, T60 1 1 16
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Figure 5-87: Przykład N60 dla czterech modułów PMU urządzeń logicznych

Synchrofazory generowane przez moduły PMU są klasyfikowane, w zależności od zastosowanego filtra, jako 
synchrofazory klasy P (z ang. protection - klasa ochronna) lub M (z ang. measurement - klasa pomiarowa). Synchrofazory 
dostępne w przekaźniku uniwersalnym, wobec których nie zastosowano filtrowania, są klasyfikowane jako NONE, co w 
normie sklasyfikowano jako PRES OR UNKNOWN w metodzie obliczeń - ClcMth. Każdy moduł PMU urządzenia logicznego 
obsługuje jeden węzeł logiczny MxxMMXU, MxxMSQI, PxxxMMXU , PxxxMSQI, NxxMMXU i jeden węzeł logiczny NxxMSQI.

Figure 5-88: Węzły logiczne obsługiwane w każdym urządzeniu logicznym

Poniżej zestawiono węzły logiczne (LN), które są w każdym urządzeniu logicznym (od LD2 do LD7):

• PxxxMMXU1  ClcMth = klasa P (Uwaga: Vaux jest zamapowane na Vneut w MMXU) 

• PxxxMSQI1 ClcMth = KLASA P 

• MxxMMXU1  ClcMth = klasa M (Uwaga: Vaux jest zamapowane na Vneut w MMXU)

• MxxMSQI1  ClcMth = KLASA M 

• NxxMMXU1  ClcMth = klasa M (Uwaga: Vaux jest zamapowane na Vneut w MMXU)

• NxxMSQI1  ClcMth = KLASA M 

Precyzyjny czas podawany do przekaźnika z międzynarodowego wzorca czasu, poprzez IRIG-B albo PTP, ma 
kluczowe znaczenie dla prawidłowego pomiaru i raportowania synchrofazorów. W przypadku IRIG-B konieczne jest 
użycie odbiornika IRIG-B ze zmianą poziomu DC, aby moduł PMU podawał prawidłowe wartości synchrofazorów.
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• GGIO1, z 16 cyfrowymi punktami sygnalizacji statusu i 16 analogowymi punktami. Analogowe wartości GGIO można 
wybrać z dowolnej wartości FlexAnalog w przekaźniku uniwersalnym.

Gdy pierwszy moduł PMU z dowolnego LD jest zamapowany na agregator, agregator dziedziczy częstotliwość 
próbkowania (SmpRate) oraz klasę IEEE C37.118 (P lub M) tego modułu PMU. Wartość SmpRate DO w bloku kontroli raportu 
nastawia się w oparciu o wartość częstotliwości próbkowania w PMU. Klasa zbioru danych jest zamapowana na MSVID 
zbioru danych (ogólna nazwa MSVID, patrz tekst poniżej). Jeżeli inne moduły PMU zostaną zamapowane do tego samego 
agregatora z różnymi częstotliwościami próbkowania lub z różnych klas, zostanie wystawiony wówczas błąd autotestu 
(DatSetErr) a transmisja zbioru danych zostanie zablokowana.

Wartość ustawienia — MSVID — tworzy się za pomocą maksymalnie 56 znaków (=64 minus 6 dla IDCode minus 2 dla klasy).

Wartość MSVID w zbiorze danych stanowi połączenie IDCode agregatora oraz wartości ustawienia MSVID w formacie: 
MSVID-AggregatorIDCode-CLASS gdzie CLASS to P, M lub N (od None) – w zależności od klasy pierwszego modułu PMU 
uwzględnionego w agregatorze.

Przekaźnik uniwersalny obsługuje też opcję niestosowania filtrowania do synchrofazorów. W przypadku niezastosowania 
filtrowania (klasa PMU = None), zgodnie z normą, atrybuty ClcMth to PRES. Semantyka zastosowanej metody ClcMth nie 
zostaje przeniesiona do poszczególnych DO, dlatego zaleca się nastawienie, dla rozróżnienia, jednej z liter prefiksu dla LN z 
utworzonym wystąpieniem odpowiednio na „P” lub „M”. W przypadku oprogramowania układowego w wersji 7.0 i 
późniejszych obsługiwane są tylko dane FCDA. W tabeli Wdrożenie PMU w urządzeniu UR powyżej wskazano maksymalny 
rozmiar każdego zbioru danych PMU dla wersji 7.2 i późniejszych przy wykorzystaniu danych FCDA (dane niestrukturalne).

5.5.7.4  Przykład: Zbiór danych synchrofazorów ochronnych z częstotliwością raportowania 60 ramek/
sekundę
W tym przykładzie przedstawiono zbiór danych synchrofazorów ochronnych, dla którego nastawiono częstotliwość 
raportowania równą 60 ramek na sekundę (P60MMXU1). Patrz wcześniejszy rysunek, Węzły logiczne obsługiwane w 
każdym urządzeniu logicznym. Te dane lub lista pozycji, przedstawione na poniższym rysunku, nie są dostępne dla 
programu konfiguracji przekaźnika uniwersalnego, ale są dostępne dla użytkownika, który może je zamapować do 
wybranego agregatora lub zbioru danych agregatorów. Nazwa urządzenia logicznego (LDName) każdego LD modułu PMU 
ma postać 16-znakowego ustawienia konfigurowanego przez użytkownika. IEEE C37.118 STN oraz IDCode muszą zostać 
zamapowane jako połączona wartość w polu opisu w LPL CDC w NamPlt DO w LLN0. Zamapowanie zostaje zrealizowane 
w postaci STN-IDCode (ciąg tekstowy).

Z każdego modułu PMU użytkownik wybiera interesującego go informacje fazorowe, które zostają zamapowane do 
wybranego zbioru (zbiorów) danych agregatorów. W przypadku wersji 7.0 i późniejszych obsługiwane są tylko dane FCDA.

Węzły logiczne Synchro w LD podają raporty z tą samą częstotliwością, jaka jest ustawiona w konfiguracji 
podstawowej PMUn. Znajduje to odzwierciedlenie w instancji obiektu danych – SmpRate w the msvcb## dla LLN0 
w LD1. SmpRate to całkowitoliczbowy status tylko do odczytu (z ang. Read Only Integer Status - INS).

Typy danych synchrofazorów: prostokątny i całkowitoliczbowy NIE są obsługiwane w IEC 61850-90-5 (jedynie w 
IEEE C37.118) i nie można ich nastawiać — GGIO1 z 16 cyfrowymi punktami sygnalizacji statusu — agregowane 
jako 16-bitowy ciąg bitów i 16 punktów analogowych. Analogowe wartości GGIO można wybrać z dowolnej 
wartości FlexAnalog w przekaźniku uniwersalnym. W przypadku oprogramowania układowego w wersji 7.0 i 
późniejszych pola opisu dla fazorów, kanałów analogowych i cyfrowych zostają zapełnione 16-znakowym polem 
nazwy z menu konfiguracji podstawowej. Ponadto nazwy 16 punktów binarnych są realizowane jako 
ponumerowane opisy — d1, d2, d3 itd. Liczba opisów jest równa liczbie bitów skonfigurowanych w 16-bitowym 
słowie statusu cyfrowego.

Wszystkie ciągi bitów, których długość jest mniejsza niż lub równa się 32 bity, są mapowane na 32-bitowy ciąg 
bitów w zbiorze danych IEC 61850-90-5.

Dla wartości częstotliwości znamionowej obudowy zostaje utworzone wystąpienie jako DO w LPHD dla LD1. 
Wartość jest określana jako HzNom i jest statusem całkowitoliczbowym (z ang. Integer Status - INS).
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Figure 5-89: Zbiór danych utworzony z wybranych przez użytkownika pozycji wewnętrznych

5.5.7.5  Przykład: Tworzenie różnych zbiorów danych
Agregatory umożliwiają agregowanie fazorów z wielu modułu PMU (o tej samej częstotliwości raportowania) i tworzenie 
jednego zindywidualizowanego zbioru danych w celu optymalizacji wykorzystania szerokości pasma podczas przesyłania 
strumieniowego.

Figure 5-90: Przykład zbiorów danych w agregatorach

5.5.7.6  Przykład konfiguracji: Konfiguracja w oparciu o CFG-2 (przy użyciu IEC 61850-90-5)
C60 ma wysyłać plik CFG-2 file (plik konfiguracji IEEE C37.118) na żądanie z urządzeń synchrofazorowych znajdujących się 
we wcześniejszej części instalacji (np. P30) bez przerywania multiemisji R-SV, jak to widać na poniższym rysunku. 
Podstawowy kontroler domeny (z ang. primary domain controller - PDC) nie musi używać komendy zatrzymania/
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rozpoczęcia strumienia danych, jeżeli protokół przekaźnika uniwersalnego nastawiono na IEC 61850-90-5 przed żądaniem 
konfiguracji poprzez CFG-2 (IEEE C37.118 config. file). Żądanie CFG-2 z P30 może zostać przesłane w TCP/IP lub UDP/IP, 
jednak strumieniowe przesyłanie danych R-SV odbywa się tylko w postaci multiemisji UDP (nie TCP).

Figure 5-91: Rozwiązanie dla konfiguracji w oparciu o CFG-2

5.5.7.7  Modyfikacja słowa SYNC w CFG-2 dla zbiorów danych TR 90-5
W pliku CFG-2 zawarte są wszystkie istotne informacje o danych przesyłanych strumieniowo. Jednak ten plik nie 
uwzględnia tego, że opisuje on zbiór danych 90-5 lub liczbę jednostek danych usług aplikacji (zbiory danych).  W celu 
przekazania tej informacji poprzez plik CFG-2 dla danego agregatora, gdy agregator jest nastawiony na 90-5, należy w 
następujący sposób nastawić numer wersji pliku CFG-2 (można go znaleźć w bitach 0-3 ramki słowa SYNC, gdzie jest 
obecnie nastawiony na 2):

5.5.7.8  Ustawienia
Poniżej przedstawiono sposób organizacji ustawień modułów PMU.

SETTINGS  SYSTEM SETUP  PHASOR MEASUREMENT UNIT  PHASOR MEASUREMENT UNIT 1(2)

Wartość 
(dziesiętna) 

Liczba ASDU

11 1

 12  2

13  3

14 4

 PHASOR MEASUREMENT
 UNIT 1   PMU 1 BASIC

 KONFIGURACJA
Patrz poniżej

  PMU 1
 CALIBRATION

See page 5-187

  PMU 1
 TRIGGERING

See page 5-189

  PMU 1
 RECORDING

See page 5-195
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5.5.7.9  Konfiguracja podstawowa
SETTINGS  SYSTEM SETUP  PHASOR MEASUREMENT UNIT  BASIC CONFIGURATION  PMU 1(2)

 PMU 1 BASIC
 KONFIGURACJA  PMU 1

FUNCTION: Wyłączone
Zakres:  Załączona/Wyłączona

 PMU 1 IDCODE:
1

Zakres:  1 do 65534 w krokach po 1


PMU 1 STN:
GE-UR-PMU

Zakres:  32-znakowy ciąg ASCII obcięty do 16 znaków w 
przypadku zamapowania na C37.118 Wartość domyślna: 
GE-UR-PMU

 PMU 1 SIGNAL SOURCE:
SRC 1

Zakres:  dostępne źródła sygnałów

 PMU 1 CLASS:
M-CLASS

Zakres:  None, M-CLASS, P-CLASS 

 PMU 1 FORMAT:
Liczba całkowita

Zakres:  Integer, Floating-point

 PMU 1 STYLE:
Polar

Zakres:  Polar, Rectangular

 PMU 1 RATE:
10/sec

Zakres: 1, 2, 4, 5, 10, 12, 15,20, 25, 30,50, 60, 100, 120 
/sec

 PMU 1 f & df/dt
FILTER: Brak

Zakres: None, 10Hz/s <10Hz, 10Hz/s <20Hz, 20Hz/s 
<10Hz, 20Hz/s <20Hz

  C37.118 PMU 1
 KONFIGURACJA

Patrz poniżej

 PMU 1 PHS- 1:
Wył.

Zakres:  dostępne wartości synchrofazorów



 PMU 1 PHS-14:
Wył.

Zakres:  dostępne wartości synchrofazorów

 PMU 1 PHS- 1:
NM: GE-UR-PMU-PHS 1

Zakres:  16-znakowy ciąg ASCII



 PMU 1 PHS-14:
NM: GE-UR-PMU-PHS 14

Zakres:  16-znakowy ciąg ASCII

 PMU 1 A-CH- 1:
Wył.

Zakres:  dostępne wartości FlexAnalog



 PMU 1 A-CH-16:
Wył.

Zakres:  dostępne wartości FlexAnalog

 PMU 1 A-CH- 1:
NM: AnalogChannel 1

Zakres:  16-znakowy ciąg ASCII



 PMU 1 A-CH-16:
NM: AnalogChannel 16

Zakres:  16-znakowy ciąg ASCII

 PMU 1 D-CH- 1:
Wył.

Zakres:  dostępne argumenty FlexLogic



 PMU 1 D-CH-16:
Wył.

Zakres:  dostępne argumenty FlexLogic
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W tej części podstawowe dane o modułach pomiaru fazorów (PMU) takie jak funkcje, ustawienia źródeł i nazwy.

PMU 1 FUNCTION (funkcja PMU 1) — to ustawienie służy do załączenia funkcjonalności PMU 1 urządzenia logicznego. Za 
pomocą tego ustawienia należy załączyć lub wyłączyć tę funkcję na stałe.

PMU 1 IDCODE (kod ident. PMU 1) — to ustawienie przypisuje dla modułu PMU numeryczny identyfikator. Odpowiada ono 
polu IDCODE z ramek danych, konfiguracji, nagłówka i komendy w protokole IEEE C37.118. Moduł PMU wykorzystuje tą 
wartość podczas wysyłania ramek danych, konfiguracji i nagłówka; i reaguje na tą wartość, gdy otrzymuje ramkę 
komendy. Stosuje się ją wtedy, gdy obecne są dane z tylko jednego modułu PMU.

PMU 1 STN (stacja PMU 1) — to ustawienie przypisuje alfanumeryczny identyfikator dla stacji PMU. Odpowiada ono polu STN 
z ramek konfiguracji w protokole IEEE C37.118. Ta wartość to 16-znakowy ciąg ASCII według normy IEEE C37.118.

PMU 1 SIGNAL SOURCE (źródło sygnału PMU 1) — to ustawienie określa jedno z dostępnych źródeł sygnałów C60, które będzie 
przetwarzane w PMU. Jako źródło można skonfigurować dowolne zestawienie napięć i prądów. Kanały prądowe można 
skonfigurować jako sumy fizycznie podłączonych prądów. Dzięki temu zastosowania modułów PMU w układach 
póltorawyłącznikowych, magistrali pierścieniowej i podobnych są ułatwione. Funkcja PMU oblicza fazory napięcia dla 
kanałów rzeczywistego napięcia (A, B, C i pomocnicze) i prądu (A, B, C i doziemny) w źródle a także składowe symetryczne 
(0, 1, and 2) zarówno napięć jak i prądów. Podczas konfigurowania funkcji komunikacyjno-rejestrujących modułu PMU 
użytkownik może wybrać, z powyższego nadzbioru, treści, które będą wysyłane lub rejestrowane. Źródło wybrane przez 
jeden moduł PMU nie może zostać wybrane przez inny moduł PMU.

PMU 1 CLASS (klasa PMU 1) (Zakres P, M, None) — to ustawienie służy do wyboru klasy synchrofazorów. Częstotliwość 
raportowania równą 100 lub 120 można wybrać tylko dla synchrofazorów klasy P i tylko, gdy częstotliwości sieci wynosi 
odpowiednio 50 lub 60 Hz.

PMU 1 NETWORK REPORTING FORMAT (format raportowania sieciowego PMU 1) — to ustawienie służy do wyboru raportowania 
synchrofazorów w postaci 16-bitowych liczb całkowitych albo 32-bitowych  liczb zmiennoprzecinkowych IEEE. To 
ustawienie jest zgodne z bitem 1 w polu FORMAT w ramce konfiguracji C37.118. Należy zwrócić uwagę, że to ustawienie 
ma zastosowanie tylko do synchrofazorów; wybierane przez użytkownika kanały FlexAnalog są zawsze przesyłane jako 
16-bitowe wartości całkowitoliczbowe.

PMU 1 NETWORK REPORTING STYLE (styl raportowania sieciowego PMU 1) — to ustawienie służy do wyboru raportowania 
synchrofazorów we współrzędnych prostokątnych (rzeczywiste i urojone) lub biegunowych (amplituda i kąt). To ustawienie 
jest zgodne z bitem 0 w polu FORMAT w ramce konfiguracji C37.118.

PMU 1 RATE (częstotliwość PMU 1) — to ustawienie określa częstotliwość raportowania dla portu sieciowego (Ethernet). Ta 
wartość dotyczy wszystkich strumieni modułu PMU w urządzeniu, które zostały przypisane do transmisji przez ten 
agregator. W przypadku częstotliwości sieci równej 60 Hz (50 Hz) C60 generuje komunikat niedopasowania raportowania, 
jeżeli wybraną częstotliwość nie nastawiono jako 10 Hz, 12 Hz, 15 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 60 Hz lub 120 Hz (albo 10 Hz, 25 Hz, 
50 Hz lub 100 Hz, gdy częstotliwość sieci wynosi 50 Hz),  gdy wprowadzono ją z poziomu klawiatury lub oprogramowania; 
C60 przestaje też transmitować raporty. Należy zwrócić uwagę, że wartość 4 Hz nie jest dozwolona dla sieci 40 Hz klasy M.

PMU 1 f & df/dt FILTER — to ustawienie umożliwia zastosowanie filtrowania wtórnego dla częstotliwości oraz szybkości 
zmian częstotliwości, aby uniknąć raportowania błędnych wartości, co mogłoby mieć miejsce w trakcie zwarcia, 
przełączania czy innych zakłóceń w sieci. Na przykład wybranie opcji 20Hz/s <10Hz powoduje, że jeżeli szybkość zmian 
częstotliwości pomiędzy obecną instancją raportowania a poprzednią przekroczy 20Hz/s albo odchylenie częstotliwości 

 PMU 1 D-CH- 1
NM: Dig Channel 1

Zakres:  16-znakowy ciąg ASCII



 PMU 1 D-CH-16
NM: Dig Channel 16

Zakres:  16-znakowy ciąg ASCII

 PMU 1 D-CH- 1
NORMAL STATE: Wył.

Zakres:  Wył., Wł.



 PMU 1 D-CH-16:
NORMAL STATE: Wył.

Zakres:  Wył., Wł.

  90-5 PMU 1
 KONFIGURACJA

Patrz poniżej
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od częstotliwości znamionowej przekroczy 10Hz, wówczas nowe wartości częstotliwości i szybkości zmian częstotliwości 
zostaną uznane za nieważne. W takim przypadku utrzymana zostanie poprzednia prawidłowa wartość częstotliwości zaś 
dla szybkości zmian częstotliwości wymuszona będzie wartość 0 w tej instancji raportowania.

PMU 1 PHS-1 do PMU 1 PHS-14 — te ustawienia wskazują, które synchrofazory będą transmitowane z nadzbioru wszystkich 
zsynchronizowanych pomiarów. W tabeli przedstawiono dostępne wartości synchrofazorów.

Table 5-20: Ustawienia synchrofazorów

Dzięki tym ustawieniom możliwa jest optymalizacja rozmiaru ramki i maksymalizacja wykorzystania kanału transmisji, w 
zależności od danego zastosowania. Aby powstrzymać transmisję danej wartości, należy wybrać „Off”.

PMU 1 PHS-1 NM do PMU 1 PHS-14 NM — za pomocą tych ustawień można nadać kanałom synchrofazorów 
zindywidualizowane nazwy. Dozwolone są szesnastoznakowe ciągi ASCII tak, jak w polu CHNAM w ramce konfiguracji. 
Zazwyczaj nazwy te oparte są na nazwach stacji, magistrali czy wyłącznika.

PMU 1 A-CH-1 do PMU 1 A-CH-16 — te ustawienia wskazują, które dane analogowe mierzone przez przekaźnik mają zostać 
uwzględnione jako wybierany przez użytkownika kanał analogowy w ramce danych. Można skonfigurować do 16 kanałów 
analogowych, aby wysłać dowolną wartość FlexAnalog z przekaźnika. Przykłady: częstotliwość, szybkość zmian 
częstotliwości, moc czynna i bierna, moc dla poszczególnych faz lub trójfazowa, współczynnik mocy, temperatura przez 
wejścia RTD oraz THD. Próbki skonfigurowanych wartości analogowych są pobierane jednocześnie z momentem 
synchrofazorowym i wysyłane jako 32-bitowe wartości zmiennoprzecinkowe skalowane do jednostek technicznych.

PMU 1 A-CH-1 NM do PMU 1 A-CH-16 NM — za pomocą tych ustawień można nadać kanałom analogowym 
zindywidualizowane nazwy Dozwolone są szesnastoznakowe ciągi ASCII tak, jak w polu CHNAM w ramce konfiguracji.

PMU 1 D-CH-1 do PMU 1 D-CH-16 — te ustawienia wskazują, które flagi cyfrowe mierzone przez przekaźnik mają zostać 
uwzględnione jako wybierany przez użytkownika kanał cyfrowy w ramce danych. Można skonfigurować do 16 kanałów 
cyfrowych, aby wysłać dowolny argument FlexLogic z przekaźnika. Próbki skonfigurowanych flag cyfrowych są pobierane 
jednocześnie z momentem synchrofazorowym. Wartości te zostają zamapowane na dwubajtową liczbę całkowitą, przy 
czym bit najmniej znaczący (LSB) w bajcie 1 odpowiada kanałowi cyfrowemu 1, zaś bit najbardziej znaczący (MSB) w bajcie 
2 odpowiada kanałowi cyfrowemu 16.

PMU 1 D-CH-1 NM do PMU 1 D-CH-16 NM — za pomocą tych ustawień można nadać kanałom cyfrowym zindywidualizowane 
nazwy. Dozwolone są szesnastoznakowe ciągi ASCII tak, jak w polu CHNAM w ramce konfiguracji.

PMU 1 D-CH-1 NORMAL STATE do PMU 1 D-CH-16 NORMAL STATE — za pomocą tych ustawień można określić normalny stan 
dla poszczególnych kanałów cyfrowych. Stany te są transmitowane w ramkach konfiguracji do koncentratora danych.

Wybór Znaczenie

Va Pierwszy kanał napięcia, albo Va albo Vab

Vb Drugi kanał napięcia, albo Vb albo Vbc

Vc Trzeci kanał napięcia, albo Vc albo Vca

Vx Czwarty kanał napięcia

Ia Prąd fazy A, kanał fizyczny lub sumowanie wg ustawień źródła

Ib Prąd fazy B, kanał fizyczny lub sumowanie wg ustawień źródła

Ic Prąd fazy C, kanał fizyczny lub sumowanie wg ustawień źródła

Ig Czwarty kanał prądy, fizyczny lub sumowanie wg ustawień źródła

V1 Składowa zgodna napięcia, odniesiona do Va

V2 Składowa przeciwna napięcia, odniesiona do Va

V0 Składowa zerowa napięcia

I1 Składowa zgodna prądu, odniesiona do Ia

I2 Składowa przeciwna prądu, odniesiona do Ia

I0 Składowa zerowa prądu
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Konfiguracja PMU 1 wg normy C37.118
SETTINGS  SYSTEM SETUP  PHASOR MEASUREMENT UNIT  BASIC CONFIGURATION  PMU 1  PMU 1 BASIC 
CONFIGURATION  C37.118 PMU 1 CONFIGURATION

PMU 1 FORMAT — to ustawienie służy do wyboru raportowania synchrofazorów jako 16-bitowych liczb całkowitych lub 32-
bitowych liczb zmiennoprzecinkowych IEEE. To ustawienie jest zgodne z bitem 1 w polu FORMAT w ramce konfiguracji IEEE 
C37.118. To ustawienie ma zastosowanie tylko do synchrofazorów; wybierane przez użytkownika kanały FlexAnalog są 
zawsze przesyłane jako 16-bitowe wartości całkowitoliczbowe.

PMU 1 STYLE — to ustawienie służy do wyboru raportowania synchrofazorów we współrzędnych prostokątnych 
(rzeczywiste i urojone) lub biegunowych (amplituda i kąt). To ustawienie jest zgodne z bitem 0 w polu FORMAT w ramce 
konfiguracji IEEE C37.118.

Konfiguracja PMU 1 wg normy IEC 61850–90–5
SETTINGS  SYSTEM SETUP  PHASOR MEASUREMENT UNIT  BASIC CONFIGURATION  PMU 1  PMU 1 BASIC 
CONFIGURATION  90-5 PMU 1 CONFIGURATION

PMU1 LDINST — widoczny ciąg określany przez użytkownika (tekst złożony z maksymalnie 64 znaków ASCII) służący do 
przypisania instancji urządzenia logicznego (LD) do urządzenia logicznego PMU.

5.5.7.10  Kalibracja PMU
SETTINGS  SYSTEM SETUP  PHASOR MEASUREMENT UNIT  PHASOR MEASUREMENT UNIT 1(2)  PMU 1(2) 
CALIBRATION

 C37.118 PMU 1
 CONFIGURATION  PMU 1 FORMAT:

Liczba całkowita
Zakres:  Integer, Floating-point

 PMU 1 STYLE:
Polar

Zakres:  Polar, Rectangular

W przypadku modułów PMU 90-5 ustawienia FORMAT i STYLE mają wartości odpowiednio Floating-point i Polar, 
zgodnie z raportem technicznym IEC 61850-90-5.

 90-5 PMU 1
 CONFIGURATION  PMU 1 LDINST:

PMU1
Zakres:  tekst złożony z 64 znaków ASCII

Według specyfikacji normy IEC 61850-6 nazwa urządzenia logicznego PMU stanowi połączenie (do 64 znaków) 
nazwy urządzenia IED (określonej w ustawieniach serwera IEC 61850) z dołączonym do niej ciągiem PMU X LDINST.

 PMU 1
 CALIBRATION  PMU 1 VA CALIBRATION

ANGLE: 0.00°
Zakres:  –5.00 do 5.00° w krokach po 0.05

 PMU 1 VA CALIBRATION
MAG: 100.0%

Zakres: 95,0 do 105,0 w krokach po 0,1%

 PMU 1 VB CALIBRATION
ANGLE: 0.00°

Zakres: –5.00 do 5.00° w krokach po 0.05

 PMU 1 VB CALIBRATION
MAG: 100.0%

Zakres: 95,0 do 105,0 w krokach po 0,1%

 PMU 1 VC CALIBRATION
ANGLE: 0.00°

Zakres: –5.00 do 5.00° w krokach po 0.05

 PMU 1 VC CALIBRATION
MAG: 100.0%

Zakres: 95,0 do 105,0 w krokach po 0,1%

 PMU 1 VX CALIBRATION
ANGLE: 0.00°

Zakres: –5.00 do 5.00° w krokach po 0.05
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zestawione z regulacjami fabrycznymi w celu przesunięcia fazorów i uzyskania lepszej dokładności.

PMU 1 VA... IG CALIBRATION ANGLE (kąt kalibracji VA... IG dla PMU 1) — te ustawienia rozpoznają zastosowania ze źródłami 
napięcia i prądu klasy ochronnej, za ich pomocą użytkownik może skalibrować każdy kanał (cztery napięcia i cztery prądy) 
osobno, aby skompensować błędy wprowadzane przez VT, CT i okablowanie. Wartości ustawienia są skutecznie 
dodawane do kątów zmierzonych. Zatem należy wprowadzić korektę dodatnią, gdy sygnał wtórny jest opóźniony 
względem sygnału rzeczywistego, a wartość ujemną, gdy sygnał wtórny wyprzedza sygnał rzeczywisty.

PMU 1 VA... IG CALIBRATION MAGNITUDE (amplituda kalibracji VA... IG dla PMU 1) — te ustawienia rozpoznają zastosowania ze 
źródłami napięcia i prądu klasy ochronnej, za ich pomocą użytkownik może skalibrować każdy kanał (cztery napięcia i 
cztery prądy) osobno, aby skompensować błędy wprowadzane przez VT i CT. Wartości ustawień są skutecznie mnożnikiem 
amplitud mierzonych. Zatem wprowadzenie mnożnika większego niż 100% sygnału wtórnego zwiększa sygnał 
rzeczywisty, a mnożnika mniejszego niż 100% wartości sygnału wtórnego zmniejsza sygnał rzeczywisty.

PMU 1 SEQ VOLT SHIFT ANGLE (kąt przesunięcia składowej napięcia PMU 1) — to ustawienie umożliwia korygowanie składowej 
zgodnej i przeciwnej napięć dla grup połączeń transformatorów mocy umieszczonych pomiędzy punktem napięcia PMU a 
węzłem odniesienia. Ten kąt jest skutecznie dodawany do kąta składowej zgodnej napięcia i odejmowany od kąta 
składowej przeciwnej napięcia. Uwaga:

• Jeżeli to ustawienie ma wartość inną niż „0°”, napięcia fazowe i składowa napięcia nie są ze sobą zgodne. W 
przeciwieństwie do składowych napięcia nie można zasadniczo korygować napięć fazowych, zatem są one 
podawane jako mierzone.

• W przypadku odbierania danych synchrofazorów w wielu punktach, które mogą mieć różne węzły odniesienia, 
bardziej korzystne może być przeprowadzanie kompensacji składowych napięcia w punktach centralnych.

• To ustawienie odnosi się wyłącznie do danych PMU. C60 oblicza napięcia symetryczne niezależnie na potrzeby 
ochrony i sterowania, bez stosowania tej korekty.

• Po podłączeniu do napięć międzyprzewodowych moduł PMU oblicza napięcia symetryczne w odniesieniu do napięcia 
AG, a nie do podłączonego fizycznie napięcia AB (patrz rozdział 6, punkt Konwencje pomiarowe).

 PMU 1 VX CALIBRATION
MAG: 100.0%

Zakres: 95,0 do 105,0 w krokach po 0,1%

 PMU 1 IA CALIBRATION
ANGLE: 0.00°

Zakres: –5.00 do 5.00° w krokach po 0.05

 PMU 1 IA CALIBRATION
MAG: 100.0%

Zakres: 95,0 do 105,0 w krokach po 0,1%

 PMU 1 IB CALIBRATION
ANGLE: 0.00°

Zakres: –5.00 do 5.00° w krokach po 0.05

 PMU 1 IB CALIBRATION
MAG: 100.0%

Zakres: 95,0 do 105,0 w krokach po 0,1%

 PMU 1 IC CALIBRATION
ANGLE: 0.00°

Zakres: –5.00 do 5.00° w krokach po 0.05

 PMU 1 IC CALIBRATION
MAG: 100.0%

Zakres: 95,0 do 105,0 w krokach po 0,1%

 PMU 1 IG CALIBRATION
ANGLE: 0.00°

Zakres: –5.00 do 5.00° w krokach po 0.05

 PMU 1 IG CALIBRATION
MAG: 100.0%

Zakres: 95,0 do 105,0 w krokach po 0,1%

 PMU 1 SEQ VOLT SHIFT
ANGLE: 0°

Zakres: -180 do 180° w krokach po 30

 PMU 1 SEQ CURR SHIFT
ANGLE: 0°

Zakres: -180 do 180° w krokach po 30
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PMU 1 SEQ CURR SHIFT ANGLE (kąt przesunięcia składowej prądu PMU 1) — to ustawienie umożliwia korygowanie składowej 
zgodnej i przeciwnej prądów dla grup połączeń transformatorów mocy umieszczonych pomiędzy punktem prądu PMU a 
węzłem odniesienia. To ustawienie znaczy to samo dla prądów, co ustawienie PMU 1 SEQ VOLT SHIFT ANGLE dla napięć. 
Normalnie oba kąty korekcji nastawia się jednakowo, z wyjątkiem rzadkich zastosowań, w których punkty pomiaru 
napięcia i prądu znajdują się na różnych uzwojeniach transformatora mocy.

5.5.7.11  Omówienie wyzwalania rejestracji przez PMU
SETTINGS  SYSTEM SETUP  PHASOR MEASUREMENT UNIT  PHASOR MEASUREMENT UNIT 1(2)  PMU 1(2) 
TRIGGERING

Każdy moduł pomiaru fazorów (PMU) zawiera pięć mechanizmów wyzwalania rejestracji, które umożliwiają uruchamianie 
skojarzonego rejestratora PMU albo krzyżowe uruchomienie innych modułów PMU w systemie. Mechanizmy są 
następujące:

• Nadczęstotliwościwy i podczęstotliwościowy

• Nadnapięciowy i podnapięciowy

• Nadprądowe

• Nadmocowy

• Duża szybkość zmian częstotliwości

Wstępnie skonfigurowane mechanizmy wyzwalające można rozbudować o określony przez użytkownika warunek 
opracowany w sposób dowolny za pomocą logiki programowalnej przekaźnika. Cała logika wyzwalania rejestracji jest 
odświeżana co dwa cykle sieci elektroenergetycznej.

Wszystkie pięć funkcji wyzwalających rejestrację oraz warunek określony przez użytkownika zostają skonsolidowane 
(operacja LUB) i podłączone do rejestratora PMU. Każdy mechanizm wyzwalający można zaprogramować tak, aby jego 
działanie było rejestrowane przez rejestrator zdarzeń oraz sygnalizowane za pomocą celów. Pięć mechanizmów 
wyzwalających nastawia bity STAT w ramce danych, aby informować punkt docelowy danych synchrofazorów o 
przyczynie wyzwolenia rejestracji. Przyjęto poniższą konwencję nastawiania bitów 11, 3, 2, 1 oraz 0 w słowie STAT.

Figure 5-92: Logika bitów STAT

 PMU 1
 TRIGGERING   PMU 1 USER

 TRIGGER
See page 5-190

  PMU 1 FREQUENCY
 TRIGGER

See page 5-190

  PMU 1 VOLTAGE
 TRIGGER

See page 5-191

  PMU 1 CURRENT
 TRIGGER

See page 5-192

  PMU 1 POWER
 TRIGGER

See page 5-193

  PMU 1 df/dt
 TRIGGER

See page 5-194
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Timer zerowania (odpadnięcia) wyzwolenia rejestracji jest dostępny dla wszystkich pięciu funkcji wyzwalających 
rejestrację (FREQ, ROCOF, VOLT, CURR, POWER) w osobnych ustawieniach wyzwolenia rejestracji w ustawieniu TRIGGER DPO 
TIME. Potwierdzony zostaje argument danego wyzwolenia rejestracji oraz ogólny argument PMU x TRIGGERED z bitami stat 3 
i 11 przez stały przedział czasu określony w tym ustawieniu. W razie potrzeby, aby argument PMU x TRIGGERED z bitami stat 
3 i 11 pozostał dłużej niż indywidualny timer zerowania, należy użyć ustawienia PMU x USER TRIGGER z przypisanymi 
właściwymi członami i FlexLogic. W skrócie: w przypadku użycia ustawienia USER TRIGGER, do wdrożenia czasu 
odpadnięcia należy zastosować FlexLogic.

Wyzwalanie rejestracji przez użytkownika
SETTINGS  SYSTEM SETUP  PHASOR MEASUREMENT UNIT  PHASOR MEASUREMENT UNIT 1(2)  PMU 1(2) 
TRIGGERING  PMU 1(2) USER TRIGGER

Wyzwalanie rejestracji przez użytkownika umożliwia zbudowanie na podstawie FlexLogic logiki wyzwalania dostosowanej 
do indywidualnych potrzeb. Cała logika wyzwalania rejestracji jest odświeżana co dwa cykle sieci elektroenergetycznej.

Częstotliwościowe wyzwalanie rejestracji
SETTINGS  SYSTEM SETUP  PHASOR MEASUREMENT UNIT  PHASOR MEASUREMENT UNIT 1(2)  PMU 1(2) 
TRIGGERING  PMU 1(2) FREQUENCY TRIGGER

Wyzwolenie rejestracji reaguje na sygnał częstotliwościowy źródła modułu pomiaru fazorów (PMU). Częstotliwość jest 
obliczana na podstawie napięć fazowych, napięcia pomocniczego, prądów fazowych i prądu doziemnego, w tej kolejności, 
w zależności od konfiguracji źródła wg norm C60. Dla tego członu częstotliwość musi być powyżej minimalnej wartości 
mierzalnej. Gdy częstotliwość jest poniżej tej wartości, np. w razie wyłączenia obwodu spod napięcia, następuje 
odpadnięcia wyzwolenia rejestracji.

PMU 1 FREQ TRIGGER LOW-FREQ (dolna częstotliwość wyzw. częstotliwościowego PMU 1) — wskazuje dolną wartość progową 
dla wyzwolenia rejestracji z powodu nieprawidłowej częstotliwości. Komparator stosuje histerezę 0.02 Hz.

PMU 1 FREQ TRIGGER HIGH-FREQ (górna częstotliwość wyzw. częstotliwościowego PMU 1) — wskazuje górną wartość progową 
dla wyzwolenia rejestracji z powodu nieprawidłowej częstotliwości. Komparator stosuje histerezę 0.02 Hz.

PMU 1 FREQ TRIGGER PKP TIME (czas pobudzenia wyzw. częstotliwościowego PMU 1) — służy do odfiltrowania fałszywych 
warunków i zapobiegania wyzwoleniu rejestratora bez potrzeby.

PMU 1 FREQ TRIGGER DPO TIME (czas odpadnięcia wyzw. częstotliwościowego PMU 1) — służy do wydłużenia wyzwolenia 
rejestracji po powrocie do normalnej sytuacji. To ustawienie jest ważne w przypadku korzystania z rejestratora w trybie 
wymuszonym (rejestrowanie dopóty, dopóki potwierdzony jest warunek wyzwolenia rejestracji).

 PMU 1 USER
 TRIGGER  PMU 1 USER TRIGGER:

Wył.
Zakres: argument FlexLogic

 PMU 1 FREQUENCY
 TRIGGER  PMU 1 FREQ TRIGGER

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Załączona/Wyłączona

 PMU 1 FREQ TRIGGER
LOW-FREQ: 49.00 Hz

Zakres: 20.00 do 70.00 Hz w krokach po 0.01

 PMU 1 FREQ TRIGGER
HIGH-FREQ: 61.00 Hz

Zakres: 20.00 do 70.00 Hz w krokach po 0.01

 PMU 1 FREQ TRIGGER
PKP TIME: 0.10 s

Zakres: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01

 PMU 1 FREQ TRIGGER
DPO TIME: 1.00 s

Zakres: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01

 PMU 1 FREQ TRIG BLK:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 PMU 1 FREQ TRIGGER
TARGET: Samozerowanie

Zakres: Samozerujące, zatrzaskowe, wyłączone

 PMU 1 FREQ TRIGGER
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Załączona/Wyłączona



CHAPTER 5: USTAWIENIA KONFIGURACJA SYSTEMU

C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL 5-191

5

Figure 5-93: Logika częstotliwościowego wyzwalania rejestracji

Napięciowe wyzwalania rejestracji
SETTINGS  SYSTEM SETUP  PHASOR MEASUREMENT UNIT  PHASOR MEASUREMENT UNIT 1(2)  PMU 1(2) 
TRIGGERING  PMU 1(2) VOLTAGE TRIGGER

Ten człon reaguje na nieprawidłowe napięcie. Przewidziano osobne wartości progowe dla niskiego i wysokiego napięcia. 
Jeżeli chodzi o sygnalizację działania członu, człon nie rozróżnia zdarzeń podnapięciowych od nadnapięciowych. 
Wyzwolenie rejestracji reaguje na sygnał napięcia fazowego źródła modułu pomiaru fazorów (PMU). Wszystkie kanały 
napięcia (A, B i C lub AB, BC i CA) są przetwarzane niezależnie i mogą uruchomić rejestrator. Wprowadzono nadzór w 
postaci minimalnego napięcia, aby zapobiec pobudzeniu w przypadku obwodu wyłączonego spod napięcia, podobnie, jak 
w przypadku członu zabezpieczenia podnapięciowego.

PMU 1 VOLT TRIGGER LOW-VOLT (dolne napięcie wyzw. napięciowego PMU 1) — wskazuje dolną wartość progową dla 
wyzwolenia rejestracji z powodu nieprawidłowego napięcia, w jednostkach (pu) źródła PMU. 1 pu to wartość napięcia 
znamionowego określona jako znamionowe napięcie wtórne razy przekładnia VT. Komparator stosuje histerezę 1%.

PMU 1 VOLT TRIGGER HIGH-VOLT (górne napięcie wyzw. napięciowego PMU 1) — wskazuje górną wartość progową dla 
wyzwolenia rejestracji z powodu nieprawidłowego napięcia, w jednostkach (pu) źródła PMU. 1 pu to wartość napięcia 
znamionowego określona jako znamionowe napięcie wtórne razy przekładnia VT. Komparator stosuje histerezę 1%.

PMU 1 VOLT TRIGGER PKP TIME (czas pobudzenia wyzw. napięciowego PMU 1) — służy do odfiltrowania fałszywych warunków i 
zapobiegania wyzwoleniu rejestratora bez potrzeby.

PMU 1 VOLT TRIGGER DPO TIME (czas odpadnięcia wyzw. napięciowego PMU 1) — służy do wydłużenia wyzwolenia rejestracji po 
powrocie do normalnej sytuacji. To ustawienie jest ważne w przypadku korzystania z rejestratora w trybie wymuszonym 
(rejestrowanie dopóty, dopóki potwierdzony jest warunek wyzwolenia rejestracji).

 PMU 1 VOLTAGE
 TRIGGER  PMU 1 VOLT TRIGGER

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Załączona/Wyłączona

 PMU 1 VOLT TRIGGER
LOW-VOLT: 0.800 pu

Zakres: 0,250 do 1,250 pu w krokach po 0.001

 PMU 1 VOLT TRIGGER
HIGH-VOLT: 1.200 pu

Zakres: 0,750 do 1,750 pu w krokach po 0.001

 PMU 1 VOLT TRIGGER
PKP TIME: 0.10 s

Zakres: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01

 PMU 1 VOLT TRIGGER
DPO TIME: 1.00 s

Zakres: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01

 PMU 1 VOLT TRIG BLK:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 PMU 1 VOLT TRIGGER
TARGET: Samozerowanie

Zakres: Samozerujące, zatrzaskowe, wyłączone

 PMU 1 VOLT TRIGGER
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Załączona/Wyłączona
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Figure 5-94: Logika napięciowego wyzwalania rejestracji

Prądowe wyzwalania rejestracji
SETTINGS  SYSTEM SETUP  PHASOR MEASUREMENT UNIT  PHASOR MEASUREMENT UNIT 1(2)  PMU 1(2) 
TRIGGERING  PMU 1(2) CURRENT TRIGGER

Ten człon reaguje na podwyższony prąd. Wyzwolenie rejestracji reaguje na sygnał prądu fazowego źródła modułu 
pomiaru fazorów (PMU). Wszystkie kanały prądu (A, B i C) są przetwarzane niezależnie i mogą uruchomić rejestrator.

PMU 1 CURR TRIGGER PICKUP (pobudzenie wyzw. prądowego PMU 1) — wskazuje wartość progową pobudzenia dla 
nadprądowego wyzwolenia rejestracji, w jednostkach (pu) źródła PMU. Wartość 1 pu to znamionowy prąd pierwotny. 
Komparator stosuje histerezę 3%.

PMU 1 CURR TRIGGER PKP TIME (czas pobudzenia wyzw. prądowego PMU 1) — służy do odfiltrowania fałszywych warunków i 
zapobiegania wyzwoleniu rejestratora bez potrzeby.

PMU 1 CURR TRIGGER DPO TIME (czas odpadnięcia wyzw. prądowego PMU 1) — służy do wydłużenia wyzwolenia rejestracji po 
powrocie do normalnej sytuacji. To ustawienie jest ważne w przypadku korzystania z rejestratora w trybie wymuszonym 
(rejestrowanie dopóty, dopóki potwierdzony jest warunek wyzwolenia rejestracji).

 PMU 1 CURRENT
 TRIGGER  PMU 1 CURR TRIGGER

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Załączona/Wyłączona

 PMU 1 CURR TRIGGER
PICKUP: 1.800 pu

Zakres: 0,100 do 30,000 pu w krokach po 0.001

 PMU 1 CURR TRIGGER
PKP TIME: 0.10 s

Zakres: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01

 PMU 1 CURR TRIGGER
DPO TIME: 1.00 s

Zakres: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01

 PMU 1 CURR TRIG BLK:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 PMU 1 CURR TRIGGER
TARGET: Samozerowanie

Zakres: Samozerujące, zatrzaskowe, wyłączone

 PMU 1 CURR TRIGGER
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Załączona/Wyłączona
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Figure 5-95: Logika prądowego wyzwalania rejestracji

Mocowe wyzwalania rejestracji
SETTINGS  SYSTEM SETUP  PHASOR MEASUREMENT UNIT  PHASOR MEASUREMENT UNIT 1(2)  PMU 1(2) 
TRIGGERING  PMU 1(2) POWER TRIGGER

Ten człon reaguje na nieprawidłową moc. Przewidziano osobne wartości progowe dla mocy czynnej, biernej i pozornej. 
Jeżeli chodzi o sygnalizację działania członu, człon nie rozróżnia tych trzech rodzajów mocy. Wyzwolenie rejestracji 
reaguje na sygnały mocy jednofazowej i trójfazowej źródła modułu pomiaru fazorów (PMU).

PMU 1 POWER TRIGGER ACTIVE (moc czynna wyzw. mocowego PMU 1) — wskazuje wartość progową pobudzenia dla mocy 
czynnej źródła. W przypadku mocy jednofazowej 1 pu to iloczyn 1 pu napięcia i 1 pu prądu albo iloczyn znamionowego 
napięcia wtórnego, przekładni VT i znamionowego prądu pierwotnego. Dla mocy trójfazowej 1 pu równa się trzykrotność 
takiego iloczynu dla mocy jednofazowej. Komparator stosuje histerezę 3%.

PMU 1 POWER TRIGGER REACTIVE (moc bierna wyzw. mocowego PMU 1) — wskazuje wartość progową pobudzenia dla mocy 
biernej źródła. W przypadku mocy jednofazowej 1 pu to iloczyn 1 pu napięcia i 1 pu prądu albo iloczyn znamionowego 
napięcia wtórnego, przekładni VT i znamionowego prądu pierwotnego. Dla mocy trójfazowej 1 pu równa się trzykrotność 
takiego iloczynu dla mocy jednofazowej. Komparator stosuje histerezę 3%.

PMU 1 POWER TRIGGER APPARENT (moc pozorna wyzw. mocowego PMU 1) — wskazuje wartość progową pobudzenia dla mocy 
pozornej źródła. W przypadku mocy jednofazowej 1 pu to iloczyn 1 pu napięcia i 1 pu prądu albo iloczyn znamionowego 
napięcia wtórnego, przekładni VT i znamionowego prądu pierwotnego. Dla mocy trójfazowej 1 pu równa się trzykrotność 
takiego iloczynu dla mocy jednofazowej. Komparator stosuje histerezę 3%.

 PMU 1 POWER
 TRIGGER  PMU 1 POWER TRIGGER

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Załączona/Wyłączona

 PMU 1 POWER TRIGGER
ACTIVE: 1.250 pu

Zakres: 0,250 do 3,000 pu w krokach po 0.001

 PMU 1 POWER TRIGGER
REACTIVE: 1.250 pu

Zakres: 0,250 do 3,000 pu w krokach po 0.001

 PMU 1 POWER TRIGGER
APPARENT: 1.250 pu

Zakres: 0,250 do 3,000 pu w krokach po 0.001

 PMU 1 POWER TRIGGER
PKP TIME: 0.10 s

Zakres: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01

 PMU 1 POWER TRIGGER
DPO TIME: 1.00 s

Zakres: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01

 PMU 1 PWR TRIG BLK:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 PMU 1 POWER TRIGGER
TARGET: Samozerowanie

Zakres: Samozerujące, zatrzaskowe, wyłączone

 PMU 1 POWER TRIGGER
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Załączona/Wyłączona
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PMU 1 POWER TRIGGER PKP TIME (czas pobudzenia wyzw. mocowego PMU 1) — służy do odfiltrowania fałszywych warunków i 
zapobiegania wyzwoleniu rejestratora bez potrzeby.

PMU 1 POWER TRIGGER DPO TIME (czas odpadnięcia wyzw. mocowego PMU 1) — służy do wydłużenia wyzwolenia rejestracji po 
powrocie do normalnej sytuacji. To ustawienie jest szczególnie ważne w przypadku korzystania z rejestratora w trybie 
wymuszonym (rejestrowanie dopóty, dopóki potwierdzony jest warunek wyzwolenia rejestracji).

Figure 5-96: Logika mocowego wyzwalania rejestracji

wyzwalanie rejestracji na podstawie df/dt
SETTINGS  SYSTEM SETUP  PHASOR MEASUREMENT UNIT  PHASOR MEASUREMENT UNIT 1(2)  PMU 1(2) 
TRIGGERING  PMU 1(2) df/dt TRIGGER

Ten człon reaguje na prędkość zmian częstotliwości. Przewidziano osobne wartości progowe dla częstotliwości rosnącej i 
spadającej. Wyzwolenie rejestracji reaguje na szybkość zmian częstotliwości (df/dt) źródła modułu pomiaru fazorów (PMU).

PMU 1 df/dt TRIGGER RAISE (wzrost dla wyzw. df/dt PMU 1) — wskazuje wartość progową pobudzenia dla prędkości zmian 
częstotliwości w kierunku rosnącym (dodatnie df/dt). Komparator stosuje histerezę 4%.

PMU 1 df/dt TRIGGER FALL (spadek dla wyzw. df/dt PMU 1) — wskazuje wartość progową pobudzenia dla prędkości zmian 
częstotliwości w kierunku malejącym (ujemne df/dt). Komparator stosuje histerezę 4%.

PMU 1 df/dt TRIGGER PKP TIME (czas pobudzenia wyzw. df/dt PMU 1) — służy do odfiltrowania fałszywych warunków i 
zapobiegania wyzwoleniu rejestratora bez potrzeby.

 PMU 1 df/dt
 TRIGGER  PMU 1 df/dt TRIGGER

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Załączona/Wyłączona

 PMU 1 df/dt TRIGGER
RAISE: 0.25 Hz/s

Zakres: 0,10 do 15,00 Hz/s w krokach po 0,01

 PMU 1 df/dt TRIGGER
FALL: 0.25 Hz/s

Zakres: 0,10 do 15,00 Hz/s w krokach po 0,01

 PMU 1 df/dt TRIGGER
PKP TIME: 0.10 s

Zakres: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01

 PMU 1 df/dt TRIGGER
DPO TIME: 1.00 s

Zakres: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01

 PMU 1 df/dt TRG BLK:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 PMU 1 df/dt TRIGGER
TARGET: Samozerowanie

Zakres: Samozerujące, zatrzaskowe, wyłączone

 PMU 1 df/dt TRIGGER
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Załączona/Wyłączona
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PMU 1 df/dt TRIGGER DPO TIME (czas odpadnięcia wyzw. df/dt PMU 1) — służy do wydłużenia wyzwolenia rejestracji po 
powrocie do normalnej sytuacji. To ustawienie jest ważne w przypadku korzystania z rejestratora w trybie wymuszonym 
(rejestrowanie dopóty, dopóki potwierdzony jest warunek wyzwolenia rejestracji).

Figure 5-97: Logika wyzwalania rejestracji na podstawie prędkości zmian częstotliwości

5.5.7.12  PMU rejestracja
SETTINGS  SYSTEM SETUP  PHASOR MEASUREMENT UNIT  PHASOR MEASUREMENT UNIT 1(2)  
RECORDING PMU 1(2)

PMU 1 FUNCTION (funkcja PMU 1) — to ustawienie służą do załączenia lub wyłączenia rejestratora dla modułu PMU 1. 
Częstotliwość ma stałą wartość równą częstotliwości raportowania nastawionej w agregatorze (czyli Aggregator 1).

PMU 1 NO OF TIMED RECORDS (liczba zapisów synchr. PMU 1) — wskazuje liczbę synchronizowanych zapisów dostępnych dla 
danego logicznego modułu PMU 1. Długość poszczególnych zapisów jest równa dostępnej pamięci podzielonej przez 
rozmiar treści i liczbę zapisów. Wraz ze wrostem liczby zapisów zmniejsza się dostępna pamięć dla poszczególnych 
zapisów. Przekaźnik obsługuje maksymalnie 128 zapisów w trybie synchronizowanym lub wymuszonym.

PMU 1 TRIGGER MODE (tryb wyzw. rejestracji PMU 1) — określa co się dzieje w momencie wykorzystania przez rejestrator całej 
dostępnej pamięci. Opcja „Automatic Overwrite” (automatyczne nadpisywanie) powoduje, że ostatni zapis zostaje 
wykasowany, aby umożliwić stworzenie nowego zapisu w razie wyzwolenia rejestracji. W przypadku opcji „Protected” 
(chronione) rejestrator przestaje tworzyć nowe zapisy, gdy cała pamięć zostanie zajęta starymi niewykasowanymi 
zapisami.

PMU 1 TIMED TRIGGER POSITION (pozycja wyzwalania rejestracji synchr. PMU 1) — wskazuje ilość danych sprzed wyzwolenia 
rejestracji jako procent całego zapisu. To ustawienie dotyczy tylko synchronizowanego trybu rejestracji.

5.5.7.13  Aggregator
SETTINGS  SYSTEM SETUP  PHASOR MEASUREMENT UNIT  PMU AGGREGATOR 1(2)

 PMU 1
 RECORDING  PMU 1 FUNCTION:

Wyłączone
Zakres: Załączona/Wyłączona

 PMU 1 NO OF TIMED
RECORDS: 10

Zakres: 2 do 128 w krokach po 1

 PMU 1 TRIGGER MODE:
Automatic Overwrite

Zakres: Automatic Overwrite, Protected

 PMU 1 TIMED TRIGGER
POSITION: 10%

Zakres: 1 do 50% w krokach po 1

 PMU AGGREGATOR 1
  PMU AGGREGATOR 1

PROTOCOL: NONE
Zakres: NONE, 37.118, 90-5
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PMU AGGREGATOR1 PROTOCOL (protokół agregatora1 PMU) — służy do wyboru, czy użyty będzie raport techniczny IEEE 
C37.118 czy IEC 61850-90-5. Ponieważ urządzenie obsługuje jeden protokół na raz, to ustawienie dotyczy wszystkich 
agregatorów PMU.

PMU AGGREGATOR1 IDCODE (kod ident. agregatora 1 PMU) — numeryczny identyfikator agregatora / funkcji PDC. W 
strumieniu wyjściowym IEEE C37.118 określa on numer identyfikacyjny agregatora, który jest wykorzystywany tylko w 
przypadku zamapowania co najmniej 2 modułów PMU na agregator.

PMU AGGREGATOR1 INCLUDE PMU1 (agregator1 PMU uwzględnić PMU1) — ustawienie opcji „Yes” powoduje, że zbiór danych 
modułu PMU1 zostaje uwzględniony w strumieniu danych raportowania. AGGREGATOR1 nie uwzględnia zbioru danych 
PMU1 w przypadku ustawienia opcji „No”.

SETTINGS  SYSTEM SETUP  PHASOR MEASUREMENT UNIT  PMU AGGREGATOR 1(2)  C37.118 AGGR 1(2) 
CONFIGURATION

PMU AGGREGATOR 1 TCP PORT (port TCP agregatora 1 PMU) — służy do wyboru numeru portu TCP, z którego ten agregator 
będzie korzystać na potrzeby raportowania sieciowego. Aby zapobiec konfliktom numerów portów, wszystkie porty, nawet 
te przypisane do nieużywanych agregatorów, muszą być prawidłowe i unikatowe.

PMU AGGREGATOR 1 UDP PORT (port UDP agregatora 1 PMU) — służy do wyboru numeru portu UDP, z którego ten agregator 
będzie korzystać na potrzeby raportowania sieciowego. Aby zapobiec konfliktom numerów portów, wszystkie porty, nawet 
te przypisane do nieużywanych agregatorów, muszą być prawidłowe i unikatowe.

PMU AGGREGATOR 1 PDC CONTROL (sterowanie PDC dla agregatora 1 PMU) — norma synchrofazorów umożliwia wykonywanie 
na module PMU określanych przez użytkownika sygnałów sterujących pochodzących z PDC. Do realizacji sterowania służy 
rozszerzona ramka komendy. Przekaźnik dekoduje pierwsze słowo rozszerzonego pola, EXTFRAME, w celu nastawienia 16 
dedykowanych argumentów FlexLogic. Każdy agregator obsługuje 16 argumentów FlexLogic zgodnie z tabelą. Argumenty 
są potwierdzone przez pięć sekund od momentu odebrania ramki komendy. Jeżeli w ciągu tego okresu pięciu sekund 
dotrze nowa ramka komendy, argumenty FlexLogic zostaną zaktualizowane a pięciosekundowy timer uruchomiony 

 PMU AGGREGATOR 1
IDCODE: 1

Zakres: 1 do 65534 w krokach po 1

 PMU AGGREGATOR 1
INCLUDE PMU1: Nie

Zakres: No (nie), Yes (tak)

 PMU AGGREGATOR 1
INCLUDE PMU2: Nie

Zakres: No (nie), Yes (tak)

  C37.118 AGGR 1
 CONFIGURATION

Patrz poniżej

  90-5 AGGR 1 
 CONFIGURATION

Patrz poniżej

W przypadku nastawiania opcji protokołu z poziomu oprogramowania lub klawiatury wszystkie agregatory, 
których protokół nie jest nastawiony na None, zostają nastawione na ostatni protokół zapisany (czyli IEEE C37.118 
lub IEC 61850-90-5) dla dowolnych agregatorów, ponieważ jednoczesne przesyłanie strumieniowe w protokole 
IEEE C37.118 i IEC 61850-90-5 jest niemożliwe.

Do tego samego AGREGATORA PMU można przypisać tylko moduły PMU z tą samą częstotliwością raportowania.

 C37.118 AGGR 1
 CONFIGURATION  PMU AGGREGATOR 1

TCP PORT: 4712
Zakres: 0 do 65534

 PMU AGGREGATOR 1:
UDP PORT: 4713

Zakres: 0 do 65534

 PMU AGGREGATOR 1:
PDC CONTROL: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone
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ponownie. To ustawienie załącza lub wyłącza to sterowanie. Po załączeniu wszystkie 16 argumentów dla poszczególnych 
agregatorów są aktywne; po wyłączeni wszystkie 16 argumentów dla poszczególnych agregatorów pozostają 
zresetowane.

Table 5-21: Argumenty FlexLogic obsługiwane przez agregator

SETTINGS  SYSTEM SETUP  PHASOR MEASUREMENT UNIT  PMU AGGREGATOR 1(2)  90-5 AGGR 1(2) 
CONFIGURATION

PMU AGGREGATOR 1 NAME (nazwa agregatora 1 PMU) — określany przez użytkownika widoczny ciąg znaków (maksymalnie 
56) służący do zidentyfikowania źródła strumienia. Wartość ta, połączona z wartością Aggregator IDCode i Aggregator 
Class of Service, zostaje zamapowana na pole IEC 61850 MSVID w strumieniu wyjściowym. Pole mieści 65 znaków, ale 
wykorzystuje 56 pierwszych znaków.

AGGREGATOR 1: PHYSICAL PORT (agregator 1: port fizyczny) — to ustawienie określa porty fizyczne, przez które przesyłany jest 
ruch synchrofazorów. Zakres: 1, 2, 3.

PMU AGGREGATOR 1: UDP PORT (agregator 1 PMU: port UDP) — to ustawienie służy do wyboru numeru portu UDP 
wykorzystywanego przez ten zbiór danych na potrzeby raportowania sieciowego. Przewidziano ustawienie domyślne dla 
IEC 6150-90-5.

PMU AGGREGATOR 1: NUMBER OF ASDUs (agregator 1 PMU: liczba ASDU) — to ustawienie nastawia liczbę jednostek danych 
usług aplikacji (ASDU) w przedziale od 1 do 4.

Table 5-22: Liczba ASDU

Rodzaj argumentu Składnia argumentu Opis argumentu

CZŁON:
Synchrofazor, dane fazorów, 
koncentrator

AGTR1 PDC CNTRL 1 Koncentrator danych fazorów potwierdza bit 
kontrolny 1 otrzymany za pośrednictwem sieci

jak wyżej AGTR1 PDC CNTRL 2 Koncentrator danych fazorów potwierdza bit 
kontrolny 2 otrzymany za pośrednictwem sieci

jak wyżej AGTR1 PDC CNTRL 3 Koncentrator danych fazorów potwierdza bit 
kontrolny 3 otrzymany za pośrednictwem sieci


jak wyżej AGTR1 PDC CNTRL 16 Koncentrator danych fazorów potwierdza bit 

kontrolny 16 otrzymany za pośrednictwem sieci

jak wyżej AGTR2 PDC CNTRL 1 Koncentrator danych fazorów potwierdza bit 
kontrolny 1 otrzymany za pośrednictwem sieci

jak wyżej AGTR2 PDC CNTRL 2 Koncentrator danych fazorów potwierdza bit 
kontrolny 2 otrzymany za pośrednictwem sieci

jak wyżej AGTR2 PDC CNTRL 3 Koncentrator danych fazorów potwierdza bit 
kontrolny 3 otrzymany za pośrednictwem sieci


jak wyżej AGTR1 PDC CNTRL 16 Koncentrator danych fazorów potwierdza bit 

kontrolny 16 otrzymany za pośrednictwem sieci

 90-5 AGGR 1
 CONFIGURATION  PMU AGGREGATOR 1

NAME: 
Zakres: 56-znakowy tekst ASCII (domyślnie puste)

 PMU AGGREGATOR 1
PORT: 1

Zakres: 1, 2, 3

 PMU AGGREGATOR 1
UDP PORT: 102

Zakres: 0 do 65534 w krokach po 1

 PMU AGGREGATOR 1
NUMBER OF ASDUs: 1

Zakres: 1 do 4

Ustawienia 
dla ASDU

Transmisja

1 ASDU w T0 (wartości bieżące)



5-198 C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL

KONFIGURACJA SYSTEMU CHAPTER 5: USTAWIENIA

5

5.5.7.14  Bloki kontroli
SETTINGS  SYSTEM SETUP  PHASOR MEASUREMENT UNIT  90–5 R-SV CB 1  CONFIGURATION

R-SV CB1 SVENA — sterowanie strumieniem SV nastawia się albo poprzez przełączanie przypisanego argumentu FlexLogic 
albo poprzez zapis zdalnego klienta, co służy uruchomieniu i zatrzymaniu strumieniowego przesyłania ramek R-SV. W 
przypadku wyłączenia sterowania zdalnego klienta, wówczas w odpowiedzi na próbę zapisu klient otrzymuje odpowiedź 
negatywną. Przewidziano argument FlexLogic (SvEna) dla każdego agregatora, który odzwierciedla stan sterowania SvEna, 
gdzie „1”=załączone zaś „0”=wyłączone. Na rysunku przedstawiono logikę nastawiania bitu kontrolnego SvEna.

2 ASDU w T-1 (poprzednie wartości) + ASDU w T0 (wartości bieżące)

3 ASDU w T-2 (poprzednie wartości) + ASDU w T-1 (poprzednie wartości) + ASDU w T0 (wartości bieżące)

4 ASDU w T-3 (poprzednie wartości) + ASDU w T-2 (poprzednie wartości) + ASDU w T-1 (poprzednie wartości) + ASDU w T0 
(wartości bieżące) 

 90-5 R-SV CB 1
 KONFIGURACJA  R-SV CB1 SVENA:

Wył.
Zakres: argument FlexLogic

 R-SV CB1 CLIENT CTRL: 
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 R-SV CB1 SVENA DFLT:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 R-SV CB1 CONFREV:
1

Zakres: 1 do 4294967295

 R-SV CB1 PRIORITY:
4

Zakres: 0 do 7

 R-SV CB1 CSCP CLASS:
Expedited Forwarding

Zakres: None, Expedited Forwarding

 R-SV CB1 VLAN ID:
0

Zakres: 0 do 4095

 R-SV CB1 APPID:
0

Zakres: 0 do 16383

 R-SV CB1 DEST IP:
224.0.0.0

Zakres: 0 do 255.255.255.255

 R-SV CB1 SECURITY:
0

Zakres: 0 do 2

Ustawienia 
dla ASDU

Transmisja
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Figure 5-98: Logika dla bitu kontrolnego SvEna

R-SV CB1 CLIENT CONTRL —  to ustawienie wskazuje, czy klient może dokonać zapisu w bicie rezerwowym. Gdy przypisany 
argument FlexLogic to stan logicznego 1, zdalny klient może dokonać zapisu zarówno w bicie rezerwowym jak i w bicie 
SvEna. Gdy argument FlexLogic to stan logicznego 0, zdalny klient zapisuje w bicie rezerwowym, SvEna zostaje odrzucone 
przez przekaźnik uniwersalnym, a do klienta zostaje wysłana odpowiedź negatywna z właściwym błędem usługi.

R-SV CB1 SVENA DFLT — to ustawienie nastawia stan domyślny strumienia (wł. lub wył.) w momencie włączenia zasilania lub 
ponownego uruchomienia.

R-SV CB1 CONFREV — przekaźnik zwiększa numer wersji konfiguracji każdorazowo przy zmianie konfiguracji. Za pomocą 
tego ustawienia użytkownik może zresetować konfigurację z powrotem do 1 albo do wartości w przedziale od 1 do 
4294967295.

R-SV CB1 PRIORITY — wartość od 0 do 7. Wartość domyślna to 4.

R-SV CB1 DSCP CLASS — wartość przedstawia wartość usług zróżnicowanych IPv4 (wcześniej typ usługi). Wartość domyślna 
jest nastawiona dla przyspieszonego przesyłania dalej (101110B (46 lub 2EH). Wartość ta zapewnia trasowanie 
priorytetowe, jeżeli jest obsługiwane przez rutery.

R-SV CB1 VLAN ID — przedział wartości ograniczony od 0 do 4095.

R-SV CB1 APPID — za pomocą tego ustawienia można dla poszczególnych urządzeń nadawczych wybrać właściwy 
identyfikator aplikacji.

R-SV CB1 DEST IP — jest to docelowy adres multiemisji IP, który wprowadza się w formacie adresu w standardzie IPV4. 
Prawidłowy zakres dla IPv4 obejmuje od 224.0.0.0 do 239.255.255.255. Przekaźnik uniwersalny nie przeprowadza testu 
wprowadzonego adresu.

R-SV CB1 SECURITY — to ustawienie służy do wyboru poziomu zabezpieczeń oraz zastosowanego uwierzytelnienia, co 
przedstawiono w tabeli poniżej; ma ono postać numeracji wg normy. Zakres: od 0 do 2.

Table 5-23: Zabezpieczenia

Ustawienia zacienione w tabeli nie są obsługiwane przez oprogramowanie układowe 7.0.

Numeracja Uwierzytelnienie Szyfrowanie

0 Nie Nie

1 Tak Nie

2 Tak Tak
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5.6  FlexLogic

5.6.1  Argumenty FlexLogic
Układ wewnętrznej logiki cyfrowej stanowi połączenie parametrów stałych jak i tych programowanych przez użytkownika, 
dzięki czemu zapewniono elastyczność. Stała jest logika, na bazie której zaprojektowano poszczególne funkcje, zaś cała 
pozostała logika, od sygnałów zestyków wejściowych przez człony lub zestawienia członów po zestyki wyjściowe, jest 
zmienna. Użytkownik może za pomocą FlexLogic w pełni kontrolować logikę zmienną. Zasadniczo system odbiera wejścia 
analogowe i cyfrowe, które wykorzystuje do generowania wyjść analogowych i cyfrowych. Na rysunku przedstawiono 
podsystemy rodzajowego przekaźnika z serii UR uczestniczące w takim procesie.

Figure 5-99: Omówienia architektury przekaźnika uniwersalnego

Do przedstawiania stanów wszystkich sygnałów wykorzystywanych w C60 służą flagi (lub argumenty FlexLogic, które 
opisano w dalszej części tego punktu). Cyfrowe „1” jest reprezentowane przez flagę nastawioną. Można wykorzystać 
dowolną zmianę stanu zestyku zewnętrznego do zablokowania członu, aby nie zadziałał - jako wejście dla funkcji 
sterowania w równaniu FlexLogic, albo do uruchomienia zestyku wejściowego. Stan zestyku wejściowego można 
wyświetlać lokalnie albo przeglądać zdalnie za pośrednictwem zainstalowanych funkcji komunikacyjnych. Jeżeli potrzebny 
jest prosty układ, w którym zestyk wejściowy służy do blokowania członu, takiego wyboru dokonuje się podczas 
programowania członu. Taka możliwość dotyczy również innych elementów, które nastawiają flagi: członów, wejść 
wirtualnych, wejść zdalnych, układów i operatorów (ludzi).

Jeżeli potrzebna jest bardziej złożona logika niż logika przedstawiona na rysunku, wówczas należy ją zrealizować za 
pomocą FlexLogic. Na przykład aby spowodować, że stan zamknięty zestyku wejściowego H7a i stan wysterowania 
fazowego członu podnapięciowego zablokują działanie fazowo-czasowego członu nadprądowego, należy 



CHAPTER 5: USTAWIENIA FLEXLOGIC

C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL 5-201

5

zaprogramować oba stany wejść sterowniczych w równaniu FlexLogic. To równanie wykonuje operację iloczynu 
logicznego na dwóch wejściach sterowniczych, aby wygenerować wyjście wirtualne, które zostaje następnie wybrane, 
jako wejście blokujące, podczas programowania fazowo-czasowego członu nadprądowego. Wyjścia wirtualne można 
tworzyć jedynie za pomocą równań FlexLogic.

Logika przekaźnika zabezpieczającego była zazwyczaj stosunkowo ograniczona. Wszelkie nietypowe zastosowania 
z uzależnieniami wzajemnymi, blokowaniem lub funkcjami nadzoru wymagały połączeń fizycznych wykorzystujących 
zestyki wejściowe i wyjściowe. FlexLogic do minimum ogranicza zapotrzebowanie na części pomocnicze i 
oprzewodowanie, a jednocześnie umożliwia budowanie znacznie bardziej złożonych układów.

To użytkownik, za pomocą równań logicznych przetwarzanych sekwencyjnie, programuje logikę określającą interakcje 
pomiędzy wejściami, członami, układami i wyjściami. Oprócz sprzętu, istnieje możliwość wewnętrznego wykorzystania 
wejść i wyjść wirtualnych a także w portach komunikacyjnych dostępnych dla innych przekaźników (rozproszona logika 
FlexLogic).

Dzięki FlexLogic użytkownicy mogą za pomocą równań składających się z operatorów i argumentów dostosowywać 
przekaźnik do swoich potrzeb. Argumenty to stany wejść, członów, układów i wyjść. Operatory to bramki logiczne, timery i 
zatrzaśnięcia (z wejściami wysterowania i zerowania). System operacji sekwencyjnych umożliwia przypisanie dowolnego 
zestawienia argumentów jako wejść do określonych operatorów, aby stworzyć wyjście. Końcowy wynik równania to 
ponumerowany rejestr określany mianem wyjścia wirtualnego. Wyjścia wirtualne można wykorzystać jako argument 
wejściowy w dowolnym równaniu, także w równaniu, które generuje wyjście, jako utrzymanie lub jako sygnał zwrotny 
innego rodzaju.

Równanie FlexLogic składa się z parametrów, które są albo argumentami albo operatorami. Argumenty mają stan logiczny 
1 albo 0. Operatory zapewniają określoną funkcję np. bramkę I albo timer. Każde równanie określa zestawienie 
parametrów, które mają zostać użyte do nastawienia flagi wyjścia wirtualnego. Ocena równania daje wynik w postaci albo 
1 (=W?Ł. lub flaga nastawiona) albo 0 (=WYŁ. lub flaga nie nastawiona). Każde równanie jest oceniane co najmniej cztery 
razy w każdym cyklu sieci elektroenergetycznej.

Niektóre rodzaje argumentów są obecne w przekaźników w postaci wielu wystąpień, np. zestyki wejściowe i wejścia 
zdalne. Argumenty tego rodzaju są grupowane (wyłącznie na potrzeby prezentacji) na wyświetlaczu na panelu przednim. 
W tabeli wyszczególniono właściwości argumentów poszczególnych rodzajów.

Table 5-24: C60 Rodzaj argumentu FlexLogic

Rodzaj argumentu Stan Przykład formatu Charakterystyka
[Wejście to „1” (= WŁ.), jeżeli...]

Zestyk wejściowy Wł. Cont Ip On Napięcie jest obecnie przyłożone do wejścia (zestyk 
zewnętrzny zamknięty)

Wył. Cont Ip Off Napięcie nie jest obecnie przyłożone do wejścia (zestyk 
zewnętrzny otwarty)

Zestyk wyjściowy
(tylko zestyk typu 
Forma-A)

Contact Closed Cont Op 1 Closed Contact output is closed

Prąd wł. Cont Op 1 Ion Prąd przepływa przez zestyk

Napięcie wł. Cont Op 1 VOn Na zestyku występuje napięcie

Napięcie wył. Cont Op 1 VOff Na zestyku nie występuje napięcie

Wejście bezpośrednie Wł. DIRECT INPUT 1 On Wejście bezpośrednie jest obecnie w stanie WŁ.
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W poniższej tabeli wymieniono argumenty dostępne dla przekaźnika. Argumenty można przeglądać online po wpisaniu 
adresu IP przekaźnika w przeglądarce internetowej i przejściu do menu Device Information.

Table 5-25: C60 Argumenty FlexLogic

Człon
(analogowy)

Pobudzenie PHASE TOC1 PKP Testowany parametr jest obecnie wyższy od ustawienia 
pobudzenia członu, który reaguje na wartości rosnące, lub 
niższy od ustawienia pobudzenia członu reagującego na 
wartości malejące

Opadnięcie PHASE TOC1 DPO Ten argument stanowi logiczną odwrotność powyższego 
argumentu PKP

Zadziałanie PHASE TOC1 OP Testowany parametr był wyższy/niższy od ustawienia 
pobudzenia członu przez zaprogramowany czas 
opóźnienia lub miał logiczne 1 a teraz ma logiczne 0, lecz 
timer zerowania nie zakończył odmierzania czasu

Blokowanie PHASE TOC1 BLK Wyjście komparatora nastawiono dla funkcji blokowania

Człon
(cyfrowy)

Pobudzenie Dig Element 1 PKP Argument wejściowy ma logiczne 1

Opadnięcie Dig Element 1 DPO Ten argument stanowi logiczną odwrotność powyższego 
argumentu PKP

Zadziałanie Dig Element 1 OP Argument wejściowy miał logiczne 1 przez 
zaprogramowany czas opóźnienia lub miał logiczne 1 przez 
ten okres a teraz ma logiczne 0, lecz timer zerowania nie 
zakończył odmierzania czasu

Człon
(Licznik cyfrowy)

Więcej niż Counter 1 HI Liczba zliczonych impulsów jest większa od liczby 
nastawionej

Równa się Counter 1 EQL Liczba zliczonych impulsów jest równa liczbie nastawionej

Mniej niż Counter 1 LO Liczba zliczonych impulsów jest mniejsza od liczby 
nastawionej

Stały Wł. Wł. Logiczne 1

Wył. Wył. Logiczne 0

RxGOOSE boole'owski Wł. RxGOOSE Boolean 1 On RxGOOSE boole'owski jest obecnie w stanie WŁ.

Wejście wirtualne Wł. Virt Ip 1 On Wejście wirtualne jest obecnie w stanie WŁ.

Wyjście wirtualne Wł. Virt Op 1 On Wyjście wirtualne jest obecnie w stanie nastawionym (czyli 
ocena równania, które generuje to wyjście wirtualne, daje 
„1”)

Rodzaj argumentu Składnia argumentu Opis argumentu

ANNUNCIATOR
Graficzny panel 
przedni

ANY ANCTR ABNORMAL

ANY ANCTR ALARMED

Włączony przez jedną sekundę, gdy dowolny stan w oknie sygnalizatora 
zmieni się z normalnego na nieprawidłowy
Włączony, gdy dowolny stan w oknie sygnalizatora jest nieprawidłowy

Rodzaj argumentu Stan Przykład formatu Charakterystyka
[Wejście to „1” (= WŁ.), jeżeli...]
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PRZYCISKI 
STEROWANIA
Panele przednie 
zaawansowany i 
standardowy

CONTROL PUSHBTN 1 ON
CONTROL PUSHBTN 2 ON
CONTROL PUSHBTN 3 ON
CONTROL PUSHBTN 4 ON
CONTROL PUSHBTN 5 ON
CONTROL PUSHBTN 6 ON
CONTROL PUSHBTN 7 ON

Przycisk sterowania 1 jest właśnie naciskany
Przycisk sterowania 2 jest właśnie naciskany
Przycisk sterowania 3 jest właśnie naciskany
Przycisk sterowania 4 jest właśnie naciskany
Przycisk sterowania 5 jest właśnie naciskany
Przycisk sterowania 6 jest właśnie naciskany
Przycisk sterowania 7 jest właśnie naciskany

CYBERSENTRY ROLE ADMIN ACT
ROLE SUPERVISOR ACT
ROLE ENGINEER ACT
ROLE OPERATOR ACT
ROLE OBSERVER ACT
AUTHENTICATION FAIL
UNAUTH FW ATTEMPT
UNAUTH SETTING WRITE

Rola Administratora jest aktywna i nastawiana na wartość prawda, gdy tak 
się dzieje
Rola Nadzorcy jest aktywna i nastawiana na wartość prawda, gdy tak się 
dzieje
Rola Inżyniera jest aktywna i nastawiana na wartość prawda, gdy tak się 
dzieje
Rola Operatora jest aktywna i nastawiana na wartość prawda, gdy tak się 
dzieje
Rola Obserwatora jest aktywna i nastawiana na wartość prawda, gdy tak się 
dzieje
Argument nastawiany dla autotestu i alarmu niepowodzenia 
uwierzytelnienia
Argument nastawiany dla autotestu i alarmu blokady oprogramowania 
układowego
Argument nastawiany dla autotestu i alarmu blokady ustawień

Rodzaj argumentu Składnia argumentu Opis argumentu
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URZĄDZENIA 
BEZPOŚREDNIE

DIRECT DEVICE 1On


DIRECT DEVICE 16On
DIRECT DEVICE 1Off


DIRECT DEVICE 16Off

Flaga jest nastawiona, logika=1


Flaga jest nastawiona, logika=1
Flaga jest nastawiona, logika=1


Flaga jest nastawiona, logika=1

MONITOROWANIE 
BEZPOŚREDNICH 
KANAŁÓW 
WEJŚCIOWYCH/
WYJŚCIOWYCH

DIR IO CH1 CRC ALARM

DIR IO CH2 CRC ALARM

DIR IO CH1 UNRET ALM

DIR IO CH2 UNRET ALM

Współczynnik komunikatów wejść bezpośrednich odebranych na kanale 1, 
których kontrola CRC zakończyła się niepowodzenie, przekroczył poziom 
określony przez użytkownika
Współczynnik komunikatów wejść bezpośrednich odebranych na kanale 2, 
których kontrola CRC zakończyła się niepowodzenie, przekroczył poziom 
określony przez użytkownika
Współczynnik zwróconych komunikatów wejść/wyjść bezpośrednich na 
kanale 1 przekroczył poziom określony przez użytkownika (tylko w 
konfiguracjach pierścieniowych)
Współczynnik zwróconych komunikatów wejść/wyjść bezpośrednich na 
kanale 2 przekroczył poziom określony przez użytkownika (tylko w 
konfiguracjach pierścieniowych)

CZŁON:
Samoczynne 
ponawianie 
zamykania
(1P/3P)

AR ENABLED
AR DISABLED
AR RIP
AR 1-P RIP
AR 3-P/1 RIP
AR 3-P/2 RIP
AR 3-P/3 RIP
AR 3-P/4 RIP
AR LO
AR BKR1 BLK
AR BKR2 BLK
AR CLOSE BKR1
AR CLOSE BKR2
AR FORCE 3-P TRIP
AR SHOT CNT > 0
AR SHOT CNT = 1
AR SHOT CNT = 2
AR SHOT CNT = 3
AR SHOT CNT = 4
AR MODE = 1
AR MODE = 2
AR MODE = 3
AR MODE = 4
AR MODE SWITCH FAIL
AR ZONE 1 EXTENT
AR INCOMPLETE SEQ
AR RESET

SPZ zostało załączone i jest gotowe do działania
SPZ zostało wyłączone
SPZ jest w stanie „ponawianie zamykania jest w toku”
Jednobiegunowe ponawianie zamykania jest w toku
Trójbiegunowe ponawianie zamykania jest w toku, poprzez czas przerwy 1
Trójbiegunowe ponawianie zamykania jest w toku, poprzez czas przerwy 2
Trójbiegunowe ponawianie zamykania jest w toku, poprzez czas przerwy 3
Trójbiegunowe ponawianie zamykania jest w toku, poprzez czas przerwy 4
SPZ jest w stanie blokady
Ponawianie zamykania wyłącznika 1 jest zablokowane
Ponawianie zamykania wyłącznika 2 jest zablokowane
Sygnał ponowienia zamykania wyłącznika 1
Sygnał ponowienia zamykania wyłącznika 2
Wymuś dowolne wyzwolenie do wyzwolenia trójfazowego
Wydany został pierwszy sygnał „CLOSE BKR X”
Liczba cykli równa się 1
Liczba cykli równa się 2
Liczba cykli równa się 3
Liczba cykli równa się 4
Tryb SPZ równa się 1 (tryb 1- i 3-biegunowy)
Tryb SPZ równa się 2 (tryb 1-biegunowy)
Tryb SPZ równa się 3 (tryb 3-biegunowy A)
Tryb SPZ równa się 4 (tryb 3-biegunowy B)
Nastąpiła nieudana próba przełączenia trybu SPZ
Należy nastawić funkcję zasięgu strefy 1 na zwiększoną wartość 
wydłużonego zasięgu
Timer niepełnej sekwencji zakończył odmierzanie czasu
SPZ zresetowano ręcznie lub poprzez timer zerowania

CZŁON:
Zab. nadnapięciowe 
pomocnicze

AUX OV1 PKP
AUX OV1 DPO
AUX OV1 OP

Nastąpiło pobudzenie zab. nadnapięciowego pomocniczego
Nastąpiło odpadnięcie zab. nadnapięciowego pomocniczego
Nastąpiło zadziałanie zab. nadnapięciowego pomocniczego

AUX OV2 Taki sam zestaw argumentów jak dla AUX OV1

CZŁON:
Zab. podnapięciowe 
pomocnicze

AUX UV1 PKP
AUX UV1 DPO
AUX UV1 OP

Nastąpiło pobudzenie zab. podnapięciowego pomocniczego
Nastąpiło odpadnięcie zab. podnapięciowego pomocniczego
Nastąpiło zadziałanie zab. podnapięciowego pomocniczego

AUX UV2 do 3 Taki sam zestaw argumentów jak dla AUX UV1

Rodzaj argumentu Składnia argumentu Opis argumentu
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CZŁON:
Przeskok iskry na 
wyłączniku

BKR 1 FLSHOVR PKP A
BKR 1 FLSHOVR PKP B
BKR 1 FLSHOVR PKP C
BKR 1 FLSHOVR PKP
BKR 1 FLSHOVR OP A
BKR 1 FLSHOVR OP B
BKR 1 FLSHOVR OP C
BKR 1 FLSHOVR OP
BKR 1 FLSHOVR DPO A
BKR 1 FLSHOVR DPO B
BKR 1 FLSHOVR DPO C
BKR 1 FLSHOVR DPO

Nastąpiło pobudzenie członu zab. przed przeskokiem iskry na wyłączniku 1 
faza A
Nastąpiło pobudzenie członu zab. przed przeskokiem iskry na wyłączniku 1 
faza B
Nastąpiło pobudzenie członu zab. przed przeskokiem iskry na wyłączniku 1 
faza C
Nastąpiło pobudzenie członu zab. przed przeskokiem iskry na wyłączniku 1
Nastąpiło zadziałanie członu zab. przed przeskokiem iskry na wyłączniku 1 
faza A
Nastąpiło zadziałanie członu zab. przed przeskokiem iskry na wyłączniku 1 
faza B
Nastąpiło zadziałanie członu zab. przed przeskokiem iskry na wyłączniku 1 
faza C
Nastąpiło zadziałanie członu zab. przed przeskokiem iskry na wyłączniku 1
Nastąpiło odpadnięcie członu zab. przed przeskokiem iskry na wyłączniku 1 
faza A
Nastąpiło odpadnięcie członu zab. przed przeskokiem iskry na wyłączniku 1 
faza B
Nastąpiło odpadnięcie członu zab. przed przeskokiem iskry na wyłączniku 1 
faza C
Nastąpiło odpadnięcie członu zab. przed przeskokiem iskry na wyłączniku 1

BKR 2 FLSHOVR Taki sam zestaw argumentów jak dla BKR 1 FLSHOVR

CZŁON:
Wyładowanie łukowe 
wyłącznika

BKR ARC 1 OP
BKR ARC 1 DPO
BKR ARC 1 MAX OP
BKR ARC 1 MAX DPO
BKR ARC 2 OP
BKR ARC 2 DPO
BKR ARC 2 MAX OP
BKR ARC 2 MAX DPO

Nastąpiło zadziałanie zab. od prądu wyładowania łukowego wyłącznika 1
Nastąpiło odpadnięcie zab. od prądu wyładowania łukowego wyłącznika 1
Nastąpiło zadziałanie zab. od prądu wyładowania łukowego wyłącznika 1 
maks. prąd przerywania
Nastąpiło odpadnięcie zab. od prądu wyładowania łukowego wyłącznika 1 
maks. prąd przerywania
Nastąpiło zadziałanie zab. od prądu wyładowania łukowego wyłącznika 2
Nastąpiło odpadnięcie zab. od prądu wyładowania łukowego wyłącznika 2
Nastąpiło zadziałanie zab. od prądu wyładowania łukowego wyłącznika 2 
maks. prąd przerywania
Nastąpiło odpadnięcie zab. od prądu wyładowania łukowego wyłącznika 2 
maks. prąd przerywania

BKR ARC 3 do 4 Taki sam zestaw argumentów jak dla BKR ARC 1

CZŁON:
Usterka wyłącznika

BKR FAIL 1 RETRIPA
BKR FAIL 1 RETRIPB
BKR FAIL 1 RETRIPC
BKR FAIL 1 RETRIP
BKR FAIL 1 T1 OP
BKR FAIL 1 T2 OP
BKR FAIL 1 T3 OP
BKR FAIL 1 TRIP OP

Zab. 1 na wypadek usterki wyłącznika ponowne wyzwolenie faza A (tylko dla 
układów 1-biegunowych)
Zab. 1 na wypadek usterki wyłącznika ponowne wyzwolenie faza B (tylko dla 
układów 1-biegunowych)
Zab. 1 na wypadek usterki wyłącznika ponowne wyzwolenie faza C (tylko dla 
układów 1-biegunowych)
Zab. 1 na wypadek usterki wyłącznika ponowne wyzwolenie 3 fazy
Uruchomiono timer 1 zab. 1 na wypadek usterki wyłącznika
Uruchomiono timer 2 zab. 1 na wypadek usterki wyłącznika
Uruchomiono timer 3 zab. 1 na wypadek usterki wyłącznika
Uruchomiono wyzwolenie zab. 1 na wypadek usterki wyłącznika

BKR FAIL 2 do 4 Taki sam zestaw argumentów jak dla BKR FAIL 1

CZŁON:
Zapłon ponowny 
późny wyłącznika

BRK RESTRIKE 1 OP
BRK RESTRIKE 1 OP A
BRK RESTRIKE 1 OP B
BRK RESTRIKE 1 OP C

Wykryto zapłon ponowny późny wyłącznika w dowolnej fazie członu 
sterowania 1 wyłącznikiem
Wykryto zapłon ponowny późny wyłącznika w fazie A członu sterowania 1 
wyłącznikiem
Wykryto zapłon ponowny późny wyłącznika w fazie B członu sterowania 1 
wyłącznikiem
Wykryto zapłon ponowny późny wyłącznika w fazie C członu sterowania 1 
wyłącznikiem

BKR RESTRIKE 2 do 3 Taki sam zestaw argumentów jak dla BKR RESTRIKE 1

Rodzaj argumentu Składnia argumentu Opis argumentu
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CZŁON:
Sterowanie 
wyłącznikiem

BREAKER 1 OFF CMD
BREAKER 1 ON CMD
BREAKER 1 A BAD ST

BREAKER 1 A INTERM

BREAKER 1 A CLSD
BREAKER 1 A OPEN
BREAKER 1 B BAD ST

BREAKER 1 B INTERM

BREAKER 1 B CLSD
BREAKER 1 B OPEN
BREAKER 1 C BAD ST

BREAKER 1 C INTERM

BREAKER 1 C CLSD
BREAKER 1 C OPEN
BREAKER 1 BAD STATUS
BREAKER 1 CLOSED
BREAKER 1 OPEN
BREAKER 1 DISCREP
BREAKER 1 TROUBLE
BREAKER 1 MNL OPEN
BREAKER 1 MNL CLS
BREAKER 1 TRIP A
BREAKER 1 TRIP B
BREAKER 1 TRIP C
BREAKER 1 ANY P OPEN
BREAKER 1 ONE P OPEN
BREAKER 1 OOS
BREAKER 1 TAG ON
BREAKER 1 TAG OFF
BREAKER 1 SUBD CLSD
BREAKER 1 SUBD OPEN
BREAKER 1 BYPASS ON
BREAKER 1 BYPASS OFF
BREAKER 1 BLK RCLS
BREAKER 1 ENA RCLS

Zainicjowano komendę 3-biegunowego otwarcia/wyzwolenia wyłącznika 1
Zainicjowano komendę zamknięcie wyłącznika 1
Wykryto nieprawidłowy status wyłącznika 1 faza A (niezgodność pomiędzy 
zestykami 52/a i 52/b)
Wykryto status pośredni wyłącznika 1 faza A (przechodzenie z jednej pozycji 
do drugiej)
Wyłącznik 1 faza A jest zamknięty
Wyłącznik 1 faza A jest otwarty
Wykryto nieprawidłowy status wyłącznika 1 faza B (niezgodność pomiędzy 
zestykami 52/a i 52/b)
Wykryto status pośredni wyłącznika 1 faza B (przechodzenie z jednej pozycji 
do drugiej)
Wyłącznik 1 faza B jest zamknięty
Wyłącznik 1 faza B jest otwarty
Wykryto nieprawidłowy status wyłącznika 1 faza C (niezgodność pomiędzy 
zestykami 52/a i 52/b)
Wykryto status pośredni wyłącznika 1 faza C (przechodzenie z jednej pozycji 
do drugiej)
Wyłącznik 1 faza C jest zamknięty
Wyłącznik 1 faza C jest otwarty
Wykryto nieprawidłowy status wyłącznika 1 na dowolnym biegunie
Wyłącznik 1 jest zamknięty
Wyłącznik 1 jest otwarty
W wyłączniku 1 występuje niezgodność
Alarm problemów z wyłącznikiem 1
Ręczne otwarcie wyłącznika 1
Ręczne zamknięcie wyłącznika 1
Komenda wyzwolenia wyłącznika 1 na fazie A
Komenda wyzwolenia wyłącznika 1 na fazie B
Komenda wyzwolenia wyłącznika 1 na fazie C
Co najmniej jeden biegun wyłącznika 1 jest otwarty
Tylko jeden biegun wyłącznika 1 jest otwarty
Wyłącznik 1 jest wyłączony z eksploatacji
Wyłącznik 1 oznaczony, więc ręczne otwarcie i zamknięcie i SPZ są 
zablokowane
Wyłącznik 1 nieoznaczony 
Status wyłącznika 1 ręczne podstawiony jako zamknięty
Status wyłącznika 1 ręczne podstawiony jako otwarty
Nastąpiło ręczne obejście wzajemnego uzależnienia blokad sterowania 
wyłącznikiem 1
Nie nastąpiło ręczne obejście wzajemnego uzależnienia blokad sterowania 
wyłącznikiem 1
Wyłącznik 1 komenda ręcznego zablokowania SPZ
Wyłącznik 1 komenda ręcznego załączenia SPZ

BREAKER 2 do 4 Taki sam zestaw argumentów jak dla BREAKER 1

CZŁON:
Liczniki cyfrowe

Counter 1 HI
Counter 1 EQL
Counter 1 LO

Wynik licznika cyfrowego 1 jest „większy niż” wartość porównawcza
Wynik licznika cyfrowego 1 jest „równy” wartości porównawczej
Wynik licznika cyfrowego 1 jest „mniejszy niż” wartość porównawcza

Counter 2 do 8 Taki sam zestaw argumentów jak dla Counter 1

CZŁON:
Człony cyfrowe

Dig Element 1 PKP
Dig Element 1 OP
Dig Element 1 DPO

Nastąpiło pobudzenie członu cyfrowego 1
Nastąpiło zadziałanie członu cyfrowego 1
Nastąpiło odpadnięcie członu cyfrowego 1

Dig Element 2 do 48 Taki sam zestaw argumentów jak dla Dig Element 1

CZŁON:
Czułe zab. mocy 
kierunkowe

DIR POWER 1 STG1 PKP
DIR POWER 1 STG2 PKP
DIR POWER 1 STG1 DPO
DIR POWER 1 STG2 DPO
DIR POWER 1 STG1 OP
DIR POWER 1 STG2 OP
DIR POWER 1 PKP
DIR POWER 1 DPO
DIR POWER 1 OP

Nastąpiło pobudzenie stopnia 1 członu 1 zab. mocy kierunkowego
Nastąpiło pobudzenie stopnia 2 członu 1 zab. mocy kierunkowego
Nastąpiło odpadnięcie stopnia 1 członu 1 zab. mocy kierunkowego
Nastąpiło odpadnięcie stopnia 2 członu 1 zab. mocy kierunkowego
Nastąpiło zadziałanie stopnia 1 członu 1 zab. mocy kierunkowego
Nastąpiło zadziałanie stopnia 2 członu 1 zab. mocy kierunkowego
Nastąpiło pobudzenie członu zab. mocy kierunkowego
Nastąpiło odpadnięcie członu zab. mocy kierunkowego
Nastąpiło zadziałanie członu zab. mocy kierunkowego

DIR POWER 2 Taki sam zestaw argumentów jak dla DIR POWER 1

CZŁON:
Człony FlexElements

FxE 1 PKP
FxE 1 OP
FxE 1 DPO

Nastąpiło pobudzenie członu FlexElement 1
Nastąpiło zadziałanie członu FlexElement 1
Nastąpiło odpadnięcie członu FlexElement 1

Rodzaj argumentu Składnia argumentu Opis argumentu
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FxE 2 do 8 Taki sam zestaw argumentów jak dla FxE 1

CZŁON:
Bezzwłoczne 
doziemne zab. 
nadprądowe

GROUND IOC1 PKP
GROUND IOC1 OP
GROUND IOC1 DPO

Nastąpiło pobudzenie bezzwłocznego doziemnego zab. nadprądowego 1
Nastąpiło zadziałanie bezzwłocznego doziemnego zab. nadprądowego 1
Nastąpiło odpadnięcie bezzwłocznego doziemnego zab. nadprądowego 1

GROUND IOC2 do 8 Taki sam zestaw argumentów jak dla GROUND IOC 1

CZŁON:
Czasowe doziemne 
zab. nadprądowe

GROUND TOC1 PKP
GROUND TOC1 OP
GROUND TOC1 DPO

Nastąpiło pobudzenie czasowego doziemnego zab. nadprądowego 1
Nastąpiło zadziałanie czasowego doziemnego zab. nadprądowego 1
Nastąpiło odpadnięcie czasowego doziemnego zab. nadprądowego 1

GROUND TOC2 to 4 Taki sam zestaw argumentów jak dla GROUND TOC 1

CZŁON:
Zatrzaśnięcia 
nieulotne

ZATRZAŚNIĘCIE 1 WŁ.
ZATRZAŚNIĘCIE 1 WYŁ.

Zatrzaśnięcie nieulotne 1 jest WŁ. (logika = 1)
Zatrzaśnięcie nieulotne 1 jest WYŁ. (logika = 0)

LATCH 2 do 16 Taki sam zestaw argumentów jak dla LATCH 1

CZŁON:
Bezzwłoczne zab. 
nadprądowe 
składowej zerowej

NEUTRAL IOC1 PKP
NEUTRAL IOC1 OP
NEUTRAL IOC1 DPO

Nastąpiło pobudzenie bezzwłocznego zab. nadprądowego składowej zerowej 
1
Nastąpiło zadziałanie bezzwłocznego zab. nadprądowego składowej zerowej 
1
Nastąpiło odpadnięcie bezzwłocznego zab. nadprądowego składowej 
zerowej 1

NEUTRAL IOC2 do 8 Taki sam zestaw argumentów jak dla NEUTRAL IOC1

CZŁON:
Zab. nadnapięciowe 
składowej zerowej

NEUTRAL OV1 PKP
NEUTRAL OV1 DPO
NEUTRAL OV1 OP

Nastąpiło pobudzenie członu 1 zab. nadnapięciowego składowej zerowej
Nastąpiło odpadnięcie zab. nadnapięciowego składowej zerowej
Nastąpiło zadziałanie członu 1 zab. nadnapięciowego składowej zerowej

NEUTRAL OV2 do 3 Taki sam zestaw argumentów jak dla NEUTRAL OV1

CZŁON:
Czasowe zab. 
nadprądowe 
składowej zerowej

NEUTRAL TOC1 PKP
NEUTRAL TOC1 OP
NEUTRAL TOC1 DPO

Nastąpiło pobudzenie czasowego zab. nadprądowego składowej zerowej 1
Nastąpiło zadziałanie czasowego zab. nadprądowego składowej zerowej 1
Nastąpiło odpadnięcie czasowego zab. nadprądowego składowej zerowej 1

NEUTRAL TOC2 do 6 Taki sam zestaw argumentów jak dla NEUTRAL TOC1

CZŁON:
Detektor otwartych 
biegunów

OPEN POLE OP A
OPEN POLE OP B
OPEN POLE OP C
OPEN POLE BKR A OP

OPEN POLE BKR B OP

OPEN POLE BKR C OP

OPEN POLE BLK N

OPEN POLE BLK AB
OPEN POLE BLK BC
OPEN POLE BLK CA
OPEN POLE REM OP A
OPEN POLE REM OP B
OPEN POLE REM OP C
OPEN POLE OP
OPEN POLE I< A
OPEN POLE I< B
OPEN POLE I< C

Wykryto warunek otwartego bieguna na fazie A
Wykryto warunek otwartego bieguna na fazie B
Wykryto warunek otwartego bieguna na fazie C
Na podstawie zestyków pomocniczych wyłącznika (wyłączników) wykryto 
warunek otwartego bieguna na fazie A
Na podstawie zestyków pomocniczych wyłącznika (wyłączników) wykryto 
warunek otwartego bieguna na fazie B
Na podstawie zestyków pomocniczych wyłącznika (wyłączników) wykryto 
warunek otwartego bieguna na fazie C
Ustanowiono sygnał blokowania dla członu nadprądowego składowej 
zerowej, doziemnego i składowej przeciwnej
Ustanowiono sygnał blokowania dla członów odległościowych fazowych AB
Ustanowiono sygnał blokowania dla członów odległościowych fazowych BC
Ustanowiono sygnał blokowania dla członów odległościowych fazowych CA
Zdalny warunek otwartego bieguna wykryty na fazie A
Zdalny warunek otwartego bieguna wykryty na fazie B
Zdalny warunek otwartego bieguna wykryty na fazie C
Zadział detektor otwartych biegunów
Wykryto warunek podprądowy otwartego bieguna na fazie A
Wykryto warunek podprądowy otwartego bieguna na fazie B
Wykryto warunek podprądowy otwartego bieguna na fazie C

CZŁON:
Nadczęstotliwościow
e

OVERFREQ 1 PKP
OVERFREQ 1 OP
OVERFREQ 1 DPO

Nastąpiło pobudzenie zab. nadczęstotliwościowego 1
Nastąpiło zadziałanie zab. nadczęstotliwościowego 1
Nastąpiło odpadnięcie zab. nadczęstotliwościowego 1

OVERFREQ 2 do 4 Taki sam zestaw argumentów jak dla OVERFREQ 1

CZŁON:
Synchrofazor, 
koncentrator danych 
fazorów

PDC NETWORK CNTRL 1
PDC NETWORK CNTRL 2


PDC NETWORK CNTRL 16

Koncentrator danych fazorów potwierdza bit kontrolny 1 otrzymany za 
pośrednictwem sieci
Koncentrator danych fazorów potwierdza bit kontrolny 2 otrzymany za 
pośrednictwem sieci


Koncentrator danych fazorów potwierdza bit kontrolny 16 otrzymany za 
pośrednictwem sieci

Rodzaj argumentu Składnia argumentu Opis argumentu
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CZŁON:
Bezzwłoczne zab. 
nadprądowe fazowe

PHASE IOC1 PKP
PHASE IOC1 OP
PHASE IOC1 DPO
PHASE IOC1 PKP A
PHASE IOC1 PKP B
PHASE IOC1 PKP C
PHASE IOC1 OP A
PHASE IOC1 OP B
PHASE IOC1 OP C
PHASE IOC1 DPO A
PHASE IOC1 DPO B
PHASE IOC1 DPO C

Nastąpiło pobudzenie co najmniej jednej fazy bezzwłocznego zab. 
nadprądowego fazowego 1
Nastąpiło zadziałanie co najmniej jednej fazy bezzwłocznego zab. 
nadprądowego fazowego 1
Nastąpiło odpadnięcie wszystkich faz bezzwłocznego zab. nadprądowego 
fazowego 1
Nastąpiło pobudzenie fazy A bezzwłocznego zab. nadprądowego fazowego 1
Nastąpiło pobudzenie fazy B bezzwłocznego zab. nadprądowego fazowego 1
Nastąpiło pobudzenie fazy C bezzwłocznego zab. nadprądowego fazowego 1
Nastąpiło zadziałanie fazy A bezzwłocznego zab. nadprądowego fazowego 1
Nastąpiło zadziałanie fazy B bezzwłocznego zab. nadprądowego fazowego 1
Nastąpiło zadziałanie fazy C bezzwłocznego zab. nadprądowego fazowego 1
Nastąpiło odpadnięcie fazy A bezzwłocznego zab. nadprądowego fazowego 
1
Nastąpiło odpadnięcie fazy B bezzwłocznego zab. nadprądowego fazowego 
1
Nastąpiło odpadnięcie fazy C bezzwłocznego zab. nadprądowego fazowego 
1

PHASE IOC2 do 8 Taki sam zestaw argumentów jak dla PHASE IOC1

CZŁON:
Nadnapięciowe 
fazowe

PHASE OV1 PKP
PHASE OV1 OP
PHASE OV1 DPO
PHASE OV1 PKP A
PHASE OV1 PKP B
PHASE OV1 PKP C
PHASE OV1 OP A
PHASE OV1 OP B
PHASE OV1 OP C
PHASE OV1 DPO A
PHASE OV1 DPO B
PHASE OV1 DPO C

Nastąpiło pobudzenie co najmniej jednej fazy zab. nadnapięciowego 1
Nastąpiło zadziałanie co najmniej jednej fazy zab. nadnapięciowego 1
Nastąpiło odpadnięcie wszystkich faz zab. nadnapięciowego 1
Nastąpiło pobudzenie fazy A zab. nadnapięciowego 1
Nastąpiło pobudzenie fazy B zab. nadnapięciowego 1
Nastąpiło pobudzenie fazy C zab. nadnapięciowego 1
Nastąpiło zadziałanie fazy A zab. nadnapięciowego 1
Nastąpiło zadziałanie fazy B zab. nadnapięciowego 1
Nastąpiło zadziałanie fazy C zab. nadnapięciowego 1
Nastąpiło odpadnięcie fazy A zab. nadnapięciowego 1
Nastąpiło odpadnięcie fazy B zab. nadnapięciowego 1
Nastąpiło odpadnięcie fazy C zab. nadnapięciowego 1

PHASE OV2 do 3 Taki sam zestaw argumentów jak dla PHASE OV1

CZŁON:
Wybór faz

PHASE SELECT AG
PHASE SELECT BG
PHASE SELECT CG
PHASE SELECT AB
PHASE SELECT BC
PHASE SELECT CA
PHASE SELECT ABG
PHASE SELECT BCG
PHASE SELECT CAG
PHASE SELECT 3P
PHASE SELECT SLG
PHASE SELECT MULTI-P
PHASE SELECT VOID

Wykryto zwarcie doziemne fazy A
Wykryto zwarcie doziemne fazy B
Wykryto zwarcie doziemne fazy C
Wykryto zwarcie fazy A do B
Wykryto zwarcie fazy B do C
Wykryto zwarcie fazy C do A
Wykryto zwarcie fazy A do B i do ziemi
Wykryto zwarcie fazy B do C i do ziemi
Wykryto zwarcie fazy C do A i do ziemi
Wykryto symetryczne zwarcie trójfazowe
Wykryto zwarcie doziemne pojedynczego przewodu
Wykryto zwarcie wielofazowe
Nie można wykryć rodzaju zwarcia

CZŁON:
Czasowe zab. 
nadprądowe fazowe

PHASE TOC1 PKP
PHASE TOC1 OP
PHASE TOC1 DPO
PHASE TOC1 PKP A
PHASE TOC1 PKP B
PHASE TOC1 PKP C
PHASE TOC1 OP A
PHASE TOC1 OP B
PHASE TOC1 OP C
PHASE TOC1 DPO A
PHASE TOC1 DPO B
PHASE TOC1 DPO C

Nastąpiło pobudzenie co najmniej jednej fazy czasowego zab. 
nadprądowego fazowego 1
Nastąpiło zadziałanie co najmniej jednej fazy czasowego zab. nadprądowego 
fazowego 1
Nastąpiło odpadnięcie wszystkich faz czasowego zab. nadprądowego 
fazowego 1
Nastąpiło pobudzenie fazy A czasowego zab. nadprądowego fazowego 1
Nastąpiło pobudzenie fazy B czasowego zab. nadprądowego fazowego 1
Nastąpiło pobudzenie fazy C czasowego zab. nadprądowego fazowego 1
Nastąpiło zadziałanie fazy A czasowego zab. nadprądowego fazowego 1
Nastąpiło zadziałanie fazy B czasowego zab. nadprądowego fazowego 1
Nastąpiło zadziałanie fazy C czasowego zab. nadprądowego fazowego 1
Nastąpiło odpadnięcie fazy A czasowego zab. nadprądowego fazowego 1
Nastąpiło odpadnięcie fazy B czasowego zab. nadprądowego fazowego 1
Nastąpiło odpadnięcie fazy C czasowego zab. nadprądowego fazowego 1

PHASE TOC2 do 6 Taki sam zestaw argumentów jak dla PHASE TOC1

Rodzaj argumentu Składnia argumentu Opis argumentu
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CZŁON:
Podnapięciowe 
fazowe

PHASE UV1 PKP
PHASE UV1 OP
PHASE UV1 DPO
PHASE UV1 PKP A
PHASE UV1 PKP B
PHASE UV1 PKP C
PHASE UV1 OP A
PHASE UV1 OP B
PHASE UV1 OP C
PHASE UV1 DPO A
PHASE UV1 DPO B
PHASE UV1 DPO C

Nastąpiło pobudzenie co najmniej jednej fazy zab. podnapięciowego 
fazowego 1
Nastąpiło zadziałanie co najmniej jednej fazy zab. podnapięciowego 
fazowego 1
Nastąpiło odpadnięcie wszystkich faz zab. podnapięciowego fazowego 1
Nastąpiło pobudzenie fazy A zab. podnapięciowego fazowego 1
Nastąpiło pobudzenie fazy B zab. podnapięciowego fazowego 1
Nastąpiło pobudzenie fazy C zab. podnapięciowego fazowego 1
Nastąpiło zadziałanie fazy A zab. podnapięciowego fazowego 1
Nastąpiło zadziałanie fazy B zab. podnapięciowego fazowego 1
Nastąpiło zadziałanie fazy C zab. podnapięciowego fazowego 1
Nastąpiło odpadnięcie fazy A zab. podnapięciowego fazowego 1
Nastąpiło odpadnięcie fazy B zab. podnapięciowego fazowego 1
Nastąpiło odpadnięcie fazy C zab. podnapięciowego fazowego 1

PHASE UV2 do 3 Taki sam zestaw argumentów jak dla PHASE UV1

CZŁON:
Moduł pomiaru 
synchrofazorów 
(PMU)

PMU Agg 1 SvEng On
PMU 1 CURR TRIGGER
PMU 1 FREQ TRIGGER
PMU 1 POWER TRIGGER
PMU 1 ROCOF TRIGGER

PMU 1 VOLT TRIGGER
PMU 1 TRIGGERED

Pozycja danych SvEng w skojarzonym bloku kontroli jest włączona
Nastąpiło zadziałanie nadprądowego wyzwolenia rejestracji w module 
pomiaru fazorów 1
Nastąpiło zadziałanie wyzwolenia rejestracji z powodu nieprawidłowej 
częstotliwości w module pomiaru fazorów 1
Nastąpiło zadziałanie nadmocowego wyzwolenia rejestracji w module 
pomiaru fazorów 1
Nastąpiło zadziałanie wyzwolenia rejestracji na podstawie prędkości zmian 
częstotliwości w module pomiaru fazorów 1
Nastąpiło zadziałanie wyzwolenia rejestracji z powodu nieprawidłowego 
napięcia w module pomiaru fazorów 1
Wyzwolenie modułu pomiaru fazorów 1; ten argument nie generuje żadnych 
zdarzeń ani celów

PMU 2 Taki sam zestaw argumentów jak dla PMU 1

CZŁON:
Operacja 
jednostopniowa na 
synchrofazorach

PMU ONE-SHOT EXPIRED

PMU ONE-SHOT OP

PMU ONE-SHOT PENDING

Wskazuje, że wykonano operację jednostopniową i w tym momencie minęło 
co najmniej 30 sekund od zaplanowanego czasu operacji jednostopniowej
Sygnalizuje operację jednostopniową i pozostaje potwierdzony przez jeszcze 
30 sekund
Sygnalizuje oczekiwanie na operację jednostopniową, czyli obecnie jest czas 
przez zaplanowanym czasem operacji jednostopniowej

CZŁON:
Wybierak

SELECTOR 1 POS Y
SELECTOR 1 BIT 0
SELECTOR 1 BIT 1
SELECTOR 1 BIT 2
SELECTOR 1 STP ALARM

SELECTOR 1 BIT ALARM

SELECTOR 1 ALARM
SELECTOR 1 PWR ALARM

Wybierak 1 jest w pozycji Y (wzajemnie wykluczające się argumenty)
Pierwszy bit 3-bitowego słowa kodującego pozycję wybieraka 1
Drugi bit 3-bitowego słowa kodującego pozycję wybieraka 1
Trzeci bit 3-bitowego słowa kodującego pozycję wybieraka 1
Pozycja wybieraka 1 została wstępnie wybrana za pomocą wejścia 
sterowniczego podwyższającego, ale nie została potwierdzona
Pozycja wybieraka 1 została wstępnie wybrana za pomocą 3-bitowego 
wejścia sterowniczego, ale nie została potwierdzona
Pozycja wybieraka 1 została wstępnie wybrana, ale nie została potwierdzona
Pozycja wybieraka 1 jest nieustalona albo została przywrócona z pamięci 
podczas załączania zasilania przekaźnika i synchronizacji z wejściem trzy-
bitowym

SELECTOR 2 Taki sam zestaw argumentów jak dla SELECTOR 1

CZŁON:
Grupa ustawień

SETTING GROUP ACT 1
SETTING GROUP ACT 2
SETTING GROUP ACT 3
SETTING GROUP ACT 4
SETTING GROUP ACT 5
SETTING GROUP ACT 6

Grupa ustawień 1 jest aktywna
Grupa ustawień 2 jest aktywna
Grupa ustawień 3 jest aktywna
Grupa ustawień 4 jest aktywna
Grupa ustawień 5 jest aktywna
Grupa ustawień 6 jest aktywna

CZŁON:
Detektor zakłóceń

SRC1 50DD OP
SRC2 50DD OP
SRC3 50DD OP
SRC4 50DD OP

Zadział detektor zakłóceń źródła 1
Zadział detektor zakłóceń źródła 2
Zadział detektor zakłóceń źródła 3
Zadział detektor zakłóceń źródła 4

CZŁON:
VTFF (Usterka 
bezpiecznika 
przekładnika 
napięciowego)

SRC1 VT FF OP
SRC1 VT FF DPO
SRC1 VT FF VOL LOSS
SRC1 VT FF ALARM

Zadział detektor usterek bezpiecznika VT źródła 1
Nastąpiło odpadnięcie detektora usterek bezpiecznika VT źródła 1
Źródło 1 utraciło sygnały napięcia (V2 poniżej 10% i V1 poniżej 5% wartości 
znamionowej)
Źródło 1 wywołało alarm usterki bezpiecznika VT

Rodzaj argumentu Składnia argumentu Opis argumentu
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SRC1 VT NEU WIRE OPEN Wykryto otwarty przewód zerowy VT źródła1. W przypadku połączenia VT w 
trójkąt nie należy załączać tej funkcji, ponieważ dla VT podłączonego w 
trójkąt nie ma przewodu zerowego.

SRC2 VT FUSE FAIL do SRC4 Taki sam zestaw argumentów jak dla SRC1 VT FF

CZŁON:
Odłącznik

SWITCH 1 OFF CMD
SWITCH 1 ON CMD
SWITCH 1 CLOSED
SWITCH 1 OPEN
SWITCH 1 DISCREP
SWITCH 1 TROUBLE
SWITCH 1 A CLSD
SWITCH 1 A OPEN
SWITCH 1 A BAD ST

SWITCH 1 A INTERM

SWITCH 1 B CLSD
SWITCH 1 B OPEN
SWITCH 1 B BAD ST

SWITCH 1 B INTERM

SWITCH 1 C CLSD
SWITCH 1 C OPEN
SWITCH 1 C BAD ST

SWITCH 1 C INTERM

SWITCH 1 BAD STATUS
SWITCH 1 TAG ON
SWITCH 1 TAG OFF
SWITCH 1 SUBD CLSD
SWITCH 1 SUBD OPEN
SWITCH 1 BYPASS ON
SWITCH 1 BYPASS OFF

Zainicjowano komendę otwarcia odłącznika 1
Zainicjowano komendę zamknięcie odłącznika 1
Odłącznik 1 jest zamknięty
Odłącznik 1 jest otwarty
W odłączniku 1 występuje niezgodność
Alarm problemów z odłącznikiem 1
Odłącznik 1 faza A jest zamknięty
Odłącznik 1 faza A jest otwarty
Wykryto nieprawidłowy status odłącznika 1 faza A (niezgodność pomiędzy 
zestykami 89/a i 89/b)
Wykryto status pośredni odłącznika 1 faza A (przechodzenie z jednej pozycji 
do drugiej)
Odłącznik 1 faza B jest zamknięty
Odłącznik 1 faza B jest otwarty
Wykryto nieprawidłowy status odłącznika 1 faza B (niezgodność pomiędzy 
zestykami 89/a i 89/b)
Wykryto status pośredni odłącznika 1 faza B (przechodzenie z jednej pozycji 
do drugiej)
Odłącznik 1 faza C jest zamknięty
Odłącznik 1 faza C jest otwarty
Wykryto nieprawidłowy status odłącznika 1 faza C (niezgodność pomiędzy 
zestykami 89/a i 89/b)
Wykryto status pośredni odłącznika 1 faza C (przechodzenie z jednej pozycji 
do drugiej)
Wykryto nieprawidłowy status odłącznika 1 na dowolnym biegunie
Odłącznik 1 oznaczony, więc ręczne otwarcie i zamknięcie są zablokowane
Odłącznik 1 nieoznaczony
Status łącznika 1 ręczne podstawiony jako zamknięty
Status łącznika 1 ręczne podstawiony jako otwarty
Nastąpiło ręczne obejście wzajemnego uzależnienia blokad sterowania 
łącznikiem 1
Nie nastąpiło ręczne obejście wzajemnego uzależnienia blokad sterowania 
łącznikiem 1

SWITCH 2 do 24 Taki sam zestaw argumentów jak dla SWITCH 1

CZŁON:
Kontrola 
synchronizmu

SYNC1 DEAD S OP
SYNC1 DEAD S DPO
SYNC1 SYNC OP
SYNC1 SYNC DPO
SYNC1 CLS OP
SYNC1 CLS DPO
SYNC1 V1 ABOVE MIN
SYNC1 V1 BELOW MAX
SYNC1 V2 ABOVE MIN
SYNC1 V2 BELOW MAX
SYNC1 S-CLOSE OP
SYNC1 S-CLOSE OP DPO
SYNC1 S-CLOSE ARMD

Nastąpiło zadziałanie kontroli synchronizmu 1 martwe źródło
Nastąpiło odpadnięcie kontroli synchronizmu 1 martwe źródło
Nastąpiło zadziałanie kontroli synchronizmu 1 w synchronizacji
Nastąpiło odpadnięcie kontroli synchronizmu 1 w synchronizacji
Nastąpiło zadziałanie kontroli synchronizmu 1 zamknięcie
Nastąpiło odpadnięcie kontroli synchronizmu 1 zamknięcie
V1 w kontroli synchronizmu 1 jest większe od minimalnego obecnego 
napięcia
V1 w kontroli synchronizmu 1 jest mniejsze od maksymalnego braku napięcia
V2 w kontroli synchronizmu 1 jest większe od minimalnego obecnego 
napięcia
V2 w kontroli synchronizmu 1 jest mniejsze od maksymalnego braku napięcia
Nastąpiło zadziałanie kontroli synchronizmu 1 S-CLOSE
Nastąpiło odpadnięcie kontroli synchronizmu 1 S-CLOSE
Nastąpiło uzbrojenie kontroli synchronizmu 1 S-CLOSE

SYNC 2 to 10 Taki sam zestaw argumentów jak dla SYNC 1

CZŁON:
Testy kanałów 
telezabezpieczenia

TELEPRO CH1 FAIL
TELEPRO CH2 FAIL
TELEPRO CH1 ID FAIL
TELEPRO CH2 ID FAIL
TELEPRO CH1 CRC FAIL
TELEPRO CH2 CRC FAIL
TELEPRO CH1 PKT LOST
TELEPRO CH2 PKT LOST

Usterka kanału 1
Usterka kanału 2
Niepowodzenie kontroli identyfikatora dla przekaźnika równorzędnego na 
kanale 1
Niepowodzenie kontroli identyfikatora dla przekaźnika równorzędnego na 
kanale 2
Kontrola CRC wykryła uszkodzenie pakietu na kanale 1
Kontrola CRC wykryła uszkodzenie pakietu na kanale 2
Kontrola CRC wykryła utratę pakietu na kanale 1
Kontrola CRC wykryła utratę pakietu na kanale 2

Rodzaj argumentu Składnia argumentu Opis argumentu
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CZŁON:
Wejścia/wyjścia 
telezabezpieczenia

TELEPRO INPUT 1-1 On


TELEPRO INPUT 1-16 On
TELEPRO INPUT 2-1 On


TELEPRO INPUT 2-16 On

Flaga jest nastawiona, logika =1


Flaga jest nastawiona, logika =1
Flaga jest nastawiona, logika =1


Flaga jest nastawiona, logika =1

CZŁON:
Zabezpieczenie 
przeciążeniowe 
termiczne

THERMAL PROT 1 PKP
THERMAL PROT 1 OP

Pobudzenie zabezpieczenia przeciążeniowego termicznego 1
Zadziałanie zabezpieczenia przeciążeniowego termicznego 1

THERMAL PROT 2 Taki sam zestaw argumentów jak dla THERMAL PROT 1

CZŁON:
Wyjście wyzwalające

TRIP 3-POLE
TRIP 1-POLE
TRIP PHASE A
TRIP PHASE B
TRIP PHASE C
TRIP AR INIT 3-POLE
TRIP FORCE 3-POLE
TRIP OUTPUT OP
TRIP Z2PH TMR INIT
TRIP Z2GR TMR INIT

Wyzwól wszystkie trzy bieguny wyłącznika
Zainicjowano operację jednobiegunowego wyzwolenia i ponowienia 
zamknięcia
Wyzwól biegun A wyłącznika, zainicjuj usterkę i ponowienie zamknięcia 
wyłącznika faza A
Wyzwól biegun B wyłącznika, zainicjuj usterkę i ponowienie zamknięcia 
wyłącznika faza B
Wyzwól biegun C wyłącznika, zainicjuj usterkę i ponowienie zamknięcia 
wyłącznika faza C
Zainicjuj trójbiegunowe ponowienie zamknięcia
Konieczne jest zainicjowanie wyzwolenia trójbiegunowego
Dowolne wyzwolenie jest zainicjowane przez wyjście wyzwalające
Timer strefy 2 zab. odległościowego fazowego jest zainicjowany przez 
wyjście wyzwalające
Timer strefy 2 zab. odległościowego doziemnego jest zainicjowany przez 
wyjście wyzwalające

CZŁON:
Szyna wyzwalająca

TRIP BUS 1 PKP
TRIP BUS 1 OP

Potwierdzony, gdy pobudzony zostanie człon szyny wyzwalającej 1
Potwierdzony, gdy zadziała człon szyny wyzwalającej 1

TRIP BUS 2 do 6 Taki sam zestaw argumentów jak dla TRIP BUS 1

ARGUMENTY STAŁE Wył. Logika = 0. Nie powoduje żadnego działania, można wykorzystać jako 
ogranicznik na liście równań; przez inne funkcje wykorzystywany do 
wyłączania („Disable”).

Wł. Logika = 1. Można wykorzystać jako ustawienie testowe.

WEJŚCIA/WYJŚCIA:
Zestyki wejściowe

Cont Ip 1 On
Cont Ip 2 On


Cont Ip 1 Off
Cont Ip 2 Off


Cont Ip 120 On
Cont Ip 120 Off

(wyświetlany tylko w przypadku zamówienia)
(wyświetlany tylko w przypadku zamówienia)


(wyświetlany tylko w przypadku zamówienia)
(wyświetlany tylko w przypadku zamówienia)


(wyświetlany tylko w przypadku zamówienia)
(wyświetlany tylko w przypadku zamówienia)

WEJŚCIA/WYJŚCIA:
Zestyki wyjściowe, 
prąd
(tylko z detektora na 
wyjściu forma-A)

Cont Op 1  IOn
Cont Op 2  IOn


Cont Op 72  IOn

(wyświetlany tylko w przypadku zamówienia)
(wyświetlany tylko w przypadku zamówienia)


(wyświetlany tylko w przypadku zamówienia)

WEJŚCIA/WYJŚCIA:
Zestyki wyjściowe, 
napięcie
(tylko z detektora na 
wyjściu forma-A)

Cont Op 1 VOn
Cont Op 2  VOn


Cont Op 72  VOn

(wyświetlany tylko w przypadku zamówienia)
(wyświetlany tylko w przypadku zamówienia)


(wyświetlany tylko w przypadku zamówienia)

Cont Op 1  VOff
Cont Op 2  VOff


Cont Op 72  VOff

(wyświetlany tylko w przypadku zamówienia)
(wyświetlany tylko w przypadku zamówienia)


(wyświetlany tylko w przypadku zamówienia)

WEJŚCIA/WYJŚCIA:
Bezpośrednie wejścia

DIRECT INPUT 1 On


DIRECT INPUT 32 On

Flaga jest nastawiona, logika=1


Flaga jest nastawiona, logika=1

Rodzaj argumentu Składnia argumentu Opis argumentu
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WEJŚCIA/WYJŚCIA:
RxGOOSE DPS

RxG DPS 1 BAD
RxG DPS 1 INTERM

RxG DPS 1 OFF
RxG DPS 1 ON

Potwierdzony, gdy wejście dwubitowe statusu RxGOOSE jest w 
nieprawidłowym stanie
Potwierdzony, gdy wejście dwubitowe statusu RxGOOSE jest w stanie 
pośrednim
Potwierdzony, gdy wejście dwubitowe statusu RxGOOSE jest wyłączone
Potwierdzony, gdy wejście dwubitowe statusu RxGOOSE jest włączone

RxG DPS 2 do 5 Taki sam zestaw argumentów jak dla RxG DPS 1

WEJŚCIA/WYJŚCIA:
RxGOOSE 
boole'owskie

RxG Bool 1 On
RxG Bool 2 On
RxG Bool 3 On


RxG Bool 256 On

Flaga jest nastawiona, logika=1
Flaga jest nastawiona, logika=1
Flaga jest nastawiona, logika=1


Flaga jest nastawiona, logika=1

WEJŚCIA/WYJŚCIA:
Wejścia wirtualne

Virt Ip 1 On
Virt Ip 2 On
Virt Ip 3 On


Virt Ip 64 On

Flaga jest nastawiona, logika=1
Flaga jest nastawiona, logika=1
Flaga jest nastawiona, logika=1


Flaga jest nastawiona, logika=1

WEJŚCIA/WYJŚCIA:
Wyjścia wirtualne

Virt Op 1  On
Virt Op 2  On
Virt Op 3  On


Virt Op 96  On

Flaga jest nastawiona, logika=1
Flaga jest nastawiona, logika=1
Flaga jest nastawiona, logika=1


Flaga jest nastawiona, logika=1

WSKAŹNIKI LED:
Panele przednie 
zaawansowany i 
standardowy

LED IN SERVICE
LED TROUBLE
LED TEST MODE
LED TRIP
LED ALARM
LED PICKUP
LED VOLTAGE
LED CURRENT
LED FREQUENCY
LED OTHER
LED PHASE A
LED PHASE B
LED PHASE C
LED NEUTRAL/GROUND

Potwierdzony, gdy świeci się na przednim panelu dioda sygnalizująca pracę 
(IN SERVICE)
Potwierdzony, gdy świeci się na przednim panelu dioda sygnalizująca 
problemy (TROUBLE)
Potwierdzony, gdy świeci się na przednim panelu dioda sygnalizująca tryb 
testowy (TEST MODE)
Potwierdzony, gdy świeci się na przednim panelu dioda sygnalizująca 
wyzwolenie (TRIP)
Potwierdzony, gdy świeci się na przednim panelu dioda sygnalizująca alarm 
(ALARM)
Potwierdzony, gdy nastąpiło pobudzenie członu i aby włączyć diodę 
sygnalizującą pobudzenie (PICKUP)
Potwierdzony, gdy chodzi o człon napięciowy i aby włączyć diodę napięcia 
(VOLTAGE) 
Potwierdzony, gdy chodzi o człon prądowy i aby włączyć diodę sygnalizującą 
prąd (CURRENT)
Potwierdzony, gdy chodzi o człon częstotliwościowy i aby włączyć diodę 
częstotliwości (FREQUENCY)
Potwierdzony, gdy chodzi o człon złożony i aby włączyć diodę inne (OTHER)
Potwierdzony, gdy chodzi o fazę A i aby włączyć fazy A (PHASE A)
Potwierdzony, gdy chodzi o fazę B i aby włączyć fazy C (PHASE B)
Potwierdzony, gdy chodzi o fazę C i aby włączyć fazy C (PHASE C)
Potwierdzony, gdy chodzi o człon zab. składowej zerowej lub doziemnego i 
aby włączyć diodę zab. składowej zerowej lub doziemnego (NEUTRAL/
GROUND LED)

Rodzaj argumentu Składnia argumentu Opis argumentu
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WSKAŹNIKI LED:
Graficzny panel 
przedni

LED IN SERVICE
LED TROUBLE
LED TEST MODE
LED TRIP
LED ALARM
LED PICKUP

LED VOLTAGE

LED CURRENT

LED FREQUENCY

LED OTHER

LED PHASE A
LED PHASE B
LED PHASE C
LED NEUTRAL/GROUND

Potwierdzony, gdy świeci się na przednim panelu dioda sygnalizująca pracę 
(IN SERVICE)
Potwierdzony, gdy świeci się na przednim panelu dioda sygnalizująca 
problemy (TROUBLE)
Potwierdzony, gdy świeci się na przednim panelu dioda sygnalizująca tryb 
testowy (TEST MODE)
Potwierdzony, gdy świeci się na przednim panelu dioda sygnalizująca 
wyzwolenie (TRIP)
Potwierdzony, gdy świeci się na przednim panelu dioda sygnalizująca alarm 
(ALARM)
Potwierdzony, gdy nastąpiło pobudzenie członu i aby domyślnie włączyć 
diodę 1 przyczyny zdarzenia
Potwierdzony, gdy chodzi o człon napięciowy i aby domyślnie włączyć diodę 
2 przyczyny zdarzenia 
Potwierdzony, gdy chodzi o człon prądowy i aby domyślnie włączyć diodę 3 
przyczyny zdarzenia
Potwierdzony, gdy chodzi o człon częstotliwościowy i aby domyślnie włączyć 
diodę 4 przyczyny zdarzenia
Potwierdzony, gdy chodzi o człon złożony i aby domyślnie włączyć diodę 5 
przyczyny zdarzenia
Potwierdzony, gdy chodzi o fazę A i aby domyślnie włączyć diodę 6 przyczyny 
zdarzenia
Potwierdzony, gdy chodzi o fazę B i aby domyślnie włączyć diodę 7 przyczyny 
zdarzenia
Potwierdzony, gdy chodzi o fazę C i aby domyślnie włączyć diodę 8 przyczyny 
zdarzenia
Potwierdzony, gdy chodzi o człon zab. składowej zerowej lub doziemnego i 
aby domyślnie włączyć diodę 9 przyczyny zdarzenia

WSKAŹNIKI LED:
Test diod

LED TEST IN PROGRESS Test diod został zainicjowany i jeszcze się nie zakończył

WSKAŹNIKI LED:
LEDy programowane 
przez użytkownika
Panele przednie 
zaawansowany i 
standardowy

LED USER 1 Potwierdzony, gdy świeci się programowana przez użytkownika dioda 1

LED USER 2 do 48 Powyższy argument jest dostępny dla programowanych przez użytkownika 
diod od 2 do 48

WSKAŹNIKI LED:
LEDy programowane 
przez użytkownika
Graficzny panel 
przedni

EVENT CAUSE LED 1 Potwierdzony gdy świeci się dioda 1 przyczyny zdarzenia

EVENT CAUSE LED 2 to 9 Taki sam argument jak dla EVENT CAUSE LED 1

ZABEZPIECZENIE ZA 
POMOCĄ HASŁA

ACCESS LOC SETG OFF
ACCESS LOC SETG ON
ACCESS LOC CMND OFF
ACCESS LOC CMND ON
ACCESS REM SETG OFF
ACCESS REM SETG ON
ACCESS REM CMND OFF
ACCESS REM CMND ON
UNAUTHORIZED ACCESS

Potwierdzony, gdy lokalny dostęp na poziomie ustawień jest wyłączony
Potwierdzony, gdy lokalny dostęp na poziomie ustawień jest załączony
Potwierdzony, gdy lokalny dostęp na poziomie komend jest wyłączony
Potwierdzony, gdy lokalny dostęp na poziomie komend jest załączony
Potwierdzony, gdy zdalny dostęp na poziomie ustawień jest wyłączony
Potwierdzony, gdy zdalny dostęp na poziomie ustawień jest załączony
Potwierdzony, gdy zdalny dostęp na poziomie komend jest wyłączony
Potwierdzony, gdy zdalny dostęp na poziomie komend jest załączony
Potwierdzony w przypadku nieudanego wprowadzenia hasła podczas próby 
dostępu do C60 na poziomie zabezpieczonym hasłem

RxGOOSE RxGOOSE 1 On


RxGOOSE 64 On

Flaga jest nastawiona, logika=1


Flaga jest nastawiona, logika=1

RxGOOSE 1 Off


RxGOOSE 64 Off

Flaga jest nastawiona, logika=1


Flaga jest nastawiona, logika=1

R-RxGOOSE1 IGMP On
R-TxGOOSE1 ARP On
<RxGOOSE Boolean1 ID> On
<RxGOOSE DPS1 ID> Bad
<RxGOOSE DPS1 ID> Interm
<RxGOOSE DPS1 ID> Off
<RxGOOSE DPS1 ID> On

Wskazuje status połączenia IGMP dla odbioru multiemisji R-GOOSE
Wskazuje status połączenia ARP dla transmisji pojedynczej R-GOOSE
Zastąpić tekst w nawiasach statusem RxGOOSE boole'owskiego 1 "prawda"
Zastąpić tekst w nawiasach statusem RxGOOSE DPS1 "stan nieprawidłowy"
Zastąpić tekst w nawiasach statusem RxGOOSE DPS1 "stan przejściowy"
Zastąpić tekst w nawiasach statusem RxGOOSE DPS1 "wyłączony"
Zastąpić tekst w nawiasach statusem RxGOOSE DPS1 "włączony"

Rodzaj argumentu Składnia argumentu Opis argumentu
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Nazwy niektórych argumentów można zmieniać. Są to nazwy wyłączników w funkcji sterowania wyłącznikami, 
identyfikatory zestyków wejściowych i wyjściowych, identyfikatory wejść wirtualnych oraz identyfikatory wyjść 
wirtualnych. Jeżeli użytkownik zmieni domyślną nazwę lub identyfikator któregokolwiek z tych argumentów, przypisana 
nazwa pojawi się na liście argumentów przekaźnika. Nazwy domyślne przedstawiono w tabeli argumentów FlexLogic.

Właściwości bramek logicznych zestawiono w poniższej tabeli, zaś operatory dostępne we FlexLogic wymieniono w tabeli 
operatorów FlexLogic.

ZEROWANIE RESET OP
RESET OP (COMMS)
RESET OP (OPERAND)

RESET OP (PUSHBUTTON)
RESET ANCTR OP
RESET ANCTR OP(OPRD)

RESET ANCTR OP(MNUL)

Komenda zerowania została wysterowana (nastawiona przez wszystkie trzy 
poniższe argumenty)
Źródło komunikacji dla komendy zerowania
Źródło argumentu (przypisanego w menu INPUTS/OUTPUTS  
RESETTING) dla komendy zerowania
Źródło przycisku (przycisku) zerowania dla komendy zerowania
Komenda zerowania sygnalizatora została wysterowana (nastawiona przez 
wszystkie dowolne poniższe argumenty)
Źródło argumentu zerowania (przypisanego w menu INPUTS/OUTPUTS  
RESETTING ANNUNCIATOR) dla komendy zerowania sygnalizatora
Źródło zerowania ręcznego (przycisk lub oprogramowanie EnerVista) dla 
komendy zerowania sygnalizatora

AUTODIAGNOSTYKA
(Patrz opisy 
autotestów 
przekaźnika w 
rozdziale 7: Komendy 
i cele)

ANY MAJOR ERROR
ANY MINOR ERROR
ANY SELF-TESTS
BATTERY FAIL

CLOCK UNSYNCHRONIZED
DIRECT DEVICE OFF
DIRECT RING BREAK
EQUIPMENT MISMATCH
FLEXLOGIC ERR TOKEN
IRIG-B FAILURE
LATCHING OUT ERROR
MAINTENANCE ALERT
FIRST ETHERNET FAIL
PROCESS BUS FAILURE
PTP FAILURE
RxGOOSE OFF
RRTD COMM FAIL
SECOND ETHERNET FAIL
THIRD ETHERNET FAIL
SNTP FAILURE
SYSTEM EXCEPTION
TEMP MONITOR
UNIT NOT PROGRAMMED

SETTING CHANGED

Wygenerowany został dowolny poważny błąd autotestu (poważny błąd)
Wygenerowany został dowolny drugorzędny błąd autotestu (drugorzędny 
błąd)
Wygenerowane zostały dowolne błedy auttestów (rodzajowy, dowolny błąd)
Bateria jest słaba lub nie działa. Wymienić w sposób opisany w rozdziale 
Konserwacja.
Przekaźnik nie jest zsynchronizowany z międzynarodowym wzorcem czasu
Urządzenie bezpośrednie zostało skonfigurowane, ale nie podłączone
Ustawienia bezpośrednich WE/WY są dla połączenia innego niż pierścień
Konfiguracja modułów nie odpowiada kodowi zamówienia zapisanemu w 
pamięci
Równanie FlexLogic jest nieprawidłowe
Autotest "nieprawidłowego sygnału IRIG-B". Patrz rozdział 7: Komendy i cele.
Wykryto różnicę pomiędzy oczekiwanym a rzeczywistym stanem zestyków 
zapadkowych
Podzbiór drugorzędnym błędów autotestów, patrz rozdział 7
Wykryto usterkę łącza. Patrz opis w rozdziale 7: Komendy i cele.
Patrz opis w rozdziale 7: Komendy i cele
Autotest „nieprawidłowego sygnału PTP” opisany w rozdziale 7
Jeden lub więcej komunikatów GOOSE nie jest odbieranych
Patrz opis w rozdziale 7: Komendy i cele
Patrz opis w rozdziale 7: Komendy i cele
Patrz opis w rozdziale 7: Komendy i cele
Serwer SNTP nie odpowiada
Patrz opis w rozdziale 7: Komendy i cele
Monitoruje temperaturę otoczenia i maksymalną temperaturę roboczą
Nie zaprogramowano ustawienia SETUP > INSTALLATION > RELAYS 
SETTINGS dla produktu
Dowolne ustawienia urządzenia zmienione przez dowolny dostępny interfejs; 
argument jest potwierdzony przez co najmniej jedną sekundę, a potem sam 
się zeruje

MONITOR 
TEMPERATURY

TEMP MONITOR Potwierdzony, gdy temperatura otoczenia jest wyższa od maksymalnej 
temperatury roboczej (80°C)

PRZYCISKI 
PROGRAMOWANE 
PRZEZ 
UŻYTKOWNIKA

PUSHBUTTON 1 ON
PUSHBUTTON 1 OFF
ANY PB ON

Przyciski numer 1 jest w pozycji „wł.”
Przyciski numer 1 jest w pozycji „wył.”
Dowolny z 12 przycisków jest w pozycji „wł.”

PUSHBUTTON 2 do 6, 12, lub 16 
zależnie od panelu przedniego

Taki sam zestaw argumentów jak dla PUSHBUTTON 1

Rodzaj argumentu Składnia argumentu Opis argumentu
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Table 5-26: Właściwości bramek FlexLogic

Bramki Liczba wejść Wyjście to „1” (= WŁ.), jeżeli...

NIE 1 wejście to „0”

LUB 2 do 16 dowolne wejście to „1”

I 2 do 16 wszystkie wejścia to „1”

NIE-LUB 2 do 16 wszystkie wejścia to „0”

NIE-I 2 do 16 dowolne wejście to „0”

XOR 2 tylko  jedno wejście to „1”
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Table 5-27: Operatory FlexLogic

5.6.2  Zasady FlexLogic
Tworząc równanie FlexLogic należy przestrzegać następujących ogólnych zasad dotyczących kolejności w liniowym 
układzie parametrów:

1. Argumenty muszą poprzedzać operator, który wykorzystuje te argumenty jako wejścia.

2. Operatory mają tylko jedno wyjście. Wyjście operatora należy wykorzystywać do stworzenia wyjścia wirtualnego, 
jeżeli ma ono zostać wykorzystane jako wejście dla dwóch lub więcej operatorów.

Rodzaj Składnia Opis Uwagi

Edytor INSERT Wstawić parametr na listę równań

DELETE Usunąć parametr z listy równań

Koniec END Pierwszy napotkany operator END oznacza ostatni 
wpis na liście przetwarzanych parametrów 
FlexLogic

Operacja 
jednostopni
owa

POSITIVE ONE SHOT Operacja jednostopniowa, która reaguje na zbocze 
idące w kierunku dodatnim

„Operacja jednostopniowa” odnosi się do 
bramki z pojedynczym wejściem, która 
generuje impuls w reakcji na zbocze na 
wejściu. Wyjście z „operacji 
jednostopniowej” ma wartość prawdy 
(dodatnią) dla tylko jednego przejścia przez 
równanie FlexLogic. Maksymalnie może być 
64 „operacje jednostopniowe”.

NEGATIVE ONE SHOT Operacja jednostopniowa, które reaguje na zbocze 
idące w kierunku ujemnym

DUAL ONE SHOT Operacja jednostopniowa, która reaguje zarówno 
na zbocza idące w kierunku dodatnim jak i 
ujemnym

Logic
gate

NIE Logiczne NIE Działa na podstawie poprzedniego 
parametru

OR(2)


OR(16)

Bramka LUB z 2 wejściami


Bramka LUB z 16 wejściami

Działa na podstawie 2 poprzednich 
parametrów


Działa na podstawie 16 poprzednich 
parametrów

AND(2)


AND(16)

Bramka I z 2 wejściami


Bramka I z 16 wejściami

Działa na podstawie 2 poprzednich 
parametrów


Działa na podstawie 16 poprzednich 
parametrów

NOR(2)


NOR(16)

Bramka NIE-LUB z 2 wejściami


Bramka NIE-LUB z 16 wejściami

Działa na podstawie 2 poprzednich 
parametrów


Działa na podstawie 16 poprzednich 
parametrów

NAND(2)


NAND(16)

Bramka NIE-I z 2 wejściami


Bramka NIE-I z 16 wejściami

Działa na podstawie 2 poprzednich 
parametrów


Działa na podstawie 16 poprzednich 
parametrów

XOR(2) Bramka LUB wykluczającego z 2 wejściami Działa na podstawie 2 poprzednich 
parametrów

LATCH (S,R) Zatrzaśnięcie (wysterowanie, zerowanie): 
z dominacją zerowania

Parametr poprzedzający operator 
LATCH(S,R) stanowi wejście zerowania. 
Parametr poprzedzający wejście zerowania 
stanowi wejście wysterowania.

timer, TIMER 1


TIMER 32

Timer nastawiony z ustawieniami FlexLogic timer 1


Timer nastawiony z ustawieniami FlexLogic timer 
32

Timer zostaje uruchomiony przez 
poprzedzający parametr. Wynik timera to 
TIMER #.

Assign 
virtual
wyjście

= Virt Op 1


= Virt Op 96

Przypisuje poprzedni argument FlexLogic do 
wyjścia wirtualnego 1


Przypisuje poprzedni argument FlexLogic do 
wyjścia wirtualnego 96

Wyjście wirtualne jest nastawiane przez 
poprzedzający parametr
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3. Przypisanie wyjścia operatora do wyjścia wirtualnego stanowi zakończenie równania.

4. Operator timera (na przykład „TIMER 1”) lub przypisanie wyjścia wirtualnego (na przykład „ = Virt Op 1”) można 
wykorzystać tylko jeden raz. W razie złamania tej zasady zadeklarowany zostanie błąd składni.

5.6.3  Ocena FlexLogic
Każde równanie jest oceniane w porządku rosnącym, w którym wprowadzono parametry.

5.6.4  Przykład FlexLogic
W tym punkcie przedstawiono przykład wdrożenia logiki dla typowego zastosowania. Dzięki właściwej sekwencji kroków 
można do minimum ograniczyć pracę nad przygotowaniem ustawień przekaźnika. Należy zwrócić uwagę, że przykład 
przedstawiony na poniższym rysunku ilustruje procedurę, a nie stanowi rozwiązania na potrzeby konkretnego 
zastosowania.

Należy zwrócić uwagę, że przewidziano również interfejs graficzny do rysowania logiki i uzupełniania wpisów równań 
FlexLogic. Patrz fragment dotyczący inżyniera na końcu poprzedniego rozdziału.

W przykładzie przyjęto, że już zaprogramowano logikę na potrzeby wytworzenia wyjść wirtualnych 1 i 2 i jest to tylko część 
pełnego zbioru wykorzystywanych równań. Korzystając z FlexLogic należy odnotować każde wykorzystane wyjście 
wirtualne; oznaczenie wyjścia wirtualnego (od 1 do 96) można przypisać tylko raz.

Figure 5-100: Przykład logiki

1. Należy przyjrzeć się schematowi logicznemu i stwierdzić, czy za pomocą operatorów FlexLogic można wdrożyć 
potrzebną logikę. Jeżeli nie jest to niemożliwe, należy zmienić logikę tak, aby spełnić ten warunek. Potem należy 
policzyć wejścia do każdej bramki i sprawdzić, czy liczba wejść nie przekracza limitów FlexLogic, co jest mało 
prawdopodobne, ale możliwe. W razie zbyt dużej liczby wejść należy rozdzielić wejścia pomiędzy większą liczbę 
bramek, co będzie stanowić odpowiednik. Jeżeli na przykład potrzebne jest 25 wejść do bramki I, należy połączyć 
wejścia od 1 do 16 do bramki I(16), wejścia od 17 do 25 do bramki I(9), zaś wyjścia z tych dwóch bramek do bramki I(2).

FlexLogic zapewnia wbudowane zatrzaśnięcia, które z definicji mają działanie działanie pamięci i pozostają w 
nastawionym stanie po potwierdzeniu wejścia nastawionego. Te wbudowane zatrzaśnięcia mają dominację 
zerowania, tzn. jeżeli jednocześnie do wpisów wysterowania i zerowania przyłożone zostanie logiczne „1”, wówczas 
wyjście zatrzaśnięcia to logiczne „0”. Są one jednak ulotne, tzn. resetują się po odjęcia zasilania sterowania.
Podczas wprowadzania zmian we wpisach FlexLogic w ustawieniach wszystkie równania zostają opracowane 
ponownie za każdym razem, gdy wprowadzona zostanie dowolna nowa wartość wpisu FlexLogic, a na skutek 
powyższego wszystkie zatrzaśnięcia zostają zresetowane automatycznie.

Aby wdrożyć FlexLogic za pomocą graficznego interfejsu użytkownika, patrz poprzedni rozdział, punkt 
Projektowanie i monitorowanie FlexLogic za pomocą inżyniera.
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Należy skontrolować każdy operator pomiędzy argumentami początkowymi a końcowymi wyjściami wirtualnymi, aby 
stwierdzić, czy wyjście z operatora jest wykorzystywane jako wejście do więcej niż jednego kolejnego operatora. Jeżeli 
tak, należy wyjście operatora przypisać jako wyjście wirtualne.

W przedstawionym przykładzie wyjście bramki I jest wykorzystywane jako wejście do bramki LUB nr 1 (OR#1) oraz 
Timera 1 i dlatego musi stać się wyjściem wirtualnym i musi mieć przypisany kolejny dostępny numer (czyli wyjście 
wirtualne 3). Końcowe wyjście również musi zostać przypisane do wyjścia wirtualnego jako wyjście wirtualne 4, które 
w sekcji poświęconej zestykom wyjściowym jest programowane do wysterowania przekaźnika H1 (tzn. zestyk 
wyjściowy H1).

Dlatego żądaną logikę można zrealizować za pomocą dwóch równań FlexLogic z wyjściami: wyjście wirtualne 3 i 
wyjście wirtualne 4, co przedstawiono poniżej.

Figure 5-101: Przykład logiki z wyjściami wirtualnymi

2. Należy przygotować taki schemat logiczny dla równania, aby wytworzyć wyjście wirtualne 3, ponieważ to wyjście jest 
wykorzystywane jako argument w równaniu wyjścia wirtualnego 4 (należy najpierw utworzyć równanie dla każdego 
wyjścia, które jest wykorzystywane jako argument tak aby te argumenty już były ocenione i przypisane do 
konkretnego wyjścia wirtualnego wtedy, gdy będą potrzebne). Poniżej przedstawiono logikę dla wyjścia wirtualnego 3 
z przypisanym wyjściem końcowym.

Figure 5-102: Logika dla wyjścia wirtualnego 3

3. Należy przygotować schemat logiczny dla wyjścia wirtualnego 4, zastępując logikę przed wyjściem wirtualnym 3 
symbolem zidentyfikowanym jako wyjście wirtualne 3, co przedstawiono poniżej.
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Figure 5-103: Logika dla wyjścia wirtualnego 4

4. Należy zaprogramować równanie FlexLogic dla wyjścia wirtualnego 3 przekładając logikę na dostępne parametry 
FlexLogic. Równanie tworzy się po jednym parametrze na raz aż do uzyskania kompletnej wymaganej logiki. 
Zasadniczo łatwiej jest rozpocząć od tego końca równania, na którym jest wyjście i cofać się do wejście, w sposób 
przedstawiony w poniższych krokach. Zaleca się również wyszczególnić wejścia operatorów z dołu do góry. Do celów 
pokazowych wyjścia końcowe oznaczono arbitralnie jako 99, a każdy poprzedzający parametr liczbą pomniejszaną 
kolejno o jeden. Sugerujemy przygotowanie arkusza kalkulacyjnego, w którym szereg komórek zostanie oznaczony 
arbitralnymi numerami parametrów tak, jak pokazano poniżej. Należy do czynić aż użytkownik przyzwyczai się do 
korzystania z FlexLogic.

Figure 5-104: Arkusz kalkulacyjny FlexLogic

5. Zgodnie z przedstawioną procedurą należy zacząć od parametru 99, jak poniżej:

– 99: Wynik końcowy równania stanowi wyjście wirtualne 3 tworzone za pomocą operatora „= Virt Op n”. Zatem ten 
parametr to „= Virt Op 3”.

– 98: Bramka poprzedzająca wyjście to bramka I, która w tym przypadku wymaga dwóch wejść. Operator dla tej 
bramki to I z 2 wejściami, zatem parametr ma postać „AND(2)”. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z zasadami 
FlexLogic liczba wejść do większości rodzajów operatorów musi być określona, aby zidentyfikować argumenty 
dla bramki. Ponieważ bramka I z 2 wejściami operuje na dwóch poprzedzających ją argumentach, należy określić 
te wejścia, zaczynając od niższego.

– 97: To niższe wejście do bramki I musi zostać przepuszczone przez przekształtnik (operator NIE) tak, aby kolejny 
parametr był „NIE” (NOT). Operator NIE bazuje na argumencie, który występuje bezpośrednio przed nim, zatem 
następnie należy określić wejście przekształtnika.
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– 96: Wejściem dla bramki NIE ma być zestyk wejściowy H1c. Stan WŁ. zestyku wejściowego można 
zaprogramować tak, aby być nastawiany wtedy, gdy zestyk jest albo otwarty albo zamknięty. Przyjmijmy w tym 
przykładzie, że stan ma być WŁ. dla zamkniętego zestyku. Zatem argument ma postać „Cont Ip H1c On”.

– 95: Ostatni krok tej procedury polega na określeniu górnego wejścia do bramki I, stanu wysterowania członu 
cyfrowego 2. Ten argument ma postać „DIG ELEM 2 OP”.

Zapisanie tych parametrów w kolejności liczbowej tworzy równanie dla wyjścia wirtualnego 3:
[95] DIG ELEM 2 OP
[96] Cont Ip H1c On

[97] NOT

[98] AND(2)
[99] = Virt Op 3

Można teraz sprawdzić, przekształcając zbiór parametrów na schemat logiczny, czy te wybrane parametry tworzą 
wymaganą logikę. Wynik tego procesu przedstawiono na rysunku, który kontrolnie porównano do schematu logiki dla 
wyjścia wirtualnego 3.

Figure 5-105: Równanie FlexLogic dla wyjścia wirtualnego 3

6. Powtarzając proces opisany dla wyjścia wirtualnego 3, należy dobrać parametry FlexLogic dla wyjścia wirtualnego 4.

– 99: Wynik końcowy równania stanowi wyjście wirtualne 4, które jest parametrem „= Virt Op 4”.

– 98: Operator poprzedzający wyjście to timer 2, który jest argumentem „TIMER 2". Należy zwrócić uwagę, że 
ustawienia wymagane dla timera ustala się w części poświęconej programowaniu timerów.

– 97: Operator poprzedzający timer 2 to OR #2, bramka LUB z 3 wejściami, która jest parametrem „OR(3)”.

– 96: Najniższe wejście do OR #2 to argument „Cont Ip H1c On”.

– 95: Środkowe wejście do OR #2 to argument „TIMER 1”.

– 94: Wejście do timera 1 to argument „Virt Op 3 On”.

– 93: Górne wejście do OR #2 to argument „LATCH (S,R)”.

– 92: Do zatrzaśnięcia są dwa wejścia, wejście bezpośrednio poprzedzające zerowanie zatrzaśnięcia to OR #1, 
bramka LUB z 4 wejściami, która jest parametrem „OR(4)”.

– 91: Wejście do OR #1 to argument „Virt Op 3 On”.

– 90: Wejście zaraz nad najniższym wejściem do OR #1 to argument „XOR(2)”.

– 89: Dolne wejście do bramki LUB wykluczającego to argument „DIG ELEM 1 PKP”.

– 88: Górne wejście do bramki LUB wykluczającego to argument „Virt Ip 1 On”.

– 87: Wejście zaraz pod górnym wejściem do OR #1 to argument „Virt Op 2 On”.

– 86: Górne wejście do OR #1 to argument „Virt Op 1 On”.

– 85: Ostatni parametr służy do wysterowania zatrzaśnięcia i jest to argument „Virt Op 4 On”.

Równanie dla wyjścia wirtualnego 4:
[85] Virt Op 4 On
[86] Virt Op 1 On

[87] Virt Op 2 On

[88] Virt Ip 1 On
[89] DIG ELEM 1 PKP

[90] XOR(2)

[91] Virt Op 3 On
[92] OR(4)
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[93] LATCH (S,R)
[94] Virt Op 3 On

[95] TIMER 1

[96] Cont Ip H1c On
[97] OR(3)

[98] TIMER 2

[99] = Virt Op 4

Teraz należy sprawdzić, przekształcając zbiór parametrów na schemat logiczny, czy te wybrane parametry tworzą 
wymaganą logikę. Wynik przedstawiono na rysunku, który kontrolnie porównano do schematu logiki dla wyjścia 
wirtualnego 4.

Figure 5-106: Równanie FlexLogic dla wyjścia wirtualnego 4

7. Teraz należy napisać kompletne wyrażenie FlexLogic potrzebne do zrealizowania logiki, starając się zestawić 
równanie w takim porządku, w którym te wyjścia wirtualne, które są wykorzystywane jako wejścia do operatorów, 
zostaną utworzone, zanim będą potrzebne. Może to być trudne w takich przypadkach, gdy wykonanie logiki wymaga 
znacznej ilości przetwarzania, ale w większości przypadków nie jest problem, ponieważ cała logiki jest obliczana co 
najmniej cztery razy na cykl częstotliwości zasilania. Ze względu na możliwość wystąpienia problemów 
spowodowanym przetwarzaniem sekwencyjnym należy koniecznie przetestować działanie FlexLogic przed 
wykorzystaniem tej logiki w praktyce.

W poniższym równaniu wykorzystano wyjście wirtualne 3 jako wejście zarówno do zatrzaśnięcia 1 jak i do timera 1 
według następującego porządku:

DIG ELEM 2 OP
Cont Ip H1c On

NIE

AND(2)
= Virt Op 3

Virt Op 4 On

Virt Op 1 On
Virt Op 2 On

Virt Ip 1 On

DIG ELEM 1 PKP
XOR(2)

Virt Op 3 On



5-222 C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL

FLEXLOGIC CHAPTER 5: USTAWIENIA

5

OR(4)
LATCH (S,R)

Virt Op 3 On

TIMER 1
Cont Ip H1c On

OR(3)

TIMER 2
= Virt Op 4

END

W tym wyrażeniu wyjście wirtualne 4 jako wejście do bramki LUB z czterema wejściami jest wymienione zanim 
zostanie utworzone. Jest to typowe dla tej formy sygnału zwrotnego, w tym przypadku, użytego do stworzenia efektu 
utrzymania za pomocą zatrzaśnięcia, i jest to prawidłowe.

8. Należy zawsze przetestować logikę po przesłaniu jest do przekaźnika tak samo, jak w przeszłości. Aby uprościć testy, 
można umieścić operator „END” w ogólnym zbiorze równań FlexLogic. Równania są oceniane aż do pierwszego 
operatora „END”.

Można umieścić w równaniu argumenty „On” i „Off”, aby ustanowić znany zbiór warunków na potrzeby testów, a 
komendy „INSERT” i „DELETE” można użyć do modyfikowania równań.

5.6.5  Edytor równań FlexLogic
SETTINGS  FLEXLOGIC  FLEXLOGIC EQUATION EDITOR

Przewidziano 1024 wpisów FlexLogic, ponumerowanych od 1 do 1024, z domyślnymi ustawieniami dla wpisu END. W 
przypadku wyboru wyłączonego członu („Disabled”) jako wpisu FlexLogic skojarzona flaga stanu nie będzie nigdy 
nastawiona na „1”. Naciśnięcie przycisku +/– w trakcie edytowania równań FlexLogic pozwala na szybkie przeglądanie 
głównych rodzajów parametrów.

5.6.6  Timery FlexLogic
SETTINGS  FLEXLOGIC  FLEXLOGIC TIMERS  FLEXLOGIC TIMER 1(32)

Przewidziano 32 identyczne timery FlexLogic. Timery te służą jako operatory dla równań FlexLogic.

TIMER 1 TYPE (rodzaj timera 1) — służy do wyboru jednostki pomiaru czasu.

TIMER 1 PICKUP DELAY (opóźnienie pobudzenia timera 1) — służy do nastawienia opóźnienia czasowego dla pobudzenia. 
Jeżeli takie opóźnienie nie jest potrzebne, należy nastawić tą funkcję na „0”.

TIMER 1 DROPOUT DELAY (opóźnienie odpadnięcie timera 1) — służy do nastawienia opóźnienia czasowego dla odpadnięcia. 
Jeżeli takie opóźnienie nie jest potrzebne, należy nastawić tą funkcję na „0”.

 FLEXLOGIC
 EQUATION EDITOR  FLEXLOGIC ENTRY 1:

END
Zakres: argumenty FlexLogic



 FLEXLOGIC ENTRY 1024:
END

Zakres: argumenty FlexLogic

 FLEXLOGIC
 TIMER 1  TIMER 1

TYPE: millisecond
Zakres: millisecond, second, minute

 TIMER 1 PICKUP
DELAY: 0

Zakres: 0 do 60000 w krokach po 1

 TIMER 1 DROPOUT
DELAY: 0

Zakres: 0 do 60000 w krokach po 1
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5.6.7  Człony FlexElements
SETTINGS  FLEXLOGIC  FLEXELEMENTS  FLEXELEMENT 1(8)

Człon FlexElement jest uniwersalnym komparatorem służącym do monitorowania dowolnej analogowej wartości 
rzeczywistej obliczanej przez przekaźnik lub też różnicy netto dowolnych dwóch analogowych wartości rzeczywistych tego 
samego rodzaju. Skuteczny sygnał powodujący zadziałanie można traktować jako liczbę ze znakiem albo wykorzystać jej 
wartość bezwzględną.

Człony FlexElements uruchamiają się co pół cyklu zasilania (co cztery przejścia przez zabezpieczenie).

Człon można zaprogramować tak, aby reagował albo na poziom sygnału albo na szybkość zmian (delta) w zdefiniowanym 
okresie czasu. Argument wyjścia zostaje potwierdzony wtedy, gdy sygnał powodujący zadziałanie jest wyższy od wartości 
progowej lub niższy od wartości progowej, zależnie od wyboru.

 FLEXELEMENT 1
  FLEXELEMENT 1

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 FLEXELEMENT 1 NAME:
FxE 1

Zakres: do sześciu znaków alfanumerycznych

 FLEXELEMENT 1 +IN:
Wył.

Zakres: Off, dowolny parametr analogowy wartości 
rzeczywistej

 FLEXELEMENT 1 -IN:
Wył.

Zakres: Off, dowolny parametr analogowy wartości 
rzeczywistej

 FLEXELEMENT 1 INPUT
MODE: SIGNED

Zakres: SIGNED, ABSOLUTE

 FLEXELEMENT 1 COMP
MODE: LEVEL

Zakres: LEVEL, DELTA

 FLEXELEMENT 1
DIRECTION: OVER

Zakres: OVER, UNDER

 FLEXELEMENT 1
PICKUP: 1.000 pu

Zakres: -90,000 do 90,000 pu w krokach po 0.001

 FLEXELEMENT 1
HYSTERESIS: 3.0%

Zakres: 0,1 do 50,0% w krokach po 0,1

 FLEXELEMENT 1 dt
UNIT: Milliseconds

Zakres: Milliseconds, Seconds, Minutes

 FLEXELEMENT 1 dt:
20

Zakres: 20 do 86400 w krokach po 1

 FLEXELEMENT 1 PKP
DELAY: 0.000 s

Zakres: 0.000 do 65.535 s w krokach po 0.001

 FLEXELEMENT 1 RST
DELAY: 0.000 s

Zakres: 0.000 do 65.535 s w krokach po 0.001

 FLEXELEMENT 1 BLK:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 FLEXELEMENT 1
TARGET: Self-reset

Zakres: Self-reset, Disabled, Latched

 FLEXELEMENT 1
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone
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Figure 5-107: FlexElement logika

FLEXELEMENT 1 +IN — to ustawienie określa pierwsze (nieodwrócone) wejście do FlexElement. Jeżeli ustawienie to zostanie 
nastawione na „Off”, jako wejście zostanie przyjęte zero. Aby zapewnić prawidłowe działanie członu, należy wybrać co 
najmniej jedno wejście. W przeciwnym razie człon nie będzie potwierdzać swoich argumentów wyjścia.

FLEXELEMENT 1 –IN — służy do określenia drugiego (odwróconego) wejścia do FlexElement. Jeżeli ustawienie to zostanie 
nastawione na „Off”, jako wejście zostanie przyjęte zero. Aby zapewnić prawidłowe działanie członu, należy wybrać co 
najmniej jedno wejście. W przeciwnym razie człon nie będzie potwierdzać swoich argumentów wyjścia. To wejście służy do 
odwracania sygnału, dla wygody, lub też do tego, aby człon reagował na sygnał różnicowy np. dla alarmu różnicowego 
temperatury oleju góra-dół. Człon nie działa, jeżeli dwa sygnały wejściowe są różnego rodzaju, np. jeżeli użytkownik 
próbuje zbudować skuteczny sygnał powodujący zadziałanie używając mocy czynnej i kąta fazowego.

Człon reaguje bezpośrednio na sygnał różnicowy, jeżeli w ustawieniu FLEXELEMENT 1 INPUT MODE wybrano opcję „Signed”. 
Człon reaguje na wartość absolutną sygnału różnicowego, jeżeli w tym ustawieniu wybrano opcję „Absolute”. Przykładowe 
zastosowania dla ustawienia „Absolute” to m.in. monitorowanie różnicy kątowej pomiędzy fazorami z symetrycznym 
kątem granicznym w obu kierunkach; monitorowanie mocy niezależnie od jej kierunku lub monitorowanie tendencji.

Człon reaguje bezpośrednio na sygnał powodujący jego zadziałanie—w sposób zdefiniowany w ustawieniach 
FLEXELEMENT 1 +IN, FLEXELEMENT 1 –IN oraz FLEXELEMENT 1 INPUT MODE—jeżeli w ustawieniu FLEXELEMENT 1 COMP MODE 
wybrano opcję „Level”. Człon reaguje na szybkość zmian sygnału powodującego jego zadziałanie, jeżeli w ustawieniu 
FLEXELEMENT 1 COMP MODE wybrano opcję „Delta”. W tym przypadku ustawienia FLEXELEMENT 1 dt UNIT oraz FLEXELEMENT 1 
dt służą do określenia, w jaki sposób wyprowadzana jest szybkość zmian.

FLEXELEMENT 1 DIRECTION — dzięki temu ustawieniu przekaźnik może reagować albo na duże albo na małe wartości 
sygnału powodującego zadziałanie. Na poniższym rysunku objaśniono zastosowanie ustawień FLEXELEMENT 1 DIRECTION, 
FLEXELEMENT 1 PICKUP oraz FLEXELEMENT 1 HYSTERESIS.
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Figure 5-108: Kierunek, pobudzenie i histereza członów FlexElement

W zestawieniu z ustawieniem FLEXELEMENT 1 INPUT MODE człon można zaprogramować tak, aby zapewnić dwie 
dodatkowe charakterystyki, co przedstawiono na poniższym rsyunku.
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Figure 5-109: Ustawienie trybu wejść członu FlexElement

FLEXELEMENT 1 PICKUP — to ustawienie określa próg zadziałania dla skutecznego sygnału powodującego zadziałanie 
członu. Ustawienie opcji „Over” powoduje, że człon zostaje pobudzony wtedy, gdy sygnał powodujący zadziałanie 
przekroczy wartość ustawienia FLEXELEMENT 1 PICKUP. Ustawienie opcji „Under” powoduje, że człon zostaje pobudzony 
wtedy, gdy sygnał powodujący zadziałanie spadnie poniżej wartości ustawienia FLEXELEMENT 1 PICKUP.

FLEXELEMENT 1 HYSTERESIS — to ustawienie reguluje odpadnięcie członu. Należy zwrócić uwagę, że zarówno sygnał 
powodujący zadziałanie jak i próg pobudzenia mogą mieć wartość ujemną, co pozwala na takie zastosowania jak 
zabezpieczenie alarmowe od mocy wstecznej. Człon FlexElement można zaprogramować tak, aby pracował na wszystkich 
analogowych wartościach rzeczywistych mierzonych przez przekaźnik. Ustawienie FLEXELEMENT 1 PICKUP wprowadza się 
w wartościach jednostkowych, stosując poniższe definicje jednostek podstawowych.

Table 5-28: Jednostki podstawowe członów FlexElement

Jednostka Opis

BREAKER ACC ARCING AMPS
(Brk X Acc Arc Amp A, B, and C)

PODSTAWA = 2000 kA2  cykl

PRĄD WYŁADOWANIA ŁUKOWEGO 
WYŁĄCZNIKA
(Brk X Arc Amp A, B i C)

PODSTAWA = 1 kA2  cykl
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FLEXELEMENT 1 HYSTERESIS — to ustawienie określa stosunek pobudzenia-napięcia członu, wskazując szerokość pętli 
histerezy jako procent wartości pobudzenia, jak widać na schemacie kierunku, pobudzenia i histerezy członów 
FlexElement.

FLEXELEMENT 1 dt UNIT — określa jednostkę czasu dla ustawienia FLEXELEMENT 1 dt. To ustawienie ma zastosowanie tylko 
wtedy, gdy w ustawieniu FLEXELEMENT 1 COMP MODE wybrano opcję „Delta”

FLEXELEMENT 1 dt — wskazuje czas trwania przedziału czasu dla trybu pracy na podstawie szybkości zmian. To ustawienie 
ma zastosowanie tylko wtedy, gdy w ustawieniu FLEXELEMENT 1 COMP MODE wybrano opcję „Delta”

FLEXELEMENT 1 PKP DELAY — wskazuje opóźnienie pobudzenia członu.

FLEXELEMENT 1 RST DELAY — wskazuje opóźnienie zerowania członu.

5.6.8  Zatrzaśnięcia nieulotne
SETTINGS  FLEXLOGIC  NON-VOLATILE LATCHES  LATCH 1(16)

DCmA PODSTAWA = maksymalna wartość ustawienia DCMA INPUT MAX dla dwóch przetworników 
skonfigurowanych w wejściach +IN oraz –IN

CZAS DELTA PODSTAWA = 1 µs

LOKALIZACJA ZWARĆ PODSTAWA = długość linii określona w raporcie zwarcia

CZĘSTOTLIWOŚĆ fPODST. = 1 Hz

KĄT FAZOWY PODST. = 360 stopni (patrz konwencja odniesienia kąt dla przekaźników uniwersalnych)

WSPÓŁCZYNNIK MOCY PFPODST. = 1.00

Czujniki RTD PODSTAWA = 100°C

SENSITIVE DIR POWER
(czuła moc kierunkowa)

PPODST. = maksymalna wartość 3  VPODST.  IPODST. dla wejść +IN oraz –IN ze źródeł 
skonfigurowanych dla członu (członów) kierunkowego czułego zabezpieczenia mocowego.

PRĄD ŹRÓDŁA IPODST. = maksymalna znamionowa pierwotna wartość skuteczna wejść +IN oraz –IN

ENERGIA ŹRÓDŁA
(dodatnie i ujemne watogodziny, 
dodatnie i ujemne warogodziny)

EPODST. = odpowiednio 10000 MWh lub MVAh

MOC ŹRÓDŁA PPODST. = maksymalna wartość VPODST.  IPODST. dla wejść +IN oraz –IN

NAPIĘCIE ŹRÓDŁA VPODST. = maksymalna znamionowa pierwotna wartość skuteczna wejść +IN oraz –IN

KONTROLA SYNCHRONIZMU
(maks. różnica napięć)

VPODST. = maksymalna pierwotna wartość skuteczna wszystkich źródeł powiązanych z wejściami 
+IN oraz –IN

 LATCH 1
  LATCH 1

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 LATCH 1 ID:
NV Latch 1

Zakres: do 20 znaków alfanumerycznych

 LATCH 1 TYPE:
Dominacja zerowania

Zakres: Reset Dominant, Set Dominant

 LATCH 1 SET:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 LATCH 1 RESET:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 LATCH 1
TARGET: Samozerowanie

Zakres: Samozerujące, zatrzaskowe, wyłączone

 LATCH 1
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone

Jednostka Opis
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Zatrzaśnięcia nieulotne zapewniają stałą flagę logiczną, która jest zapisana bezpiecznie i w przypadku odłączenia 
przekaźnika od zasilania nie dochodzi do resetu w momencie ponownego uruchomienia. Typowe zastosowania to m.in. 
podtrzymywanie komend operatora lub blokowanie na stałe funkcji przekaźnika np. SPZ do momentu wyzerowania 
zatrzaśnięcia poprzez umyślne działanie na interfejsie.

LATCH 1 TYPE — to ustawienie określa, czy Zatrzaśnięcie 1 ma dominację wysterowania czy zerowania.

LATCH 1 SET — określone argumenty FlexLogic, po ich potwierdzeniu,  „nastawiają” (wysterowują) Zatrzaśnięcie 1.

LATCH 1 RESET — określony argument FlexLogic, po jego potwierdzeniu,  „resetuje” Zatrzaśnięcie 1.

Figure 5-110: Tabela i logika zadziałania zatrzaśnięć nieulotnych (N = 1 do 16)

5.7  Człony zgrupowane

5.7.1  Omówienie
Do każdego członu zabezpieczenia można przypisać do sześciu zestawów ustawień oznaczonych cyframi od 1 do 6. 
Działanie tych członów definiuje grupa ustawień, która jest aktywna w danym momencie. Za pomocą kilku grup ustawień 
użytkownik może łatwo zmieniać ustawienia zabezpieczeń dla różnych sytuacji eksploatacyjnych (np. zmieniona 
konfiguracja sieci elektroenergetycznej albo inna pora roku). Aktywną grupę ustawień można nastawić wstępnie lub 
wybrać w SETTING GROUPS (patrz dalsza część niniejszego rozdziału, punkt Człony sterowania). Patrz też początek 
niniejszego rozdziału, punkt Wprowadzenie do członów.

Rodzaj 
zatrzaśnięci
a n

Wysterow
anie 
zatrzaśni
ęcia n

Zerowani
e 
zatrzaśni
ęcia n

Zatrzaśni
ęcie n wł.

Zatrzaśni
ęcie n wył.

Dominacja 
zerowania

WŁ WYŁ. WŁ WYŁ.

WYŁ. WYŁ. Poprzedni 
stan

Poprzedni 
stan

WŁ WŁ WYŁ. WŁ

WYŁ. WŁ WYŁ. WŁ

Dominacja 
wysterowani
a

WŁ WYŁ. WŁ WYŁ.

WŁ WŁ WŁ WYŁ.

WYŁ. WYŁ. Poprzedni 
stan

Poprzedni 
stan

WYŁ. WŁ WYŁ. WŁ
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5.7.2  Grupa ustawień 1
SETTINGS  GROUPED ELEMENTS  SETTING GROUP 1(6)

Każda z sześciu grup ustawień ma takie samo menu. Grupa ustawień 1 (domyślna grupa aktywna) jest automatycznie 
aktywna, gdy żadna inna grupa nie jest aktywna.

Jeżeli urządzenie nieprawidłowo przełącza się na grupę 1 po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania, należy 
zaktualizować oprogramowanie układowe do wersji 7.31 lub nowszej, aby to skorygować.

5.7.3  Zab. prądowe fazowe

5.7.3.1  Menu
SETTINGS  GROUPED ELEMENTS  SETTING GROUP 1(6)  PHASE CURRENT

 SETTING GROUP 1
   PHASE CURRENT

 
See page 5-229

  NEUTRAL CURRENT
 

See page 5-239

  GROUND CURRENT
 

See page 5-243


 LOKALNA REZERWA 
WYŁĄCZNIKOWA

See page 5-246

  VOLTAGE ELEMENTS
 

See page 5-257

  POWER (GRUPA 1: MOC)
 

See page 5-263

 PHASE CURRENT
   PHASE TOC 1

 
See page 5-236

  PHASE TOC 2
 

  PHASE TOC 3
 

  PHASE TOC 4
 

  PHASE TOC 5
 

Uwaga: Widoczne tylko wtedy, gdy w gnieździe F lub 
w gnieździe M zainstalowano moduł 8H lub 8J CT

  PHASE TOC 6
 

Uwaga: Widoczne tylko wtedy, gdy w gnieździe F lub 
w gnieździe M zainstalowano moduł 8H lub 8J CT

  PHASE IOC 1
 

See page 5-238

  PHASE IOC 2
 

  PHASE IOC 3
 

  PHASE IOC 4
 

  PHASE IOC 5
 

Uwaga: Widoczne tylko wtedy, gdy w gnieździe F lub 
w gnieździe M zainstalowano moduł 8H lub 8J CT
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C60 zawiera człony zabezpieczenia czasowego naprądowego fazowego (urządzenie ANSI 51P) i bezzwłocznego 
nadprądowego fazowego (urządzenie ANSI 50P). Maksymalnie dostępnych jest sześć członów czasowych naprądowych 
fazowych i osiem członów bezzwłocznych nadprądowych fazowych w zależności od modułów CT/VT zamówionych wraz z 
przekaźnikiem. Szczegółowe informacje podano w poniższej tabeli.

5.7.3.2  Charakterystyki krzywych TOC czasowo zależnych
Krzywe nadprądowe czasowo zależne wykorzystywane przez czasowe człony nadprądowe to: kształty krzywych wg norm 
IEEE, IEC, GE typ IAC oraz I2t. Dzięki nim możliwa jest prosta koordynacja z urządzeniami w dalszej części instalacji.

Jeżeli te kształty krzywych nie są odpowiednie, można wykorzystać krzywe FlexCurve i dostosować charakterystyki 
krzywych czasowo zależnych do indywidualnych potrzeb. Krzywa czasowo niezależna może stanowić właściwą opcję, 
jeżeli potrzebujemy tylko prostego zabezpieczenia.

Table 5-29: Rodzaje krzywych nadprądowych

Ustawienie mnożnika czasowego umożliwia wybór wielokrotności podstawowego kształtu krzywej (gdzie mnożnik 
czasowy = 1) za pomocą ustawienia kształtu krzywej (CURVE). W przeciwieństwie do elektromechanicznego równoważnika 
mnożnika czasowego, czasy zadziałania są wprost proporcjonalne do wartości ustawienia mnożnika czasowego (TD 
MULTIPLIER). Na przykład wszystkie czasy dla mnożnika równego 10 są 10-krotnością mnożnika 1 lub podstawowych 
wartości krzywej. Ustawienie mnożnika na zero powoduje bezzwłoczną reakcję na wszystkie poziomy prądu powyżej 
pobudzenia.

Obliczenia czasu dla czasowego zab. nadprądowego są dokonywane przy użyciu zmiennej z pamięci wewnętrznej 
pojemności energetycznej. Gdy ta zmienna wskazuje, że pojemność energetyczna osiągnęła 100%, następuje zadziałanie 
czasowego członu nadprądowego. Jeżeli w tej zmiennej nagromadzone zostanie mniej niż 100% pojemności 
energetycznej a prąd spadnie poniżej wartości progowej odpadnięcia równej od 97 do 98% wartości pobudzenia, należy 
zmniejszyć tę zmienną. Przewidziano dwie metody tej operacji zerowania: „bezzwłoczną” i „synchronizowaną”. Opcja 
„bezzwłoczna” jest przeznaczona dla zastosowań z innymi przekaźnikami takimi jak większość przekaźników statycznych, 
które nastawiają pojemność energetyczną bezpośrednio na zero, gdy prąd spada poniżej wartości progowej zerowania. 
Opcję „synchronizowana” można wykorzystać, gdy przekaźnik musi koordynować się z przekaźnikami 
elektromechanicznymi.

  PHASE IOC 6
 

Uwaga: Widoczne tylko wtedy, gdy w gnieździe F lub 
w gnieździe M zainstalowano moduł 8H lub 8J CT

  PHASE IOC 7
 

Uwaga: Widoczne tylko wtedy, gdy w gnieździe F lub 
w gnieździe M zainstalowano moduł 8H lub 8J CT

  PHASE IOC 8
 

Uwaga: Widoczne tylko wtedy, gdy w gnieździe F lub 
w gnieździe M zainstalowano moduł 8H lub 8J CT

Moduły CT/VT Człony prądowe fazowe

Gniazdo f Gniazdo m Czasowe zab. 
nadprądowe

Bezzwłoczne zab. 
nadprądowe

8F/8G 8F/8G 4 4

8H/8J 6 6

8H/8J 8F/8G 6 6

8H/8J 6 6

IEEE IEC GE typ IAC Inne

Bardzo silnie zależna IEEE Krzywa IEC A (BS142) Bardzo silnie zależna IAC I2t

Silnie zależna IEEE Krzywa IEC B (BS142) Silnie zależna IAC Krzywe FlexCurve A, B, C i D

Umiarkowanie zależna IEEE Krzywa IEC C (BS142) Zależna IAC Krzywe reklozera

Zależna IEC z krótkim czasem 
zwłoki

Zależna IAC z krótkim czasem 
zwłoki

Czasowo niezależna
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Krzywe IEEE
Kształty krzywych czasowych nadprądowych IEEE są zgodne z normami branżowymi oraz klasyfikacją krzywych IEEE 
C37.112-1996 dla krzywych bardzo silnie, silnie i umiarkowanie zależnych. Krzywe IEEE są wyprowadzane na podstawie 
równań czasu zadziałania i zerowania.

Eq. 5-8

gdzie

T = czas zadziałania (w sekundach)
TDM = ustawienie mnożnika
I = prąd wejściowy
Ipickup = ustawienie prądu pobudzenia
A, B, p = stałe podane w tabeli
TRESET = czas zerowania w sekundach (przy założeniu, że pojemność energetyczna wynosi 100% a RESET jest 
„synchronizowany”)
tr = stała charakterystyki podana w tabeli

Table 5-30: Stałe krzywych czasowo zależnych IEEE

Table 5-31: Czasy wyzwalania krzywych IEEE (w sekundach)

Kształt krzywej IEEE A B p tr

Bardzo silnie zależna IEEE 28.2 0.1217 2.0000 29.1

Silnie zależna IEEE 19.61 0.491 2.0000 21.6

Umiarkowanie zależna IEEE 0.0515 0.1140 0.02000 4.85

Mnożnik
(TDM)

Prąd ( I / Ipickup)

1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Bardzo silnie zależna IEEE

0.5 11.341 4.761 1.823 1.001 0.648 0.464 0.355 0.285 0.237 0.203

1.0 22.682 9.522 3.647 2.002 1.297 0.927 0.709 0.569 0.474 0.407

2.0 45.363 19.043 7.293 4.003 2.593 1.855 1.418 1.139 0.948 0.813

4.0 90.727 38.087 14.587 8.007 5.187 3.710 2.837 2.277 1.897 1.626

6.0 136.090 57.130 21.880 12.010 7.780 5.564 4.255 3.416 2.845 2.439

8.0 181.454 76.174 29.174 16.014 10.374 7.419 5.674 4.555 3.794 3.252

10.0 226.817 95.217 36.467 20.017 12.967 9.274 7.092 5.693 4.742 4.065

Silnie zależna IEEE

0.5 8.090 3.514 1.471 0.899 0.654 0.526 0.450 0.401 0.368 0.345

1.0 16.179 7.028 2.942 1.798 1.308 1.051 0.900 0.802 0.736 0.689

2.0 32.358 14.055 5.885 3.597 2.616 2.103 1.799 1.605 1.472 1.378

4.0 64.716 28.111 11.769 7.193 5.232 4.205 3.598 3.209 2.945 2.756

6.0 97.074 42.166 17.654 10.790 7.849 6.308 5.397 4.814 4.417 4.134

8.0 129.432 56.221 23.538 14.387 10.465 8.410 7.196 6.418 5.889 5.513

10.0 161.790 70.277 29.423 17.983 13.081 10.513 8.995 8.023 7.361 6.891

Umiarkowanie zależna IEEE

0.5 3.220 1.902 1.216 0.973 0.844 0.763 0.706 0.663 0.630 0.603

1.0 6.439 3.803 2.432 1.946 1.688 1.526 1.412 1.327 1.260 1.207

2.0 12.878 7.606 4.864 3.892 3.377 3.051 2.823 2.653 2.521 2.414

4.0 25.756 15.213 9.729 7.783 6.753 6.102 5.647 5.307 5.041 4.827
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Krzywe IEC
W zastosowaniach w Europie przekaźnik oferuje trzy standardowe krzywe zdefiniowane w normie IEC 255-4 oraz 
w brytyjskiej normie BS142. Są one określane jako krzywa IEC A, krzywa IEC B oraz krzywa IEC C. Krzywe IEC są 
wyprowadzane na podstawie równań czasu zadziałania i resetowania.

Eq. 5-9

gdzie

T = czas zadziałania (w sekundach)
TDM = ustawienie mnożnika
I = prąd wejściowy
Ipickup = ustawienie prądu pobudzenia
K, E = stałe podane w tabeli
tr = stała charakterystyki podana w tabeli
TRESET = czas zerowania w sekundach (przy założeniu, że pojemność energetyczna wynosi 100% a RESET jest 
„synchronizowany”)

Table 5-32: Stałe krzywych czasowo zależnych IEC (BS)

Table 5-33: Czasy wyzwalania krzywych IEC (w sekundach)

6.0 38.634 22.819 14.593 11.675 10.130 9.153 8.470 7.960 7.562 7.241

8.0 51.512 30.426 19.458 15.567 13.507 12.204 11.294 10.614 10.083 9.654

10.0 64.390 38.032 24.322 19.458 16.883 15.255 14.117 13.267 12.604 12.068

Kształt krzywej IEC (BS) K E tr

Krzywa IEC A (BS142) 0.140 0.020 9.7

Krzywa IEC B (BS142) 13.500 1.000 43.2

Krzywa IEC C (BS142) 80.000 2.000 58.2

Zależna IEC z krótkim czasem 
zwłoki

0.050 0.040 0.500

Mnożnik
(TDM)

Prąd ( I / Ipickup)

1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Krzywa IEC A

0.05 0.860 0.501 0.315 0.249 0.214 0.192 0.176 0.165 0.156 0.149

0.10 1.719 1.003 0.630 0.498 0.428 0.384 0.353 0.330 0.312 0.297

0.20 3.439 2.006 1.260 0.996 0.856 0.767 0.706 0.659 0.623 0.594

0.40 6.878 4.012 2.521 1.992 1.712 1.535 1.411 1.319 1.247 1.188

0.60 10.317 6.017 3.781 2.988 2.568 2.302 2.117 1.978 1.870 1.782

0.80 13.755 8.023 5.042 3.984 3.424 3.070 2.822 2.637 2.493 2.376

1.00 17.194 10.029 6.302 4.980 4.280 3.837 3.528 3.297 3.116 2.971

Krzywa IEC B

0.05 1.350 0.675 0.338 0.225 0.169 0.135 0.113 0.096 0.084 0.075

0.10 2.700 1.350 0.675 0.450 0.338 0.270 0.225 0.193 0.169 0.150

0.20 5.400 2.700 1.350 0.900 0.675 0.540 0.450 0.386 0.338 0.300

0.40 10.800 5.400 2.700 1.800 1.350 1.080 0.900 0.771 0.675 0.600

0.60 16.200 8.100 4.050 2.700 2.025 1.620 1.350 1.157 1.013 0.900

Mnożnik
(TDM)

Prąd ( I / Ipickup)

1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
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Krzywe dla rodziny przekaźników firmy General Electric typ IAC są wyprowadzane z równań:

Eq. 5-10

gdzie

T = czas zadziałania (w sekundach)
TDM = ustawienie mnożnika
I = prąd wejściowy
Ipkp = ustawienie prądu pobudzenia
od A do E = stałe podane w tabeli
tr = stała charakterystyki podana w tabeli
TRESET = czas zerowania w sekundach (przy założeniu, że pojemność energetyczna wynosi 100% a RESET jest 
„synchronizowany”)

Table 5-34: Stałe krzywych czasowo zależnych GE typ IAC

0.80 21.600 10.800 5.400 3.600 2.700 2.160 1.800 1.543 1.350 1.200

1.00 27.000 13.500 6.750 4.500 3.375 2.700 2.250 1.929 1.688 1.500

Krzywa IEC C

0.05 3.200 1.333 0.500 0.267 0.167 0.114 0.083 0.063 0.050 0.040

0.10 6.400 2.667 1.000 0.533 0.333 0.229 0.167 0.127 0.100 0.081

0.20 12.800 5.333 2.000 1.067 0.667 0.457 0.333 0.254 0.200 0.162

0.40 25.600 10.667 4.000 2.133 1.333 0.914 0.667 0.508 0.400 0.323

0.60 38.400 16.000 6.000 3.200 2.000 1.371 1.000 0.762 0.600 0.485

0.80 51.200 21.333 8.000 4.267 2.667 1.829 1.333 1.016 0.800 0.646

1.00 64.000 26.667 10.000 5.333 3.333 2.286 1.667 1.270 1.000 0.808

Zależna IEC z krótkim czasem zwłoki

0.05 0.153 0.089 0.056 0.044 0.038 0.034 0.031 0.029 0.027 0.026

0.10 0.306 0.178 0.111 0.088 0.075 0.067 0.062 0.058 0.054 0.052

0.20 0.612 0.356 0.223 0.175 0.150 0.135 0.124 0.115 0.109 0.104

0.40 1.223 0.711 0.445 0.351 0.301 0.269 0.247 0.231 0.218 0.207

0.60 1.835 1.067 0.668 0.526 0.451 0.404 0.371 0.346 0.327 0.311

0.80 2.446 1.423 0.890 0.702 0.602 0.538 0.494 0.461 0.435 0.415

1.00 3.058 1.778 1.113 0.877 0.752 0.673 0.618 0.576 0.544 0.518

Kształt krzywej IAC A B C D E tr

Bardzo silnie zależna IAC 0.0040 0.6379 0.6200 1.7872 0.2461 6.008

Silnie zależna IAC 0.0900 0.7955 0.1000 -1,2885 7.9586 4.678

Zależna IAC 0.2078 0.8630 0.8000 -0,4180 0.1947 0.990

Zależna IAC z krótkim czasem 
zwłoki

0.0428 0.0609 0.6200 -0,0010 0.0221 0.222

Mnożnik
(TDM)

Prąd ( I / Ipickup)

1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
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Table 5-35: Czasy wyzwalania krzywych GE typ IAC

Krzywe I2t
Krzywe I2t wyprowadza się w następujący sposób:

Eq. 5-11

gdzie

T = czas zadziałania (w sekundach)
TDM = ustawienie mnożnika
I = prąd wejściowy

Mnożnik
(TDM)

Prąd ( I / Ipickup)

1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Bardzo silnie zależna IAC

0.5 1.699 0.749 0.303 0.178 0.123 0.093 0.074 0.062 0.053 0.046

1.0 3.398 1.498 0.606 0.356 0.246 0.186 0.149 0.124 0.106 0.093

2.0 6.796 2.997 1.212 0.711 0.491 0.372 0.298 0.248 0.212 0.185

4.0 13.591 5.993 2.423 1.422 0.983 0.744 0.595 0.495 0.424 0.370

6.0 20.387 8.990 3.635 2.133 1.474 1.115 0.893 0.743 0.636 0.556

8.0 27.183 11.987 4.846 2.844 1.966 1.487 1.191 0.991 0.848 0.741

10.0 33.979 14.983 6.058 3.555 2.457 1.859 1.488 1.239 1.060 0.926

Silnie zależna IAC

0.5 1.451 0.656 0.269 0.172 0.133 0.113 0.101 0.093 0.087 0.083

1.0 2.901 1.312 0.537 0.343 0.266 0.227 0.202 0.186 0.174 0.165

2.0 5.802 2.624 1.075 0.687 0.533 0.453 0.405 0.372 0.349 0.331

4.0 11.605 5.248 2.150 1.374 1.065 0.906 0.810 0.745 0.698 0.662

6.0 17.407 7.872 3.225 2.061 1.598 1.359 1.215 1.117 1.046 0.992

8.0 23.209 10.497 4.299 2.747 2.131 1.813 1.620 1.490 1.395 1.323

10.0 29.012 13.121 5.374 3.434 2.663 2.266 2.025 1.862 1.744 1.654

Zależna IAC

0.5 0.578 0.375 0.266 0.221 0.196 0.180 0.168 0.160 0.154 0.148

1.0 1.155 0.749 0.532 0.443 0.392 0.360 0.337 0.320 0.307 0.297

2.0 2.310 1.499 1.064 0.885 0.784 0.719 0.674 0.640 0.614 0.594

4.0 4.621 2.997 2.128 1.770 1.569 1.439 1.348 1.280 1.229 1.188

6.0 6.931 4.496 3.192 2.656 2.353 2.158 2.022 1.921 1.843 1.781

8.0 9.242 5.995 4.256 3.541 3.138 2.878 2.695 2.561 2.457 2.375

10.0 11.552 7.494 5.320 4.426 3.922 3.597 3.369 3.201 3.072 2.969

Zależna IAC z krótkim czasem zwłoki

0.5 0.072 0.047 0.035 0.031 0.028 0.027 0.026 0.026 0.025 0.025

1.0 0.143 0.095 0.070 0.061 0.057 0.054 0.052 0.051 0.050 0.049

2.0 0.286 0.190 0.140 0.123 0.114 0.108 0.105 0.102 0.100 0.099

4.0 0.573 0.379 0.279 0.245 0.228 0.217 0.210 0.204 0.200 0.197

6.0 0.859 0.569 0.419 0.368 0.341 0.325 0.314 0.307 0.301 0.296

8.0 1.145 0.759 0.559 0.490 0.455 0.434 0.419 0.409 0.401 0.394

10.0 1.431 0.948 0.699 0.613 0.569 0.542 0.524 0.511 0.501 0.493
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Ipickup = ustawienie prądu pobudzenia
TRESET = czas zerowania w sekundach (przy założeniu, że pojemność energetyczna wynosi 100% a RESET jest 
„synchronizowany”)

Table 5-36: Czasy wyzwalania krzywych I2t

Krzywe FlexCurve
Krzywe FlexCurve opisano w dalszej części niniejszego rozdziału, w punkcie Krzywe FlexCurve. Kształty krzywych 
wyprowadzane są ze wzoru:

Eq. 5-12

Eq. 5-13

gdzie

T = czas zadziałania (w sekundach)
TDM = ustawienie mnożnika
I = prąd wejściowy
Ipickup = ustawienie prądu pobudzenia
TRESET = czas zerowania w sekundach (przy założeniu, że pojemność energetyczna wynosi 100% a RESET: 
synchronizowany) 

Krzywe czasowo niezależne
Kształt krzywej czasowo niezależnej zadziała w momencie przekroczenia poziomu pobudzenia przez wskazany okres. 
Podstawowe opóźnienie krzywej czasowo niezależnej wyraża się w sekundach. Mnożnik krzywej wynoszący od 0.00 do 
600.00 pozwala na regulowanie tego opóźnienia w zakresie od bezzwłocznego do 600.00 sekund w krokach po 10 ms. 
Kształty krzywych czasowo niezależnych określa się w następujący sposób:

Eq. 5-14

Eq. 5-15

gdzie

T = czas zadziałania (w sekundach)
TDM = ustawienie mnożnika
I = prąd wejściowy
Ipickup = ustawienie prądu pobudzenia
TRESET = czas zerowania w sekundach (przy założeniu, że pojemność energetyczna wynosi 100% a RESET: 
synchronizowany)

Mnożnik
(TDM)

Prąd ( I / Ipickup)

1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

0.01 0.44 0.25 0.11 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01

0.10 4.44 2.50 1.11 0.63 0.40 0.28 0.20 0.16 0.12 0.10

1.00 44.44 25.00 11.11 6.25 4.00 2.78 2.04 1.56 1.23 1.00

10.00 444.44 250.00 111.11 62.50 40.00 27.78 20.41 15.63 12.35 10.00

100.00 4444.4 2500.0 1111.1 625.00 400.00 277.78 204.08 156.25 123.46 100.00

600.00 26666.7 15000.0 6666.7 3750.0 2400.0 1666.7 1224.5 937.50 740.74 600.00
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Krzywe reklozera
C60 wykorzystuje krzywe FlexCurve, aby ułatwić programowanie 41 krzywych reklozera. Szczegóły można znaleźć we 
wcześniejszej części niniejszego rozdziału, w punkcie Ustawienia krzywych FlexCurve.

5.7.3.3  Czasowe zab. nadprądowe fazowe (ANSI 51P, IEC PTOC)
SETTINGS  GROUPED ELEMENTS  SETTING GROUP 1(6)  PHASE CURRENT  PHASE TOC1(6)

Czasowy człon nadprądowy fazowy może zapewnić charakterystykę zadziałania z określonym opóźnieniem względem 
przyłożonego prądu lub też służyć jako prosty człon czasowo niezależny. Wielkości wejściowe prądów fazowych można 
zaprogramować jako amplitudę fazorową składowej podstawowej lub jako całkowitą amplitudę skuteczną fali, stosownie 
do zastosowania.

Przewidziano dwie metody operacji zerowania: synchronizowaną („Timed”) i bezzwłoczną „Instantaneous” (szczegółowe 
informacje na temat konfiguracji krzywej, czasów wyzwalania i operacji zerowania można znaleźć we wcześniejszej części 
tekstu, w punkcie Charakterystyki krzywych TOC czasowo zależnych). Gdy człon jest zablokowany, licznik sumujący czas 
resetuje się zgodnie z charakterystyką zerowania. Na przykład jeżeli charakterystykę zerowania członu nastawiono na 
opcję „Instantaneous” i człon jest zablokowany, licznik sumujący czas kasuje się natychmiast.

Ustawienie PHASE TOC1 PICKUP może być zmniejszane dynamicznie przez funkcję ograniczenia napięcia (gdy jest 
załączona). Służą do tego mnożniki (Mvr) odpowiadające napięciom międzyfazowym na krzywej charakterystyki 
ograniczenia napięcia (patrz rysunek); poziom pobudzenia oblicza się jako Mvr raz ustawienie PHASE TOC1 PICKUP. Jeżeli 
funkcja ograniczenia napięcia jest wyłączona, poziom pobudzenia będzie mieć zawsze wartość z ustawienia.

 PHASE TOC 1
  PHASE TOC1

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 PHASE TOC1 SIGNAL
SOURCE: SRC 1

Zakres: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

 PHASE TOC1
INPUT: Fazor

Zakres: Phasor, RMS

 PHASE TOC1
PICKUP: 1.000 pu

Zakres: 0,020 do 30,000 pu w krokach po 0.001

 PHASE TOC1
CURVE: IEEE Mod Inv

Zakres: patrz tabela Rodzaje krzywych 
nadprądowych

 PHASE TOC1
TD MULTIPLIER: 1.00

Zakres: 0,00 do 600,00 w krokach po 0,01

 PHASE TOC1
RESET: Natychmiastowy

Zakres: Bezzwłocznie, synchronizowane

 PHASE TOC1 VOLTAGE
RESTRAINT: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone

 PHASE TOC1 BLOCK A:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 PHASE TOC1 BLOCK B:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 PHASE TOC1 BLOCK C:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 PHASE TOC1
TARGET: Samozerowanie

Zakres: Samozerujące, zatrzaskowe, wyłączone

 PHASE TOC1
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone
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Figure 5-111: Charakterystyka ograniczenia napięcia dla czasowego członu nadprądowego fazowego

FUNCTION — to ustawienie załącza i wyłącza człon czasowego zab. nadprądowego fazowego.

SIGNAL SOURCE — służy do wyboru źródła sygnałów dla członu czasowego zab. nadprądowego fazowego.

INPUT — służy do wyboru sposobu, w jaki C60 interpretuje wielkości wejściowe prądów fazowych. Jako wejścia można 
wybrać amplitudy fazorowe składowej podstawowej lub całkowite amplitudy skuteczne fali, stosownie do zastosowania.

PICKUP — wskazuje poziom pobudzenia czasowego zab. nadprądowego fazowego w wartościach jednostkowych.

CURVE — służy do wyboru stylu krzywej nadprądowej czasowo zależnej.

TD MULTIPLIER — wskazuje wielokrotność podstawowego kształtu krzywej określonego w ustawieniu CURVE. 
Zaprogramowanie tej wartości na zero powoduje bezzwłoczną reakcję na wszystkie poziomy prądu powyżej pobudzenia.

RESET — bezzwłoczna metoda zerowania („Instantaneous”) jest przeznaczona dla zastosowań z innymi przekaźnikami 
takimi jak większość przekaźników statycznych, które nastawiają pojemność energetyczną bezpośrednio na zero, gdy prąd 
spada poniżej wartości progowej zerowania. Synchronizowaną metodę zerowania („Timed”) można wykorzystać, gdy 
przekaźnik musi koordynować się z przekaźnikami elektromechanicznymi.

VOLTAGE RESTRAINT — załącza i wyłącza funkcję ograniczenia napięcia dla czasowego członu nadprądowego fazowego.

BLOCK A — potwierdzenie argumentu przypisanego do tego ustawienia blokuje fazę A w członie czasowego zab. 
nadprądowego fazowego.

EVENTS — służy do załączania i wyłączania rejestracji zdarzeń czasowego zab. nadprądowego fazowego w rejestratorze 
sekwencji zdarzeń.
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Figure 5-112: Logika czasowego zab. nadprądowego fazowego 1

5.7.3.4  Bezzwłoczne zab. nadprądowe fazowe (ANSI 50P, IEC PIOC)
SETTINGS  GROUPED ELEMENTS  SETTING GROUP 1(6)  PHASE CURRENT  PHASE IOC 1(8)

 PHASE IOC 1
  PHASE IOC1

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 PHASE IOC1 SIGNAL
SOURCE: SRC 1

Zakres: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

 PHASE IOC1
PICKUP: 1.000 pu

Zakres: 0,005 do 30,000 pu w krokach po 0.001

 PHASE IOC1 PICKUP
DELAY: 0.00 s

Zakres: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01

 PHASE IOC1 RESET
DELAY: 0.00 s

Zakres: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01

 PHASE IOC1 BLOCK A:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic



 PHASE IOC1 BLOCK C:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 PHASE IOC1
TARGET: Samozerowanie

Zakres: Samozerujące, zatrzaskowe, wyłączone

 PHASE IOC1
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone
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Bezzwłoczny człon nadprądowy fazowy można wykorzystać jako człon bezzwłoczny bez zamierzonej zwłoki lub jako człon 
czasowo niezależny. Prąd wejściowy to amplituda fazorowa składowej podstawowej. Krzywe synchronizujące, patrz 
publikacja Reakcja bezzwłocznego członu nadprądowego (IOC) na nasycone przebiegi w przekaźnikach z serii UR (GET-
8400A).

FUNCTION — to ustawienie załącza i wyłącza człon bezzwłocznego zab. nadprądowego fazowego.

SIGNAL SOURCE — służy do wyboru źródła sygnałów dla członu bezzwłocznego zab. nadprądowego fazowego.

PICKUP — wskazuje poziom pobudzenia bezzwłocznego zab. nadprądowego fazowego w wartościach jednostkowych.

DELAY —opóźnia potwierdzenie argumentów PHASE IOC OP. Służy do uzyskania koordynacji synchronizacji z innymi członami 
i przekaźnikami.

RESET DELAY — wskazuje opóźnienie dla zerowania członu bezzwłocznego zab. nadprądowego fazowego pomiędzy 
wyjściowym stanem zadziałania a powrotem do logicznego 0 po tym, jak wejście wyjdzie poza zdefiniowany zakres 
pobudzenia. Dzięki temu ustawieniu zestyki wyjściowe przekaźnika na pewno pozostaną zamknięte na tyle długo, aby 
zapewnić odbiór przez urządzenia w dalszej części instalacji.

BLOCK A — potwierdzenie argumentu przypisanego do tego ustawienia blokuje fazę A w członie bezzwłocznego zab. 
nadprądowego fazowego.

EVENTS — służy do załączania i wyłączania rejestracji zdarzeń bezzwłocznego zab. nadprądowego fazowego w 
rejestratorze sekwencji zdarzeń.

Figure 5-113: Logika bezzwłocznego zab. nadprądowego fazowego 1

5.7.4  Prąd neutralny

5.7.4.1  Menu
SETTINGS  GROUPED ELEMENTS  SETTING GROUP 1(6)  NEUTRAL CURRENT

 NEUTRAL CURRENT
   NEUTRAL TOC 1


Patrz poniżej

  NEUTRAL TOC 2


  NEUTRAL TOC 3


  NEUTRAL TOC 4


  NEUTRAL TOC 5


Uwaga: Widoczne tylko wtedy, gdy w gnieździe F lub 
w gnieździe M zainstalowano moduł 8H lub 8J CT

http://store.gedigitalenergy.com/FAQ/Documents/B30/GET-8400.pdf
http://store.gedigitalenergy.com/FAQ/Documents/B30/GET-8400.pdf
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C60 zawiera człony zabezpieczenia czasowego naprądowego składowej zerowej (urządzenie ANSI 51N) i bezzwłocznego 
nadprądowego składowej zerowej (urządzenie ANSI 50N). Maksymalnie dostępnych jest sześć członów czasowych 
naprądowych składowej zerowej i osiem członów bezzwłocznych nadprądowych składowej zerowej w zależności od 
modułów CT/VT zamówionych wraz z przekaźnikiem. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej tabeli.

5.7.4.2  Czasowe zab. nadprądowe składowej zerowej (ANSI 51N, IEC PTOC)
SETTINGS  GROUPED ELEMENTS  SETTING GROUP 1(6)  NEUTRAL CURRENT  NEUTRAL TOC1(6)

  NEUTRAL TOC 6


Uwaga: Widoczne tylko wtedy, gdy w gnieździe F lub 
w gnieździe M zainstalowano moduł 8H lub 8J CT

  NEUTRAL IOC 1


See page 5-242

  NEUTRAL IOC 2


  NEUTRAL IOC 3


  NEUTRAL IOC 4


  NEUTRAL IOC 5


Uwaga: Widoczne tylko wtedy, gdy w gnieździe F lub 
w gnieździe M zainstalowano moduł 8H lub 8J CT

  NEUTRAL IOC 6


Uwaga: Widoczne tylko wtedy, gdy w gnieździe F lub 
w gnieździe M zainstalowano moduł 8H lub 8J CT

  NEUTRAL IOC 7


Uwaga: Widoczne tylko wtedy, gdy w gnieździe F lub 
w gnieździe M zainstalowano moduł 8H lub 8J CT

  NEUTRAL IOC 8


Uwaga: Widoczne tylko wtedy, gdy w gnieździe F lub 
w gnieździe M zainstalowano moduł 8H lub 8J CT

Moduły CT/VT Człony prądowe składowej zerowej

Slot F Slot M Czasowe zab. 
nadprądowe

Bezzwłoczne zab. 
nadprądowe

8F/8G 8F/8G 4 4

8H/8J 6 6

8H/8J 8F/8G 6 6

8H/8J 6 8

 NEUTRAL TOC1
  NEUTRAL TOC1

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 NEUTRAL TOC1 SIGNAL
SOURCE: SRC 1

Zakres: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

 NEUTRAL TOC1
INPUT: Fazor

Zakres: Phasor, RMS

 NEUTRAL TOC1
PICKUP: 1.000 pu

Zakres: 0,020 do 30,000 pu w krokach po 0.001

 NEUTRAL TOC1
CURVE: IEEE Mod Inv

Zakres: patrz tabela Rodzaje krzywych 
nadprądowych

 NEUTRAL TOC1
TD MULTIPLIER: 1.00

Zakres: 0,00 do 600,00 w krokach po 0,01

 NEUTRAL TOC1
RESET: Natychmiastowy

Zakres: Bezzwłocznie, synchronizowane
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Czasowy człon nadprądowy składowej zerowej może zapewnić charakterystykę zadziałania z wymaganym opóźnieniem 
względem przyłożonego prądu lub też służyć jako prosty człon czasowo niezależny. Wartość wejściowa prądu neutralnego 
to wielkość obliczana jako 3Io z prądów fazowych i można ją zaprogramować jako amplitudę fazorową składowej 
podstawowej lub jako całkowitą amplitudę skuteczną fali, stosownie do zastosowania.

Przewidziano dwie metody operacji zerowania: synchronizowaną („Timed”) i bezzwłoczną „Instantaneous” (szczegółowe 
informacje na temat konfiguracji krzywej, czasów wyzwalania i operacji zerowania można znaleźć w punkcie 
Charakterystyki krzywych TOC czasowo zależnych). Gdy człon jest zablokowany, licznik sumujący czas resetuje się zgodnie 
z charakterystyką zerowania. Na przykład jeżeli charakterystykę zerowania członu nastawiono na opcję „Instantaneous” i 
człon jest zablokowany, licznik sumujący czas kasuje się natychmiast.

NEUTRAL TOC1 FUNCTION — to ustawienie załącza i wyłącza człon czasowego zab. nadprądowego składowej zerowej.

NEUTRAL TOC1 SIGNAL SOURCE — to ustawienie służy do wyboru źródła sygnałów dla członu czasowego zab. 
nadprądowego składowej zerowej.

NEUTRAL TOC1 INPUT — to ustawienie służy do wyboru sposobu, w jaki C60 interpretuje wielkości wejściowe prądu 
neutralnego. Jako wejścia można wybrać amplitudy fazorowe składowej podstawowej lub całkowite amplitudy skuteczne 
fali, stosownie do zastosowania.

NEUTRAL TOC1 PICKUP — to ustawienie wskazuje poziom pobudzenia czasowego zab. nadprądowego składowej zerowej w 
wartościach jednostkowych.

NEUTRAL TOC1 CURVE — to ustawienie służy do wyboru stylu krzywej nadprądowej czasowo zależnej.

NEUTRAL TOC1 TD MULTIPLIER — to ustawienie wskazuje wielokrotność podstawowego kształtu krzywej określonego w 
ustawieniu CURVE. Zaprogramowanie tej wartości na zero powoduje bezzwłoczną reakcję na wszystkie poziomy prądu 
powyżej pobudzenia.

NEUTRAL TOC1 RESET — bezzwłoczna metoda zerowania („Instantaneous”) jest przeznaczona dla zastosowań z innymi 
przekaźnikami takimi jak większość przekaźników statycznych, które nastawiają pojemność energetyczną bezpośrednio 
na zero, gdy prąd spada poniżej wartości progowej zerowania. Synchronizowaną metodę zerowania („Timed”) można 
wykorzystać, gdy przekaźnik musi koordynować się z przekaźnikami elektromechanicznymi.

NEUTRAL TOC1 BLOCK — potwierdzenie argumentu przypisanego do tego ustawienia blokuje działanie członu czasowego 
zab. nadprądowego składowej zerowej.

NEUTRAL TOC1 EVENTS — to ustawienie służy do załączania i wyłączania rejestracji zdarzeń czasowego zab. nadprądowego 
składowej zerowej w rejestratorze sekwencji zdarzeń.

Figure 5-114: Logika czasowego zab. nadprądowego składowej zerowej 1

 NEUTRAL TOC1 BLOCK:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 NEUTRAL TOC1
TARGET: Samozerowanie

Zakres: Samozerujące, zatrzaskowe, wyłączone

 NEUTRAL TOC1
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone
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5.7.4.3  Bezzwłoczne zab. nadprądowe składowej zerowej (ANSI 50N, IEC PIOC)
SETTINGS  GROUPED ELEMENTS  SETTING GROUP 1(6)  NEUTRAL CURRENT  NEUTRAL IOC1(8)

Bezzwłoczny człon nadprądowy składowej zerowej można wykorzystać jako funkcja bezzwłoczna bez zamierzonej zwłoki 
lub jako funkcja czasowo niezależna. Człon zasadniczo reaguje na amplitudę fazora częstotliwości podstawowej prądu 
neutralnego obliczonego na podstawie prądów fazowych. Aby zapewnić lepsze działanie stosuje się ograniczenie 
składowej zgodnej. Niewielka część (6.25%) amplitudy składowej zgodnej prądu zostaje odjęta w następujący sposób od 
amplitudy składowej zerowej prądu w momencie tworzenia wielkości powodującej zadziałanie członu:

Iop = 3 x (|I_0| - K x |I_1|) gdzie K = 1/16 Eq. 5-16

Ograniczenie składowej zgodnej pozwala na bardziej czułe ustawienia, ponieważ równoważy fałszywe składowe zerowe 
prądów powstające na skutek:

• asymetrii sieci w warunkach dużych obciążeń,

• błędów przekształcenia przez przekładniki prądowej (CT) w trakcie zwarć na dwóch przewodach i zwarć trójfazowych,

• stanów przejściowych przy wyłączaniu w trakcie zwarć na dwóch przewodach i zwarć trójfazowych.

Ograniczenie składowej zgodnej należy uwzględnić podczas testów pod kątem dokładności pobudzenia i czasu reakcji 
(wielokrotność pobudzenia). Wielkość powodująca zadziałanie zależy od sposobu wstrzykiwania prądów probierczych do 
przekaźnika (wstrzykiwanie jednofazowe):

Eq. 5-17

NEUTRAL IOC1 FUNCTION — to ustawienie załącza i wyłącza człon bezzwłocznego zab. nadprądowego składowej zerowej.

NEUTRAL IOC1 SIGNAL SOURCE — to ustawienie służy do wyboru źródła sygnałów dla członu bezzwłocznego zab. 
nadprądowego składowej zerowej.

NEUTRAL IOC1 PICKUP — to ustawienie wskazuje poziom pobudzenia bezzwłocznego zab. nadprądowego składowej 
zerowej w wartościach jednostkowych.

NEUTRAL IOC1 PICKUP DELAY — to ustawienie służy do opóźnienia potwierdzenia argumentów NEUTRAL IOC OP. Służy do 
uzyskania koordynacji synchronizacji z innymi członami i przekaźnikami.

NEUTRAL IOC1 RESET DELAY — to ustawienie wskazuje opóźnienie dla zerowania członu bezzwłocznego zab. nadprądowego 
składowej zerowej pomiędzy wyjściowym stanem zadziałania a powrotem do logicznego 0 po tym, jak wejście wyjdzie 
poza zdefiniowany zakres pobudzenia. Dzięki temu ustawieniu zestyki wyjściowe przekaźnika na pewno pozostaną 
zamknięte na tyle długo, aby zapewnić odbiór przez urządzenia w dalszej części instalacji.

NEUTRAL IOC1 BLOCK — potwierdzenie argumentu przypisanego do tego ustawienia blokuje działanie członu 
bezzwłocznego zab. nadprądowego składowej zerowej.

 NEUTRAL IOC1
  NEUTRAL IOC1

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 NEUTRAL IOC1 SIGNAL
SOURCE: SRC 1

Zakres: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

 NEUTRAL IOC1
PICKUP: 1.000 pu

Zakres: 0,020 do 30,000 pu w krokach po 0.001

 NEUTRAL IOC1 PICKUP
DELAY: 0.00 s

Zakres: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01

 NEUTRAL IOC1 RESET
DELAY: 0.00 s

Zakres: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01

 NEUTRAL IOC1 BLOCK:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 NEUTRAL IOC1
TARGET: Samozerowanie

Zakres: Samozerujące, zatrzaskowe, wyłączone

 NEUTRAL IOC1
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone
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NEUTRAL IOC1 EVENTS — to ustawienie służy do załączania i wyłączania rejestracji zdarzeń bezzwłocznego zab. 
nadprądowego składowej zerowej w rejestratorze sekwencji zdarzeń.

Figure 5-115: Logika IOC1 składowej zerowej

5.7.5  Zab. prądowe doziemne

5.7.5.1  Menu
SETTINGS  GROUPED ELEMENTS  SETTING GROUP 1(6)  GROUND CURRENT

C60 zawiera człony zabezpieczenia czasowego naprądowego doziemnego (urządzenie ANSI 51G) i bezzwłocznego 
nadprądowego doziemnego (urządzenie ANSI 50G). Maksymalnie dostępnych jest sześć członów czasowych naprądowych 
doziemnych i osiem członów bezzwłocznych nadprądowych doziemnych w zależności od modułów CT/VT zamówionych 
wraz z przekaźnikiem. Szczegółowe informacje podano w poniższej tabeli.

 GROUND CURRENT
   GROUND TOC1


Patrz poniżej

  GROUND TOC2


  GROUND TOC3


  GROUND TOC4


  GROUND TOC5


Uwaga: Widoczne tylko wtedy, gdy w gnieździe F lub 
w gnieździe M zainstalowano moduł 8H lub 8J CT

  GROUND TOC6


Uwaga: Widoczne tylko wtedy, gdy w gnieździe F lub 
w gnieździe M zainstalowano moduł 8H lub 8J CT

  GROUND IOC1


See page 5-245



  GROUND IOC8


Moduły CT/VT Człony prądowe doziemne

Slot F Slot M Czasowe zab. 
nadprądowe

Bezzwłoczne zab. 
nadprądowe

8F/8G 8F/8G 4 4

8H/8J 6 6
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5.7.5.2  Czasowe zab. nadprądowe doziemne (ANSI 51G, IEC PTOC)
SETTINGS  GROUPED ELEMENTS  SETTING GROUP 1(6)  GROUND CURRENT  GROUND TOC1(4)

Człon ten może zapewnić charakterystykę zadziałania z wymaganym opóźnieniem względem przyłożonego prądu lub też 
służyć jako prosty człon czasowo niezależny. Wartość wejściowa prądu doziemnego to wielkość mierzona przez CT z 
wejściem doziemnym i jestto amplituda fazorowa składowej podstawowej lub amplituda skuteczna. Przewidziano dwie 
metody operacji zerowania: synchronizowaną („Timed”) i bezzwłoczną „Instantaneous” (szczegółowe informacje można 
znaleźć w punkcie Charakterystyki krzywych TOC czasowo zależnych). Gdy człon jest zablokowany, licznik sumujący czas 
resetuje się zgodnie z charakterystyką zerowania. Na przykład jeżeli charakterystykę zerowania członu nastawiono na 
opcję „Instantaneous” i człon jest zablokowany, licznik sumujący czas kasuje się natychmiast.

GROUND TOC1 FUNCTION — to ustawienie załącza i wyłącza człon czasowego zab. nadprądowego doziemnego.

GROUND TOC1 SIGNAL SOURCE — to ustawienie służy do wyboru źródła sygnałów dla członu czasowego zab. 
nadprądowego doziemnego.

GROUND TOC1 INPUT — to ustawienie służy do wyboru sposobu, w jaki C60 interpretuje wielkości wejściowe prądów 
doziemnych. Jako wejścia można wybrać amplitudy fazorowe składowej podstawowej lub całkowite amplitudy skuteczne 
fali, stosownie do zastosowania.

GROUND  TOC1 PICKUP — to ustawienie wskazuje poziom pobudzenia czasowego zab. nadprądowego doziemnego w 
wartościach jednostkowych.

GROUND TOC1 CURVE — to ustawienie służy do wyboru stylu krzywej nadprądowej czasowo zależnej.

GROUND TOC1 TD MULTIPLIER — to ustawienie wskazuje wielokrotność podstawowego kształtu krzywej określonego w 
ustawieniu CURVE. Zaprogramowanie tej wartości na zero powoduje bezzwłoczną reakcję na wszystkie poziomy prądu 
powyżej pobudzenia.

8H/8J 8F/8G 6 6

8H/8J 6 8

 GROUND TOC1
  GROUND TOC1

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 GROUND TOC1 SIGNAL
SOURCE: SRC 1

Zakres: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

 GROUND TOC1
INPUT: Fazor

Zakres: Phasor, RMS

 GROUND TOC1
PICKUP: 1.000 pu

Zakres: 0,020 do 30,000 pu w krokach po 0.001

 GROUND TOC1
CURVE: IEEE Mod Inv

Zakres: patrz tabela Rodzaje krzywych 
nadprądowych

 GROUND TOC1
TD MULTIPLIER: 1.00

Zakres: 0,00 do 600,00 w krokach po 0,01

 GROUND TOC1
RESET: Natychmiastowy

Zakres: Bezzwłocznie, synchronizowane

 GROUND TOC1 BLOCK:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 GROUND TOC1
TARGET: Samozerowanie

Zakres: Samozerujące, zatrzaskowe, wyłączone

 GROUND TOC1
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone

Moduły CT/VT Człony prądowe doziemne

Slot F Slot M Czasowe zab. 
nadprądowe

Bezzwłoczne zab. 
nadprądowe
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GROUND TOC1 RESET — bezzwłoczna metoda zerowania („Instantaneous”) jest przeznaczona dla zastosowań z innymi 
przekaźnikami takimi jak większość przekaźników statycznych, które nastawiają pojemność energetyczną bezpośrednio 
na zero, gdy prąd spada poniżej wartości progowej zerowania. Synchronizowaną metodę zerowania („Timed”) można 
wykorzystać, gdy przekaźnik musi koordynować się z przekaźnikami elektromechanicznymi.

GROUND TOC1 BLOCK — potwierdzenie argumentu przypisanego do tego ustawienia blokuje działanie członu czasowego 
zab. nadprądowego doziemnego.

GROUND TOC1 EVENTS — to ustawienie służy do załączania i wyłączania rejestracji zdarzeń czasowego zab. nadprądowego 
doziemnego w rejestratorze sekwencji zdarzeń.

Figure 5-116: Logika doziemnego TOC1

5.7.5.3  Bezzwłoczne zab. nadprądowe doziemne (ANSI 50G, IEC PIOC)
SETTINGS  GROUPED ELEMENTS  SETTING GROUP 1(6)  GROUND CURRENT   GROUND IOC1(8)

Te człony mierzą prąd podłączony do kanału doziemnego w module CT/VT. Zakres konwersji standardowego 
kanału wynosi od 0.02 do 46 razy wartość znamionowa CT.

Ten kanał może mieć również wejście czułe. Zakres konwersji czułego kanału wynosi od 0.002 do 4.6 razy wartość 
znamionowa CT.

 GROUND IOC1
  GROUND IOC1

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 GROUND IOC1 SIGNAL
SOURCE: SRC 1

Zakres: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

 GROUND IOC1
PICKUP: 1.000 pu

Zakres: 0,020 do 30,000 pu w krokach po 0.001

 GROUND IOC1 PICKUP
DELAY: 0.00 s

Zakres: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01

 GROUND IOC1 RESET
DELAY: 0.00 s

Zakres: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01

 GROUND IOC1 BLOCK:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 GROUND IOC1
TARGET: Samozerowanie

Zakres: Samozerujące, zatrzaskowe, wyłączone

 GROUND IOC1
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone
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Bezzwłoczny człon nadprądowy doziemny można wykorzystać jako człon bezzwłoczny bez zamierzonej zwłoki lub jako 
człon czasowo niezależny. Wejście prądu doziemnego to wielkość mierzona przez CT z wejściem doziemnym i jest to 
amplituda fazorowa składowej podstawowej.

Figure 5-117: Logika doziemnego IOC1

5.7.6  Zab. na wypadek usterki wyłącznika (ANSI 50BF)
SETTINGS  GROUPED ELEMENTS  SETTING GROUP 1(6)  BREAKER FAILURE  BREAKER FAILURE 1(4) 

Te człony mierzą prąd podłączony do kanału doziemnego w module CT/VT. Zakres konwersji standardowego 
kanału wynosi od 0.02 do 46 razy wartość znamionowa CT.

Ten kanał może mieć wejście standardowe lub czułe. Zakres konwersji czułego kanału wynosi od 0.002 do 4.6 razy 
wartość znamionowa CT.

 BREAKER FAILURE 1
  BF1 FUNCTION:

Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 BF1 MODE:
3-Pole

Zakres: 3-Pole, 1-Pole

 BF1 SOURCE:
SRC 1

Zakres: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

 BF1 USE AMP SUPV:
Tak

Zakres: Tak, Nie

 BF1 USE SEAL-IN:
Tak

Zakres: Tak, Nie 

 BF1 3-POLE INITIATE:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BF1 BLOCK:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BF1 RETRIP PICKUP
DELAY: 0.033 s

Zakres: 0.000 do 65.535 s w krokach po 0.001

 BF1 PH AMP SUPV
PICKUP: 1.050 pu

Zakres: 0,020 do 30,000 pu w krokach po 0.001

 BF1 N AMP SUPV
PICKUP: 1.050 pu

Zakres: 0,020 do 30,000 pu w krokach po 0.001

 BF1 USE TIMER 1:
Tak

Zakres: Tak, Nie
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 BF1 TIMER 1 PICKUP
DELAY: 0.000 s

Zakres: 0.000 do 65.535 s w krokach po 0.001

 BF1 USE TIMER 2:
Tak

Zakres: Tak, Nie

 BF1 TIMER 2 PICKUP
DELAY: 0.000 s

Zakres: 0.000 do 65.535 s w krokach po 0.001

 BF1 USE TIMER 3:
Tak

Zakres: Tak, Nie

 BF1 TIMER 3 PICKUP
DELAY: 0.000 s

Zakres: 0.000 do 65.535 s w krokach po 0.001

 BF1 BKR POS1 A/3P:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BF1 BKR POS2 A/3P:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BF1 BREAKER TEST ON:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BF1 PH AMP HISET
PICKUP: 1.050 pu

Zakres: 0,020 do 30,000 pu w krokach po 0.001

 BF1 N AMP HISET
PICKUP: 1.050 pu

Zakres: 0,020 do 30,000 pu w krokach po 0.001

 BF1 PH AMP LOSET
PICKUP: 1.050 pu

Zakres: 0,020 do 30,000 pu w krokach po 0.001

 BF1 N AMP LOSET
PICKUP: 1.050 pu

Zakres: 0,020 do 30,000 pu w krokach po 0.001

 BF1 LOSET TIME
DELAY: 0.000 s

Zakres: 0.000 do 65.535 s w krokach po 0.001

 BF1 TRIP DROPOUT
DELAY: 0.000 s

Zakres: 0.000 do 65.535 s w krokach po 0.001

 BF1 TARGET:
Samozerowanie

Zakres: Samozerujące, zatrzaskowe, wyłączone

 BF1 EVENTS:
Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone

 BF1 PH A INITIATE:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic
Dotyczy tylko 1-biegunowych układów zab. na 

 BF1 PH B INITIATE:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic
Dotyczy tylko 1-biegunowych układów zab. na 

 BF1 PH C INITIATE:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic
Dotyczy tylko 1-biegunowych układów zab. na 

 BF1 BKR POS1 B:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic
Dotyczy tylko 1-biegunowych układów zab. na 

 BF1 BKR POS1 C:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic
Dotyczy tylko 1-biegunowych układów zab. na 

 BF1 BKR POS2 B:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic
Dotyczy tylko 1-biegunowych układów zab. na 

 BF1 BKR POS2 C:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic
Dotyczy tylko 1-biegunowych układów zab. na 



5-248 C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL

CZŁONY ZGRUPOWANE CHAPTER 5: USTAWIENIA

5

Zasadniczo, układ zab. na wypadek usterki wyłącznika ustala, czy wyłącznik, który otrzymał sygnał wyzwolenia, nie 
wyłączył zwarcia w określonym czasie, zatem konieczne jest dalsze działanie wyzwalającego. Wyzwolenie z układu zab. na 
wypadek usterki wyłącznika powinno spowodować wyzwolenie wszystkich wyłączników, zarówno lokalnych jak i 
odległych, które mogą doprowadzać prąd do strefy ze zwarciem. Zazwyczaj działanie członu zab. na wypadek usterki 
wyłącznika powoduje wyłączenie większej części sieci elektroenergetycznej niż wyzwolenie początkowe. Ponieważ usterka 
wyłącznika może spowodować wyzwolenie wielu wyłączników, a to ma wpływ na bezpieczeństwo i stabilność sieci, 
wymagany jest bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa.

Przewidziano dwa układy: jeden przeznaczony tylko do wyzwalania trójbiegunowego (oznaczony jako „3BF”) i jeden dla 
działania trójbiegunowego i jednobiegunowego (oznaczony jako „1BF”). Koncepcja działania obu układów jest jednakowa. 
Działanie członu zab. na wypadek usterki wyłącznika składa się z trzech etapów: zainicjowania, wyznaczenia stanu usterki 
wyłącznika oraz wyjścia.

Etap zainicjowania
Do zainicjowania układu należy wybrać argument FlexLogic reprezentujący sygnał wyzwolenia zabezpieczenia wysłany 
początkowo do wyłącznika. Sygnał inicjujący zostaje utrzymany, jeżeli pierwotna detekcja zwarcia może zresetować się, 
zanim timery zab. na wypadek usterki wyłącznika zakończą odliczanie. Utrzymanie jest nadzorowane poziomem prądu, 
zatem zostaje ono zresetowane w momencie wyłączenia zwarcia. Można ewentualnie wprowadzić niekompletną 
sekwencję zerowania utrzymania, wykorzystując argument zainicjowania także do zainicjowania timera FlexLogic - 
nastawionego na dłuższy czas niż którykolwiek timer zab. na wypadek usterki wyłącznika - którego argument wyjścia 
został wybrany do blokowania układu zab. na wypadek usterki wyłącznika.

Układy mogą być inicjowane albo bezpośrednio albo przy użyciu nadzoru poziomu prądu. Dla każdego zastosowania 
szczególnie ważna jest decyzja, czy należy zastosować inicjowanie z nadzorem prądowym. Wykorzystanie inicjowania z 
nadzorem prądowym powoduje, że człon zab. na wypadek usterki wyłącznika nie zostaje zainicjowany w przypadku 
wyłącznika, przez który nie przepływa prąd albo przepływa bardzo niewielki, co może mieć miejsce w przypadku zwarć 
transformatora. Na wypadek tych sytuacji, gdzie wymagane jest utrzymanie zasięgu zab. na wypadek usterki wyłącznika 
dla poziomów zwarciowych poniżej ustawienia BF1 PH AMP SUPV PICKUP lub BF1 N AMP SUPV PICKUP, nie należy 
wykorzystywać inicjowania z nadzorem prądowym. Funkcję tą należy wykorzystywać na wypadek tych sytuacji, w których 
można zmniejszyć marginesy koordynacji, gdy stosuje się szybkie ponawianie zamykania. Dlatego w razie dokonania 
takiego wyboru poziomy zwarciowe muszą być zawsze wyższe od poziomów pobudzenia nadzoru, aby zapewnić 
niezawodne działanie układu zab. na wypadek usterki wyłącznika. Może tak się dziać również w konfiguracjach 
półtorawyłącznikowych lub pierścieniowych, w których pierwszy wyłącznik zamyka się w zwarciu zabezpieczenie wyzwala 
się i próbuje zainicjować usterkę wyłącznika dla drugiego wyłącznika, który jest w trakcie zamykania, ale jeszcze nie płynie 
przez niego prąd.

Układ, po jego zainicjowaniu, wysyła, po opóźnienia pobudzenia, sygnał wyzwolenia do tego wyłącznika, do którego 
początkowo wysłano sygnał wyzwolenia (funkcję tą określa się zwykle jako ponowne wyzwolenie). Zmniejsza to możliwość 
rozległego wyzwolenia, które byłoby skutkiem zadeklarowania usterki wyłącznika.

Wyznaczenie stanu usterki wyłącznik
Układy wyznaczają stan usterki wyłącznika poprzez trzy ścieżki. Każda z nich ma opóźnienie czasowe, po którym 
wydawana jest deklaracja usterki wyłącznika, a sygnały wyzwolenia zostają wysłane do wszystkich wyłączników, które są 
potrzebne, aby wyłączyć strefę. Zwłoczne ścieżki są skojarzone z timerami 1, 2 i 3 zab. na wypadek usterki wyłącznika, 
które to timery mają mieć co raz większe opóźnienie wraz ze wzrostem numeru timera. Te zwłoczne ścieżki załącza się 
każdą osobno, aby zapewnić maksymalną elastyczność.

Logika timera 1 (wczesna ścieżka) jest nadzorowana przez szybki zestyk pomocniczy wyłącznika. Jeżeli wyłącznik jest 
nadal zamknięty (co sygnalizuje zestyk pomocniczy) i po czasie opóźnienia wykryty zostaje prąd zwarcia, wystawione 
zostaje wyjście. Zadziałanie pomocniczego przełącznika wyłącznika sygnalizuje, że nastąpiło mechaniczne zadziałanie 
wyłącznika. Dalsza obecność prądu sygnalizuje, że wyłącznik nie zdołał przerwać obwodu.

W przypadku przekaźnika C60 sygnał wyzwolenia zabezpieczenia wysłany początkowo do wyłącznika jest już 
zaprogramowany jako wyjście wyzwalające. Sygnał wyzwolenia zabezpieczenia nie zawiera innych komend 
wyłącznika, które nie sygnalizują wystąpienia zwarcia w zabezpieczanej strefie.
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Logika timera 2 (główna ścieżka) nie jest nadzorowana przez zestyk pomocniczy wyłącznika. Jeżeli po czasie opóźnienia 
wykryty zostaje prąd zwarcia, wystawione zostaje wyjście. Ta ścieżka ma wykryć wyłącznik, który otwiera się 
mechanicznie, ale nie przerywa prądu zwarcia; dlatego logika nie wykorzystuje pomocniczego zestyku wyłącznika.

Ścieżki timera 1 i 2 zapewniają dwa poziomy nadzoru prądowego, wysokonastawny i niskonastawny, co umożliwia zmianę 
poziomu nadzoru z prądu, który płynie, zanim przełącznik wstawi rezystor otwierający do zwartego obwodu na niższy 
poziom po wstawieniu rezystora. Wysokonastawny detektor zostaje załączony po zakończeniu odliczania czasu przez 
timer 1 lub 2, wraz z timerem, który załącza detektor niskonastawny po czasie opóźnienia. Czas opóźnienia pomiędzy 
detektorem wysokonastawnym a niskonastawnym to spodziewany czas otwarcia wyłącznika. Oba detektory prądu 
zapewniają krótki czas zadziałania w przypadku prądów stanowiących małe wielokrotności wartości pobudzenia. 
Detektory nadprądowe muszą zadziałać po czasie opóźnienia zab. na wypadek usterki wyłącznika, aby wyeliminować 
konieczność użycia detektorów nadprądowych o bardzo szybki resetowaniu.

Logika timera 3 (powolna ścieżka) jest nadzorowana przez zestyk pomocniczy wyłącznika i zestyk przełącznika 
kontrolnego służący do sygnalizowania, czy wyłącznik działa czy nie, co powoduje wyłączenie tej ścieżki, gdy wyłącznik 
wyłączono z eksploatacji na potrzeby konserwacji. W logice tej nie przewidziano kontroli poziomu prądu, ponieważ ma ona 
wykrywać zwarcia o małej amplitudzie i dlatego działa ona najwolniej.

Wyjście
Układy dają następujące wyjścia:

• argumenty FlexLogic informujące o działaniu poszczególnych części układu,

• argument FlexLogic służący do ponownego wyzwolenia zabezpieczanego wyłącznika,

• argumenty FlexLogic, które inicjują wyzwolenie wymagane do wyłączenia zwartej strefy. Wyjście wyzwolenia może 
być utrzymane przez nastawny okres,

• komunikat celu sygnalizujący, że zadeklarowano usterkę wyłącznika,

• Włączenie się diody wyzwolenia (Trip) na panelu przednim (oraz odpowiednio diody fazy A, B lub C).

Sekwencja głównej ścieżki

Figure 5-118: Sekwencja głównej ścieżki zab. na wypadek usterki wyłącznika

Człony nadzoru prądowego resetują się w czasie krótszym niż 0.7 cyklu zasilania dla dowolnej wielokrotności prądu 
pobudzenia, co widać na poniższym rysunku.



5-250 C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL

CZŁONY ZGRUPOWANE CHAPTER 5: USTAWIENIA

5

Figure 5-119: Czas zerowania nadzoru prądowego w zab. na wypadek usterki wyłącznika

Ustawienia
BF1 MODE — to ustawienie służy do wyboru trybu działania zab. na wypadek usterki wyłącznika: jedno- lub 
trójbiegunowego.

BF1 USE AMP SUPV — nastawienie na opcję „Yes” powoduje, że człon zostaje zainicjowany, jeżeli prąd przepływający przez 
wyłącznik ma wartość powyżej poziomu pobudzenia nadzoru.

BF1 USE SEAL-IN — nastawienie na opcję „Yes” powoduje, że człon zostaje utrzymany, jeżeli prąd przepływający przez 
wyłącznik ma wartość powyżej poziomu pobudzenia nadzoru.

BF1 3-POLE INITIATE — to ustawienie służy do wyboru argumentu FlexLogic, który inicjuje wyzwolenie trójbiegunowe 
wyłącznika.

BF1 RETRIP PICKUP DELAY — to ustawienie określa opóźnienie pobudzenia dla komendy ponownego wyzwolenia. Należy 
nastawić to  opóźnienie na czas dłuższy niż możliwy czas trwania niepożądanej aktywacji zestyku wejściowego 
spowodowanej stanami przejściowymi lub tymczasowymi doziemieniami DC, z uwzględnieniem czasu eliminacji odbicia 
zestyku wejściowego, aby uniknąć operacji ponownego wyzwalania w przypadku takich stanów przejściowych.

BF1 PH AMP SUPV PICKUP — to ustawienie służy do nastawienia poziomu nadzoru zainicjowania i utrzymania dla prądu 
fazowego. Zasadniczo to ustawienie wykrywa najniższy spodziewany prąd zwarcia na zabezpieczanym wyłączniku. Można 
je nastawić na jak najniższą potrzebną wartość (niższą od prądu rezystora wyłącznika lub niższą od prądu obciążenia)—
wysokonastawny i niskonastawny nadzór prądowy gwarantuje prawidłowe działanie.

BF1 N AMP SUPV PICKUP — to ustawienie służy do nastawienia poziomu nadzoru zainicjowania i utrzymania dla prądu 
punktu neutralnego. Zasadniczo to ustawienie wykrywa najniższy spodziewany prąd zwarcia na zabezpieczanym 
wyłączniku. Nadzór prądu punktu neutralnego wykorzystywany jest tylko w układzie trójfazowym, aby zapewnić większą 
czułość. To ustawienie jest ważne tylko w przypadku układów z wyzwalaniem trójbiegunowym.

BF1 USE TIMER 1 — nastawienie na opcję „Yes” powoduje, że działa wczesna ścieżka.

BF1 TIMER 1 PICKUP DELAY — timer 1 nastawia się na najkrótszy czas potrzebny do tego, aby otworzył się zestyk pomocniczy 
Status-1 wyłącznika, od momentu przyłożenia początkowego sygnału wyzwolenia do obwodu wyzwolenia wyłącznika, 
plus margines bezpieczeństwa.

BF1 USE TIMER 2 — nastawienie na opcję „Yes” powoduje, że działa główna ścieżka.

BF1 TIMER 2 PICKUP DELAY — timer 2 nastawia się na spodziewany czas otwarcia się wyłącznika plus margines 
bezpieczeństwa. W przeszłości margines bezpieczeństwa stosowano na wypadek błędów pomiarów i synchronizacji w 
urządzeniach z układem zab. na wypadek usterki wyłącznika. W przekaźnikach mikroprocesorowych czas ten nie ma 
większego znaczenia. W przekaźnikach C60, które wykorzystują transformatę Fouriera, obliczona amplituda prądu spada 
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do zera po jednym cyklu częstotliwości zasilania od momentu przerwania prądu i to opóźnienie należy uwzględnić w 
całkowitym czasie trwania tego marginesu, ponieważ następuje to po przerwaniu prądu. Zamieszczony poniżej rysunek 
Sekwencja głównej ścieżki zab. na wypadek usterki wyłącznika pokazuje margines wynoszący dwa cykle; taki przedział 
czasu uznaje się za minimum właściwe dla większości zastosowań.

Należy zwrócić uwagę, że w wyłącznikach z dużą ilością oleju czas przerwania prądów poniżej 25% wartości znamionowej 
przerywania może być znacznie dłuższy niż normalny czas przerwania.

BF1 USE TIMER 3 — nastawienie na opcję „Yes” powoduje, że działa powolna ścieżka.

BF1 TIMER 3 PICKUP DELAY — timer 3 nastawia się na taki sam przedział czasu, co timer 2 plus większy margines 
bezpieczeństwa. Ponieważ ta ścieżka ma działać tylko w przypadku zwarć o niskim poziomie, opóźnienie może mieć 
wartość rzędu od 300 do 500 ms.

BF1 BKR POS1 A/3P — to ustawienie służy do wyboru argumentu FlexLogic, który reprezentuje pomocniczy zestyk (52/a) 
przełącznika typu wczesnego w zabezpieczanym wyłączniku. W przypadku zastosowania jednobiegunowego układu zab. 
na wypadek usterki wyłącznika ten argument reprezentuje pomocniczy zestyk przełącznika typu wczesnego na biegunie A 
w zabezpieczanym wyłączniku. Jest to zazwyczaj zestyk typu forma A bez powielania. Można nawet wyregulować ten 
zestyk na możliwie najkrótszy czas zadziałania.

BF1 BKR POS2 A/3P — to ustawienie służy do wyboru argumentu FlexLogic, który reprezentuje pomocniczy zestyk (52/a) 
przełącznika typu normalnego w wyłączniku. W przypadku zastosowania jednobiegunowego układu zab. na wypadek 
usterki wyłącznika ten argument reprezentuje pomocniczy zestyk przełącznika na biegunie A w zabezpieczanym 
wyłączniku. Może to być zestyk z powielaniem.

BF1 BREAKER TEST ON — to ustawienie służy do wyboru argumentu FlexLogic, który reprezentuje nastawienie przełącznika 
wskazującego na działanie/wyłączenie z eksploatacji wyłącznika na pozycję wyłączenia z eksploatacji.

BF1 PH AMP HISET PICKUP — to ustawienie nastawia poziom nadzoru wyjścia prądu fazowego. Zasadniczo to ustawienie ma 
wykrywać najniższy spodziewany prąd zwarcia na zabezpieczanym wyłączniku przed wstawieniem rezystora 
otwierającego wyłącznik. 

BF1 N AMP HISET PICKUP — to ustawienie nastawia poziom nadzoru wyjścia prądu punktu neutralnego. Zasadniczo to 
ustawienie ma wykrywać najniższy spodziewany prąd zwarcia na zabezpieczanym wyłączniku przed wstawieniem 
rezystora otwierającego wyłącznik. Nadzór prądu punktu neutralnego wykorzystywany jest tylko w układzie 
trójbiegunowym, aby zapewnić większą czułość. To ustawienie jest ważne tylko w przypadku trójbiegunowych układów 
zab. na wypadek usterki wyłącznika.

BF1 PH AMP LOSET PICKUP — to ustawienie nastawia poziom nadzoru wyjścia prądu fazowego. Zasadniczo to ustawienie 
ma wykrywać najniższy spodziewany prąd zwarcia na zabezpieczanym wyłączniku po wstawieniu rezystora 
otwierającego wyłącznik (około 90% prądu rezystora).

BF1 N AMP LOSET PICKUP — to ustawienie nastawia poziom nadzoru wyjścia prądu punktu neutralnego. Zasadniczo to 
ustawienie ma wykrywać najniższy spodziewany prąd zwarcia na zabezpieczanym wyłączniku po wstawieniu rezystora 
otwierającego wyłącznik (około 90% prądu rezystora). To ustawienie jest ważne tylko w przypadku trójbiegunowych 
układów zab. na wypadek usterki wyłącznika.

BF1 LOSET TIME DELAY — nastawia opóźnienie pobudzenia dla wykrywania prądu po wstawieniu rezystora otwierającego. 

BF1 TRIP DROPOUT DELAY — to ustawienie służy do nastawienia okresu czasu, przez jaki wyjście wyzwalania zostaje 
utrzymane. Ten timer musi być skoordynowany z układem samoczynnego ponawiania zamykania dla uszkodzonego 
wyłącznika, do którego człon zab. na wypadek usterki wyłącznika wysyła sygnał anulowania ponowienia zamykania. 
Ponowienie zamykania odległego wyłącznika można również powstrzymać utrzymując włączony sygnał wyzwolenia 
zdalnego przez czas dłuższy niż czas regeneracji.

BF1 PH A INITIATE / BF1 PH B INITIATE / BF 1 PH C INITIATE — te ustawienia służą do wyboru argumentu FlexLogic do 
zainicjowania jednobiegunowego wyzwolenia wyłącznika na fazie A, B lub C oraz odpowiednio części układu dla fazy A, B 
lub C. To ustawienie jest ważne tylko w przypadku jednobiegunowych układów zab. na wypadek usterki wyłącznika.

BF1 BKR POS1 B / BF1 BKR POS 1 C — te ustawienia służą do wyboru argumentu FlexLogic reprezentującego pomocniczy 
zestyk przełącznika typu wczesnego w zabezpieczanym wyłączniku odpowiednio na biegunach B lub C. Jest to zazwyczaj 
zestyk typu forma A bez powielania. Można nawet wyregulować ten zestyk na możliwie najkrótszy czas zadziałania. To 
ustawienie jest ważne tylko w przypadku jednobiegunowych układów zab. na wypadek usterki wyłącznika.
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BF1 BKR POS2 B — służy do wyboru argumentu FlexLogic reprezentującego pomocniczy zestyk przełącznika typu 
normalnego w zabezpieczanym wyłączniku na biegunie pole B (52/a). Może to być zestyk z powielaniem. To ustawienie jest 
ważne tylko w przypadku jednobiegunowych układów zab. na wypadek usterki wyłącznika.

BF1 BKR POS2 C — to ustawienie służy do wyboru argumentu FlexLogic reprezentującego pomocniczy zestyk przełącznika 
typu normalnego w zabezpieczanym wyłączniku na biegunie pole C (52/a). Może to być zestyk z powielaniem. W 
przypadku działania jednobiegunowego układ ma taką samą ogólną koncepcję działania, z takim wyjątkiem że zapewnia 
ponawianie wyzwolenia wszystkich pojedynczych biegunów zabezpieczanego wyłącznika. Podejście przedstawione na 
poniższym schemacie wyzwalania jednobiegunowego wykorzystuje informacje o zainicjowaniu do ustalenia, który biegun 
ma być wyzwolony. Logika rozdzielona jest na poszczególne bieguny. Detektory nadprądowe mają sprzężone ustawienia. 
To ustawienie jest ważne tylko w przypadku jednobiegunowych układów zab. na wypadek usterki wyłącznika.

Po zadziałaniu członu zab. na wypadek usterki wyłącznika na komendę wyzwolenia jednobiegunowego, konieczne jest 
wydanie komendy wyzwolenia trójbiegunowego za pomocą argumentu wyjścia BKR FAIL 1 TRIP OP.

Figure 5-120: Logika zainicjowania jednopolowego zab. na wypadek usterki wyłącznika
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Figure 5-121: Logika zainicjowania jednopolowego zab. na wypadek usterki wyłącznika
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Figure 5-122: Logika timerów jednopolowego zab. na wypadek usterki wyłącznika
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Figure 5-123: Logika zainicjowania trójpolowego zab. na wypadek usterki wyłącznika
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Figure 5-124: Logika timerów trójpolowego zab. na wypadek usterki wyłącznika
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5.7.7  Człony napięciowe

5.7.7.1  Menu
SETTINGS  GROUPED ELEMENTS  SETTING GROUP 1(6)  VOLTAGE ELEMENTS

Te człony zabezpieczenia można wykorzystać do wielu różnych zastosowań takich jak:

• zabezpieczenie podnapięciowe — w przypadku obciążeń czułych na napięcie spadek napięcia powoduje wzrost 
pobieranego prądu, co może doprowadzić do niebezpiecznego przegrzania silnika. Funkcję zabezpieczenia 
podnapięciowego można wykorzystywać do powodowania wyzwolenia lub generowania alarmu, gdy napięcie 
spadnie poniżej określonego ustawienia napięcia przez określony czas opóźnienia.

• Funkcje z przyzwoleniem — element podnapięciowy można wykorzystać do blokowania działania urządzeń 
zewnętrznych poprzez uruchomienie przekaźnika wyjściowego, gdy napięcie spadnie poniżej określonego ustawienia 
napięcia. Element podnapięciowy można też wykorzystać do blokowania działania innych członów za pomocą ich 
funkcji blokowania.

• Układy z przeniesieniem źródła — w przypadku niedomiaru napięcia może zostać wygenerowany sygnał transferu w 
celu przeniesienia obciążenia z normalnego źródła na rezerwowe lub awaryjne źródło zasilania.

Człony podnapięciowe można zaprogramować tak, aby miały charakterystykę czasowo niezależną. Krzywa czasowo 
niezależna działa, gdy napięcie spadnie poniżej poziomu pobudzenia na określony okres czasu. To opóźnienie można 
regulować w zakresie od 0 do 600.00 sekund w krokach po 0.01. Człony podnapięciowe można też zaprogramować na 
charakterystykę czasowo zależną.

Ustawienie opóźnienia zab. podnapięciowego definiuje rodzinę przedstawionych poniżej krzywych.

Eq. 5-18

 VOLTAGE ELEMENTS
   FAZA

 UNDERVOLTAGE1
Patrz poniżej



  FAZA
 UNDERVOLTAGE3

  FAZA
 OVERVOLTAGE1

See page 5-259



  FAZA
 OVERVOLTAGE3

  NEUTRAL OV1
 

See page 5-260



  NEUTRAL OV3
 

  AUXILIARY UV1
 

See page 5-261



  AUXILIARY UV3
 

  AUXILIARY OV1
 

See page 5-262

  AUXILIARY OV2
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gdzie

T = czas zadziałania
D = ustawienie opóźnienia zab. podnapięciowego (D = 0.00 zadziałanie bezzwłoczne)
V = napięcie wtórne przyłożone do przekaźnika
Vpickup = poziom pobudzenia

Figure 5-125: Krzywe podnapięciowe czasowo zależne

Przy pobudzeniu równym 0% czas zadziałania równy jest ustawieniu PHASE UNDERVOLTAGE DELAY.

5.7.7.2  Zab. podnapięciowe fazowe (ANSI 27P, IEC PTUV)
SETTINGS  GROUPED ELEMENTS  SETTING GROUP 1(6)  VOLTAGE ELEMENTS  PHASE UNDERVOLTAGE1(3)

 FAZA
 UNDERVOLTAGE1  PHASE UV1

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 PHASE UV1 SIGNAL
SOURCE: SRC 1

Zakres: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

 PHASE UV1 MODE:
Phase to Ground

Zakres: Phase to Ground, Phase to Phase

 PHASE UV1
PICKUP: 1.000 pu

Zakres: 0,004 do 3,000 pu w krokach po 0.001

 PHASE UV1
CURVE: Czasowo niezależna

Zakres: Definite Time, Inverse Time

 PHASE UV1
DELAY: 1.00 s

Zakres: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01

 PHASE UV1 MINIMUM
VOLTAGE: 0.100 pu

Zakres: 0,000 do 3,000 pu w krokach po 0.001

 PHASE UV1 BLOCK:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 PHASE UV1
TARGET: Samozerowanie

Zakres: Samozerujące, zatrzaskowe, wyłączone

 PHASE UV1
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone
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Ten człon służy do zapewnienia zwłocznej charakterystyki zadziałania względem przyłożonej składowej napięcia (do ziemi 
lub międzyfazowego dla połączenia VT w gwiazdę lub międzyfazowego dla połączenia VT w trójkąt) albo jako człon 
czasowo niezależny. Człon resetuje się bezzwłocznie, jeżeli przyłożone napięcie jest wyższe od napięcia odpadnięcia. 
Ustawienie opóźnienia służy do wyboru minimalnego czasu zadziałania zab. podnapięciowego fazowego. Ustawienie 
minimalnego napięcia służy do wyboru napięcia zadziałania, poniżej którego człon jest blokowany (ustawienie na wartość 
“0” powoduje, że martwe źródło zostaje uznane za warunek zwarcia).

Figure 5-126: Logika zab. podnapięciowego fazowego 1

5.7.7.3  Zab. nadnapięciowe fazowe (ANSI 59P, IEC PTOV)
SETTINGS  GROUPED ELEMENTS  SETTING GROUP 1(6)  VOLTAGE ELEMENTS  PHASE OVERVOLTAGE1(3)

Przewidziano trzy człony  nadnapięciowe fazowe. Człon nadnapięciowy fazowy służy jako człon bezzwłoczny bez 
zamierzonej zwłoki lub jako człon czasowo niezależny. Napięcie wejściowe to napięcie międzyfazowe, albo mierzone 
bezpośrednio VT połączonych w trójkąt albo obliczane z fazowo-doziemnych VT połączonych w gwiazdę. Na rysunku 
przedstawiono konkretne napięcia do użycia dla poszczególnych faz.

 PHASE
 OVERVOLTAGE1  PHASE OV1

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 PHASE OV1 SIGNAL
SOURCE: SRC 1

Zakres: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

 PHASE OV1
PICKUP: 1.000 pu

Zakres: 0,004 do 3,000 pu w krokach po 0.001

 PHASE OV1 PICKUP
DELAY: 1.00 s

Zakres: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01

 PHASE OV1 RESET
DELAY: 1.00 s

Zakres: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01

 PHASE OV1 BLOCK:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 PHASE OV1
TARGET: Samozerowanie

Zakres: Samozerujące, zatrzaskowe, wyłączone

 PHASE OV1
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone
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Figure 5-127: Logika zab. nadnapięciowego fazowego

5.7.7.4  Zab. nadnapięciowe składowej zerowej (ANSI 59N, IEC PTOV)
SETTINGS  GROUPED ELEMENTS  SETTING GROUP 1(6)  VOLTAGE ELEMENTS   NEUTRAL OV1(3)

Przewidziano trzy człony nadnapięciowe składowej zerowej. Człon nadnapięciowy składowej zerowej można 
wykorzystywać do wykrywania stanu asymetrycznego napięcia w sieci spowodowanego zwarciem doziemnym albo 
utratą jednej lub dwóch faz źródła. Człon reaguje na napięcie punktu neutralnego sieci (3V_0) obliczone z napięć fazowych. 
Znamionowe napięcie wtórne kanałów napięć fazowych wprowadzone w ustawieniu SETTINGS  SYSTEM SETUP  AC 
INPUTS  VOLTAGE BANK  PHASE VT SECONDARY stanowi podstawę jednostkową wykorzystywaną podczas nastawiania 
poziomu pobudzenia.

Jeżeli VT źródła jest połączony w gwiazdę, wówczas warunek pobudzenia zab. nadnapięciowego fazowego to V > 
 x Pickup dla VAB, VBC i VCA.

 NEUTRAL OV1
  NEUTRAL OV1

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 NEUTRAL OV1 SIGNAL
SOURCE: SRC 1

Zakres: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

 NEUTRAL OV1 PICKUP:
0.300 pu

Zakres: 0,004 do 3,000 pu w krokach po 0.001

 NEUTRAL OV1 CURVE:
Czasowo niezależna

Zakres: Definite Time, FlexCurve A, FlexCurve B,
FlexCurve C

 NEUTRAL OV1 PICKUP:
DELAY: 1.00 s

Zakres: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01

 NEUTRAL OV1 RESET:
DELAY: 1.00 s

Zakres: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01

 NEUTRAL OV1 BLOCK:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 NEUTRAL OV1 TARGET:
Samozerowanie

Zakres: Samozerujące, zatrzaskowe, wyłączone

 NEUTRAL OV1 EVENTS:
Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone
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Człon nadnapięciowy składowej zerowej może zapewnić zwłoczną charakterystykę zadziałania względem przyłożonego 
napięcia (inicjalizacja z krzywych FlexCurve A, B lub C) albo służyć jako człon czasowo niezależny. Ustawienie NEUTRAL OV1 
PICKUP DELAY stosuje się tylko wtedy, gdy NEUTRAL OV1 CURVE nastawiono na opcję „Definite Time”. Źródło przypisane do 
tego członu musi być skonfigurowane na VT fazowy.

Człon ten należy nastawiać z uwzględnieniem błędów VT i normalnej asymetrii napięcia. Funkcja ta wymaga połączenia w 
VT w gwiazdę.

Figure 5-128: Logika zab. nadnapięciowego składowej zerowej 1

5.7.7.5  Zab. podnapięciowe pomocnicze (ANSI 27X, IEC PTUV)
SETTINGS  GROUPED ELEMENTS  SETTING GROUP 1(6)  VOLTAGE ELEMENTS  AUXILIARY UV1(3)

C60 ma jeden człon podnapięciowy pomocniczy dla każdego banku VT. Człon ten monitoruje warunki podnapięciowe 
napięcia pomocniczego.

Ustawienie AUX UV1 PICKUP służy do wyboru poziomu napięcia, przy którym czasowy człon podnapięciowy rozpoczyna 
odmierzanie czasu. Znamionowe napięcie wtórne kanału napięcia pomocniczego wprowadzone w ustawieniu SETTINGS 
 SYSTEM SETUP  AC INPUTS  VOLTAGE BANK X5  AUXILIARY VT X5 SECONDARY stanowi podstawę jednostkową 
wykorzystywaną podczas nastawiania poziomu pobudzenia.

Ustawienie AUX UV1 DELAY służy do wyboru minimalnego czasu zadziałania członu podnapięciowego pomocniczego. 

 AUXILIARY UV1
  AUX UV1

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 AUX UV1 SIGNAL
SOURCE: SRC 1

Zakres: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

 AUX UV1 PICKUP:
0.700 pu

Zakres: 0,004 do 3,000 pu w krokach po 0.001

 AUX UV1 CURVE:
Czasowo niezależna

Zakres: Definite Time, Inverse Time

 AUX UV1 DELAY:
1.00 s

Zakres: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01

 AUX UV1 MINIMUM:
VOLTAGE: 0.100 pu

Zakres: 0,000 do 3,000 pu w krokach po 0.001

 AUX UV1 BLOCK:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 AUX UV1 TARGET:
Samozerowanie

Zakres: Samozerujące, zatrzaskowe, wyłączone

 AUX UV1 EVENTS:
Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone
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Oba ustawienia: AUX UV1 PICKUP i AUX UV1 DELAY ustalają krzywą zadziałania członu podnapięciowego. Człon 
podnapięciowy pomocniczy można zaprogramować na zastosowanie albo charakterystyki czasowo niezależnej albo 
charakterystyki czasowo zależnej. Charakterystyki zadziałania i równania dla obu opóźnień: niezależnego i zależnego są 
takie same jak dla członu podnapięciowego fazowego.

Człon resetuje się bezzwłocznie. Ustawienie minimalnego napięcia służy do wyboru napięcia zadziałania, poniżej którego 
człon jest blokowany.

Figure 5-129: Logika zab. podnapięciowego pomocniczego

5.7.7.6  Zab. nadnapięciowe pomocnicze (ANSI 59X, IEC PTOV)
SETTINGS  GROUPED ELEMENTS  SETTING GROUP 1(6)  VOLTAGE ELEMENTS  AUXILIARY OV1(2)

C60 ma jeden człon nadnapięciowy pomocniczy dla każdego banku VT. Człon ten ma monitorować warunki 
nadnapięciowe napięcia pomocniczego. Znamionowe napięcie wtórne kanału napięcia pomocniczego wprowadzone w 
ustawieniu SYSTEM SETUP  AC INPUTS  VOLTAGE BANK X5  AUXILIARY VT X5 SECONDARY stanowi podstawę 
jednostkową (pu) wykorzystywaną podczas nastawiania poziomu pobudzenia.

Typowe zastosowanie tego członu polega na monitorowaniu składowej zerowej napięcia (3V_0) doprowadzanej z 
połączenia VT w otwarty trójkąt.

 AUXILIARY OV1
  AUX OV1

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 AUX OV1 SIGNAL
SOURCE: SRC 1

Zakres: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

 AUX OV1 PICKUP:
0.300 pu

Zakres: 0,004 do 3,000 pu w krokach po 0.001

 AUX OV1 PICKUP
DELAY: 1.00 s

Zakres: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01

 AUX OV1 RESET
DELAY: 1.00 s

Zakres: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01

 AUX OV1 BLOCK:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 AUX OV1 TARGET:
Samozerowanie

Zakres: Samozerujące, zatrzaskowe, wyłączone

 AUX OV1 EVENTS:
Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone
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Figure 5-130: Logika zab. nadnapięciowego pomocniczego

5.7.8  Czułe zab. mocy kierunkowe (ANSI 32)
SETTINGS  GROUPED ELEMENTS  SETTING GROUP 1(6)  POWER  SENSITIVE DIRECTIONAL POWER  
DIRECTIONAL POWER 1(2)

Czuły kierunkowy człon mocowy reaguje na trójfazową moc kierunkową i jest przeznaczony do zastosowań do mocy 
wstecznej i niedoboru mocy do przodu dla maszyn synchronicznych albo połączeń wzajemnych wiążących się z generacją 
skojarzoną. Przekaźnik mierzy moc trójfazową albo z pełnego zestawu VT połączonych w gwiazdę albo z pełnego zestawu 
VT połączonych w trójkąt. W tym drugim przypadku stosuje się metodę dwóch watomierzy. Szczegółowe informacje na 
temat mocy czynnej i biernej wykorzystywanej przez czuły kierunkowy człon mocy można znaleźć w rozdziale 6, punkt 
Konwencje pomiarowe w serii UR.

Człon ma nastawiany kąt charakterystyki i minimalną moc zadziałania, co przedstawiono na schemacie charakterystyki 
kierunkowego członu mocowego poniżej. Człon reaguje na poniższy stan:

P cos θ + Q sin θ > SMIN Eq. 5-19

 DIRECTIONAL
 POWER 1  DIR POWER 1

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 DIR POWER 1
SOURCE: SRC 1

Zakres: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

 DIR POWER 1
RCA: 0°

Zakres: 0 do 359° w krokach co 1

 DIR POWER 1
CALIBRATION: 0.00°

Zakres: 0 do 0.95° w krokach po 0.05

 DIR POWER 1 STG1
SMIN: 0.100 pu

Zakres: -1,200 do 1,200 pu w krokach po 0.001

 DIR POWER 1 STG1
DELAY: 0.50 s

Zakres: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01

 DIR POWER 1 STG2
SMIN: 0.100 pu

Zakres: -1,200 do 1,200 pu w krokach po 0.001

 DIR POWER 1 STG2
DELAY: 20.00 s

Zakres: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01

 DIR POWER 1 BLK:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 DIR POWER 1
TARGET: Samozerowanie

Zakres: Samozerujące, zatrzaskowe, wyłączone

 DIR POWER 1
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone
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gdzie

P i Q to moc czynna i bierna mierzona zgodnie z konwencją pomiarową UR
 to suma kąta charakterystyki członu (DIR POWER 1 RCA) i kąta kalibracji (DIR POWER 1 CALIBRATION)
SMIN to minimalna moc zadziałania

Wielkość zadziałania jest wyświetlana w wartości rzeczywistej ACTUAL VALUES  METERING  SENSITIVE DIRECTIONAL 
POWER 1(2). Człon ma dwa niezależne (pod względem ustawień pobudzenia i opóźnienia) stopnie, odpowiednio dla alarmu 
i wyzwolenia.

Figure 5-131: Charakterystyka kierunkowego członu mocowego

Dzięki temu, że kąt charakterystyki jest nastawy i że przewidziano zarówno ujemne jak i dodatnie wartości minimalnej 
mocy zadziałania, można uzyskać wiele różnych charakterystyk zadziałania przedstawionych na poniższym rysunku. Na 
przykład część (a) na rysunku przedstawia ustawienia dla mocy wstecznej, a część (b) przedstawia ustawienia dla 
zastosowań do niedoboru mocy do przodu.
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Figure 5-132: Przykładowe zastosowania kierunkowego członu mocowego

DIR POWER 1 RCA — określa kąt charakterystyki przekaźnika (RCA) dla kierunkowej funkcji mocowej. To ustawienie ma 
trojakie zastosowanie:

• dzięki niemu człon może reagować na moc czynną lub bierną w dowolnym kierunku (nadmiar/niedomiar mocy 
czynnej itp.),

• wraz z precyzyjnym kątem kalibracji pozwala na kompensowanie wszelkich błędów kątowych CT i VT, aby umożliwić 
bardziej czułe ustawienia,

• Pozwala na żądany kierunek w sytuacjach, gdy sygnał napięcia jest pozyskiwany spoza transformatora mocy 
z połączeniem trójkąt-gwiazda i gdy wymagana jest kompensacja kąta fazowego.

Na przykład aby uzyskać charakterystykę nadmiaru mocy czynnej, należy nastawić DIR POWER 1 RCA na “0°”, nadmiaru 
mocy biernej - nastawić DIR POWER 1 RCA na “90°”, niedomiaru mocy czynnej - nastawić DIR POWER 1 RCA na “180°”,  
a niedomiaru mocy biernej - nastawić DIR POWER 1 RCA na “270°.”
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DIR POWER 1 CALIBRATION — To ustawienie umożliwia zmianę kąta charakterystyki przekaźnika w krokach po 0.05°. Może 
się to przydać, gdy chcemy skompensować niewielką różnicę błędów kątowych VT i CT, aby pozwolić na bardziej czułe 
ustawienia. Ustawienie to praktycznie umożliwia skalibrowanie kierunkowej funkcji mocowej pod względem błędu kątowej 
zastosowanych VT i CT. Człon reaguje na sumę ustawień DIR POWER 1 RCA i DIR POWER 1 CALIBRATION.

DIR POWER 1 STG1 SMIN — to ustawienie określa minimalną moc zdefiniowaną wraz z kątem charakterystyki przekaźnika 
(RCA) dla stopnia 1 członu. Wartości dodatnie zakładają przesunięcie w stronę obszaru zadziałania wzdłuż linii RCA; 
wartości ujemne zakładają przesunięcie w stronę obszaru ograniczenia wzdłuż linii RCA. Szczegółowe informacje, patrz 
rysunek Przykłady zastosowań mocy kierunkowej. To ustawienie razem z RCA pozwala uzyskać wiele różnych 
charakterystyk zadziałania. To ustawienie dotyczy mocy trójfazowej i wprowadza się je w wartościach jednostkowych (pu). 
Wielkość podstawowa: 3 x VT pu podst. x CT pu podst.

Na przykład ustawienie 2% dla maszyny 200 MW to 0.02  200 MW = 4 MW. Jeżeli 13.8kV to napięcie linii, a 10 kA to prąd 
pierwotny CT, wielkość pu źródła to 239 MVA, a zatem SMIN należy nastawić na 4 MW / 239 MVA = 0.0167 pu  0.017 pu. 
Jeżeli bierzemy pod uwagę zastosowanie dla mocy wstecznej, RCA = 180° i SMIN = 0.017 pu.

Człon odpada, jeżeli amplituda składowej zgodnej prądu stanie się praktycznie zerowa, czyli spadnie poniżej poziomu 
odcięcia.

DIR POWER 1 STG1 DELAY — to ustawienie określa opóźnienie dla stopnia 1. Dla zastosowań do mocy wstecznej lub 
niedoboru mocy do przodu dla maszyny synchronicznej stopień 1 stosuje się zazwyczaj do alarmowania a stopień 2 do 
wyzwalania.

Figure 5-133: Logika czułego zab. mocy kierunkowego

5.8  Człony sterowania

5.8.1  Omówienie
Człony sterowania służą bardziej do celów sterowania niż zabezpieczenia. Informacje na ten temat można znaleźć na 
początku niniejszego rozdziału, w punkcie Wprowadzenie do członów.
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5.8.2  Szyna wyzwalająca
SETTINGS  CONTROL ELEMENTS  TRIP BUS  TRIP BUS 1(6)

Człon szyny wyzwalającej umożliwia agregowanie wyjść członów zabezpieczenia i sterowania bez korzystania z FlexLogic 
i przypisywanie ich w prosty, skuteczny sposób. Poszczególne szyny wyzwalające można przypisać do operacji wyzwolenia 
lub alarmowania. Przewidziano proste warunkowanie wyzwolenia takie jak zatrzaśnięcie, opóźnienie i opóźnienie 
z utrzymaniem.

Najłatwiej jest przypisać wyjścia członu do szyny wyzwalającej za pośrednictwem oprogramowania EnerVista w Settings 
> Protection Summary. Należy przejść do konkretnego członu zabezpieczenia lub sterowania i zaznaczyć pole szyny - 
ustawić kursor nad pustym polem zaznaczenia i wybrać opcję, która zostanie wyświetlona. Po wybraniu właściwego 
członu dla konkretnej szyny wyświetlona zostaje lista argumentów właściwych dla zadziałania członu i można przypisać je 
do szyny wyzwalającej. Jeżeli potrzeba więcej argumentów właściwych dla zadziałania, można je przypisać bezpośrednio 
z menu szyny wyzwalającej.

 TRIP BUS 1
  TRIP BUS 1

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Załączona/Wyłączona

 TRIP BUS 1 BLOCK:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 TRIP BUS 1 PICKUP
DELAY: 0.00 s

Zakres: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01

 TRIP BUS 1 RESET
DELAY: 0.00 s

Zakres: 0.00 do 600.00 s w krokach po 0.01

 TRIP BUS 1 INPUT 1:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic



 TRIP BUS 1 INPUT 16:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 TRIP BUS 1
LATCHING: Wyłączone

Zakres: Załączona/Wyłączona

 TRIP BUS 1 RESET:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 TRIP BUS 1:
TARGET: Samozerowanie

Zakres: Samozerujące, zatrzaskowe, wyłączone

 TRIP BUS 1
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Załączona/Wyłączona
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Figure 5-134: Pola szyny wyzwalającej w podsumowaniu zabezpieczenia

Dostępne są poniższe ustawienia.

TRIP BUS 1 BLOCK — wyjście szyny wyzwalającej zostaje zablokowane, gdy argument przypisany do tego ustawienia zostaje 
potwierdzony.

TRIP BUS 1 PICKUP DELAY — to ustawienie określa opóźnienie przed wygenerowaniem wyjścia w zależności od sposobu 
użycia wyjścia.

TRIP BUS 1 RESET DELAY — to ustawienie określa opóźnienie przed wyzerowaniem komendy wyjścia. Należy nastawić na tyle 
długi czas, aby wyłącznik lub stycznik mógł wykonać żądane działanie.

TRIP BUS 1 INPUT 1 do TRIP BUS 1 INPUT 16 — te ustawienia służą do wyboru argumentu FlexLogic, który zostanie przypisany 
jako wejście do szyny wyzwalającej.

TRIP BUS 1 LATCHING — to ustawienie załącza i wyłącza zatrzaśnięcie wyjścia szyny wyzwalającej. Używa się go zazwyczaj 
wtedy, gdy wymagane jest odcięcie lub potwierdzenie przez użytkownika reakcji przekaźnika.

TRIP BUS 1 RESET — wyjście szyny wyzwalającej zostaje zresetowane, gdy argument przypisany do tego ustawienia zostaje 
potwierdzony. Należy zwrócić uwagę, że argument RESET OP jest wstępnie poprowadzony do bramki zerowania 
zatrzaśnięcia. W takiej sytuacji komenda zerowania z interfejsu panelu przedniego lub za pośrednictwem komunikacji 
resetuje wyjście szyny wyzwalającej.



CHAPTER 5: USTAWIENIA CZŁONY STEROWANIA

C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL 5-269

5

Figure 5-135: Logika szyny wyzwalającej

5.8.3  Grupy ustawień
SETTINGS  CONTROL ELEMENTS  SETTING GROUPS

Za pomocą menu grup ustawień można aktywować i dezaktywować do sześciu możliwych grup ustawień w menu 
ustawień GROUPED ELEMENTS. Aktywna grupa ustawień może być wskazywana na wyświetlaczu z przodu przekaźnika 
uniwersalnego - potrzeba skonfigurować diody programowane przez użytkownika tak, aby wyświetlać stan argumentów 
FlexLogic SETTING GROUP ACT.

SETTING GROUPS FUNCTION — załączenie tego ustawienia (opcja Enabled) umożliwia aktywowanie innych grup ustawień niż 
grupa 1 (domyślna grupa aktywna). Wyłączenie (opcja Disabled) tego ustawienia SETTING GROUPS FUNCTION wymusza 
aktywowanie domyślnej grupy ustawień.

 SETTING GROUPS
  SETTING GROUPS

FUNCTION: Załączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 SETTING GROUPS BLK:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 GROUP 2 ACTIVATE ON:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic



 GROUP 6 ACTIVATE ON:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 GROUP 1 NAME: Zakres: do 16 znaków alfanumerycznych



 GROUP 6 NAME: Zakres: do 16 znaków alfanumerycznych

 SETTING GROUP
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone
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SETTING GROUPS BLK — uniemożliwia zmianę aktywnej grupy ustawień, gdy wybrany argument FlexLogic jest włączony 
(„On”). Może się to przydać w takich zastosowaniach, w których zmiana ustawień nie jest pożądana w pewnych warunkach 
np. w trakcie sekwencji sterowania.

GROUP 2 ACTIVATE ON do GROUP 6 ACTIVATE ON — służy do wyboru argumentu FlexLogic, który, po jego nastawieniu, 
aktywuje daną grupę ustawień, aby mógł z niej korzystać dowolny człon zgrupowany. Dzięki układowi pierwszeństwa tylko 
jedna grupa jest aktywna w danym momencie — grupa o najwyższym numerze, która została aktywowana przez jej 
parametr ACTIVATE ON, ma pierwszeństwo przed grupami o niższych numerach. Nie ma takiego ustawienia dla grupy 1 
(domyślna aktywna grupa), ponieważ grupa 1 staje się aktywna automatycznie, jeżeli żadna inna grupa nie jest aktywna.

SETTING GROUP 1 NAME do SETTING GROUP 6 NAME — pozwala użytkownikowi przypisać nazwę do każdej z sześciu grup 
ustawień. Po zaprogramowaniu nazwy pojawia się ona w drugim wierszu wyświetlanego menu GROUPED ELEMENTS  
SETTING GROUP 1(6).

Przekaźnik można skonfigurować za pomocą równania FlexLogic tak, aby odbierał żądania aktywowania lub 
dezaktywowania danej, innej niż domyślna, grupy ustawień. Poniższe równanie FlexLogic (patrz rysunek poniżej) ilustruje 
żądania, przesyłane za pośrednictwem komunikacji zdalnej (na przykład VIRTUAL INPUT 1 ON) lub z lokalnego zestyku 
wejściowego (na przykład CONTACT IP 1 ON), aby zainicjować użycie konkretnej grupy ustawień oraz żądania z kilku członów  
pomiarów pobudzenia nadprądowego, aby wstrzymać użycie konkretnej grupy ustawień. Przypisany argument VIRTUAL 
OUTPUT 1 służy do sterowania stanem włączenia danej grupy ustawień.

Figure 5-136: Przykład sterowania grupą ustawień za pomocą FlexLogic

Grupę ustawień można wybrać też za pomocą usługi MMS według normy IEC 61850: SelectActiveSG do bloku kontroli 
@Master/LLN0.SGCB. Wspomniany układ pierwszeństwa aktywuje grupę o najwyższym numerze wybraną za pomocą 
SelectActiveSG lub ustawień GROUP ACTIVATE ON. Wybór za pomocą usługi SelectActiveSG ma wartość domyślną 1, zatem 
do momentu odebrania wyboru SelectActiveSG z wyższym numerem grupa aktywna podlega kontroli przez ustawienia 
GROUP ACTIVATE ON.

W przypadku wyłączenia zasilania lub wyzerowania przekaźnika uniwersalnego zachowany zostaje ostatni wybór za 
pomocą usługi SelectActiveSG.

Jeżeli pojawi się konieczność anulowania wyboru SelectActiveSG bez użycia żądania usługi SelectActiveSG, należy zmienić 
opcję w ustawieniu SETTING GROUPS FUNCTION na Disabled. Powoduje to wyzerowanie wyboru SelectActiveSG do wartości 
1.

5.8.4  Wybierak
SETTINGS  CONTROL ELEMENTS  SELECTOR SWITCH  SELECTOR SWITCH 1(2)

 SELECTOR SWITCH 1
  SELECTOR 1 FUNCTION:

Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone
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Człon wybieraka ma za zadanie zastąpić wybierak mechaniczny. Typowe zastosowania to między innymi kontrola grup 
ustawień czy też kontrola wielu podrzędnych obwodów logicznych w logice programowanej przez użytkownika.

W członie przewidziano dwa wejście sterownicze. Sterowanie krokowe umożliwia przechodzenie przez pozycje wybieraka 
po jednym kroku na raz za każdym impulsem wejścia sterowniczego np. przycisku programowanego przez użytkownika. 
Trzybitowe wejście sterownicze umożliwia nastawienie wybieraka na pozycję określoną trzybitowym słowem.

Człon umożliwia wstępny wybór nowej pozycji bez jej zastosowania. Wstępnie wybrana pozycja zostaje zastosowana albo 
po upływie czasu oczekiwania albo po potwierdzeniu za pośrednictwem osobnych wejść (ustawienie użytkownika). Pozycja 
wybieraka jest zapisywana w pamięci nieulotnej. Po załączeniu zasilania albo nastąpi przywrócenie poprzedniej pozycji 
albo synchronizacja przekaźnika z bieżącym trzybitowym słowem (ustawienie użytkownika). Podstawowa funkcjonalność 
alarmu sygnalizuje użytkownikowi nieprawidłowe warunki; np. to, że trzybitowe wejście sterownicze nie mieści się w 
zakresie.

Wybierak uruchamia się co dwa cykle zasilania.

SELECTOR 1 FULL RANGE — to ustawienie określa górną pozycję wybieraka. W procesie przechodzenia na kolejne wyższe 
pozycje wybieraka po górnej pozycji następuje przejście do dolnej pozycji (pozycja 1). W przypadku używania 
bezpośredniego trzybitowego słowa sterowniczego do programowania właściwej pozycji wybieraka zmiana nastąpi tylko 
wtedy, gdy słowo sterownicze będzie mieścić się w zakresie 1 względem ustawienia SELECTOR FULL RANGE. Jeżeli słowo 
sterownicze będzie poza zakresem, wygenerowany zostanie alarm poprzez nastawienie argumentu FlexLogic SELECTOR 
ALARM na trzy sekundy.

SELECTOR 1 TIME-OUT — to ustawienie określa czas oczekiwania dla wybieraka. Przekaźnik wykorzystuje tą wartość na dwa 
poniższe sposoby. Jeżeli w ustawieniu SELECTOR STEP-UP MODE wybrano opcję „Time-out”, to ustawienie określa czas 
bezczynności wejścia sterowniczego, po którym wstępnie wybrana pozycja zostanie zastosowana automatycznie. Jeżeli w 
ustawieniu SELECTOR STEP-UP MODE wybrano opcję „Acknowledge”, to ustawienie określa przedział czasu, w którym musi 

 SELECTOR 1 FULL
RANGE: 7

Zakres: 1 do 7 w krokach po 1

 SELECTOR 1 TIME-OUT:
5.0 s

Zakres: 3.0 do 60.0 s w krokach po 0.1

 SELECTOR 1 STEP-UP:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 SELECTOR 1 STEP-UP
MODE: Limit czasu

Zakres: Time-out, Acknowledge

 SELECTOR 1 ACK:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 SELECTOR 1 3BIT A0:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 SELECTOR 1 3BIT A1:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 SELECTOR 1 3BIT A2:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 SELECTOR 1 3BIT
MODE: Limit czasu

Zakres: Time-out, Acknowledge

 SELECTOR 1 3BIT ACK:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 SELECTOR 1 POWER-UP
MODE: Przywróć

Zakres: Restore, Synchronize, Sync/Restore

 SELECTOR 1 TARGETS:
Samozerowanie

Zakres: Samozerujące, zatrzaskowe, wyłączone

 SELECTOR 1 EVENTS:
Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone
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pojawić się wejście potwierdzenia. Timer zostaje uruchomiony ponownie przez każdą aktywność wejścia sterowniczego. 
Wejście potwierdzenia musi pojawić się przed zakończeniem odliczania czasu przez timer SELECTOR 1 TIME-OUT; w 
przeciwnym razie zmiana nie zostanie dokonana i wystawiony zostanie alarm.

SELECTOR 1 STEP-UP — to ustawienie wskazuje wejście sterownicze dla wybieraka. Wybierak zostaje przestawiony na nową 
pozycję przy każdym zboczu narastającym tego sygnału. Pozycja zmienia się przyrostowo, przy czym z ostatniej pozycji 
(SELECTOR 1 FULL RANGE) przechodzi do pierwszej (pozycja 1). Kolejne impulsy tego argumentu sterowania nie mogą 
pojawiać się częściej niż co 50 ms. Przy każdym narastającym zboczu przypisanego argumentu następuje ponowne 
uruchomienie timera oraz wyświetlenie komunikatu celu SELECTOR SWITCH 1: POS Z CHNG INITIATED, gdzie Z oznacza 
wstępnie wybraną pozycję. Komunikat jest wyświetlany przez czas określony w ustawieniu FLASH MESSAGE TIME. Wstępnie 
wybrana pozycja zostaje zastosowana po upływie czasu oczekiwania wybieraka (tryb „Time-out”) albo po pojawieniu się 
sygnału potwierdzenia zanim nastąpi upływ czasu oczekiwania członu (tryb „Acknowledge”). Po zastosowaniu nowej 
pozycji przekaźnik wyświetla komunikat SELECTOR SWITCH 1: POSITION Z IN USE. Zazwyczaj jako wejście sterownicze 
podwyższające konfiguruje się przycisk programowany przez użytkownika.

SELECTOR 1 STEP-UP MODE — to ustawienie definiuje tryb działania wybieraka. Nastawienie na opcję „Time-out” powoduje, 
że wybierak zmienia pozycję po wstępnie określonym czasie bezczynności na wejściu sterowniczym. Zmiana jest 
automatyczna i nie wymaga wyraźnego potwierdzenia zamiaru zmiany pozycji wybieraka. Nastawienie na opcję 
„Acknowledge” powoduje, że wybierak zmienia swoją pozycję tylko po potwierdzeniu takiego zamiaru za pośrednictwem 
osobnego sygnału potwierdzenia. Jeżeli sygnał potwierdzenia nie pojawi się we wstępnie określonym przedziale czasu, 
wybierak nie zaakceptuje zmiany i zostanie wygenerowany alarm poprzez nastawienie argumentu wyjścia FlexLogic 
SELECTOR STP ALARM na trzy sekundy.

SELECTOR 1 ACK — to ustawienie określa wejście potwierdzenia dla wejścia sterowniczego podwyższającego. Wstępnie 
wybrana pozycja zostaje zastosowana przy zboczu narastającym przypisanego argumentu. To ustawienie jest aktywne 
tylko w trybie działania „Acknowledge”. Sygnał potwierdzenia musi pojawić się w czasie wskazanym w ustawieniu 
SELECTOR 1 TIME-OUT liczonym od ostatniej aktywności wejścia sterowniczego. Zazwyczaj jako wejście potwierdzenia 
stosuje się przycisk programowany przez użytkownika.

SELECTOR 1 3BIT A0, A1 i A2 — te ustawienia określają trzybitowe wejście sterownicze dla wybieraka. Trzybitowe słowo 
sterownicze służy do wstępnego wyboru pozycji według następującej konwencji kodowania:

Pozycja spoczynkowa („rest” - 0, 0, 0) nie generuje żadnego działania i przewidziano ją na wypadek sytuacji, gdy w 
urządzeniu generującym trzybitowe słowo sterownicze występuje problem. Jeżeli w ustawieniu SELECTOR 1 3BIT MODE 
wybrano opcję „Time-out”, wstępnie wybrana pozycja zostanie zastosowana w ciągu sekund wskazanych w ustawieniu 
SELECTOR 1 TIME-OUT liczonych od ostatniej aktywności trzybitowego wejścia. Jeżeli w ustawieniu SELECTOR 1 3BIT MODE 
wybrano opcję „Acknowledge”, wstępnie wybrana pozycja zostanie zastosowana przy zboczu narastającym wejścia 
potwierdzenia SELECTOR 1 3BIT ACK.

Wejście sterownicze podwyższające (SELECTOR 1 STEP-UP) i trzybitowe wejścia sterownicze (SELECTOR 1 3BIT A0 do A2) 
wzajemnie się blokują: po zainicjowaniu sekwencji podwyższania trzybitowe wejście sterownicze jest nieaktywne; po 
zainicjowaniu trzybitowe sekwencji sterowania wejście podwyższające jest nieaktywne.

SELECTOR 1 3BIT MODE — to ustawienie definiuje tryb działania wybieraka. Nastawienie na opcję „Time-out” powoduje, że 
wybierak zmienia pozycję po wstępnie określonym czasie bezczynności na wejściu sterowniczym. Zmiana jest 
automatyczna i nie wymaga wyraźnego potwierdzenia, aby dokonać zmiany pozycji wybieraka. Nastawienie na opcję 
„Acknowledge” powoduje, że wybierak zmienia swoją pozycję tylko po potwierdzeniu za pośrednictwem osobnego sygnału 
potwierdzenia. Jeżeli sygnał potwierdzenia nie pojawi się we wstępnie określonym przedziale czasu, wybierak odrzuci 
zmianę i zostanie wygenerowany alarm poprzez wywołanie argumentu FlexLogic SELECTOR BIT ALARM na trzy sekundy.

A2 A1 A0 Pozycja

0 0 0 spoczynek

0 0 1 1

0 1 0 2

0 1 1 3

1 0 0 4

1 0 1 5

1 1 0 6

1 1 1 7
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SELECTOR 1 3BIT ACK — to ustawienie określa wejście potwierdzenia dla trzybitowego wejścia sterowniczego. Wstępnie 
wybrana pozycja zostaje zastosowana przy zboczu narastającym przypisanego argumentu FlexLogic. To ustawienie jest 
aktywne tylko w trybie działania „Acknowledge”. Sygnał potwierdzenia musi pojawić się w czasie wskazanym w ustawieniu 
SELECTOR 1 TIME-OUT liczonym od ostatniej aktywności trzybitowych wejść sterowniczych. Należy zwrócić uwagę, że 
wejście sterownicze podwyższające i trzybitowe wejście sterownicze mają niezależne od siebie sygnały potwierdzenia 
(odpowiednio SELECTOR 1 ACK i SELECTOR 1 3BIT ACK).

SELECTOR 1 POWER-UP MODE — to ustawienie definiuje zachowanie członu w momencie załączenia zasilania przekaźnika.

Nastawienie na opcję „Restore” powoduje, że ostatnia pozycja wybieraka (zapisana w pamięci nieulotnej) zostaje 
przywrócona po załączeniu zasilania przekaźnika. Jeżeli pozycja przywrócona z pamięci nie mieści się w zakresie, 
zastosowana zostaje pozycja 0 (bez wybierania argumentu wyjścia) i wygenerowany zostaje alarm (SELECTOR 1 PWR 
ALARM).

Nastawienie na opcję „Synchronize” powoduje, że wybierak działa w poniższy sposób. Przez dwa cykle zasilania wybierak 
stosuje pozycję 0 przełącznika i aktywuje SELECTOR 1 PWR ALARM. Po upływie dwóch cykli zasilania wybierak synchronizuje 
się z pozycją podawaną przez trzybitowe wejście sterownicze. Ta operacja nie czeka na upływ czasu oczekiwania albo 
wejście potwierdzenia. W razie nieudanej próby synchronizacji (czyli gdy wejście trzybitowe jest niedostępne (0,0,0) lub 
poza zakresem) wyjście wybieraka zostaje nastawione na pozycję 0 (bez wybierania argumentu wyjścia) i ustanowiony 
zostaje alarm (SELECTOR 1 PWR ALARM).

Działanie trybu „Synch/Restore” jest podobne do trybu „Synchronize”. Jedyna różnica polega na tym, że po nieudanej 
próbie synchronizacji przełącznik usiłuje przywrócić pozycję zapisaną w pamięci przekaźnika. Tryb „Synch/Restore” jest 
przydatny w zastosowaniach, w których wybierak służy do zmieniania grupy ustawień w redundantnych układach 
zabezpieczeń (z dwoma przekaźnikami).

SELECTOR 1 EVENTS — po załączeniu rejestrowane są następujące zdarzenia:

Na poniższych rysunkach zilustrowano działanie wybieraka. Na tych schematach „T” oznacza ustawienie czasu 
oczekiwania.

Nazwa zdarzenia Opis

SELECTOR 1 POS Z Wybierak 1 zmienił pozycję na Z

SELECTOR 1 STP ALARM Pozycja wybieraka, która została wybrana wstępnie za pośrednictwem podwyższającego wejścia 
sterowniczego, nie została potwierdzona przed upływem czasu oczekiwania

SELECTOR 1 BIT ALARM Pozycja wybieraka, która została wybrana wstępnie za pośrednictwem trzybitowego wejścia 
sterowniczego, nie została potwierdzona przed upływem czasu oczekiwania
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Figure 5-137: Tryb czasu oczekiwania
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Figure 5-138: Tryb potwierdzenia

Przykład zastosowania
Rozważmy zastosowanie, w którym wybierak służy do sterowania grupami ustawień od 1 do 4 w przekaźniku. Grupy 
ustawień mają być sterowane zarówno za pomocą programowanego przez użytkownika przycisku 1 jak i zewnętrznego 
urządzenia za pośrednictwem wejść sterowniczych od 1 do 3. Aktywna grupa ustawień ma być dostępna jako kodowane 
słowo trzybitowe dla urządzenia zewnętrznego i systemu SCADA za pośrednictwem zestyków wyjściowych od 1 do 3. 
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Wstępnie wybrana grupa ustawień ma być zastosowana automatycznie po upływie pięciu sekund bezczynności wejść 
sterowniczych. Przekaźnik, po załączeniu jego zasilania, ma zsynchronizować grupę ustawień z trzybitowym wejściem 
sterowniczym.

Należy wprowadzić następujące zmiany w kontroli grup ustawień w menu SETTINGS  CONTROL ELEMENTS  SETTING 
GROUPS:

SETTING GROUPS FUNCTION: “Enabled”
SETTING GROUPS BLK: “Off”
GROUP 2 ACTIVATE ON: “SELECTOR 1 POS 2"
GROUP 3 ACTIVATE ON: “SELECTOR 1 POS 3"
GROUP 4 ACTIVATE ON: “SELECTOR 1 POS 4"
GROUP 5 ACTIVATE ON: “Off”
GROUP 6 ACTIVATE ON: “Off”

Należy wprowadzić następujące zmiany w członie wybieraka w menu SETTINGS  CONTROL ELEMENTS  SELECTOR 
SWITCH  SELECTOR SWITCH 1, aby przypisać kontrolę do programowanego przez użytkownika przycisku 1 i zestyków 
wejściowych od 1 do 3:

SELECTOR 1 FUNCTION: “Enabled”
SELECTOR 1 FULL-RANGE: “4”
SELECTOR 1 STEP-UP MODE: “Time-out”
SELECTOR 1 TIME-OUT: “5.0 s”
SELECTOR 1 STEP-UP: „PUSHBUTTON 1 ON”
SELECTOR 1 ACK: “Off”
SELECTOR 1 3BIT A0: “CONT IP 1 ON”
SELECTOR 1 3BIT A1: “CONT IP 2 ON”
SELECTOR 1 3BIT A2: “CONT IP 3 ON”
SELECTOR 1 3BIT MODE: “Time-out”
SELECTOR 1 3BIT ACK: “Off”
SELECTOR 1 POWER-UP MODE: “Synchronize”

Teraz należy przypisać działanie zestyku wyjściowego (przyjmijmy moduł H6E) do członu wybieraka, wprowadzając 
następujące zmiany w menu SETTINGS  INPUTS/OUTPUTS  CONTACT OUTPUTS:

OUTPUT H1 OPERATE: “SELECTOR 1 BIT 0"
OUTPUT H2 OPERATE: “SELECTOR 1 BIT 1"
OUTPUT H3 OPERATE: “SELECTOR 1 BIT 2"

Na koniec należy przypisać skonfigurowany programowany przez użytkownika przycisk 1, wprowadzając następujące 
zmiany w menu SETTINGS  PRODUCT SETUP  USER-PROGRAMMABLE PUSHBUTTONS  USER PUSHBUTTON 1:

PUSHBUTTON 1 FUNCTION (funkcja przycisku 1): “Self-reset”
PUSHBUTTON 1 DROP-OUT TIME: “0.10 s”

Na rysunku przedstawiono logikę wybieraka.
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Figure 5-139: Logika wybieraka

5.8.5  Wyjście wyzwalające
SETTINGS  CONTROL ELEMENTS  TRIP OUTPUT

 TRIP OUTPUT
  TRIP MODE:

Wyłączone
Zakres: Disabled, 3 Pole Only, 3 Pole & 1 Pole

 TRIP 3-POLE INPUT1:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic



 TRIP 3-POLE INPUT6:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 TRIP 1-POLE INPUT1:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic



 TRIP 1-POLE INPUT6:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 TRIP RECLOSE INPUT1:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic



 TRIP RECLOSE INPUT6:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 TRIP SEAL-IN DELAY:
0.000 s

Zakres: 0 do 65.535 s w krokach po 0.001
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Człon wyjścia wyzwalającego służy przede wszystkim do zbierania żądań wyzwolenia z członów zabezpieczenia i innych 
sygnałów wejściowych w celu generowania argumentów wyjściowych, aby inicjować operacje wyzwalania. Wyzwolenia 
trójbiegunowe tylko wtedy inicjują ponowne zamykanie, gdy są tak zaprogramowane, a jednobiegunowe wyzwolenia 
zawsze automatycznie inicjują ponowne wyzwalanie. Argumenty wyjściowe TRIP 3-POLE i TRIP 1-POLE można też 
wykorzystać jako sygnały wejściowe do bramy OR we FlexLogic do uruchomienia diodowego wskaźnika wyzwolenia 
umieszczonego na pokrywie przedniej.

5.8.5.1  Działanie trójbiegunowe
W zastosowaniach, w których wyzwalanie trójbiegunowe nie jest wymagane, ten człon zapewnia dogodną metodę 
zbierania sygnałów wejściowych do inicjowania wyzwolenia wyłączników, członu SPZ i członów zab. na wypadek usterki 
wyłącznika.

5.8.5.2  Działanie jednobiegunowe

Ten człon służy do:

• ustalenia, czy działanie jednobiegunowe ma zostać przeprowadzone,

 TRIP RESET:
Pole Curr OR Custom

Zakres: Pole Curr OR Custom, CBaux OR Custom, 
Custom

 START TMR Z2PH Inp1:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 START TMR Z2PH Inp2:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 START TMR Z2GR Inp1:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 START TMR Z2GR Inp2:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 PH SELECTOR RESET
DELAY: 0.500 s

Zakres: 0,500 do 3,000 s w krokach co 0,001 s

 PH SELECTOR RESET:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 TRIP FORCE 3-POLE:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 TRIP PILOT PRIORITY:
0.000 s

Zakres: 0 do 65.535 s w krokach po 0.001

 REVERSE FAULT:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 TRIP DELAY ON EVOLV
FAULTS: 0.000 s

Zakres: 0 do 65.535 s w krokach po 0.001

 BKR ΦA OPEN:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BKR ΦB OPEN:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BKR ΦC OPEN:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 TRIP EVENTS:
Wyłączone

Zakres: Załączona/Wyłączona

Ten człon musi być używany w zastosowaniach z działaniem jednobiegunowym.
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• zbierania sygnałów wejściowych do inicjowania wyzwolenia trójbiegunowego, reklozera i członów zab. na wypadek 
usterki wyłącznika

• zbierania sygnałów wejściowych do inicjowania wyzwolenia jednobiegunowego, reklozera i członów zab. na wypadek 
usterki wyłącznika

• przypisywania wyższego priorytetu sygnałom wyjściowym układu koordynacji niż wyłącznie lokalnym sygnałom 
wejściowym

Człon wyjścia wyzwalającego działa w skojarzeniu z innymi członami C60, które muszą być zaprogramowane i sprawne, 
aby operacja zakończyła się powodzeniem. Niezbędne człony: reklozer, sterowanie wyłącznikiem, detektor otwartych 
biegunów i selektor faz. Ponadto reklozer musi być w stanie wyzerowanym, zanim będzie można wystawić wyzwolenie 
jednobiegunowe. Wyjścia z tego członu są również bezpośrednio podłączone jako sygnały inicjujące do członów zab. na 
wypadek usterki wyłącznika.

Dla członu wyjścia wyzwalającego dostępne są następujące ustawienia.

TRIP MODE (tryb wyzwalania) — to ustawienie służy do wyboru wymaganego trybu działania. Jeżeli wybierzemy opcję “3 
Pole Only”, wyjścia dla wszystkich trzech faz będą zawsze nastawiane jednocześnie. Jeżeli wybierzemy opcję “3 Pole & 1 
Pole”, wyjścia dla wszystkich trzech faz będą nastawiane jednocześnie, chyba że selektor faz lub układ koordynacji ustali, 
że nastąpiło zwarcie pojedynczej fazy z ziemią. Jeżeli zwarcie zostanie rozpoznane jako tylko AG, BG lub CG, potwierdzone 
zostaną argumenty dla zwartej fazy.

TRIP 3-POLE INPUT1 do TRIP 3-POLE INPUT6 — te ustawienia służą do wyboru argumentu reprezentującego warunek zwarcia, 
który nie ma zainicjować działania jednobiegunowego (np. fazowe podnapięciowe). Jeżeli potrzeba ponad sześciu wejść, 
należ użyć bramki OR we FlexLogic.

TRIP 1-POLE INPUT1 do TRIP 1-POLE INPUT6 — te ustawienia służą do wyboru argumentu reprezentującego warunek zwarcia, 
który ma zainicjować jednobiegunowe wyzwolenie i ponowienie zamknięcia, jeżeli nastąpiło zwarcie pojedynczej fazy z 
ziemią (np. odległościowe strefa 1). Jeżeli potrzeba ponad sześciu wejść, należ użyć bramki OR we FlexLogic. Wejścia nie 
muszą odnosić się do konkretnych faz, ponieważ to selektor faz ustala rodzaj zwarcia.

Argument AR FORCE 3-P TRIP zostaje potwierdzony przez SPZ 1,5 cyklu po zainicjowaniu ponownego zamknięcia 
jednobiegunowego. Ten argument wymaga wyzwolenia trójbiegunowego, jeżeli jakikolwiek człon zabezpieczenia 
skonfigurowany w ustawieniu TRIP 1-POLE INPUT pozostaje pobudzony. Detektor otwartych biegunów podaje wejścia 
blokujące do członów odległościowych i dlatego to ostatnie resetuje się natychmiast po potwierdzeniu argumentu TRIP 1-
POLE. W innych członach zabezpieczenia wykorzystywanych w wyzwalaniu jednobiegunowym należy się upewnić, że 
resetują się one natychmiast po wyzwolenia; w przeciwnym razie ich dalsze pobudzenie zostanie wykryte jako zwarcie 
ewoluujące i przekaźnik wyzwoli trzy bieguny. Na przykład jeżeli wykorzystywane jest wysokonastawne bezzwłoczne 
zabezpieczenie nadprądowe (TRIP 1-POLE INPUT X: “PHASE IOC1 OP”), wówczas OPEN POLE OP ΦA służy do blokowania fazy A 
w bezzwłocznym członie nadprądowym. W ten sposób, po wyzwoleniu fazy A następuje wymuszenie zresetowania 
bezzwłocznego czlonu nadprądowego. Fazy B i C nadal działają i mogą wykryć zwarcie ewoluujące już w 8 ms po 
wyzwoleniu fazy A. Człony bezzwłocznego zab. nadprądowegogo składowej zerowej i składowej przeciwnej zostają 
zablokowane przez argument OPEN POLE BLK N, chyba że ustawienie pobudzenia jest an tyle wysokie, aby zapobiec 
pobudzeniu w trakcie jednobiegunowego ponawiania zamykania.

TRIP RECLOSE INPUT1 do TRIP RECLOSE INPUT6 — te ustawienia służą do wyboru argumentu reprezentującego warunek 
zwarcia, który ma zainicjować trójbiegunowe ponawianie zamykania (np. fazowe odległościowe strefa 1). Jeżeli potrzeba 
ponad sześciu wejść, należ użyć brami OR we FlexLogic. Te wejścia zawierają również wartości od TRIP 1-POLE INPUT1 do 
TRIP 1-POLE INPUT6, które mają służyć do inicjowania trójbiegunowego ponawiania zamykania w sytuacjach, gdy komendy 
wyzwalania jednobiegunowego zostały zmienione na komendy wyzwalania trójbiegunowego. Tak się może zdarzyć, gdy 
selektor faz rozpozna zwarcie wielofazowe lub obecna będzie komenda AR FORCE 3P TRIP.

Aby zapewnić prawidłowe działanie funkcji wyzwalania jednobiegunowego, konieczne jest zablokowanie wszelkich 
zabezpieczeń innych niż odległościowe wykorzystywanych dla wyzwalania jednobiegunowego (np. 
wysokonastawnego nadprądowego wykorzystującego człony nadprądowe bezzwłoczne lub kierunkowe) za 
pomocą argumentów OPEN POLE OP ΦA, OPEN POLE OP ΦB lub OPEN POLE OP ΦC. Na przykład bezzwłoczne zab. 
nadprądowe faza A jest blokowane przez argument OPEN POLE OP ΦA. Ten warunek blokowania jest wstępnie 
poprowadzony dla zabezpieczenia odległościowego.
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TRIP SEAL-IN DELAY — to ustawienie określa minimalny czas, przez jaki utrzymywane są sygnały komend wyzwalania, aby 
zapewnić dostateczny czas na otwarcie biegunów wyłącznika. Jeżeli podano wartość “0”, wówczas sygnał wyjściowy 
zostaje zresetowany, jak tylko zrestowane zostaną człony zabezpieczenia inicjujące wyzwolenie. Jeżeli podano wartość 
inną niż “0”, wówczas człony zabezpieczenia muszą się zresetować i timer zainicjowany przy pierwszej komendzie 
wyzwolenia musi zakończyć odliczanie.

TRIP RESET — to ustawienie służy do wyboru opcji do resetowania zatrzaśnięć wyzwoleń. Jeżeli wybrano opcję “Pole Curr 
OR Custom”, należy wtedy zaprogramować odpowiednio ustawienie OPEN POLE CURRENT PKP. Jeżeli wybrano opcję “CBaux 
OR Custom”, wówczas należy odpowiednio nastawić wyłączniki. Obie opcje: “Current” i “CBaux” można uzupełnić 
warunkami niestandardowymi za pomocą wskazanych poniżej ustawień BKR ΦA OPEN, BKR ΦB OPEN i BKR ΦC OPEN. 
Ewentualnie można zastosować warunek całkowicie niestandardowy, aby resetować zatrzaśnięcia wyjść wyzwalających.

START TMR Z2PH Inp1 i START TMR Z2PH Inp2 — te ustawienia służą do wyboru argumentu, który uruchamia timer strefy 2 
fazowego zab. odległościowego, aby uniknąć opóźnienia wyzwalania, jeżeli zwarcie rozwinie się z jednego rodzaju w drugi 
(np. ze zwarcia pojedynczej linii z ziemią w zwarcie wielofazowe) lub z jednej strefy zabezpieczenia do innej strefy 
zabezpieczenia (np. ze strefy 3 do strefy 2). Na przykład do dowolnego z tych ustawień można przypisać argument 
FlexLogic GND DIST Z2 PKP lub argument FlexLogic PH DIST Z3 PKP. Jeżeli potrzeba więcej niż dwóch wejść, należ użyć bramki 
OR we FlexLogic. Informacje można znaleźć na schematach logicznych fazowego zab. odległościowego.

START TMR Z2GR Inp1 i START TMR Z2GR Inp2 — te ustawienia służą do wyboru argumentu, który uruchamia timer strefy 2 
zab. odległościowego doziemnego, aby uniknąć opóźnienia wyzwalania, jeżeli zwarcie rozwinie się z jednej strefy 
zabezpieczenia do innej strefy zabezpieczenia (np. ze strefy 3 do strefy 2). Na przykład do tych ustawień można przypisać 
argument FlexLogic GND DIST Z3 PKP. Jeżeli potrzeba więcej niż dwóch wejść, należ użyć bramki OR we FlexLogic. Informacje 
można znaleźć na schematach logicznych zab. odległościowego doziemnego.

PH SELECTOR RST DELAY — to ustawienie określa opóźnienie resetowania wyjść członu selektora faz po wystąpieniu 
zakłóceń w sieci. To opóźnienie musi być na tyle długie, aby człony przypisane do spowodowania wyzwolenia 
jednobiegunowego mogły zadziałać. Jeżeli na przykład chcemy, aby strefa 2 zab. odległościowego z opóźnieniem 
czasowym 0,5 sekundy spowodowała wyzwolenie jednobiegunowe, wówczas to ustawienie musi mieć wartość co 
najmniej 0,6 sekundy.

PH SELECTOR RESET — to ustawienie służy do wyboru argumentu do zresetowania członu selektora faz. Wybrany argument 
zostanie wewnętrznie zsumowany logicznie (operacja LUB) z argumentem OPEN POLE OP, aby zresetować człon selektora 
faz. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale Teoria działania, punkt Selekcja fazowa.

TRIP FORCE 3-POLE — służy do wyboru argumentu, który wymusza na wejściu wybranym dla działania jednobiegunowego, 
aby wygenerowało działanie trójbiegunowe. Zalecaną wartością dla tego ustawienia jest argument FlexLogic AR DISABLED. 
Można też wziąć pod uwagę konfiguracje sieci elektrycznej lub warunki, które wymagają takich operacji.

TRIP PILOT PRIORITY — to ustawienie służy do nastawiania interwału równego czasowi komunikacji na kanale między 
przekaźnikami plus margines, podczas którego wyjścia nie będą potwierdzone. Dzięki temu opóźnieniu możliwe jest użycie 
informacji identyfikujących zwarcie pochodzących ze zdalnego terminala zamiast samych danych lokalnych.

REVERSE FAULT — to ustawienie ma zagwarantować dokładność wyzwalania jednobiegunowego w przypadku zwarć 
rozwijających się ze zwarcia zewnętrznego na wewnętrzne. Gdy dojdzie do bliskiego zwarcia wewnętrznego, przekaźnik 
będzie nastawiony na bardzo szybkie zadziałanie względem zwarcia wewnętrznego, które nastąpi potem. Jest to 
spowodowane przede wszystkim obniżonymi napięciami i podwyższonymi prądami w reakcji na pierwsze, zewnętrzne 
zwarcie. Selektor faz może wykazywać pewne opóźnienie w porównaniu do głównych członów zabezpieczenia. 
Potencjalnie może to prowadzić do niepożądanego działania trójbiegunowego w przypadku zwarcia wewnętrznego 
pojedynczej linii z ziemią. Rozwiązanie problemu polega na opóźnieniu wyzwalania wobec zwarć wewnętrznych 
następujących po wykryciu zwarć w tył.

O ile argument wskazany w tym ustawieniu jest potwierdzony, akcja wyzwalania jest opóźniona o czas TRIP DELAY ON 
EVOLV FAULTS. Zazwyczaj ten argument powinien łączyć wskazania strefy do tyłu (np. pobudzenie strefy 4) z opóźnieniem 
pobudzenia o połowę cyklu i opóźnieniem odpadnięcia o dwa cykle. To ustawienie należy używać tylko w zastosowaniach 
z wyzwalaniem jednobiegunowym, gdy istotne są zwarcia ewoluujące i nieco opóźnione działanie wobec zwarć 
ewoluujących można zamienić na lepszą dokładność wyzwalania jednobiegunowego. 

TRIP DELAY ON EVOLV FAULTS — należy użyć to ustawienie razem z poprzednim ustawieniem REVERSE FAULT. Zazwyczaj 
nastawia się tą wartość na około połowę cyklu sieci elektroenergetycznej. Należy je używać tylko w zastosowaniach z 
wyzwalaniem jednobiegunowym, gdy istotne są zwarcia ewoluujące i nieco opóźnione działanie wobec zwarć 
ewoluujących można zamienić na lepszą dokładność wyzwalania jednobiegunowego.
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BKR ΦA OPEN, BKR ΦB OPEN i BKR ΦC OPEN — te ustawienia służą do wyboru argumentu do wskazania, że otwarta jest faza 
A, B lub C wyłącznika.
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Figure 5-140: Logika wyjścia wyzwalającego (Arkusz 1 z 2)
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Figure 5-141: Logika wyjścia wyzwalającego (Arkusz 2 z 2)
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5.8.6  Zab. nadczęstotliwościowe (ANSI 81O)
SETTINGS  CONTROL ELEMENTS  OVERFREQUENCY  OVERFREQUENCY 1(4)

Dostępnych jest cztery jednakowe człony nadczęstotliwościowe ponumerowane od 1 do 4.

Obliczenia częstotliwości dla danego źródła przeprowadza się na wejściu kanału napięciowego lub prądowego w 
zależności od ich dostępności. Kanały są wyszukiwane pod kątem sygnału wejściowego w następującej kolejności: kanał 
napięcia A, kanał napięcia pomocniczego, kanał prądu A i kanał prądu doziemnego. Pierwszy dostępny sygnał zostaje 
wykorzystany do obliczenia częstotliwości.

Częstotliwość stanu ustalonego sieci elektroenergetycznej stanowi wskaźnik równowagi pomiędzy generowaną mocą a 
obciążeniem. Każde zakłócenie te równowagi poprzez odłączenie istotnego obciążenia lub odizolowanie części sieci, w 
której występuje nadwyżka wytwarzania, prowadzi do wzrostu częstotliwości. Jeżeli systemy sterowania generatorami nie 
zareagują dostatecznie szybko, przywracając szybko normalną prędkość turbiny, nadobroty mogą spowodować 
wyzwolenie turbiny. Człon nadczęstotliwościowy można wykorzystać do kontrolowania spadku częstotliwości turbiny w 
punkcie wytwarzania. Człon ten można użyć też do ponawiania zamykania linii zasilającej w ramach „restytucji po-
odciążeniowej”.

Ustawienie OVERFREQ 1 SOURCE służy do wyboru źródła dla sygnału przeznaczonego do pomiaru.

Ustawienie OVERFREQ 1 PICKUP służy do wyboru poziomu, przy którym ma nastąpić pobudzenie członu 
nadczęstotliwościowego.

Figure 5-142: Logika zab. nadczęstotliwościowego

 OVERFREQUENCY 1
  OVERFREQ 1 FUNCTION:

Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 OVERFREQ 1 BLOCK:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 OVERFREQ 1 SOURCE:
SRC 1

Zakres: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

 OVERFREQ 1 PICKUP:
60.50 Hz

Zakres: 20.00 do 65.00 Hz w krokach po 0.01

 OVERFREQ 1 PICKUP
DELAY: 0.500 s

Zakres: 0.000 do 65.535 s w krokach po 0.001

 OVERFREQ 1 RESET
DELAY : 0.500 s

Zakres: 0.000 do 65.535 s w krokach po 0.001

 OVERFREQ 1 TARGET:
Samozerowanie

Zakres: Samozerujące, zatrzaskowe, wyłączone

 OVERFREQ 1 EVENTS:
Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone
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5.8.7  Kontrola synchronizmu (ANSI 25)

5.8.7.1  Ustawienia
SETTINGS  CONTROL ELEMENTS  SYNCHROCHECK  SYNCHROCHECK 1(10)

 SYNCHROCHECK 1
  SYNCHK1 FUNCTION:

Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 SYNCHK1 BLOCK:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 SYNCHK1 V1 SOURCE:
SRC 1

Zakres: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

 SYNCHK1 V2 SOURCE:
SRC 2

Zakres: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

 SYNCHK1 MAX VOLT
DIFF: 10000 V

Zakres: 0 do 400000 V w krokach po 1

 SYNCHK1 MAX ANGLE
DIFF: 30°

Zakres: 0 do 100° w krokach co 1

 SYNCHK1 MAX FREQ
DIFF: 1.00 Hz

Zakres: 0.00 do 2.00 Hz w krokach po 0.01

 SYNCHK1 MAX FREQ
HYSTERESIS: 0.06 Hz

Zakres: 0.00 do 0.10 Hz w krokach po 0.01

 SYNCHK1 SYNC CLOSE:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 SYNCHK1 S-CLS MAX
dF: 0.50 Hz

Zakres: 0.10 do 2.00 Hz w krokach po 0.01

 SYNCHK1 S-CLS MIN
dF: 0.10 Hz

Zakres: 0.01 do 1.00 Hz w krokach po 0.01

 SYNCHK1 S-CLS BRK
TIME: 0.035 s

Zakres: 0.010 do 0.500 s w krokach po 0.001

 SYNCHK1 V2 MAG CORR
FACTOR: 1.00

Zakres: 0,10 do 10,00 w krokach po 0,01

 SYNCHK1 V2 ANGLE
SHIFT: 0

Zakres: -180 do +180 stopni w krokach po 1

 SYNCHK1 DEAD SOURCE
SELECT: LV1 and DV2

Zakres: None, LV1 and DV2, DV1 and LV2, DV1 or DV2, 
DV1 Xor DV2, DV1 and DV2

 SYNCHK1 DEAD V1
MAX VOLT: 0.30 pu

Zakres: 0,04 do 1,25 pu w krokach po 0.01

 SYNCHK1 DEAD V2
MAX VOLT: 0.30 pu

Zakres: 0,04 do 1,25 pu w krokach po 0.01

 SYNCHK1 LIVE V1
MIN VOLT: 0.70 pu

Zakres: 0,04 do 1,25 pu w krokach po 0.01

 SYNCHK1 LIVE V2
MIN VOLT: 0.70 pu

Zakres: 0,04 do 1,25 pu w krokach po 0.01

 SYNCHK1 TARGET:
Samozerowanie

Zakres: Samozerujące, zatrzaskowe, wyłączone

 SYNCHK1 EVENTS:
Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone
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Funkcja kontroli synchronizmu nadzoruje włączanie do pracy równoległej dwóch części sieci, które mają zostać połączone 
poprzez zamknięcie wyłącznika. Człony kontroli synchronizmu wykorzystuje się zazwyczaj w takich lokalizacjach, w 
których dwie części sieci są wzajemnie połączone poprzez co najmniej jeden inny punkt w sieci.

Kontrola synchronizmu sprawdza, czy napięcia (V1 i V2) po obu stronach nadzorowanego wyłącznika mieszczą się w 
granicach nastawionych wartości różnicy amplitudy, kąta i częstotliwości. Czas, przez jaki oba napięcia pozostają w 
granicach dopuszczalnej różnicy kąta, wyznaczony jest przez ustawienie różnicy kąta fazowego  i różnicy częstotliwości 
F (częstotliwość poślizgowa). Można go zdefiniować jako czas potrzebny do tego, aby fazor napięcia V1 lub V2 przesunął 
się przez kąt równy 2   przy częstotliwości równej różnicy częstotliwości F. Czas ten oblicza się z wzoru:

Eq. 5-20

gdzie

to różnica kąta fazowego w stopniach
F to różnica częstotliwości w Hz

Jeśli jedno z tych źródeł albo oba zostaną wyłączone spod napięcia, programowanie kontroli synchronizmu może 
zezwalać na zamykanie wyłącznika przy użyciu kontroli podnapięciowej do obejścia pomiarów kontroli synchronizmu 
(funkcja martwego źródła).

SYNCHK1 V1 SOURCE — to ustawienie służy do wyboru źródła dla napięcia V1 (patrz punkt Uwagi poniżej).

SYNCHK1 V2 SOURCE — służy do wyboru źródła dla napięcia V2. Nie może to być to samo źródło, co dla V1 (patrz Uwagi).

SYNCHK1 MAX VOLT DIFF — służy do wyboru maksymalnej różnicy napięcia pierwotnego w V pomiędzy dwoma źródłami. 
Różnica amplitudy napięcia pierwotnego pomiędzy dwoma napięciami wejściowymi poniżej tej wartości mieści się 
w granicach dopuszczalnych dla synchronizmu.

SYNCHK1 MAX ANGLE DIFF — służy do wyboru maksymalnej różnicy kątowej w stopniach pomiędzy dwoma źródłami. 
Różnica kątowa pomiędzy dwoma fazorami napięcia wejściowego poniżej tej wartości mieści się w granicach 
dopuszczalnych dla synchronizmu.

SYNCHK1 MAX FREQ HYSTERESIS — wskazuje wymaganą histerezę dla warunku maksymalnej różnicy częstotliwości. 
Warunek zostaje spełniony, gdy różnica częstotliwości jest niższa od SYNCHK1 MAX FREQ DIFF. Po zadziałaniu członu kontroli 
synchronizmu różnica częstotliwości musi wzrosnąć powyżej wartości sumy SYNCHK1 MAX FREQ DIFF + SYNCHK1 MAX FREQ 
HYSTERESIS, aby nastąpiło odpadnięcie (przy założeniu, że pozostałe dwa warunki, napięcia i kąta, są spełnione).

SYNCHK1 SYNC CLOSE — załącza dynamiczny tryb kontroli synchronizmu. Gdy załączono to ustawienie, przewidywana 
będzie lokalizacja, do której trafi obecny wektor V2 do synchronizacji (przedstawiono jako V2' na rysunkach tutaj) z 
uwzględnieniem czasu zamknięcia wyłącznika, na podstawie zmierzonej częstotliwości poślizgowej tak, aby możliwe było 
wydanie komendy zamykania wyłącznika z wyprzedzeniem, aby zapewnić synchronizm w momencie, gdy wyłącznik 
będzie faktycznie zamknięty.

Figure 5-143: Wykres kontroli synchronizmu dla poślizgu > 0 (poślizg = F2-F1)
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Figure 5-144: Wykres kontroli synchronizmu dla poślizgu < 0 (poślizg = F2-F1)

SYNCHK1 S-CLS MAX dF — określa maksymalną dozwoloną częstotliwość poślizgową w Hz w trybie dynamicznym. Tryb 
dynamiczny zostaje rozbrojony, gdy częstotliwość poślizgowa przekroczy to ustawienie.

SYNCHK1 S-CLS MIN dF — określa minimalną dozwoloną częstotliwość poślizgową w Hz w trybie dynamicznym. Tryb 
dynamiczny zostaje rozbrojony, gdy częstotliwość poślizgowa spadnie poniżej tego ustawienia.

SYNCHK1 S-CLS BRK TIME — wskazuje czas zamykania wyłącznika w sekundach.

SYNCHK1 V2 MAG CORR FACTOR — wskazuje współczynnik korekcji amplitudowej dla źródła V2. To ustawienie służy do 
kompensacji amplitudowej V2 tak, aby można było porównywać amplitudę V2 bezpośrednio z amplitudą V1. Na przykład 
gdy V1 i V2 pozyskiwane są z 2 różnych uzwojeń transformatora i przy różnych poziomach napięcia, należy wykonać 
kompensację amplitudy przed rozpoczęciem porównywania amplitud w członie kontroli synchronizmu.

SYNCHK1 V2 ANGLE SHIFT — wskazuje kąt źródła V2, który wymaga przesunięcia, aby można bezpośrednio porównywać kąt 
V2 z kątem V1. Na przykład gdy V1 i V2 pozyskiwane są z dwóch różnych uzwojeń transformatora i przy różnych 
przesunięcia kąta ze względu na połączenia uzwojeń, należy wykonać kompensację przesunięcia kąta przed 
rozpoczęciem porównywania kątów w członie kontroli synchronizmu.

SYNCHK1 DEAD SOURCE SELECT — służy do wyboru zestawienia źródła martwego i pod napięciem, które obchodzi funkcję 
kontroli synchronizmu i zezwala na zamknięcie wyłącznika, gdy jedno lub oba te napięcia (V1 i/lub V2) są poniżej wartości 
progowej maksymalnego napięcia. To, czy źródło jest martwe czy pod napięciem, deklaruje się w drodze monitorowania 
poziomu napięcia. Przewidziano sześć opcji:

None — funkcja martwego źródła jest wyłączona
LV1 and DV2 — V1 pod napięciem i V2 martwe
DV1 and LV2 — V1 martwe i V2 pod napięciem
DV1 or DV2 — V1 martwe lub V2 martwe
DV1 Xor DV2 — V1 martwe lub wykluczające V2 martwe (jedno źródło jest martwe a drugie jest pod napięciem)
DV1 and DV2 — V1 martwe i V2 martwe

SYNCHK1 DEAD V1 MAX VOLT — ustala maksymalną amplitudę napięcia dla V1 w 1 ‘pu’. Poniżej tej amplitudy wejście 
napięcia V1 wykorzystywane dla kontroli synchronizmu uznaje się za „martwe” lub wyłączone spod napięcia.

SYNCHK1 DEAD V2 MAX VOLT — ustala maksymalną amplitudę napięcia dla V2 w ‘pu’. Poniżej tej amplitudy wejście napięcia 
V2 wykorzystywane dla kontroli synchronizmu uznaje się za „martwe” lub wyłączone spod napięcia.

SYNCHK1 LIVE V1 MIN VOLT — ustala minimalną amplitudę napięcia dla V1 w ‘pu’. Powyżej tej amplitudy wejście napięcia V1 
wykorzystywane dla kontroli synchronizmu uznaje się za „pod napięciem” lub zasilone.

SYNCHK1 LIVE V2 MIN VOLT — to ustawienie ustala minimalną amplitudę napięcia dla V2 w ‘pu’. Powyżej tej amplitudy 
wejście napięcia V2 wykorzystywane dla kontroli synchronizmu uznaje się za „pod napięciem” lub zasilone.

Uwagi na temat funkcji kontroli synchronizmu

1. Wybrane źródła dla wejść kontroli synchronizmu V1 i V2 (które nie mogą być tym samym źródłem) mogą zawierać 
zarówno napięcie trójfazowe jak i napięcie pomocnicze. Przekaźnik automatycznie wybiera określone napięcia, które 
będą wykorzystywane przez człon kontroli synchronizmu zgodnie z poniższą tabelą.
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Napięcia V1 i V2 zostają dopasowane automatycznie tak, żeby odpowiednie napięcia z obu źródeł były 
wykorzystywane do mierzenia warunków. Napięcie międzyfazowe jest wykorzystywane wtedy, gdy jest dostępne w 
obu źródłach; jeżeli jedno ze źródeł albo oba źródła mają tylko napięcie pomocnicze, wówczas to napięcie jest 
wykorzystywane. Na przykład jeżeli napięcie pomocnicze zaprogramowano na VAG, człon kontroli synchronizmu 
automatycznie wybierze VAG z drugiego źródła. Jeżeli wymagane jest porównanie dotyczące konkretnego napięcia, 
użytkownik może zewnętrznie podłączyć do konkretne napięcie do zacisków napięcia pomocniczego i używać wtedy 
tego „napięcia pomocniczego” do kontroli warunków synchronizmu.
Korzystając z pojedynczego modułu CT/VT zarówno z napięciami fazowymi jak i napięciem pomocniczym, należy 
dopilnować, aby tylko napięcie pomocnicze było zaprogramowane w jednym ze źródeł do użycia w kontroli 
synchronizmu. Istnieje wyjątek, który polega na tym, że nie można sprawdzić synchronizmu pomiędzy fazowymi VT 
połączonymi w trójkąt a napięciem pomocniczym połączonym w gwiazdę.

2. Przekaźnik mierzy częstotliwość i stosunek napięcia do częstotliwości z wejścia w danym źródle zgodnie z 
priorytetami ustalonymi przez konfigurację kanałów wejściowych do źródła. Przekaźnik wykorzystuje kanał fazowy z 
trójfazowego zbioru napięć, jeżeli został zaprogramowany jako część tego źródła. Przekaźnik wykorzystuje kanał 
napięcia pomocniczego tylko wtedy, gdy ten kanał zaprogramowano jako część źródła, a zbiór trójfazowy nie.

Liczba V1 lub V2 (źródło Y) V2 lub V1 (źródło Z) Zestawienie wybrane automatycznie Napięcie wybrane 
automatycznieŹródło Y Źródło Z

1 Fazowe VT i 
pomocniczy VT

Fazowe VT i 
pomocniczy VT

Fazowe Fazowe VAB

2 Fazowe VT i 
pomocniczy VT

Fazowy VT Fazowe Fazowe VAB

3 Fazowy VT Fazowy VT Fazowe Fazowe VAB

4 Fazowy VT i 
pomocniczy VT

Pomocniczy VT Fazowe Pomocniczy V pomocnicze
(nastawione dla 
źródła Z)

5 Pomocniczy VT Pomocniczy VT Pomocniczy Pomocniczy V pomocnicze
(nastawione dla 
wybranych źródeł)
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Figure 5-145: Logika kontroli synchronizmu
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5.8.7.2  Specjalne zastosowanie członu kontroli synchronizmu
Człon kontroli synchronizmu przeznaczony jest do zastosowań, w których potencjalne źródła są zlokalizowane po obu 
stronach wyłącznika, który ma być zamknięty. Można go też używać wtedy, gdy transformator mocy znajduje się 
pomiędzy dwoma potencjalnymi źródłami, kompensując przesunięcie fazowe transformatora mocy podłączając 
pomocniczy VT do C60 i z ustawieniem połączenia pomocniczego VT tak, jak przedstawiono w poniższym przykładzie dla 
transformatora 230/13.8 kV Yn/D-1.

Figure 5-146: Kontrola synchronizmu zastosowana na transformatorze

W tym przykładzie wejście VT napięcia fazowego zaprogramowano jako "Delta" z przekładnią równą 14400 V / 120 V = 120 
i z ustawieniem napięcia po stronie wtórnej na 13800 V / 120 = 115 V. Dla połączenia VT pomocniczego wybrano opcję 
VAB, ponieważ ten wektor jest w fazie z VA po stronie transformatora 13.8 kV. Ustawienie napięcia pomocniczego po 
stronie wtórnej wynosi 230000 V / (√3/2000) = 66.4 V, a przekładnia VT pomocniczego obliczona jest jako 2000 * √3 * 13.8 
kV / 230 kV = 208. Należy zwrócić uwagę, że przekładnię VT pomocniczego wybrano odpowiednio do napięcia po stronie 
pierwotnej dla strony 13.8 kV, ponieważ kontrola synchronizmu porównuje napięcia w woltach strony pierwotnej. Dlatego 
też mierzone wartości dla VT pomocniczego odzwierciedlają teraz i są odniesione do napięcia AB strony 13.8 kV 
transformatora.

5.8.8  Człony cyfrowe
SETTINGS  CONTROL ELEMENTS  DIGITAL ELEMENTS  DIGITAL ELEMENT 1(48)

 DIGITAL ELEMENT 1
  DIGITAL ELEMENT 1

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 DIG ELEM 1 NAME:
Dig Element 1

Zakres: do 16 znaków alfanumerycznych

 DIG ELEM 1 INPUT:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 DIG ELEM 1 PICKUP
DELAY: 0.000 s

Zakres: 0.000 do 999999.999 s w krokach po 0.001

 DIG ELEM 1 RESET
DELAY: 0.000 s

Zakres: 0.000 do 999999.999 s w krokach po 0.001
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Przewidziano 48 jednakowych członów cyfrowych ponumerowanych od 1 do 48. Człon cyfrowy może monitorować 
dowolny argument FlexLogic i przedstawiać komunikat celu i/lub załączać rejestrację zdarzeń w zależności od stanu 
argumentu wyjścia. Ustawienia członu cyfrowego obejmują nazwę, która będzie powoływana we wszelkich komunikatach 
celu, wejście blokowania z dowolnego wybranego argumentu FlexLogic oraz timer dla opóźnień pobudzenia i zerowania z 
argumentu wyjścia.

DIGITAL ELEMENT 1 INPUT — służy do wyboru argumentu FlexLogic, który będzie monitorowany przez człon cyfrowy.

DIGITAL ELEMENT 1 PICKUP DELAY — nastawia żądane opóźnienie od momentu pobudzenia członu do zadziałania członu. 
Jeżeli opóźnienie pobudzenia nie jest wymagane, należy nastawić „0”. Aby uniknąć niepożądanych alarmów, należy 
nastawić opóźnienie na czas dłuższy od czasu zadziałania wyłącznika.

DIGITAL ELEMENT 1 RESET DELAY — nastawia czas opóźnienia zerowania. Jeżeli opóźnienie zerowania nie jest wymagane, 
należy nastawić „0”.

DIGITAL ELEMENT 1 PICKUP LED — to ustawienie załącza lub wyłącza diodę pobudzenia członu cyfrowego. Nastawienie na 
opcję „Disabled” blokuje działanie diody pobudzenia.

Figure 5-147: Logika członów cyfrowych

Zastosowania monitorowania obwodów
Niektóre wersje modułów wejść cyfrowych zawierają obwód aktywnego monitora napięcia podłączony na zaciskach typu 
forma A. Obwód monitora napięcia ogranicza podtrzymujący przepływający przez obwód wyjściowych (patrz specyfikacja 
techniczna dla formy A).

 DIGITAL ELEMENT 1
PICKUP LED: Załączone

Zakres: Wyłączone, włączone

 DIG ELEM 1 BLOCK:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 DIGITAL ELEMENT 1
TARGET: Samozerowanie

Zakres: Samozerujące, zatrzaskowe, wyłączone

 DIGITAL ELEMENT 1
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone

Człony cyfrowe uruchamiają się jeden raz na cykl sieci elektroenergetycznej.
Z tego względu może łatwo dojść do sytuacji, w której nie zareagują na sygnał wejściowy lub sygnał blokowania, 
którego czas trwania jest krótszy niż jeden cykl sieci elektroenergetycznej. To oznacza też, że wyjście członu 
cyfrowego może zareagować nawet jeden cykl sieci elektroenergetycznej później niż wskazują na to ustawienia 
opóźnienia pobudzenia i zerowania.

Nie należy używać członów cyfrowych wraz z sygnałami przejściowymi takimi jak komendy komunikacyjne. Nie 
należy używać członów cyfrowych w sytuacjach, gdy nie można dopuścić losowych opóźnień trwających nawet 
tyle co jeden cykl, np. w zabezpieczeniach bardzo szybkich.
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Dopóty dopóki przez monitor napięcia przepływa prąd powyżej wartości progowej (patrz specyfikacja techniczna dla 
formy A), argument FlexLogic Cont Op 1 VOn jest nastawiony (dla zestyku wejściowego 1—odpowiednie argumenty 
przewidziano dla każdego zestyku wyjściowego). Jeżeli obwód wyjściowy ma dużą rezystancję albo nastąpi przerwanie 
prądu DC, prąd podtrzymujący spadnie poniżej wartości progowej i nastawiony zostanie argument FlexLogic Cont Op 1 VOff. 
W konsekwencji można wykorzystać stan tych argumentów jako wskaźniki integralności obwodów ze wstawionymi 
zestykami typu forma A.

Przykład 1: Monitorowanie ciągłości obwodu wyzwalającego wyłącznika
W wielu zastosowaniach pożądane jest monitorowanie ciągłości obwodu wyzwalającego wyłącznika, aby umożliwić 
wykrycie problemów, zanim konieczna będzie operacja wyzwolenia. Uznaje się, że obwód jest sprawny, gdy monitor 
napięcia podłączony na wyjściowym zestyku wyzwalającym wykrywa niski poziom prądu, znacznie poniżej prądu 
zadziałania cewki wyzwalającej wyłącznik. Jeżeli obwód wykazuje dużą rezystancję, prąd podtrzymujący spada poniżej 
wartości progowej monitora i ogłoszony zostaje alarm.

W większości obwodów do kontroli wyłącznika cewka wyzwalająca jest podłączona szeregowo a zestyk pomocniczy 
wyłącznika jest otwarty wtedy, gdy wyłącznik jest otwarty (patrz rysunek). Aby zapobiec niechcianym alarmom w takiej 
sytuacji, logika monitorowania obwodu wyzwalającego musi uwzględniać pozycję wyłącznika.

Figure 5-148: Obwód wyzwalający - przykład 1

Przyjmijmy, że zestyk wyjściowy H1 jest zestykiem wyzwalającym. Za pomocą ustawień zestyków wyjściowych nadaje się 
temu wyjściu nazwę identyfikacyjną np. „Cont Op 1”. Przyjmijmy, że zestyk pomocniczy 52a wyłącznika jest podłączony do 
zestyku wejściowego H7a w celu monitorowania stanu wyłącznika. Za pomocą ustawień zestyków wejściowych nadaje się 
temu wejściu nazwę identyfikacyjną np. „Cont Ip 1” i nastawia się go na „On”, gdy wyłącznik jest zamknięty. Wskazane są 
ustawienia pozwalające wykorzystać człon cyfrowy 1 do monitorowania obwodu wyzwalającego wyłącznika 
(przedstawiony przykład z EnerVista).



CHAPTER 5: USTAWIENIA CZŁONY STEROWANIA

C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL 5-293

5

Przykład 2: Monitorowanie ciągłości obwodu wyzwalającego wyłącznika
Jeżeli wymagane jest ciągłe monitorowanie obwodu wyzwalającego niezależnie od pozycji wyłącznika (otwarty czy 
zamknięty), konieczne jest zastosowanie metody, która utrzyma przepływ prądu monitorowania przez obwód 
wyzwalający, gdy wyłącznik jest otwarty (co przedstawiono na poniższym rysunku). Można to osiągnąć podłączając 
odpowiedni rezystor (patrz rysunek) na zestyku pomocniczym w obwodzie wyzwalającym. W tym przypadku nie jest 
wymagane nadzorowanie obwodu monitorowania za pomocą pozycji wyłącznika – w ustawieniu BLOCK wybrano opcję 
„Off”. W tym przypadku ustawienia wyglądają, jak poniżej (przedstawiony przykład z EnerVista).

Figure 5-149: Obwód wyzwalający - przykład 2

5.8.9  Liczniki cyfrowe
SETTINGS  CONTROL ELEMENTS  DIGITAL COUNTERS  COUNTER 1(8)

Połączenie przewodowe dla dwóch powyższych przykładów ma zastosowanie zarówno do zestyków typu forma A 
z monitorowaniem napięcia jak i do zestyku półprzewodnikowego z monitorowaniem napięcia.

 COUNTER 1
  COUNTER 1

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 COUNTER 1 NAME:
Counter 1

Zakres: do 12 znaków alfanumerycznych
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Przewidziano osiem jednakowych liczników cyfrowych ponumerowanych od 1 do 8. Licznik cyfrowy zlicza przejścia między 
stanami - z logicznego 0 na logiczne 1. Licznik służy do zliczania operacji np. pobudzeń członu, zmian stanu zewnętrznego 
zestyku (np. pomocniczego przełącznika wyłącznika) lub impulsów z licznika watogodzinowego.

COUNTER 1 UNITS — przypisuje etykietę w celu wskazania jednostek dotyczących cyfrowych przejść, które będą zliczane. 
Etykieta jednostek pojawia się w odpowiednim statusie wartości rzeczywistych.

COUNTER 1 PRESET — nastawia wartość licznika na wymaganą wartość wstępną przed rozpoczęciem operacji zliczania, np. 
gdy zamierzamy zainstalować przekaźnik zastępczy zamiast obecnie eksploatowanego lub w czasie pracy licznika.

COUNTER 1 COMPARE — nastawia wartość, z którą porównywana jest narosła wartość licznika. Przewidziano trzy 
argumenty wyjścia FlexLogic służące do sygnalizowania, czy bieżąca wartość jest ‘większa niż (HI)’, ‘równa (EQL)’ czy 
‘mniejsza niż (LO)’ wartość nastawiona.

COUNTER 1 UP — służy do wyboru argumentu FlexLogic do powiększania przyrostowego wartości licznika. Odebranie 
załączonego wejścia UP w momencie, gdy narosła wartość osiągnęła limit równy +2,147,483,647, licznik przechodzi na –
2,147,483,648.

COUNTER 1 DOWN — służy do wyboru argumentu FlexLogic do zmniejszania wartości licznika. Odebranie załączonego 
wejścia DOWN w momencie, gdy narosła wartość osiągnęła limit równy -2,147,483,648, licznik przechodzi na 
+2,147,483,647.

COUNTER 1 BLOCK — służy do wyboru argumentu FlexLogic do blokowania operacji zliczania. Wszystkie argumenty licznika 
zostają zablokowane.

CNT1 SET TO PRESET — służy do wyboru argumentu FlexLogic do nastawiania licznika na wstępnie ustaloną wartość. Licznik 
nastawia się na wstępnie ustaloną wartość w następujących sytuacjach:

• Gdy licznik jest załączony a argument CNT1 SET TO PRESET ma wartość 1 (gdy licznik jest załączony a argument CNT1 
SET TO PRESET ma wartość 0, licznik nastawia się na 0)

• Gdy licznik pracuje a argument CNT1 SET TO PRESET zmienia stan z 0 na 1 (zmiana CNT1 SET TO PRESET z 1 na 0, gdy 
licznik pracuje, nie ma wpływu na zliczaną wartość)

• Gdy komenda resetowania lub resetowania/wstrzymania zostanie wysłana do licznika a argument CNT1 SET TO 
PRESET ma wartość 1 (gdy komenda resetowania lub resetowania/wstrzymania zostanie wysłana do licznika a 
argument CNT1 SET TO PRESET ma wartość 0, licznik nastawia się na 0)

COUNTER 1 RESET — służy do wyboru argumentu FlexLogic do nastawienia wartości licznika albo na „0” albo na wstępnie 
ustaloną wartość, w zależności od stanu argumentu CNT1 SET TO PRESET.

 COUNTER 1 UNITS: Zakres: do sześciu znaków alfanumerycznych

 COUNTER 1 PRESET:
0

Zakres: -2 147 483 648 do +2 147 483 647

 COUNTER 1 COMPARE:
0

Zakres: -2 147 483 648 do +2 147 483 647

 COUNTER 1 UP:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 COUNTER 1 DOWN:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 COUNTER 1 BLOCK:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 CNT1 SET TO PRESET:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 COUNTER 1 RESET:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 COUNT1 FREEZE/RESET:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 COUNT1 FREEZE/COUNT:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic
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COUNTER 1 FREEZE/RESET — służy do wyboru argumentu FlexLogic do przechwycenia (zamrożenia) narosłej wartości 
licznika i utrwalenia jej w osobnym rejestrze wraz ze wskazaniem daty i godziny operacji oraz do wyzerowania licznika.

COUNTER 1 FREEZE/COUNT — służy do wyboru argumentu FlexLogic do przechwycenia (zamrożenia) narosłej wartości 
licznika i utrwalenia jej w osobnym rejestrze wraz ze wskazaniem daty i godziny operacji oraz do kontynuowania zliczania. 
Bieżąca narosła wartość i utrwalona zamrożona wartość wraz ze skojarzonym znacznikiem daty/godziny są dostępne 
jako wartości rzeczywiste. W razie przerwy w zasilaniu sterowania wartości narosła i zamrożona zostają zapisane w 
pamięci nieulotnej w trakcie operacji wyłączania zasilania.

Figure 5-150: Logika liczników cyfrowych

5.8.10  Człony monitorowania

5.8.10.1  Menu
SETTINGS  CONTROL ELEMENTS  MONITORING ELEMENTS

 MONITORING
 ELEMENTS   BREAKER 1

 ARCING CURRENT
Patrz poniżej



  BREAKER 4
 ARCING CURRENT

  BREAKER
 FLASHOVER 1

See page 5-299

  BREAKER
 FLASHOVER 2

  BREAKER RESTRIKE 1
 

See page 5-304
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5.8.10.2  Prąd wyładowania łukowego wyłącznika
SETTINGS  CONTROL ELEMENTS  MONITORING ELEMENTS  BREAKER 1(4) ARCING CURRENT

Na każdy bank CT przewidziano jeden człon reagujący na prąd wyładowania łukowego wyłącznika, przy czym dostępne są 
co najmniej dwa człony. Człon ten oblicza szacunkowe zużycie na fazę zestyków wyłącznika poprzez pomiar i scalenie 
kwadratu prądu przepływającego przez zestyki wyłącznika w postaci wyładowania łukowego. Te wartości na fazę są 
dodawane do sumarycznych wartości całkowitych dla poszczególnych faz i porównywane z zaprogramowaną wartością 
progową. W przypadku przekroczenia wartości progowej w dowolnej fazie przekaźnik może nastawić argument wyjścia na 
„1”. Sumaryczna wartość dla poszczególnych faz może być wyświetlana jako wartość rzeczywista.

Działanie układu przedstawiono na poniższym schemacie logicznym. Do inicjowania tego elementu wykorzystuje się ten 
sam argument wyjścia, który wybrano do uruchomienia przekaźnika wyjściowego służącego do wyzwalania wyłącznika, 
wskazując na rozpoczęcie sekwencji wyzwalania. Opóźnienie zostaje wprowadzone pomiędzy zainicjowaniem a 
uruchomieniem scalania przepływu prądu przez wyłącznik, zanim dojdzie do rozdzielenia się zestyków. Ten przedział czasu 
uwzględnia czas zadziałania przekaźnika wyjściowego, wszelkich innych przekaźników pomocniczych oraz mechanizmu 

  BREAKER RESTRIKE 3
 

  VT FUSE FAILURE 1
 

See page 5-306



  VT FUSE FAILURE 4
 

  OPEN POLE
 

See page 5-308


 THERMAL OVERLOAD (GRUPA 
1: ZABEZPIECZENIE 

See page 5-311

 BREAKER 1
 ARCING CURRENT  BKR 1 ARC AMP

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 BKR 1 ARC AMP
SOURCE: SRC 1

Zakres: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

 BKR 1 ARC AMP INT-A:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic



 BKR 1 ARC AMP INT-C:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BKR 1 ARC AMP
DELAY: 0.000 s

Zakres: 0.000 do 65.535 s w krokach po 0.001

 BKR 1 ARC AMP LIMIT:
1000 kA2-cyc

Zakres: 0 do 50000 kA2-cykl w krokach po 1

 BKR 1 INTERRUPTION
RATING: 31.5 kA

Zakres: 0.0 do 100.0 kA w krokach po 0.1

 BKR 1 CLR ARC AMPS:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BKR 1 ARC AMP BLOCK:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BKR 1 ARC AMP
TARGET: Samozerowanie

Zakres: Samozerujące, zatrzaskowe, wyłączone

 BKR 1 ARC AMP
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone
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wyłącznika. Aby uzyskać maksymalną dokładność pomiarów, należy zmierzyć przedział czasu pomiędzy zmianą stanu 
argumentu (z 0 na 1) a rozdzieleniem się zestyków dla konkretnej instalacji. Scalanie mierzonego prądu trwa nadal przez 
100 ms, co, jak się oczekuje, obejmie cały okres wyładowania łukowego.

Element jest zaprogramowany do wykonywania obliczeń czasu trwania zwarć. Czas trwania zwarcia definiuje się jako 
czas od zadziałania detektora zakłóceń, co ma miejsce przed zainicjowaniem tego elementu, do wyzerowania 
wewnętrznej niskonastawnej funkcji nadprądowej. Wprowadzono korekcję, aby uwzględnić niezerowy czas zerowania 
funkcji nadprądowej.

Prądy wyładowania łukowego wyłącznika i wartości czasu trwania zwarcia są dostępne w menu ACTUAL VALUES  
RECORDS  MAINTENANCE  BREAKER 1(4).

BKR 1 ARC AMP INT-A(C) — służy do wyboru tych samych argumentów wyjścia, które skonfigurowano do uruchomienia 
przekaźników wyjściowych służących do wyzwalania wyłącznika. W zastosowaniach z wyzwalaniem trójbiegunowym 
należy skonfigurować ten sam argument do inicjowania obliczeń prądu wyładowania łukowego dla biegunów A, B i C 
wyłącznika. W zastosowaniach z wyzwalaniem jednobiegunowym należy skonfigurować argumenty wyzwalania osobno 
dla poszczególnych biegunów w celu inicjowania obliczeń dla tych biegunów, w których faktycznie doszło do wyzwolenia.

BKR 1 ARC AMP DELAY — to ustawienie służy do programowania opóźnienia od momentu zainicjowania sekwencji 
wyzwalania do momentu, gdy zestyki wyłącznika powinny się rozdzielić, co rozpoczyna scalanie mierzonego prądu.

BKR 1 ARC AMP LIMIT — służy do wyboru wartości progowej, powyżej której nastawiony zostanie argument wyjścia.

BKR 1 CLR ARC AMPS — służy do wyboru argumentu FLexLogic Operand do kasowania zsumowanych wartości I2t (kA2-cykl), 
resetowania  pozycji czasu trwania zwarć (czas zadziałania wyłącznika), kasowania wartości ARCING AMPS (kA2-cykl) i AMP 
MAX (kA) z ostatniego zdarzenia.

BKR 1 INTERUPTION RATING — to ustawienie określa maksymalny znamionowy symetryczny prąd przerywania dla danego 
wyłącznika.

Figure 5-151: Pomiar prądu wyładowania łukowego
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Figure 5-152: Logika prądu wyładowania łukowego wyłącznika
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5.8.10.3  Przeskok iskry na wyłączniku
SETTINGS  CONTROL ELEMENTS  MONITORING ELEMENTS  BREAKER FLASHOVER 1(2)

Detekcja przeskoku iskry na wyłączniku bazuje na następujących warunkach:

• wyłącznik otwarty,

• spadek różnicy napięcia oraz

• zmierzony prąd przeskoku iskry przepływający przez wyłącznik.

Ponadto układ znajduje zastosowanie w przypadkach, gdy na wyłączniku dostępny jest albo jeden albo dwa zestawy 
napięć trójfazowych.

Zastosowanie członu reagującego na przeskok iskry na wyłączniku z trzema VT
Gdy dostępny jest tylko jeden zestaw VT na wyłączniku, należy nastawić ustawienie BRK 1 FLSHOVR SIDE 2 SRC na opcję 
„None”. Aby wykryć stan otwartego wyłącznika w tym zastosowaniu, układ sprawdza, odzyskano napięcia poszczególnych 
faz (doszło do pobudzenia), czy wyłącznik ma stan otwarty (zestyk wejściowy wskazujący na status wyłącznika jest 
wyłączony) i czy nie przepływa prąd przeskoku iskry. Przekaźnik musi być wyposażony w zestyk wskazujący status 
wyłącznika. W tej części logiki nie uznaje się różnicy napięcia za warunek otwartego wyłącznika.

 BREAKER
 FLASHOVER 1  BKR 1 FLSHOVR

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 BKR 1 FLSHOVR SIDE 1
SRC: SRC 1

Zakres: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

 BKR 1 FLSHOVR SIDE 2
SRC: Brak

Zakres: None, SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

 BKR 1 STATUS CLSD A:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic



 BKR 1 STATUS CLSD C:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BKR 1 FLSHOVR V PKP:
0.850 pu

Zakres: 0,004 do 1,500 pu w krokach po 0.001

 BKR 1 FLSHOVR DIFF V
PKP: 1000 V

Zakres: 0 do 100000 V w krokach po 1

 BKR 1 FLSHOVR AMP
PKP: 0.600 pu

Zakres: 0,020 do 1,500 pu w krokach po 0.001

 BKR 1 FLSHOVR PKP
DELAY: 0.100 s

Zakres: 0.000 do 65.535 s w krokach po 0.001

 BKR 1 FLSHOVR SPV A:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic



 BKR 1 FLSHOVR SPV C:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BKR 1 FLSHOVR BLOCK:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BKR 1 FLSHOVR
TARGET: Samozerowanie

Zakres: Samozerujące, zatrzaskowe, wyłączone

 BKR 1 FLSHOVR
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone
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Detekcja przeskoku iskry resetuje się, jeżeli prąd spadnie z powrotem do zera, wyłącznik zamknie się lub wybrany 
argument FlexLogic do nadzoru zmieni się na wysoki. W przypadku używania nadzoru poprzez ustawienia BRK 1 FLSHOVR 
SPV A, BRK 1 FLSHOVR SPV B i BRK 1 FLSHOVR SPV c zaleca się wybór argumentu wyzwolenia, który nie pozwoli na pobudzenie 
członu reagującego na przeskok iskry przed wyzwoleniem.

Detekcję przeskoku iskry można wykorzystać dla alarmu zewnętrznego, ponowienia wyzwolenia wyłącznika lub zasilenia 
przekaźnika blokującego.

Rozważmy następującą konfigurację:

Prądy fazowe źródła 1 (SRC1) to przekładniki prądowe linii zasilającej a napięcia fazowe to przekładniki napięciowe szyny a 
zestyk wejściowy 1 nastawia się jako zestyk 52a wyłącznika. Warunki przed detekcją przeskoku iskry:

• status 52a = 0

• VAg, VBg lub VCg jest większe od ustawienia pobudzenia

• IA, IB, IC = 0; przez wyłącznik nie przepływa prąd

• VA jest większe od pobudzenia (nie dotyczy tego układu)

Warunki w momencie detekcji przeskoku iskry:

• status 52a = 0

• IA, IB lub IC jest większe od prądu pobudzenia przepływającego przez wyłącznik

• VA jest większe od pobudzenia (nie dotyczy tego układu)

Zastosowanie członu reagującego na przeskok iskry na wyłączniku z sześcioma VT
Różnica napięcia dla poszczególnych faz jest zbliżona do zera, gdy wyłącznik jest zamknięty. Jest to wartość znacznie 
niższa od jakiegokolwiek minimalnego napięcia pobudzenia. Należy wybrać poziom ustawienia BRK 1 FLSHOVR DIFF V PKP 
na mniej niż różnica napięć zmierzona na wyłączniku, gdy rezystory zamkniętego lub otwartego wyłącznika są 
pozostawione w eksploatacji. Przed przeskokiem iskry różnica napięcia jest większa od BRK 1 FLSHOVR DIFF V PKP. Dotyczy 
to albo różnicy pomiędzy dwoma występującymi napięciami na fazę albo sytuacji, gdy napięcie z jednej strony wyłącznika 
spadło do zera (linia odłączona od zasilania), co najmniej jedno napięcie na fazę jest większe od ustawienia BRK 1 FLSHOVR 
V PKP i przez bieguny wyłącznika nie przepływa prąd. W trakcie przeskoku iskry na wyłączniku napięcia poszczególnych faz 
po obu stronach wyłącznika spadają poniżej wartości pobudzenia zdefiniowanej w ustawieniu BRK 1 FLSHOVR V PKP, 
różnica napięcia spada poniżej ustawienia pobudzenia i wykryty zostaje prąd przeskoku iskry. Te warunki przeskoku iskry 
inicjują argumenty pobudzenia FlexLogic i uruchamiają timer BRK 1 FLSHOVR PKP DELAY .

To zastosowanie nie wymaga detekcji statusu wyłącznika za pośrednictwem zestyku 52a, ponieważ wykorzystuje ono 
różnicę napięcia większą od ustawienia BRK 1 FLSHOVR DIFF V PKP. Jednak monitorowanie zestyku wyłącznika zapewnia 
stabilność układu.

Napięcia muszą być obecne przed warunkami przeskoku iskry. Jeżeli za wyłącznikiem na linii (lub linii zasilającej) 
umieszczono trzy przekładniki napięciowe a wyłącznik w dalszej części instalacji jest otwarty, zmierzony napięcia 
jest równe zero i człon reagujący na przeskok iskry nie zostaje zainicjowany.
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Rozważmy następującą konfigurację:

Prądy fazowe źródła 1 (SRC1) to przekładniki prądowe a napięcia fazowe to przekładniki napięciowe szyny. Napięcia 
fazowe źródła 2 (SRC2) to przekładniki napięciowe linii. Zestyk wejściowy 1 jest nastawiony jako zestyk 52a wyłącznika 
(opcjonalnie).

Warunki przed detekcją przeskoku iskry:

• VA jest większe od pobudzenia

• IA, IB, IC = 0; przez wyłącznik nie przepływa prąd

• status 52a = 0 (opcjonalnie)

Warunki w momencie detekcji przeskoku iskry:

• VA jest mniejsze od pobudzenia

• VAg, VBg lub VCg jest mniejsze od ustawienia pobudzenia

• IA, IB lub IC jest większe od prądu pobudzenia przepływającego przez wyłącznik

• status 52a = 0 (opcjonalnie)

Ustawienia
BRK 1 FLSHOVR SIDE 1 SRC — to ustawienie wskazuje źródło sygnału wykorzystywane do podawania napięć trójfazowych i 
prądów trójfazowych z jednej strony wyłącznika. Dla źródła wybranego jako ustawienia należy skonfigurować napięcia i 
prądy fazowe wyłącznika, nawet jeżeli na wyłączniku dostępne są tylko trzy przekładniki napięciowe.

BRK 1 FLSHOVR SIDE 2 SRC — to ustawienie wskazuje źródło sygnału wykorzystywane do podawania innego zbioru napięć 
trójfazowych zawsze, gdy na wyłączników dostępnych jest sześć przekładników napięciowych.

BRK 1 STATUS CLSD A do BRK 1 STATUS CLSD C — te ustawienia wskazują argumenty FlexLogic służące do sygnalizowania 
otwartego statusu wyłącznika. Można wybrać osobny argument FlexLogic do wykrywania statusu poszczególnych 
biegunów wyłącznika i zapewnienia detekcji przeskoku iskry. Zalecane ustawienie to zestyk 52a wyłącznika lub inny 
argument definiujący otwarty status biegunów wyłącznika.

BRK 1 FLSHOVR V PKP — to ustawienie wskazuje poziom pobudzenia dla napięć fazowych z obu stron wyłącznika. Jeżeli 
dostępnych jest sześć przekładników napięciowych, otwarcie wyłącznika prowadzi do dwóch możliwych kombinacji – 
„żywe” napięcia tylko z jednej strony wyłącznika lub „żywe” napięcia z obu stron wyłącznika. W każdym przypadku układ 
zostaje nastawiony na detekcję przeskoku iskry po wykryciu napięcia powyżej wybranej wartości. Ustawienie BRK FLSHOVR 
V PKP należy nastawić na od 85 do 90% napięcia znamionowego.

BRK 1 FLSHOVR DIFF V PKP — to ustawienie wskazuje poziom pobudzenia dla różnicy napięcia fazowego, gdy na wyłączniku 
dostępne są dwa przekładniki napięciowe na fazę. Różnica napięcia pobudzenia powinna być niższa od monitorowanej 
różnicy napięcia, gdy rezystory zamkniętego lub otwartego wyłącznika pozostawiono w eksploatacji. Ustawienie wybiera 
się jako różnicę w woltach strony pierwotnej pomiędzy źródłami.

Człon zadziała tylko wtedy, gdy napięcia doziemne fazowe są podłączone do zacisków przekaźnika. Człon 
reagujący na przeskok iskry nie zadziała, jeżeli zostaną zastosowane napięcia trójkątowe.
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BRK 1 FLSHOVR AMP PKP — to ustawienie wskazuje prąd normalnego obciążenia, który może przepływać przez wyłącznik. W 
zależności od zastosowania zabezpieczenia na wypadek przeskoku iskry prąd przeskoku iskry może wahać się od 
poziomów prądu ładowania, gdy linia jest wyłączona spod napięcia (wszystkie wyłączniki linii otwarte) do wartości 
znacznie powyżej maksymalnego obciążenia linii (linii zasilającej) (linia/linia zasilająca podłączona do obciążenia).

BRK 1 FLSHOVR SPV A to BRK 1 FLSHOVR SPV C — te ustawienia wskazują argumenty FlexLogic (na poszczególne bieguny 
wyłącznika), które nadzorują działanie członu na fazę. Nadzór może być zapewniony poprzez działanie innych członów 
zabezpieczenia, zab. na wypadek usterki wyłącznika oraz komendy zamknięcia i wyzwolenia. Po zresetowaniu się 
wybranego argumentu FlexLogic zostaje zastosowane opóźnienie równe sześciokrotności cyklu.

BRK FLSHOVR PKP DELAY — to ustawienie wskazuje opóźnienie od momentu wykrycia warunku pobudzenia do czasu 
zadziałania.
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Figure 5-153: Logika zab. przed przeskokiem iskry na wyłączniku
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5.8.10.4  Zapłon ponowny późny wyłącznika
SETTINGS  CONTROL ELEMENTS  MONITORING ELEMENTS  BREAKER RESTRIKE 1(3)

Na każdy moduł DSP w C60 przewidziano jeden człon zapłonu ponownego późnego wyłącznika.

Zgodnie z normą IEEE C37.100 pt. Standardowe definicje IEEE dla aparatury rozdzielczej wg normy (IEEE Standard 
Definitions for Power Switchgear), zapłon ponowny późny rozumie się jako „wznowienie prądu pomiędzy zestykami 
łącznika w trakcie operacji otwierania po interwale zerowego prądu o długości ¼ cyklu przy normalnej 
częstotliwości lub dłuższym”.

Figure 5-154: Typowy kształt przebiegu zapłonu ponownego późnego i flaga detekcji

Algorytm zapłonu ponownego późnego reaguje na udane przerwanie prądu fazowego po deklaracji, że bateria 
kondensatorów jest rozłączona zgodnie ze wskazaniem biegunów wyłącznika. Jeżeli prąd wielkiej częstotliwości lub 
częstotliwości sieciowej o amplitudzie większej od wartości progowej zostanie wznowiony o co najmniej ¼ cyklu później 

 BREAKER RESTRIKE 1
  BREAKER RESTRIKE 1

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 BKR RESTRIKE 1
BLOCK: Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BREAKER RESTRIKE 1
SOURCE: SRC 1

Zakres: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

 BREAKER RESTRIKE 1
PICKUP: 0.50 pu

Zakres: 0,10 do 2,00 pu w krokach po 0.01

 BREAKER RESTRIKE 1
RST DELAY: 0.100 s

Zakres: 0.000 do 65.535 s w krokach po 0.001

 BREAKER RESTRIKE 1
HF DETECT: Załączone

Zakres: Wyłączone, włączone

 BKR RSTR 1 BKR OPEN:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BKR RSTR 1 OPEN CMD:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BKR RSTR 1 CLS CMD:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BREAKER RESTRIKE 1
TARGET: Samozerowanie

Zakres: Samozerujące, zatrzaskowe, wyłączone

 BREAKER RESTRIKE 1
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone
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niż przerwanie prądu fazowego, wówczas zadeklarowany zostanie warunek zapłonu ponownego późnego wyłącznika w 
odpowiedniej fazie i zostanie potwierdzony na krótko argument BRK RESTRIKE 1 OP. Użytkownik może dodać liczniki i inną 
logikę, aby usprawnić proces decyzyjny w sprawie właściwych działań po wykryciu pojedynczego zapłonu ponownego 
późnego lub serii kolejnych takich zapłonów.

Zdarzenie zapłonu ponownego późnego (argument FlexLogic) zostaje zadeklarowane, jeżeli wszystkie poniższe warunki są 
spełnione:

• prąd został początkowo przerwany,

• wyłącznik ma status otwarty,

• występuje warunek podwyższonego prądu wielkiej częstotliwości (jeżeli w ustawieniu BREAKER RESTRIKE 1 HF DETECT 
wybrano opcję Enabled, w przeciwnym razie ten warunek jest omijany), i 

• następnie prąd ponownie opadnie.

Algorytm zilustrowano na poniższym schemacie maszyny stanu.

Figure 5-155: Ilustracja algorytmu maszyny stanu do wykrywania zapłonu ponownego późnego

W ten sposób rozróżnia się samogasnący zapłon ponowny późny od stanu stałego uszkodzenia wyłącznika. To ostatnie 
może być wykrywane przez funkcję zab. na wypadek usterki wyłącznika albo regularny człon bezzwłocznego zab. 
nadprądowego. Ponadto seria szybko następujących po sobie zapłonów ponownych późnych jest wychwytywana przez 
zabezpieczenie na wypadek usterki wyłącznika lub bezzwłoczne zabezpieczenie nadprądowe.

Dla każdego członu przewidziano następujące ustawienia.

BREAKER RESTRIKE 1 FUNCTION — załącza i wyłącza działanie członu detekcji zapłonu ponownego późnego wyłącznika.

BRK RSTR 1 BLOCK — blokuje działanie członu detekcji zapłonu ponownego późnego wyłącznika.

BREAKER RESTRIKE 1 SOURCE — służy do wyboru źródła prądu dla tego członu. Do tego źródła musi być przypisany 
prawidłowy bank CT.

BREAKER RESTRIKE 1 PICKUP — wskazuje poziom pobudzenia detektora nadprądowego w wartościach jednostkowych 
prądu znamionowego CT.
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BREAKER RESTRIKE 1 RESET DELAY — wskazuje opóźnienie zerowania dla tego członu. Nastawienie na „0 ms” powoduje że 
argument FlexLogic jest pobudzany na tylko 1/8 cyklu zasilania.

BREAKER RESTRIKE 1 HF DETECT — załącza/wyłącza detekcję wzorca wielkiej częstotliwości (HF), gdy nastąpi zapłon 
ponowny późny wyłącznika. Wzorzec wielkiej częstotliwości jest typowy dla zastosowań z bateriami kondensatorów, 
kablami i długimi liniami przesyłowymi.

BRK RSTR 1 BRK OPEN — przypisuje argument FlexLogic wskazujący otwartą pozycję wyłącznika. Musi on mieć logiczne „1”, 
gdy wyłącznik jest otwarty. Ważne jest, aby przypisać albo zestyk 52 z tym ustawieniem lub komendę zamykania 
wyłącznika z ustawieniem BRK RSTR 1 CLS CMD, aby zapewnić jasne wskazanie statusu wyłącznika do przekaźnika.

BRK RSTR 1 OPEN CMD — przypisuje argument  FlexLogic sygnalizujący komendę otwarcia wyłącznika. Musi on mieć 
logiczne „1”, gdy wyłącznik jest otwierany albo ręcznie albo z logiki zabezpieczenia.

BRK RSTR 1 CLS CMD — przypisuje argument  FlexLogic sygnalizujący komendę zamknięcia wyłącznika. Musi on mieć 
logiczne „1”, gdy wyłącznik jest zamykany.

Figure 5-156: Logika zab. na wypadek zapłonu ponownego późnego wyłącznika

5.8.10.5  Usterka bezpiecznika VT
SETTINGS  CONTROL ELEMENTS  MONITORING ELEMENTS  VT FUSE FAILURE 1(4)

Każde źródło sygnału zawiera układ zab. na wypadek usterki bezpiecznika VT.

Detektor usterek bezpiecznika VT służy do alarmowania i/lub blokowania członów, które działają nieprawidłowo z powodu 
całkowitej lub częściowej utraty potencjału AC wywołanej jednym lub wieloma przepalonymi bezpiecznikami. Blokować (za 
pośrednictwem wejścia BLOCK) można m.in. człon odległościowy, nadprądowy ograniczony napięciowo i prądowy 
kierunkowy.

Występują dwie klasy usterek bezpiecznika:

• Klasa A — utrata jednej lub dwóch faz

 VT FUSE FAILURE 1
  VT FUSE FAILURE 1

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 VT FUSE FAILURE 1
ALARM DELAY: 1.000 s

Zakres: 0.000 do 65.535 s w krokach po 0.001

 NEUTRAL WIRE OPEN 1
DETECTION: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone

 NEUTRAL WIRE OPEN 1
3 HARM PKP: 0.100 pu

Zakres: 0,004 do 3,000 pu w krokach po 0.001
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• Klasa B — utrata wszystkich trzech faz

Dla każdej klasy wymagane są inne środki detekcji. Usterki klasy A są sygnalizowane znacznym poziomem składowej 
przeciwnej napięcia, zaś usterki klasy B sygnalizowane są obecnością składowej zgodnej prądu i nieznaczną ilością 
składowej zgodnej napięcia. Ponadto szybki spadek amplitudy napięć fazowych z poziomu napięcia prawidłowego bez 
zakłócenia prądu może sygnalizować warunki usterki bezpiecznika VT. Te wyszczególnione oznaki usterki bezpiecznika 
mogą też wystąpić, gdy w sieci obecne są zwarcia, dlatego przewidziano sposoby wykrywania zwarć i wstrzymywania 
deklaracji usterki bezpiecznika w trakcie tych zdarzeń.

Po zadeklarowaniu warunku usterki bezpiecznika zostaje on utrzymany do momentu, gdy zniknie jego przyczyna.

Wprowadzono dodatkowy warunek w celu wstrzymania deklaracji usterki bezpiecznika, gdy monitorowany obwód 
zostanie wyłączony spod napięcia; zarówno składowa zgodna napięcia jak i prądu są poniżej poziomów wartości 
progowych.

VT FUSE FAILURE 1 FUNCTION — załącza i wyłącza zab. na wypadek usterki bezpiecznika dla członu zab. na wypadek usterki 
bezpiecznika VT ze źródłem 1.

NEUTRAL WIRE OPEN 1 DETECTION — załącza i wyłącza funkcję detekcji otwartego przewodu neutralnego VT. W przypadku 
połączenia VT w trójkąt nie należy załączać tej funkcji, ponieważ dla VT podłączonego w trójkąt nie ma przewodu 
zerowego.

NEUTRAL WIRE OPEN 1 3 HRAM PKP — wskazuje poziom pobudzenia trzeciej harmonicznej w sygnale 3V0, aby nastąpiło 
pobudzenie logiki NEUTRAL WIRE OPEN DETECTION.

Napięciem podstawowym dla tego członu jest ustawienie PHASE VT SECONDARY w przypadku przekładników napięciowych 
połączonych w gwiazdę oraz (PHASE VT SECONDARY)/  w przypadku przekładników napięciowych połączonych w trójkąt. 
Ustawienie można znaleźć w menu SETTINGS  SYSTEM SETUP  AC INPUTS  VOLTAGE BANK  PHASE VT SECONDARY.
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Figure 5-157: Logika zab. na wypadek usterki bezpiecznika VT

5.8.10.6  Detektor otwartych biegunów
SETTINGS  CONTROL ELEMENTS  MONITORING ELEMENTS  OPEN POLE

 OPEN POLE
  OPEN POLE FUNCTION:

Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 OPEN POLE BLOCK:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 OPEN POLE VOLTAGE
SUPV: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone

 OPEN POLE CURRENT
PKP: 0.050 pu

Zakres: 0,020 do 30,000 pu w krokach po 0.001

 OPEN POLE LINE XC1:
9999,9 Ω

Zakres: 300.0 do 9999.9 Ω w krokach co 0.001

 OPEN POLE LINE XC0:
9999,9 Ω

Zakres: 300.0 do 9999.9 Ω w krokach co 0.001

 OPEN POLE REM CURR
PKP: 0.050 pu

Zakres: 0,020 do 30,000 pu w krokach po 0.001

 OPEN POLE MODE:
Accelerated

Zakres: Accelerated, Traditional
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Detektor otwartych biegunów ma rozpoznawać otwarty biegun wyłącznika linii. Układ monitoruje zestyki pomocnicze 
wyłącznika, prąd w obwodzie i opcjonalnie napięcie na linii. Układ generuje argumenty wyjściowe służące do blokowania 
selektora faz i niektórych konkretnych członów zabezpieczenia, co zapobiega nieprawidłowemu zadziałaniu w czasie 
przerwy beznapięciowej w cyklu jednobiegunowego SPZ.

Układ deklaruje, że biegun jest otwarty w momencie wystawienia wyzwolenia jednobiegunowego.

W zastosowaniach dwuwyłącznikowych i półtorawyłącznikowych stan otwartego bieguna jest deklarowany, gdy 
prawdziwy jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

• oba wyłączniki mają otwarty biegun na tej samej fazie

• prąd na linii spadł poniżej wartości progowej

• prąd i napięcie na linii spadły poniżej wartości progowej

Funkcja reagująca na otwarte bieguny wykorzystuje sygnały zdefiniowane w ustawieniu GROUPED ELEMENTS  SETTING 
GROUP 1(6)  DISTANCE  DISTANCE SOURCE. Nadzór napięcia można stosować tylko w przypadku VT połączonych w 
gwiazdę po stronie linii wyłącznika.

OPEN POLE CURRENT PICKUP — to ustawienie określa wartość progową prądu, poniżej której deklarowany jest otwarty 
biegun.

OPEN POLE LINE XC1 — określa reaktancję składowej zgodnej dla całej linii. Jeżeli zastosowano dławiki kompensacyjne, ta 
wartość jest kapacytancją wypadkową linii i dławików zainstalowanych pomiędzy wyłącznikami linii. Wartość wprowadza 
się w omach strony wtórnej. To ustawienie jest istotne, jeżeli ma zostać wykryty stan otwartego bieguna na odległym 
końcu linii i wykorzystany przez przekaźnik.

OPEN POLE LINE XC0 — określa reaktancję składowej zerowej dla całej linii. Jeżeli zastosowano dławiki kompensacyjne, ta 
wartość jest kapacytancją wypadkową linii i dławików zainstalowanych pomiędzy wyłącznikami linii. Nie należy 
wprowadzać tej wartości w omach strony wtórnej. To ustawienie jest istotne, jeżeli ma zostać wykryty stan otwartego 
bieguna na odległym końcu linii i wykorzystany przez przekaźnik (argument FlexLogic OPEN POLE REM OP).

OPEN POLE REM CURR PKP — określa poziom pobudzenia dla prądu na odległym końcu oszacowanego przez przekaźnik jako 
prąd lokalny skompensowany obliczonym prądem ładowania. Ten ostatni oblicza się na podstawie lokalnych napięć i 
kapacytancji linii. To ustawienie jest istotne, jeżeli ma zostać wykryty stan otwartego bieguna na odległym końcu linii i 
wykorzystany przez przekaźnik (argument FlexLogic OPEN POLE REM OP).

OPEN POLE MODE — służy do wyboru trybu działania funkcji reagującej na otwarte bieguny. Gdy wybierzemy tryb 
przyspieszony (“Accelerated”), otwarty biegun zostanie zadeklarowany ½ cykl po zadziałaniu wyjścia wyzwalającego i 
przed otwarciem się bieguna wyłącznika. To blokuje pętle odległościowe związane ze zwartą fazą i selektorem faz i uzbraja 
wyjście wyzwalające, aby wygenerować wyzwalania trójbiegunowe dla następnego zwarcia. Jeżeli zwarcie rozwinie się w 
zwarcie wielofazowe, zanim biegun wyłącznika otworzy się dla pierwszego zwarcia, pozostałe sprawne pętle 
odległościowe zainicjują wyzwalanie trójbiegunowe. Gdy wybierzemy tryb tradycyjny (“Traditional”), wówczas otwarty 
biegun zostanie zadeklarowany tylko po tym, jak wyłącznik otworzy się i prąd zniknie. Jeżeli zwarcie rozwinie się w zwarcie 
wielofazowe, zanim biegun wyłącznika otworzy się dla pierwszego zwarcia, selektor faz zmieni rodzaj zwarcia ze zwarcia 
pojedynczej linii z ziemią na zwarcie wielofazowe, co zainicjuje wyzwalanie trójbiegunowe.

OPEN POLE DETECTION — służy do wyboru sygnałów służących do wykrywania warunku otwartego bieguna. Gdy 
wybierzemy wartość “I AND V AND CBaux”, do stwierdzenia warunków otwartego bieguna zostaną wykorzystane zestyki 
52 wyłącznika i prąd z opcjonalnymi sygnałami napięciowymi. W przypadku opcji “I AND V only” używa się tylko prądu z 
opcjonalnymi sygnałami napięciowymi.

Dla wygody pozycja biegunów wyłącznika określona w funkcji sterowania wyłącznikiem i dostępna jako argument 
FlexLogic BREAKER 1ΦA CLSD poprzez BREAKER 1 ΦC CLSD i BREAKER 1 OOS są używane przez funkcję reagującą na otwarte 
bieguny, jeżeli wybrano wartość “I AND V AND CBaux”.

 OPEN POLE DETECTION:
I AND V AND CBaux

Zakres: I AND V AND CBaux, I AND V only

 OPEN POLE TARGET:
Samozerowanie

Zakres: Samozerujące, zatrzaskowe, wyłączone

 OPEN POLE EVENTS:
Wyłączone

Zakres: Załączona/Wyłączona
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Dla prawidłowego działania detektora otwartych biegunów konieczne jest załączenie i prawidłowe skonfigurowanie 
funkcji sterowania wyłącznikami, wyjść wyzwalających i SPZ jednobiegunowego. W przypadku konfiguracji z tylko jednym 
wyłącznikiem należy nastawić BREAKER 2 FUNCTION na “Enabled” a BREAKER 2 OUT OF SV na “On” (szczegółowe informacje, 
patrz punkt Sterowanie wyłącznikiem, we wcześniejszej części tego rozdziału).

Figure 5-158: Logika detektora otwartych biegunów (Arkusz 1 z 2)
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Figure 5-159: Logika detektora otwartych biegunów (Arkusz 2 z 2)

5.8.10.7  Zabezpieczenie przeciążeniowe cieplne (ANSI 49)
SETTINGS  CONTROL ELEMENTS  MONITORING ELEMENTS  THERMAL OVERLOAD PROTECTION  
THERMAL PROTECTION 1(2)

 THERMAL
 PROTECTION 1  THERMAL PROTECTION 1

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 THERMAL PROTECTION 1
SOURCE: SRC1

Zakres: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

 THERMAL PROTECTION 1
BASE CURR: 0.80 pu

Zakres: 0,20 do 3,00 pu w krokach po 0.01

 THERMAL PROTECTION 1
k FACTOR: 1.10

Zakres: 1,00 do 1,20 w krokach po 0,05

 THERM PROT 1 TRIP
TIME CONST: 45 min

Zakres: 1 do 1000 min w krokach po 1

 THERM PROT 1 RESET
TIME CONST: 45 min

Zakres: 1 do 1000 min w krokach po 1

 THERM PROT 1 MINIM
RESET TIME: 20 min

Zakres: 1 do 1000 min w krokach po 1

 THERM PROT 1 RESET:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 THERM PROT 1 BLOCK:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 THERMAL PROTECTION 1
TARGET: Samozerowanie

Zakres: Samozerujące, zatrzaskowe, wyłączone

 THERMAL PROTECTION 1
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone
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Człon zabezpieczenia przeciążeniowego cieplnego odpowiada normie IEC 255-8 i służy do wykrywania warunków 
przeciążenia cieplnego w zabezpieczanych elementach sieci elektroenergetycznej. Wybierając właściwą stałą czasową, 
można wykorzystać człon do zabezpieczenia różnych elementów sieci elektroenergetycznej. Charakterystykę zimnej 
krzywej stosuje się, gdy szacowany prąd Ip wynosi mniej niż 10% prądu podstawowego. Jeżeli prąd Ip jest większy niż lub 
równy 10% prąd podstawowego, wówczas stosuje się charakterystykę krzywej gorącej. Prąd Ip szacowany jest ze stałą 
krzywą czasową dla chłodzenia i ogrzewania, która osiąga wartość końcową w dwie sekundy na sygnał zmiany skokowej 
(zmiana w górę lub w dół).

Krzywą zimną IEC255-8 definiuje się następująco:

Eq. 5-21

Krzywą gorącą IEC255-8 definiuje się następująco:

Eq. 5-22

gdzie

top = czas do zadziałania
τop = stała czasowa wyzwolenia zabezpieczenia cieplnego
I = mierzony prąd skuteczny przeciążenia
Ip = mierzony prąd skuteczny obciążenia przed wystąpieniem przeciążenia
k = współczynnik k wg IEC 255-8 zastosowany do IB, definiujący maksymalny dopuszczalny prąd powyżej prądu 
znamionowego
IB = prąd podstawowy (znamionowy) zabezpieczanego elementu

Aby zapewnić dokładność członu w przypadku warunków dużego nadmiaru prądu, ogranicza się maksymalną wartość I/(k 
x IB) do 8, nawet jeżeli w praktyce wartość ta jest przekroczona.

Czas zerowania członu zabezpieczenia przeciążeniowego cieplnego jest opóźniany według następującego wzoru:

Eq. 5-23

gdzie

τrst = stała czasowa wyzwolenia zabezpieczenia cieplnego
Tmin = ustawienie minimalnego czasu zerowania
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Figure 5-160: Przykładowe krzywe zadziałania i zerowania wg IEC 255-8

Człon zabezpieczenia przeciążeniowego cieplnego ocenia nagromadzoną energię cieplną E za pomocą poniższych 
równań obliczanych w każdym cyklu zasilania. Gdy prąd jest większy od poziomu pobudzenia,, In > k × IB, człon zaczyna 
podwyższać energię cieplną:

Eq. 5-24

Gdy prąd jest mniejszy od poziomu odpadnięcia, In > 0.97 × k × IB, człon zaczyna obniżać energię cieplną:

Eq. 5-25

gdzie

∆t to czas trwania cyklu zasilania
n to indeks cyklu zasilania
top(In) to czas wyzwolenia obliczany przy indeksie n wg równań zimnej lub gorącej krzywej wg IEC255-8
trst(In) to czas zerowania obliczany przy indeksie n wg równania czasu zerowania
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In to mierzony prąd skuteczny przeciążenia przy indeksie n
En to nagromadzona energia przy indeksie n
En – 1 to nagromadzona energia przy indeksie n – 1

Człon zabezpieczenia przeciążeniowego cieplnego usuwa argument wyjścia THERMAL PROT 1 OP, gdy E < 0.05. W nagłym 
przypadku można zresetować pamięć cieplną i argument wyjścia THERMAL PROT 1 OP, za pomocą ustawienia THERM PROT 1 
RESET. Wszystkie obliczenia są wykonywane osobno dla poszczególnych faz. Jeżeli nagromadzona energia osiągnie 
wartość 1 w dowolnej fazie, człon zabezpieczenia przeciążeniowego cieplnego zadziała i zresetuje się tylko wtedy, gdy 
energia będzie mniejsza niż 0.05 we wszystkich trzech fazach.

Table 5-37: Typowe stałe czasowe

Na rysunku przedstawiono logikę dla członu zabezpieczenia przeciążeniowego cieplnego.

Figure 5-161: Logika zabezpieczenia przeciążeniowego cieplnego

5.8.11  SPZ (ANSI 79)
SETTINGS  CONTROL ELEMENTS  AUTORECLOSE  AUTORECLOSE

Zabezpieczane urządzenia Stała czasowa Minimalny czas 
zerowania

Bateria kondensatorów 10 minut 30 minut

Linia napowietrzna 10 minut 20 minut

Dławik bezrdzeniowy 40 minut 30 minut

Szyna zbiorcza 60 minut 20 minut

Kabel podziemny 20 do 60 minut 60 minut

 AUTORECLOSE
  AR FUNCTION:

Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 AR MODE:
Mode 1 (1 & 3 Pole)

Zakres: Mode 1(1 & 3 Pole), Mode 2 (1 Pole), Mode 3 (3 
Pole-A), Mode 4 (3 Pole-B)

 Mode 1 Activation:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic
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 Mode 2 Activation:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 Mode 3 Activation:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 Mode 4 Activation:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 AR MAX NUMBER OF
SHOTS: 2

Zakres: 1, 2, 3, 4

 AR INITIATE MODE:
Protection AND CB

Zakres: Protection AND CB, Protection Only

 AR BLOCK BKR1:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 AR CLOSE TIME BKR 1:
0.10 s

Zakres: 0.1 do 655.35 s w krokach po 0.01

 AR BKR MAN CLOSE:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 AR BLK TIME UPON MAN
CLS: 10.00 s

Zakres: 0.00 do 655.35 s w krokach po 0.01

 AR 1P INIT:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 AR 3P INIT:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 AR 3P TD INIT:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 AR MULTI-P FAULT:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BKR ONE POLE OPEN:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 BKR 3 POLE OPEN:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 AR 3-P DEAD TIME 1:
0.50 s

Zakres: 0.00 do 655.35 s w krokach po 0.01

 AR 3-P DEAD TIME 2:
1.20 s

Zakres: 0.00 do 655.35 s w krokach po 0.01

 AR 3-P DEAD TIME 3:
2.00 s

Zakres: 0.00 do 655.35 s w krokach po 0.01

 AR 3-P DEAD TIME 4:
4.00 s

Zakres: 0.00 do 655.35 s w krokach po 0.01

 AR EXTEND DEAD T 1:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 AR DEAD TIME 1
EXTENSION: 0.50 s

Zakres: 0.00 do 655.35 s w krokach po 0.01

 AR RESET:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 AR RESET TIME:
60.00 s

Zakres: 0 do 655.35 s w krokach po 0.01

 AR BKR CLOSED:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic
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Układ SPZ przeznaczony jest do zastosowania w liniach przesyłowych z wyłącznikami uruchamianymi zarówno w trybie 
jednobiegunowym jak i w trybie trójbiegunowym, w układach z jednym lub dwoma wyłącznikami. Układ SPZ oferuje cztery 
programy z różnymi cyklami zadziałania w zależności od rodzaju zwarcia. Każdy z tych czterech programów można 
nastawić na wywoływanie do czterech prób samoczynnego ponownego załączania. Próby druga, trzecia i czwarta zawsze 
wykonują trójbiegunowe ponawianie zamykania i mają niezależne opóźnienia czasu przerwy beznapięciowej.

W zastosowaniach dwuwyłącznikowych istnieje możliwość wyboru sekwencji ponawiania zamykania. Sygnał ponawiania 
zamykania może zostać wysłany do tylko jednego wybranego wyłącznika, do obu wyłączników jednocześnie lub do obu 
wyłączników w kolejności (najpierw do jednego wyłącznika, a następnie, po opóźnieniu, które służy do sprawdzenia, czy 
ponowne zamykanie powiodło się, do drugiego wyłącznika). W przypadku sekwencyjnego ponawiania zamykania 
pierwszy wyłącznik powinien zamknąć się ponownie z czasem przerwy beznapięciowej jednobiegunowym lub 
trójbiegunowym w zależności od rodzaju zwarcia i trybu ponawiania zamykania; zamykanie drugiego wyłącznika powinno 
nastąpić po udanym ponownym zamknięciu pierwszego wyłącznika. W przypadku jednoczesnego ponawiania zamykania 
w pierwszej próbie oba wyłączniki powinny zamknąć się ponownie z czasem przerwy beznapięciowej jednobiegunowym 
lub trójbiegunowym w zależności od rodzaju zwarcia i trybu ponawiania zamykania.

Sygnałem służącym do inicjowania układu SPZ jest wyjście wyzwalające z zabezpieczenia. Może to być wyzwalanie 
jednobiegunowe dla zwarć jednofazowych oraz wyzwalanie trójbiegunowe dla zwarć wielofazowych. Układ SPZ ma pięć 
stanów zadziałania.

Table 5-38: Stany SPZ

 AR BLOCK:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 AR PAUSE:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 AR INCOMPLETE SEQ
TIME: 5.00 s

Zakres: 0 do 655.35 s w krokach po 0.01

 AR BLOCK BKR2:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 AR CLOSE TIME BKR2:
0.10 s

Zakres: 0.1 do 655.35 s w krokach po 0.01

 AR TRANSFER 1 TO 2:
Nie

Zakres: Tak, Nie

 AR TRANSFER 2 TO 1:
Nie

Zakres: Tak, Nie

 AR BKR1 FAIL OPTION:
Kontynuuj

Zakres: Continue, Lockout

 AR BKR2 FAIL OPTION:
Kontynuuj

Zakres: Continue, Lockout

 AR 1-P DEAD TIME:
1.00 s

Zakres: 0 do 655.35 s w krokach po 0.01

 AR BKR SEQUENCE:
1-2

Zakres: 1, 2, 1&2, 1–2, 2–1

 AR TRANSFER TIME:
4.00 s

Zakres: 0 do 655.35 s w krokach po 0.01

 AR BUS FLT INIT:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 AR EVENT:
Wyłączone

Zakres: Załączona/Wyłączona

Stan Charakterystyka

Załączone Układ ma zezwolenie na działanie

Wyłączone Układ nie ma zezwolenia na działanie
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Programy SPZ
SPZ zapewnia cztery programy, które mogą wywołać od jednej do czterech prób (cykli) ponawiania zamykania. Po 
pierwszym cyklu wszystkie kolejne ponawiane zamknięcia są zawsze trójbiegunowe. Jeżeli wybrano “1” jako maksymalną 
liczbę prób (tylko jedna próba ponawiania zamykania), a zwarcie jest trwałe, to po pierwszym ponowieniu zamykania 
układ przechodzi w stan blokady po kolejnym sygnale inicjowania.

Dla programów trójbiegunowego ponawiania zamykania (tryby 3 i 4) nastawiony zostaje argument FlexLogic AR FORCE 3-P. 
Ten argument można używać w powiązaniu z logiką wyzwalania, aby wywoływać wyzwolenie trójbiegunowe w przypadku 
zwarć jednofazowych.

Table 5-39: Programy SPZ

Poniżej opisano cztery tryby SPZ:

• 1 & 3 Pole — w tym trybie układ SPZ uruchamia timer AR 1-P DEAD TIME dla pierwszej próby, jeżeli SPZ zainicjowano 
jako jednofazowe, timer AR 3-P DEAD TIME 1, jeżeli SPZ zainicjowano jako trójbiegunowe, a timer AR 3-P DEAD TIME 2, 
jeżeli SPZ zainicjowano jako trófazowe z opóźnieniem czasowym. Jeżeli załączono dwie próby lub więcej, druga, 
trzecia i czwarta próba są zawsze trójbiegunowe i uruchamiają timery AR 3-P DEAD TIME 2(4).

• 1 Pole — w tym trybie układ SPZ uruchamia AR 1-P DEAD TIME dla pierwszej próby, jeżeli zwarcie jest jednofazowe. 
Jeżeli zwarcie jest trójfazowe lub doszło do wyzwalania trójbiegunowego na wyłączniku w trakcie zainicjowania 
jednobiegunowego, układ przechodzi do stanu blokady bez ponawiania zamykania. Jeżeli załączono dwie próby lub 
więcej, druga, trzecia i czwarta próba są zawsze trójbiegunowe i uruchamiają timery AR 3-P DEAD TIME 2(4).

• 3 Pole-A — w tym trybie układ SPZ zostaje zainicjowany tylko dla zwarć jednofazowych, chociaż zwarcie jest 
trójbiegunowe. Układ SPZ uruchamia AR 3-P DEAD TIME 1 dla pierwszej próby, jeżeli zwarcie jest jednofazowe. Jeżeli 
zwarcie jest wielofazowe, układ przechodzi w stan blokady bez ponawiania zamykania. Jeżeli załączono dwie próby 
lub więcej, druga, trzecia i czwarta próba są zawsze trójfazowe i uruchamiają timery AR 3-P DEAD TIME 2(4).

• 3 Pole-B — w tym trybie układ SPZ zostaje zainicjowany dla każdego rodzaju zwarcia i uruchamia AR 3-P DEAD TIME 1 
dla pierwszej próby. Jeżeli sygnałem inicjującym jest AR 3P TD INIT, układ uruchamia AR 3-P DEAD TIME 2 dla pierwszej 
próby. Jeżeli załączono dwie próby lub więcej, druga, trzecia i czwarta próba są zawsze trójfazowe i uruchamiają 
timery AR 3-P DEAD TIME 2(4).

Resetuj Układ ma zezwolenie na działanie i licznik cykli zostaje wyzerowany 0

Ponowne zamknięcie 
w toku

Nastąpiło zainicjowanie układu, ale cykl ponawiania zamykania jeszcze się nie zakończył 
(ani powodzeniem ani niepowodzeniem)

Blokada Układ nie ma zezwolenia na działanie dopóki nie zostanie zresetowany

Tryb Tryb SPZ Pierwsza próba Druga próba Trzecia próba Czwarta próba

Zwarcie 
jednofazow
e

Zwarcie 
wielofazow
e

Zwarcie 
jednofazow
e

Zwarcie 
wielofazow
e

Zwarcie 
jednofazow
e

Zwarcie 
wielofazow
e

Zwarcie 
jednofazow
e

Zwarcie 
wielofazow
e

1 1- i 3-
biegunowe

1-
biegunowe

3-
biegunowe

3-
biegunowe 
lub blokada

3-
biegunowe 
lub blokada

3-
biegunowe 
lub blokada

3-
biegunowe 
lub blokada

3-
biegunowe 
lub blokada

3-
biegunowe 
lub blokada

2 1-biegunowe 1-
biegunowe

Blokada 3-
biegunowe 
lub blokada

3-
biegunowe 
lub blokada

3-
biegunowe 
lub blokada

3-
biegunowe 
lub blokada

3-
biegunowe 
lub blokada

3-
biegunowe 
lub blokada

3 3-
biegunowe-A

3-
biegunowe

Blokada 3-
biegunowe 
lub blokada

Blokada 3-
biegunowe 
lub blokada

Blokada 3-
biegunowe 
lub blokada

Blokada

4 3-
biegunowe-B

3-
biegunowe

3-
biegunowe

3-
biegunowe 
lub blokada

3-
biegunowe 
lub blokada

3-
biegunowe 
lub blokada

3-
biegunowe 
lub blokada

3-
biegunowe 
lub blokada

3-
biegunowe 
lub blokada

Stan Charakterystyka
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Podstawowa operacja ponawiania zamykania
Operacja ponawiania zamykania wyznaczona jest przede wszystkim przez ustawienia AR MODE i AR BKR SEQUENCE. 
Sekwencje ponawiania zamykania są uruchamiane przez wejścia inicjujące. Sygnał inicjowania ponawiania zamykania 
kieruje układ w stan "ponownego zamykanie w toku" (ang. reclose-in-progress - RIP), potwierdzając argument FlexLogic AR 
RIP. Układ zostaje zatrzaśnięty w stanie RIP i resetuje się tylko wtedy, gdy zostanie wygenerowany argument AR CLS BKR 1 
(SPZ wyłącznik 1) lub AR CLS BKR 2 (SPZ wyłącznik 2) lub gdy układ przejdzie w stan blokady.

Czas przerwy beznapięciowej dla początkowej operacji ponawiania zamykania jest wyznaczony ustawieniem AR 1-P DEAD 
TIME, AR 3-P DEAD TIME 1 lub AR 3-P DEAD TIME 2, w zależności od rodzaju zwarcia i wybranego trybu. Po upływie czasu 
przerwy beznapięciowej układ potwierdza argumenty AR CLOSE BKR 1 lub AR CLOSE BKR 2, tak, jak nakazuje wybrana 
sekwencja. Te argumenty są zatrzaśnięte, aż wyłącznik zamknie się lub układ przejdzie w stan resetowania lub blokady.

Przewidziano trzy programy inicjowania: inicjowanie jednobiegunowe, inicjowanie trójbiegunowe oraz inicjowanie 
trójbiegunowe z opóźnieniem czasowym. Dowolne spośród tych sygnałów inicjowania ponawiania zamykania 
uruchamiają cykl ponawiania zamykania i nastawiają argument ponawiania zamykania w toku (AR RIP). Argument 
ponawiania zamykania w toku zostaje utrzymany do momentu pojawienia się sygnału blokady lub resetowania.

Sygnały inicjowania trójbiegunowego i inicjowania trójbiegunowego z opóźnieniem czasowym są zatrzaśnięte do 
momentu pojawienia się AR CLOSE BKR1, AR CLOSE BKR2, sygnału blokady lub resetowania.

Pauza SPZ
Wejście pauzy oferuje możliwość zastopowania cyklu SPZ do czasu, gdy sygnał pauzy zniknie. Można to zrobić wtedy, gdy 
dojdzie do zwarcia i jednocześnie lub wcześniej zostaną wykryte pewne warunki np. utrata synchronizmu lub utrata 
częstotliwości ochrony lub odebrany zostanie sygnał wyzwolenia zdalnego. Sygnał pauzy zamraża wszystkie cztery timery 
przerwy beznapięciowej. Gdy sygnał ‘pauzy’ zniknie, cykl SPZ zostanie wznowiony i timer próby będzie odliczał dalej od 
momentu, w którym przestał na czas pauzy.

Tę funkcję można wykorzystać także wtedy, gdy transformator jest odczepiony od zabezpieczanej linii i nie chcemy, żeby 
doszło do ponawiania zamykania, zanim transformator nie zostanie odłączony od linii. W tym przypadku układ 
ponawiania zamykania zostaje "zapauzowany" do czasu odłączenia transformatora. Wejście AR PAUSE wymusza 
wyzwolenie trójbiegunowe przez ścieżkę 3-P DEADTIME 2.

Zwarcia ewoluujące
1.25 cyklu po tym, jak zainicjowano czas przerwy beznapięciowej jednobiegunowej, argument AR FORCE 3P TRIP zostaje 
nastawiony, a później zresetuje się tylko wtedy, gdy układ zresetuje się lub przejdzie w stan blokady. Dzięki temu podejściu 
w sytuacji, gdy zwarcie na jednej fazie rozwinie się i będzie obejmować inną fazę w trakcie czasu przerwy beznapięciowej 
jednobiegunowej SPZ, układ wymusi wyzwalania trójbiegunowe i dokona ponownego zamknięcia.

Działanie układu ponawiania zamykania dla jednego wyłącznika
• Permanent Fault (zwarcie trwałe) — należy rozważyć tryb 1, który wymaga działania 1-biegunowego lub 3-

biegunowego z opóźnieniem czasowym 1 dla pierwszego ponawiania zamykania i działania 3-biegunowego z 
opóźnieniem czasowym 2 dla drugiego ponawiania zamykania i założyć, że na linii jest zwarcie trwałe. Należy też 
przyjąć, że układ jest w stanie resetowania. Dla pierwszego zwarcia jednofazowego uruchomiony zostaje timer AR 1-P 
DEAD TIME, a dla pierwszego zwarcia wielofazowego uruchomiony zostaje timer AR 3-P DEAD TIME 1. Jeżeli sygnał AR 3P 
TD INIT jest wysoki, AR 3-P DEAD TIME 2 uruchamia się dla pierwszej próby.

Jeżeli AR MAX NO OF SHOTS nastawiono na “1”, po pierwszym ponawianiu zamykania licznik prób zostaje ustawiony na 
1. Po ponawianiu zamykania zwarcie zostaje ponownie wykryte przez zabezpieczenie i zainicjowane zostaje 
ponawianie zamykania. Wyłącznik zostaje wyzwolony w trybie trójbiegunowym poprzez argument AR SHOT COUNT >0, 
który nastawia argument AR FORCE 3P. Ponieważ licznik prób osiągnął maksymalną dozwoloną liczbę prób, układ 
zostaje skierowany w stan blokady.
Jeżeli AR MAX NO OF SHOTS nastawiono na “2”, po pierwszym ponawianiu zamykania licznik prób zostaje ustawiony na 
1. Po ponawianiu zamykania zwarcie zostaje ponownie wykryte przez zabezpieczenie i zainicjowane zostaje 
ponawianie zamykania. Wyłącznik zostaje wyzwolony w trybie trójbiegunowym poprzez argument AR SHOT COUNT >0, 
który nastawia argument AR FORCE 3P. Po drugim ponawianiu zamykania licznik prób zostaje ustawiony na 2. Po 
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ponawianiu zamykania zwarcie zostaje ponownie wykryte przez zabezpieczenie, wyłącznik zostaje wyzwolony w 
trybie trójbiegunowym i ponownie zainicjowane zostaje ponawianie zamykania. Ponieważ licznik prób osiągnął 
maksymalną dozwoloną liczbę prób, układ zostaje skierowany w stan blokady.

• Transient Fault (zwarcie przejściowe) — gdy sygnał wyjściowy ponawiania zamykania zostaje wysłany, aby zamknąć 
wyłącznik, następuje uruchomienie timera resetowania. Jeżeli sekwencja ponawiania zamykania zakończy się 
powodzeniem (nie ma sygnału inicjującego i wyłącznik jest zamknięty), timer resetowania zakończy odliczanie, co 
powoduje powrót układu do stanu zresetowanego z licznikiem prób ustawionym na "0" i będzie on gotowy na nowy 
cykl ponawiania zamykania.

Działanie układu ponawiania zamykania dla dwóch wyłączników
• Permanent Fault (zwarcie trwałe) — zasadniczo działanie przyjmuje tą samą metodę co dla zastosowań z jednym 

wyłącznikiem z wyjątkiem opisanym poniżej, gdzie przyjmuje się, że AR BKR SEQUENCE ma wartość “1-2” (ponów 
zamykanie wyłącznika 1 przed wyłącznikiem2). Sygnał z timerów czasu przerwy beznapięciowej przechodzi przez 
logikę wyboru wyłączników, aby zainicjować ponawianie zamykania wyłącznika 1. Sygnał zamykania wyłącznika 1 
inicjuje timer przeniesienia. Po ponawianiu zamykania pierwszego wyłącznika zwarcie zostaje ponownie wykryte 
przez zabezpieczenie, wyłącznik zostaje wyzwolony w trybie trójbiegunowym i układ SPZ zostaje zainicjowany. Sygnał 
inicjowania zatrzymuje wówczas timer przeniesienia. Po zakończeniu odliczania czasu przerwy beznapięciowej 3-P 
sygnał zamykania wyłącznika 1 zamyka znów pierwszy wyłącznik i uruchamia timer przeniesienia. Ponieważ zwarcie 
jest trwałe, zabezpieczenie dokonuje ponownego wyzwolenia inicjując układ SPZ, który zostaje skierowany w stan 
blokady sygnałem LICZNIK PRÓB = MAKS.

• Transient Fault (zwarcie przejściowe) — gdy pierwszy sygnał wyjściowy ponawiania zamykania zostaje wysłany, aby 
zamknąć wyłącznik 1, następuje uruchomienie timera resetowania. Sygnał zamykania wyłącznika 1 inicjuje timer 
przeniesienia, który odlicza czas i wysyła sygnał zamykania do drugiego wyłącznika. Jeżeli sekwencja ponawiania 
zamykania zakończy się powodzeniem (oba wyłączniki zamknięte i nie ma sygnału inicjującego), timer resetowania 
zakończy odliczanie, co powoduje powrót układu do stanu zresetowanego z licznikiem prób ustawionym na "0". Układ 
jest gotowy na nowy cykl ponawiania zamykania.

Niepowodzenie ponawiania zamykania AR BKR1(2)
Jeżeli wybrano sekwencję “1–2” lub “2–1” i po pierwszej lub drugiej próbie ponawiania zamykania nie dojdzie do 
zamknięcia wyłącznika, możliwe są dwie opcje. Jeżeli AR BKR 1(2) FAIL OPTION nastawiono na “Lockout”, układ przejdzie w 
stan blokady. Nastawienie na “Continue” powoduje, że proces ponawiania zamykania będzie kontynuowany dla 
wyłącznika 2. Jednocześnie stan licznika prób zostanie zmniejszony (ponieważ proces zamykania nie został ukończony).

Resetowanie układu po ponawianiu zamykania
Gdy sygnał wyjściowy ponawiania zamykania zostaje wysłany, aby zamknąć wyłącznik 1 lub 2, następuje uruchomienie 
timera resetowania. Jeżeli sekwencja ponawiania zamykania zakończy się powodzeniem (nie ma sygnału inicjującego i 
wyłączniki są zamknięte), timer resetowania zakończy odliczanie, co powoduje powrót układu do stanu zresetowanego z 
licznikiem prób ustawionym na 0 i będzie on gotowy na nowy cykl ponawiania zamykania.

W układach dwuwyłącznikowych jeżeli jeden wyłącznik jest w stanie wyłączenia z eksploatacji a drugi jest zamknięty na 
końcu czasu resetowania, układ również się resetuje. Jeżeli na końcu czasu resetowania co najmniej jeden wyłącznik, który 
nie jest w stanie wyłączenia z eksploatacji, jest otwarty, układ zostaje skierowany w stan blokady.

Timer resetowania zostaje zatrzymany, jeżeli sekwencja ponawiania zamykania jest nieudana: obecny jest sygnał 
inicjujący lub układ jest w stanie blokady. Timer resetowania zostaje zatrzymany również wtedy, gdy wyłącznik został 
zamknięty ręcznie lub układ został inaczej zresetowany ze stanu blokady.

Blokada
Gdy sekwencja ponawiania zamykania zaczyna się od sygnału inicjującego, układ przechodzi w stan ponawiania 
zamykania w toku i uruchamia timer niekompletnej sekwencji. Ustawienie tego timera określa maksymalny przedział 
czasu dozwolony dla pojedynczej próby ponownego zamykania. Jeżeli sygnał zamykania wyłącznika 1 lub 2 jest 
nieobecny zanim ten timer zakończy odliczanie, układ przechodzi w stan blokady.

Cztery inne warunki mogą skierować układ w stan blokady; są to:

• odbiór wejścia blokuj (‘Block’) w stanie ponawianie zamykania w toku
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• logika programu ponawiania zamykania — gdy obecna jest inicjacja 3P i tryb SPZ to albo 1-biegunowy lub 3-
biegunowy-A (3-biegunowe SPZ tylko dla zwarć jednobiegunowych)

• inicjacja układy, gdy stan licznika osiągnął maksymalną dozwoloną wartość

• Jeżeli na końcu czasu resetowania co najmniej jeden wyłącznik, który nie jest w stanie wyłączenia z eksploatacji, jest 
otwarty, układ zostaje skierowany w stan blokady. Układ zostaje skierowany w stan blokady także wtedy, gdy jeden 
wyłącznik się nie zamknie przy ponawianiu a w ustawieniu AR BKR FAIL OPTION wybrano opcję “Lockout”.

Gdy stan blokady zostaje nastawiony, jest on zatrzaśnięty do momentu wystąpienia jednego lub kilku poniższych zdarzeń:

• Układ został umyślnie zresetowany ze stanu blokady, przy użyciu ustawienia Reset w układzie SPZ

• Wyłącznik (wyłączniki) został zamknięty ręcznie za pomocą przełącznika na panelu, systemu SCADA lub innego 
elementu do zdalnego sterowania poprzez ustawienie AR BRK MAN CLOSE;

• 10 sekund po wykryciu przez sterowanie wyłącznikami, że wyłącznik (wyłączniki) został zamknięty

Wyłącznik otwarty przed zwarciem
Przewidziano obwód logiczny, który służy do wstrzymywania wyjściowych sygnałów zamykania wyłącznika 1 i zamykania 
wyłącznika 2, jeżeli wskaźnik inicjacji ponawiania zamykania (RIP) nie będzie obecny w przeciągu 30 ms od wejścia 
wyłącznika z dowolną fazą otwartą. Funkcja ta ma zapobiegać ponawianiu zamykania, jeżeli jeden z wyłączników był 
otwarty przed wejściem inicjującym ponawianie zamykania do układu SPZ. Ten obwód logiczny resetuje się, gdy wyłącznik 
zostaje zamknięty.

Przeniesienie ponawiania zamykania, gdy wyłącznik jest zablokowany
• Gdy wybrano sekwencję ponawiania zamykania 1-2 i wyłącznik 1 jest zablokowany (nastawiony jest argument AR 

BKR1 BLK), sygnał ponawiania zamykania może zostać przeniesiony bezpośrednio do wyłącznika 2, jeżeli w AR 
TRANSFER 1 TO 2 nastawiono “Yes.” Jeżeli nastawiono “No”, układ zostaje skierowany w stan blokady przez timer 
niekompletnej sekwencji.

• Gdy wybrano sekwencję ponawiania zamykania 2-1 i wyłącznik 2 jest zablokowany (nastawiony jest argument AR 
BKR2 BLK), sygnał ponawiania zamykania może zostać przeniesiony bezpośrednio do wyłącznika 1, jeżeli w AR 
TRANSFER 2 TO 1 nastawiono “Yes.” Jeżeli nastawiono “No”, układ zostaje skierowany w stan blokady przez timer 
niekompletnej sekwencji.

Wymuszenie wyzwalania trójbiegunowego
Układ ponawiania zamykania zawiera logikę służącą do sygnalizowania logice wyzwalania, że z powodu pewnych 
warunków wymagane jest wyzwalanie trójbiegunowe. Ten sygnał jest aktywowany przez dowolne z poniższych zdarzeń:

• Układ SPZ został zapauzowany po inicjowaniu

• Układ SPZ jest w stanie blokady

• Tryb SPZ zaprogramowano na działanie trójbiegunowe

• Licznik prób nie jest na 0; czyli układ nie jest w stanie zresetowania. To sprawia, że drugie wyzwolenie będzie 
trójbiegunowe w razie ponawiania zamykania w przypadku trwałego zwarcia jednofazowego.

• 1.25 cyklu po tym, jak jednobiegunowe ponawianie zamykania zostało zainicjowane sygnałem AR 1P INIT

Rozszerzenie strefy 1
Zastosowana tutaj koncepcja rozszerzenia strefy 1 polega na stosowaniu strefy z wydłużonym zasięgiem na stałe o ile 
przekaźnik jest gotowy na ponawianie zamykania i ograniczenie zasięgu podczas ponawiania zamykania. Inne podejście 
do rozszerzenia strefy 1 polega na normalnym działaniu ze strefy ze skróconym zasięgiem i zastosowaniu strefy 
odległościowej z wydłużonym zasięgiem w przypadku ponawiania zamykania linii, gdy drugi koniec linii jest otwarty. Tę 
koncepcję można zaprogramować za pomocą układu pobudzenia linii.

“Wydłużona strefa 1" ma wartość 0, gdy SPZ jest w stanie blokady lub wyłączony, a 1, gdy SPZ jest w stanie zresetowania.

• Gdy "wydłużona strefa 1" ma wartość 0, funkcje odległościowe są nastawione na ustawienie normalnej strefy 1 ze 
skróconym zasięgiem

• Gdy "wydłużona strefa 1" ma wartość 1, funkcje odległościowe można nastawić na zasięg wydłużonej strefy 1, co jest 
ustawieniem wydłużonego zasięgu
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• Podczas cyklu ponawiania zamykania "wydłużona strefa 1" przechodzi na 0, jak tylko zostanie wydany pierwszy 
sygnał CLOSE BREAKER (zamknij wyłącznik) (AR SHOT COUNT > 0) i pozostaje na 0, aż układ SPZ powróci do stanu 
zresetowania

Ustawienia
Poniżej przedstawiono ustawienia dla SPZ jednofazowego.

AR MODE — to ustawienie służy do wyboru trybu zadziałania SPZ spośród czterech dostępnych trybów ponawiania 
zamykania (Tryb 1: 1- i 3-biegunowy, Tryb 2: 1-biegunowy, Tryb 3: 3-biegunowy-A i Tryb 4: 3-biegunowy-B), który 
współdziała z sygnałami odbieranymi z wejść inicjujących w opisany sposób. Układ SPZ pracuje w tym trybie do czasu, gdy 
inny tryb zostanie aktywowany poprzez wejścia aktywacji trybu SPZ, co objaśniono poniżej.

Mode 1 do Mode 4 Activation — to ustawienie służy do wyboru argumentu do aktywowania odpowiadającego mu trybu SPZ 
w czasie wykonania. Zmiana trybu za pośrednictwem wejścia aktywacji następuje wtedy, gdy tylko jest z czterech wejść 
aktywacji jest wysokie, a argument AR RIP jest niski (czyli ponawianie zamykania nie odbywa się) a także tryb, który ma być 
aktywowany, jest inny niż obecny tryb. W przeciwnym razie wejście aktywacji zostaje zignorowane, a obecny tryb jest 
nadal używany. Szczegółowe informacje, patrz schemat Logika sterowania trybami.

AR MAX NUMBER OF SHOTS — to ustawienie określa liczbę prób ponownych zamykań, jakie można podjąć, zanim układ 
ponownego zamykania przejdzie w stan blokady, gdy zwarcie będzie miało charakter trwały.

AR INITIATE MODE — to ustawienie służy do wyboru trybu inicjowania SPZ. Wybór opcji “Protection AND CB” powoduje, że 
człon SPZ jest inicjowany przez zadziałanie zabezpieczenia i rozpoczyna zwiększanie stanu timera czasu przerwy 
beznapięciowej SPZ, gdy wyłącznik jest otwarty. Status wyłącznika jest ustalany na podstawie zestyków pomocniczych 
wyłącznika, które muszą być prawidłowo skonfigurowane w ustawieniach wyłącznika. W trybie inicjacji “Protection only” 
człon SPZ jest inicjowany przez zadziałanie zabezpieczenia i rozpoczyna zwiększanie stanu czasu przerwy beznapięciowej, 
gdy zresetuje się zabezpieczenie, bez konieczności użycia zestyków pomocniczych wyłącznika.

AR BLOCK BKR1 — to ustawienie służy do wyboru argumentu, który blokuje komendę ponawiania zamykania dla wyłącznika 
1. To może być na przykład taki warunek: niskie ciśnienie powietrza w wyłączniku, ponawianie zamykania w toku na innej 
linii (dla środkowego wyłącznika w układzie półtorawyłącznikowym) lub suma warunków zestawionych we FlexLogic.

AR CLOSE TIME BKR1 — to ustawienie przedstawia czas zamykania dla wyłącznika 1 od momenty, gdy zostaje wysłana 
komenda "Zamknij" do momentu, gdy zestyki wyłącznika zostają zamknięte w trybie "Protection AND CB" lub gdy otwarty 
biegun zostanie zresetowany w trybie "Protection only". W trybie "Protection Only" AR1 CLOSE BRK 1 zostaje zresetowane, 
jeżeli albo zabezpieczenie zadziała ponownie w przypadku nieudanej próby ponawiania zamykania lub 20 ms po tym, jak 
otwarty biegun zostanie zresetowany w przypadku udanej próby ponawiania zamykania.

AR BKR MAN CLOSE — to ustawienie służy do wyboru argumentu FlexLogic, który przedstawia komendę ręcznego 
zamykania do wyłącznika skojarzonego z układem SPZ.

AR BLK TIME UPON MAN CLS — układ SPZ można wyłączyć na programowany czas opóźnienia po tym, jak skojarzony 
wyłącznik otrzyma ręczną komendę zamykania, co zapobiega ponawianiu zamykania względem dotychczasowego 
zwarcia np. doziemień na linii. To opóźnienie musi być dłuższe od najwolniejszego spodziewanego wyzwolenia 
z dowolnego zabezpieczenia, które nie jest zablokowane po ręcznym zamknięciu. Jeżeli układ SPZ nie zostanie 
zainicjowany po ręcznym zamykaniu i ten czas upłynie, układ SPZ zostanie ustawiony na stan zresetowania.

AR 1P INIT — to ustawienie służy do wyboru argumentu FlexLogic, który ma zainicjować SPZ jednobiegunowe.

AR 3P INIT — to ustawienie służy do wyboru argumentu FlexLogic, który ma zainicjować SPZ trójbiegunowe, pierwszy timer 
(AR 3P DEAD TIME 1), który można wykorzystać dla szybkiego SPZ.

AR 3P TD INIT — to ustawienie służy do wyboru argumentu FlexLogic, który ma zainicjować SPZ trójbiegunowe, drugi timer 
(AR 3P DEAD TIME 2), który można wykorzystać dla zwłocznego SPZ. Jeżeli argument przypisany do tego ustawienia i 
ustawienia AR 3P INIT zostaną potwierdzone jednocześnie, wówczas SPZ ie aktywuje timerów pierwszej i drugiej próby w 
tym samym czasie. Zamiast tego priorytet zostanie przyznany argumentowi AR 3P INIT.

AR MULTI-P FAULT — to ustawienie służy do wyboru argumentu FlexLogic, który sygnalizuje zwarcie wielofazowe. Wartość 
argumentu należy nastawić na zero dla zwarć pojedynczej fazy z ziemią.

BKR ONE POLE OPEN — to ustawienie służy do wyboru argumentu FlexLogic, który sygnalizuje, że wyłącznik otworzył się 
prawidłowo po zwarciu pojedynczej fazy z ziemią i układ SPZ może rozpocząć odliczanie czasu przerwy beznapięciowej 
jednobiegunowej (np. dla sekwencji ponawiania zamykania 1-2 wyłącznik 1 wyzwala w trybie jednobiegunowym, a 
wyłącznik 2 wyzwala w trybie 3-biegunowym).
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Układ ma wstępnie wykonane wejście, które sygnalizuje status wyłącznika.

BKR 3 POLE OPEN — to ustawienie służy do wyboru argumentu FlexLogic, który sygnalizuje, że wyłącznik otworzył się w 
trybie trójbiegunowym i układ SPZ może rozpocząć odliczanie czasu przerwy beznapięciowej trójbiegunowej. Układ ma 
wstępnie wykonane wejście, które sygnalizuje status wyłącznika.

AR 3-P DEAD TIME 1 — jest to czas przerwy beznapięciowej po pierwszym wyzwoleniu trójbiegunowym. To zamierzone 
opóźnienie można wykorzystać dla szybkiego SPZ trójbiegunowego. Należy nastawić na czas dłuższy od szacowanego 
czasu dejonizacji następującego po wyzwalaniu trójbiegunowym.

AR 3-P DEAD TIME 2 — jest to czas przerwy beznapięciowej po drugim wyzwoleniu trójbiegunowym lub zainicjowany przez 
wejście AR 3P TD INIT. To zamierzone opóźnienie wykorzystuje się zazwyczaj dla zwłocznego SPZ trójbiegunowego (w 
przeciwieństwie do szybkiego SPZ trójbiegunowego).

AR 3-P DEAD TIME 3 — to ustawienie przedstawia czas przerwy beznapięciowej po trzecim wyzwoleniu trójbiegunowym.

AR 3-P DEAD TIME 4 — to ustawienie przedstawia czas przerwy beznapięciowej po czwartym wyzwoleniu trójbiegunowym.

AR EXTEND DEAD T 1 — to ustawienie służy do wyboru argumentu, który dostosowuje czas trwania czasu przerwy 
beznapięciowej dla pierwszej próby do możliwości niejednoczesnego wyzwalania na dwóch końcach linii. Zazwyczaj jest 
to argument nastawiany, gdy kanał komunikacyjny jest niesprawny.

AR DEAD TIME 1 EXTENSION — ten timer nastawia długość przedłużenia czasu przerwy beznapięciowej 1 dla ewentualnego 
niejednoczesnego wyzwalania na dwóch końcach linii.

AR RESET — to ustawienie służy do wyboru argumentu, który wymusza przejście układu SPZ z dowolnego stanu na stan 
zresetowania. Zazwyczaj jest to ręczne resetowanie z blokady, lokalne lub zdalne.

AR RESET TIME — wyjście timera zerowania resetuje reklozer po udanej sekwencji ponownego zamykania. To ustawienie 
jest oparte na czasie wyłącznika, który jest minimalnym czasem wymaganym pomiędzy kolejnymi udanymi sekwencjami 
ponownego zamykania.

AR BKR CLOSED — to ustawienie służy do wyboru argumentu, który sygnalizuje, że wyłączniki są zamknięte na końcu czasu 
resetowania i układ może się zresetować.

AR BLOCK — to ustawienie służy do wyboru argumentu, który blokuje układ SPZ (to może być suma warunków np. 
wyzwalanie zwłoczne, usterka wyłącznika i zabezpieczenie różnicowe szyny). Jeżeli sygnał blokowania pojawi się przed 
zainicjowaniem układu SPZ, zostaje nastawiony argument FlexLogic AR DISABLED. Jeżeli sygnał blokowania pojawi się, gdy 
układ będzie w stanie RIP, układ zostaje skierowany w stan blokady.

AR PAUSE — wejście pauzy oferuje możliwość zastopowania cyklu SPZ do czasu, gdy sygnał pauzy zniknie. Można to zrobić 
wtedy, gdy dojdzie do zwarcia i jednocześnie lub wcześniej zostaną wykryte pewne warunki np. utrata synchronizmu lub 
utrata częstotliwości ochrony lub odebrany zostanie sygnał wyzwolenia zdalnego. Sygnał pauzy zamraża wszystkie cztery 
timery przerwy beznapięciowej. Gdy sygnał pauzy zniknie, cykl SPZ zostanie wznowiony i timer próby będzie odliczał dalej 
od momentu, w którym przestał na czas pauzy. Tę funkcję można wykorzystać także wtedy, gdy transformator jest 
odczepiony od zabezpieczanej linii i nie chcemy, żeby doszło do ponawiania zamykania, zanim transformator nie zostanie 
odłączony od linii. W tej sytuacji układ ponawiania zamykania zostaje zapauzowany do czasu odłączenia transformatora.

AR INCOMPLETE SEQ TIME — ten timer służy do nastawiania maksymalnego przedziału czasu dozwolonego dla pojedynczej 
próby ponawiania zamykania. Jest on uruchamiany zawsze wtedy, gdy ponowne zamykanie zostało zainicjowane i jest 
aktywny do czasu wysłania sygnału CLOSE BKR1 lub CLOSE BKR2. Jeżeli wszystkie warunki zezwalające na zamknięcie 
wyłącznik nie są spełnione w momencie, gdy ten czas upłynął, układ przechodzi w stan “blokady”. Minimalne dopuszczalne 
ustawienie jest ustalone przez ustawienie timera AR 3-P DEAD TIME 2. Ustawienia ponad to wyznaczają czas oczekiwania 
na otwarcie się wyłącznika tak, aby cykl ponawiania zamykania mógł być kontynuowany i/lub na zresetowanie się sygnału 
AR PAUSE i pozwolenie na kontynuowanie cyklu ponawiania zamykania i/lub na zniknięcie sygnału AR BKR1 BLK i 
pozwolenie na wysłanie sygnału AR CLOSE BKR1.

AR BLOCK BKR2 — to ustawienie służy do wyboru argumentu, który blokuje komendę ponawiania zamykania dla wyłącznika 
2. To może być na przykład taki warunek: niskie ciśnienie powietrza w wyłączniku, ponawianie zamykania w toku na innej 
linii (dla środkowego wyłącznika w układzie półtorawyłącznikowym) lub suma warunków zestawionych we FlexLogic.

AR CLOSE TIME BKR2 — to ustawienie przedstawia czas zamykania dla wyłącznika 2 od momenty, gdy zostaje wysłana 
komenda "Zamknij" do momentu, gdy zestyki wyłącznika zostają zamknięte w trybie "Protection AND CB" lub gdy otwarty 
biegun zostanie zresetowany w trybie "Protection only". W trybie "Protection Only" AR1 CLOSE BRK 1 zostaje zresetowane, 
jeżeli albo zabezpieczenie zadziała ponownie w przypadku nieudanej próby ponawiania zamykania lub 20 ms po tym, jak 
otwarty biegun zostanie zresetowany w przypadku udanej próby ponawiania zamykania.
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AR TRANSFER 1 TO 2 — to ustawienie decyduje o sposobie działania układu, gdy wybrano sekwencję zamykania 
wyłączników 1-2 a wyłącznik 1 jest zablokowany. Ustawienie na “Yes” powoduje, że komenda zamykania zostaje 
przeniesiona bezpośrednio do wyłącznika 2 bez odczekiwania czasu przeniesienia. Ustawienie na “No” powoduje, że 
komenda zamykania jest blokowana sygnałem AR BKR1 BLK i układ zostaje skierowany w stan blokady przez timer 
niekompletnej sekwencji.

AR TRANSFER 2 TO 1 — to ustawienie decyduje o sposobie działania układu, gdy wybrano sekwencję zamykania 
wyłączników 2-1 a wyłącznik 2 jest zablokowany. Ustawienie na “Yes” powoduje, że komenda zamykania zostaje 
przeniesiona bezpośrednio do wyłącznika 1 bez odczekiwania czasu przeniesienia. Ustawienie na “No” powoduje, że 
komenda zamykania jest blokowana sygnałem AR BKR2 BLK i układ zostaje skierowany w stan blokady przez timer 
niekompletnej sekwencji.

AR BKR1 FAIL OPTION — to ustawienie decyduje o sposobie działania układu, gdy wybrano sekwencję zamykania 
wyłączników 1-2 a wyłącznik 1 nie zamknął się. Nastawienie na “Continue” powoduje, że komenda zamykania zostaje 
przeniesiona do wyłącznika 2, który kontynuuje cykl ponawiania zamykania, aż zakończy się powodzeniem (układ resetuje 
się) lub niepowodzeniem (układ przechodzi w stan blokady). Nastawienie na “Lockout” powoduje, że układ przechodzi w 
stan blokady bez podejmowania prób ponawiania zamykania wyłącznika 2.

AR BKR2 FAIL OPTION — to ustawienie decyduje o sposobie działania układu, gdy wybrano sekwencję zamykania 
wyłączników 2-1 a wyłącznik 2 nie zamknął się. Nastawienie na “Continue” powoduje, że komenda zamykania zostaje 
przeniesiona do wyłącznika 1, który kontynuuje cykl ponawiania zamykania, aż zakończy się powodzeniem (układ resetuje 
się) lub niepowodzeniem (układ przechodzi w stan blokady). Nastawienie na “Lockout” powoduje, że układ przechodzi w 
stan blokady bez podejmowania prób ponawiania zamykania wyłącznika 1.

AR 1-P DEAD TIME — to zamierzone opóźnienie należy nastawić na czas dłuższy od szacowanego czasu dejonizacji po 
pierwszym wyzwoleniu jednobiegunowym.

AR BREAKER SEQUENCE — to ustawienie służy do wyboru sekwencji ponawiania zamykania wyłączników: Należy wybrać “1” 
dla ponawiania zamykania tylko wyłącznika 1, “2” dla ponawiania zamykania tylko wyłącznika 2, “1&2” dla ponawiania 
zamykania obu wyłączników jednocześnie, “1-2” dla ponawiania zamykania wyłączników kolejno, najpierw wyłącznika 1, 
zaś “2-1” dla ponawiania zamykania wyłączników kolejno, najpierw wyłącznika 2.

AR TRANSFER TIME — czas przeniesienia jest wykorzystywany tylko dla sekwencji zamykania wyłączników 1-2 lub 2-1, gdy 
dwa wyłączniki są zamykane kolejno. Czas przeniesienia jest inicjowany przez sygnał zamykania do pierwszego 
wyłącznika. Czas przeniesienia przenosi sygnał ponawiania zamykania z wyłącznika, który wybrano jako pierwszy do 
zamknięcia, do drugiego wyłącznika. Ustawienie opóźnienia oparte jest na maksymalnym przedziale czasu pomiędzy 
sygnałem SPZ a zamknięciem zestyku wyzwalającego zabezpieczenia przy założeniu trwałego zwarcia (nieudane 
ponawianie zamykania). Dlatego też ustawienie minimalne jest równe maksymalnemu czasowi zamykania wyłącznika 
plus maksymalny czas zadziałania zabezpieczenia linii plus odpowiedni margines. Przez to ustawienie układ SPZ nie może 
przenieść sygnału zamykania do drugiego wyłącznika, jeżeli ponawianie zamykania pierwszego wyłącznika nie 
zakończyło się powodzeniem.

AR BUS FLT INIT — to ustawienie jest używane w zastosowaniach półtorawyłącznikowych, aby funkcja sterowania SPZ 
mogła wykonać ponawianie zamykania , gdy tylko jeden wyłącznik został otwarty wcześniej przez zabezpieczenie szyny. 
W przypadku zwarć na linii oba wyłączniki muszą się otworzyć, aby cykle ponawiania zamykania w SPZ były skuteczne.
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Figure 5-162: Logika SPZ jednobiegunowego (Arkusz 1 z 3)

W czasie wykonywania można zmienić tryb SPZ za pośrednictwem logiki sterowania trybami przedstawionej na poniższym 
schemacie. Początkowo układ SPZ pracuje w trybie według ustawienia AR MODE. Potem przekaźnik sprawdza wejścia 
aktywacji SPZ w każdym przejściu zabezpieczenia. Tryb SPZ zostaje przełączony na nowy tryb wtedy, gdy

• tylko jedno z czterech wejść aktywacji jest wysokie i

• argument AP RIP jest niski i 

• tryb, który ma zostać aktywowany, jest inny niż bieżący tryb SPZ.

Logika pokazuje aktywowanie jednego trybu na raz. Jednoczesne wielokrotne aktywacje są ignorowane i tryb nie zostaje 
przełączony. Jednak argument FlexLogic AR MODE SWITCH FAIL zostaje aktywowany, jeżeli albo zainicjowane zostały 
jednoczesne wielokrotne aktywacje albo jedna aktywacja została zainicjowana, ale ponawianie zamykania już jest w toku.
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Aktywny tryb SPZ zostaje zachowany w pamięci (zatrzaśnięty) w razie wyłączenia i włączenia zasilania. To oznacza, że w 
momencie załączenia zasilania przekaźnik wykorzystuje ostatni używany tryb. Tryb SPZ resetuje się do trybu domyślnego 
(wskazanego w ustawieniu AR MODE), gdy zostaną zmienione jakiekolwiek ustawienia w funkcji SPZ.

Figure 5-163: Logika sterowania trybami

Ponadto bieżący tryb SPZ jest dostępny jako argumenty FlexLogic, ponieważ tryb SPZ równa się odpowiednio 1, 2, 3 i 4, 
więc można go monitorować i rejestrować.
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Figure 5-164: Logika SPZ jednobiegunowego (Arkusz 2 z 3)
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Figure 5-165: Logika SPZ jednobiegunowego (Arkusz 3 z 3)
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Figure 5-166: Przykład sekwencji ponawiania zamykania
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5.9  Wejścia/wyjścia

5.9.1  Zestyki wejściowe
SETTINGS  INPUTS/OUTPUTS  CONTACT INPUTS

Zestyki wejściowe i wyjściowe to sygnały cyfrowe skojarzone z połączeniami do zestyków wbudowanych konstrukcyjnie. 
Obsługiwane są zarówno zestyki omywane jak i bezprądowe.

Menu zestyków wejściowych zawiera ustawienia konfiguracyjne dla poszczególnych zestyków wejściowych a także 
wartości progowe napięcia dla każdej grupy złożonej z czterech zestyków wejściowych. Po uruchomieniu procesor 
przekaźnika ustala (na podstawie oceny zainstalowanych modułów), które zestyki wejściowe są dostępne i wtedy 
wyświetla ustawienia tylko dla nich.

Do zestyku wejściowego można przypisać alfanumeryczny identyfikator do celów diagnostyki, nastawiania i rejestracji 
zdarzeń. Argument FlexLogic CONTACT IP X On (logiczne 1) odpowiada zamkniętemu zestykowi wejściowemu „X”, zaś CONTACT IP 
X Off odpowiada otwartemu zestykowi wejściowemu „X”. Ustawienie CONTACT INPUT DEBNCE TIME określa czas, jaki zestyk 
potrzebuje do tego, aby przezwyciężyć warunki ‘odbicia zestyków’. Ponieważ czas ten jest różny dla różnych typów 
zestyków i producentów, należy nastawić maksymalny czas eliminacji odbicia zestyków (wg specyfikacji producenta) plus 
pewien margines, aby zapewnić prawidłowe działanie. Jeżeli ustawienie CONTACT INPUT EVENTS zostanie nastawione na 
„Enabled”, każda zmiana stanu zestyków wejściowych wyzwoli rejestrację zdarzenia.

Skanowany jest nieobrobiony status synchronicznie dla wszystkich zestyków wejściowych ze stałą szybkością równą 0.5 
ms, co przedstawiono na poniższym rysunku. Napięcie wejściowe DC jest porównywane z wartością progową nastawianą 
przez użytkownika. Nowy stan zestyku wejściowego musi być utrzymany przez nastawiany przez użytkownika czas 
eliminacji odbicia, aby C60 mógł stwierdzić ważność nowego stanu zestyku. Na poniższym rysunku czas eliminacji odbicia 
nastawiono na 2.5 ms; stąd szósta próbka z rzędu zatwierdza ważność zmiany stanu (znak nr 1 na schemacie). Po 
zatwierdzeniu ważności (eliminacja odbicia) zestyk wejściowy potwierdza odpowiadający mu argument FlexLogic i 
rejestruje zdarzenie zgodnie z ustawieniem użytkownika.

Znacznik czasu pierwszej próbki w sekwencji, która zatwierdza ważność nowego stanu, zostaje wykorzystana do 
zarejestrowania zmiany zestyku wejściowego w rejestratorze zdarzeń (znak nr 2 na rysunku).

 WEJŚCIA ZESTYKOWE


  CONTACT INPUT H5a


 CONTACT INPUT H5a ID:
Cont Ip 1

Zakres: do 20 znaków 
alfanumerycznych

 CONTACT INPUT H5a
DEBNCE TIME: 6.0 ms

Zakres: 0,0 do 16,0 ms w krokach po 
0,5

 CONTACT INPUT H5a
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone



  CONTACT INPUT xxx


  CONTACT INPUT
 THRESHOLDS

 Ips H5a,H5c,H6a,H6c
THRESHOLD: 33 Vdc

Zakres: 17, 33, 84, 166 Vdc

 Ips H7a,H7c,H8a,H8c
THRESHOLD: 33 Vdc

Zakres: 17, 33, 84, 166 Vdc



 Ips xxx,xxx,xxx,xxx
THRESHOLD: 33 Vdc

Zakres: 17, 33, 84, 166 Vdc
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Człony zabezpieczenia i sterowania a także równania FlexLogic i timery są wykonywane osiem razy na cykl sieci 
elektroenergetycznej. Czas trwania przejścia zabezpieczenia jest regulowany mechanizmem śledzenia częstotliwości. 
Argument FlexLogic odzwierciedlający stan zestyku po eliminacji odbicia zostaje zaktualizowany przy przejściu 
zabezpieczenia po zatwierdzeniu ważności (znaki nr 3 i 4 na poniższym rysunku). Aktualizacja jest przeprowadzana na 
początku przejścia zabezpieczenia tak, że wszystkie funkcje zabezpieczenia i sterowania a także równania FlexLogic 
otrzymują zaktualizowane stany zestyków wejściowych.

Czas reakcji argumentu FlexLogic na zmianę zestyku wejściowego jest równy ustawieniu czasu eliminacji odbicia plus 
maksymalnie jedno przejście zabezpieczenia (zmienne i zależne od częstotliwości sieci, jeżeli załączono śledzenie 
częstotliwości). Jeżeli zmiana stanu wystąpi zaraz po przejściu zabezpieczenia, rozpoznanie jej zostanie opóźnione do 
następnego przejścia zabezpieczenia; czyli o cały czas trwania przejścia zabezpieczenia. Jeżeli zmiana nastąpi 
bezpośrednio przed przejściem zabezpieczenia, stan zostanie rozpoznany natychmiast. Statystycznie spodziewane 
opóźnienie wynosi połowę przejścia zabezpieczenia. Dzięki szybkości skanowania równej 0.5 ms rozdzielczość 
chronologiczna dla zestyku wejściowego wynosi znacznie poniżej 1 ms.

Na przykład osiem przejść zabezpieczenia na cykl w sieci 60 Hz odpowiada przejściu zabezpieczenia co 2.1 ms. Przy 
ustawieniu czasu odbicia zestyków na 3.0 ms graniczne czasy potwierdzania argumentów FlexLogic wynoszą: 3.0 + 0.0 = 
3.0 ms i 3.0 + 2.1 = 5.1 ms. Te czasy graniczne zależą od tego, jak szybko nastąpi przejście zabezpieczenia po czasie 
eliminacji odbicia.

Niezależnie od ustawienia czasu eliminacji odbicia zestyków zdarzenie zestyku wejściowego otrzymuje znacznik czasu z 
dokładnością rzędu 1 s, przy wykorzystaniu czasu pierwszego skanu odpowiadającego nowemu stanowi (przedstawiony 
znak nr 2). Dlatego też znacznik czasu odzwierciedla zmianę napięcia DC na zaciskach zestyku wejściowego, która nie była 
przypadkowa, jako że została później zatwierdzona jej ważność za pomocą timera eliminacji odbicia. Należy pamiętać, że 
potwierdzenie/usunięcie potwierdzenia skojarzonego argumentu FlexLogic następuje później, po zatwierdzeniu ważności 
zmiany.

Algorytm eliminacji odbicia jest symetryczny: ta sama procedura i czas eliminacji odbicia są wykorzystywane do 
filtrowania przejść ze stanu niskiego do wysokiego (LOW-HIGH - znaki nr 1, 2, 3 i 4 na rysunku) i przejść ze stanu wysokiego 
do niskiego (HIGH-LOW - znaki nr 5, 6, 7 i 8).

Figure 5-167: Mechanizm eliminacji odbicia zestyków i przykład synchronizowania znacznikami czasu
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Zestyki wejściowe są izolowane w grupach po cztery, aby umożliwić podłączenie zestyków omywanych z różnych źródeł 
napięcia do każdej grupy. Wartości progowe CONTACT INPUT THRESHOLDS wskazują minimalne napięcie wymagane do 
wykrycia zamkniętego zestyku wejściowego. Wartość dobiera się zgodnie z następującymi kryteriami: 17 dla źródeł 24 V, 
33 dla źródeł 48 V, 84 dla źródeł od 110 do 125 V oraz 166 dla źródeł 250 V.

Na przykład aby wykorzystać zestyk wejściowy H5a jako wejście statusu z zestyku 52b wyłącznika do utrzymania 
przekaźnika wyzwalającego i zarejestrowania go w menu Event Record, należy wprowadzić następujące zmiany ustawień:

CONTACT INPUT H5a ID: "Breaker Closed (52b)"
CONTACT INPUT H5a EVENTS: "Enabled"

Należy zwrócić uwagę, że zestyk 52b jest zamknięty, gdy wyłącznik jest otwarty, a otwarty, gdy wyłącznik jest zamknięty.

5.9.2  Wejścia wirtualne
SETTINGS  INPUTS/OUTPUTS  VIRTUAL INPUTS  VIRTUAL INPUT 1(64)

Wejścia i wyjścia wirtualne to sygnały cyfrowe skojarzone z sygnałami logiki wewnętrznej w serii UR. Wejścia wirtualne 
obejmują sygnały generowane przez lokalny interfejs użytkownika. Wyjścia wirtualne to wyjścia równań FlexLogic 
wykorzystywane do dostosowania urządzenia do indywidualnych potrzeb. Wyjścia wirtualne mogą również służyć jako 
wejście wirtualne dla równań FlexLogic.

Dostępnych jest 64 wejść wirtualnych, które można zaprogramować indywidualnie na reagowanie na sygnały wejściowe z 
klawiatury (za pomocą menu COMMANDS) i protokołów komunikacyjnych. Wszystkie argumenty wejść wirtualnych mają 
domyślnie wartość „Off” (logiczne 0), chyba że zostanie odebrany właściwy sygnał wejściowy.

Jeżeli w ustawieniu VIRTUAL INPUT x FUNCTION wybrano opcję „Disabled”, wymuszony zostaje stan wyłączenia wejścia 
(logiczne 0) niezależnie od próby zmiany wejścia. Nastawienie na opcję „Enabled” powoduje, że wejście działa w sposób 
przedstawiony na schemacie logicznym i generuje wyjściowe argumenty FlexLogic w reakcji na odebrane sygnały 
wejściowe i zastosowane ustawienia.

Przewidziano dwa rodzaje pracy: samozerowanie i zatrzaśnięcie. Jeżeli nastawiono VIRTUAL INPUT x type na opcję „Self-
Reset”, gdy sygnał wejściowy przejdzie z wyłączonego na włączony, argument wyjścia zostanie nastawiony na włączony 
tylko na jedną ocenę równań FlexLogic i następnie powróci do stanu wyłączonego. Nastawienie na opcję „Latched” 
powoduje, że wejście wirtualne nastawia stan argumentu wyjścia na ten sam stan, co ostatnio otrzymane wejście.

Tryb pracy z samozerowaniem generuje argument wyjścia dla pojedynczej oceny równań FlexLogic. Jeżeli zamierzamy 
wykorzystać argument nie tylko wewnętrznie w równaniu FlexLogic, prawdopodobnie konieczne będzie wydłużenie go w 
czasie. Do tego może przydać się timer FlexLogic z opóźnionym zerowaniem.

 VIRTUAL INPUT 1
  VIRTUAL INPUT 1

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 VIRTUAL INPUT 1 ID:
Virt Ip 1

Zakres: do 20 znaków alfanumerycznych

 VIRTUAL INPUT 1
TYPE: Zablokowane

Zakres: samoresetowane, zatrzaskiwane

 VIRTUAL INPUT 1
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone
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Figure 5-168: Logika wejść wirtualnych

5.9.3  Zestyki wyjściowe

5.9.3.1  Wyjścia cyfrowe
SETTINGS  INPUTS/OUTPUTS  CONTACT OUTPUTS  CONTACT OUTPUT H1

Zestyki wejściowe i wyjściowe to sygnały cyfrowe skojarzone z połączeniami do zestyków wbudowanych konstrukcyjnie. 
Obsługiwane są zarówno zestyki omywane jak i bezprądowe.

Po uruchomieniu przekaźnika procesor główny ustala na podstawie oceny modułów zainstalowanych w obudowie, które 
zestyki wyjściowe są dostępne i wtedy wyświetla ustawienia tylko dla nich. Gdy zestyk wejściowy jest typu nieblokującego, 
ustawienia są takie, jak przedstawiono.

Do każdego zestyku wyjściowego można przypisać identyfikator. Sygnałem, który może spowodować zadziałanie 
(OPERATE) zestyku wyjściowego, może być dowolny argument FlexLogic (wyjście wirtualne, stan członu,, zestyk wejściowy 
lub wejście wirtualne). Do utrzymania stanu (SEAL-IN) przekaźnika można wykorzystać dodatkowy argument FlexLogic. 
Każda zmiana stanu zestyku wyjściowego może zostać zarejestrowana jako zdarzenie, jeżeli tak zaprogramujemy.

Na przykład prąd obwodu wyzwalającego jest monitorowany dzięki temu, że detektor progowy prądu wyposażony jest 
szeregowo w pewne zestyki typu forma A (patrz przykład obwodu wyzwalającego w punkcie Człony cyfrowe). Monitor 
nastawia flagę (patrz specyfikacja dla formy A). Nazwa argumentu FlexLogic nastawionego przez monitor składa się z 
oznaczenia przekaźnika wyjściowego, po którym następuje nazwa flagi np. Cont OP 1  IOn.

W większości obwodów do kontroli wyłącznika cewka wyzwalająca jest podłączona szeregowo a zestyk pomocniczy 
wyłącznika służy do przerywania przepływu prądu po tym, jak nastąpiło wyzwolenie wyłącznika, aby zapobiec 
uszkodzeniu zestyku inicjującego o mniejszej wytrzymałości. Można to osiągnąć monitorując zestyk pomocniczy w 
wyłączniku, który otwiera się wtedy, gdy doszło do wyzwolenia wyłącznika, ale ten układ może działać nieprawidłowo ze 
względu na różnice synchronizacji między zmianą stanu pomocniczego zestyku wyłącznika a przerwaniem prądu w 
obwodzie wyzwalającym. Największą niezawodność zabezpieczenia zestyku inicjującego daje bezpośredni pomiar prądu 
w obwodzie wyzwalającym oraz wykorzystanie tego parametru do kontroli zerowania przekaźnika inicjującego. Układ ten 
nazywa się często utrzymaniem wyzwolenia.

Można to zrealizować, wykorzystując argument FlexLogic Cont OP 1  IOn do utrzymania zestyku wyjściowego w następujący 
sposób:

 CONTACT OUTPUT H1
  CONTACT OUTPUT H1 ID

Cont Op 1
Zakres: do 20 znaków alfanumerycznych

 OUTPUT H1 OPERATE:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 OUTPUT H1 SEAL-IN:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 CONTACT OUTPUT H1
EVENTS: Załączone

Zakres: Wyłączone, włączone
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CONTACT OUTPUT H1 ID: “Cont Op 1"
OUTPUT H1 OPERATE: dowolny odpowiedni argument FlexLogic
OUTPUT H1 SEAL-IN: “Cont Op 1 IOn”
CONTACT OUTPUT H1 EVENTS: “Enabled”

Figure 5-169: Logika zestyku 1 typu 6A w module zestyków wejściowych/wyjściowych

5.9.3.2  Wyjścia zatrzaskowe
SETTINGS  INPUTS/OUTPUTS  CONTACT OUTPUTS  CONTACT OUTPUT H1a

Wyjściowe zestyki zatrzaskowe w  są mechanicznie bistabilne i kontrolowane za pomocą dwóch osobnych cewek 
(otwarcie i zamknięcie). Jako takie zachowują swoją pozycję nawet, jeżeli przekaźnik nie ma zasilania. Przekaźnik 
rozpoznaje wszystkie karty wyjściowych zestyków zatrzaskowych i odpowiednio wypełnia menu ustawień. W momencie 
załączenia zasilania przekaźnik odczytuje pozycje zestyków zatrzaskowych ze sprzętu, zanim przystąpi do wykonywania 
jakichkolwiek innych funkcji przekaźnika (np. funkcji zabezpieczenia i sterowania albo FlexLogic).

Moduły wyjść zatrzaskowych są wysyłane z fabryki albo jako część przekaźnika albo jako osobne moduły i mają wszystkie 
zestyki zatrzaskowe otwarte. Usilnie zalecamy staranne sprawdzenie programowania i pozycji zestyków zatrzaskowych 
podczas wymiany modułu.

Ponieważ przekaźnik potwierdza zestyk wyjściowy i odczytuje z powrotem jego pozycję, istnieje możliwość wprowadzenia 
możliwości automonitorowania dla wyjść zatrzaskowych. Jeżeli dowolne wyjścia zatrzaskowe wykażą się niezgodnością, 
wówczas zadeklarowany zostanie błąd autotestu LATCHING OUTPUT ERROR. Błąd zostaje zasygnalizowany za pomocą 
argumentu FlexLogic LATCHING OUT ERROR, zdarzenia i komunikatu celu.

OUTPUT H1a OPERATE — to ustawienie wskazuje argument FlexLogic, który spowoduje uruchomienie ‘cewki zamknięcia’ 
zestyku. Przekaźnik utrzymuje to wejście, aby bezpiecznie zamknąć zestyk. Gdy zestyk zostanie zamknięty, a wejście RESET 
będzie logicznym 0 (wył.), żadna aktywność wejścia OPERATE, np. późniejsze zmiany chwilowe, nie będzie miała skutków. 
Gdy oba wejścia: OPERATE i RESET są aktywne (logiczne 1), reakcja zestyku zatrzaskowego jest określona w ustawieniu 
OUTPUT H1a TYPE.

OUTPUT H1a RESET — to ustawienie wskazuje argument FlexLogic, który spowoduje uruchomienie ‘cewki wyzwolenia’ 
zestyku. Przekaźnik utrzymuje to wejście, aby bezpiecznie otworzyć zestyk. Gdy zestyk zostanie otwarty, a wejście OPERATE 
będzie logicznym 0 (wył.), żadna aktywność wejścia RESET, np. późniejsze zmiany chwilowe, nie będzie miała skutków. Gdy 
oba wejścia: OPERATE i RESET są aktywne (logiczne 1), reakcja zestyku zatrzaskowego jest określona w ustawieniu OUTPUT 
H1a TYPE.

 CONTACT OUTPUT H1a
  OUTPUT H1a ID

L-Cont Op 1
Zakres: do 20 znaków alfanumerycznych

 OUTPUT H1a OPERATE:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 OUTPUT H1a RESET:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 OUTPUT H1a TYPE:
Operate-dominant

Zakres: Operate-dominant, Reset-dominant

 OUTPUT H1a EVENTS:
Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone



5-334 C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL

WEJŚCIA/WYJŚCIA CHAPTER 5: USTAWIENIA

5

OUTPUT H1a TYPE — to ustawienie określa reakcję zestyku w razie sprzeczności wejść sterowniczych, czyli w przypadku gdy 
zastosowane zostaną oba sygnały: OPERATE i RESET. W sytuacji, gdy oba wejścia sterownicze zostaną zastosowane 
jednocześnie, zestyk zamknie się, jeżeli będzie nastawiony na dominację zadziałania (opcja „Operate-dominant”) a otworzy 
się, jeżeli będzie nastawiony na dominację zerowania (opcja „Reset-dominant”).

Figure 5-170: Logika zestyku 1 typu 4L w module zestyków wejściowych/wyjściowych

Przykład zastosowania 1
Wyjściowy zestyk zatrzaskowy H1a ma być sterowany za pomocą dwóch przycisków programowanych przez użytkownika 
(przyciski numer 1 i 2). Stosuje się poniższe ustawienia.

Należy zaprogramować wyjścia zatrzaskowe wprowadzając następujące zmiany w menu SETTINGS  INPUTS/OUTPUTS 
 CONTACT OUTPUTS  CONTACT OUTPUT H1a (przyjmijmy moduł H4L):

OUTPUT H1a OPERATE: „PUSHBUTTON 1 ON”
OUTPUT H1a RESET: „PUSHBUTTON 2 ON”

Należy zaprogramować przyciski wprowadzając następujące zmiany w menu PRODUCT SETUP  USER-PROGRAMMABLE 
PUSHBUTTONS  USER PUSHBUTTON 1 i USER PUSHBUTTON 2:

PUSHBUTTON 1 FUNCTION (funkcja przycisku 1): „Samozerowanie”
PUSHBTN 1 DROP-OUT TIME (czas odpadnięcia przycisku 1): “0.00 s”
PUSHBUTTON 2 FUNCTION (funkcja przycisku 1): „Samozerowanie”
PUSHBTN 2 DROP-OUT TIME (czas odpadnięcia przycisku 1): “0.00 s”

Przykład zastosowania 2
Należy zaprogramować przekaźnik mający dwa zestyki zatrzaskowe H1a i H1c. Zestyk H1a ma być zestykiem typu a, zaś 
zestyk H1c ma być zestykiem typu b (typ a oznacza zamknięty po wykonaniu wejścia zadziałania; typ b oznacza zamknięty 
po wykonaniu wejścia zerowania). Przekaźnik ma być sterowany z wyjść wirtualnych: VO1 do spowodowania zadziałania i 
VO2 do zerowania.

Należy zaprogramować wyjścia zatrzaskowe wprowadzając następujące zmiany w menu SETTINGS  INPUTS/OUTPUTS 
 CONTACT OUTPUTS  CONTACT OUTPUT H1a i CONTACT OUTPUT H1c (przyjmijmy moduł H4L):

OUTPUT H1a OPERATE: “VO1”
OUTPUT H1a RESET: “VO2”
OUTPUT H1c OPERATE: “VO2”
OUTPUT H1c RESET: “VO1”

Ponieważ te dwa fizyczne zestyki w tym przykładzie są rozdzielone mechanicznie i mają osobne wejścia sterownicze, nie 
działają w dokładnie tym samym momencie. Może wystąpić rozbieżność rzędu ułamka maksymalnego czasu zadziałania. 
Dlatego para zestyków zaprogramowanych jako przekaźnik wielozestykowy nie gwarantuje żadnej określonej sekwencji 
działania (np. przełączne bezprzerwowe). Jeżeli wymagana jest konkretna sekwencja działania, należy ją wyraźnie 
zaprogramować poprzez opóźnienie niektórych wejść sterowniczych, co przedstawiono w kolejnym przykładzie 
zastosowania.
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Przykład zastosowania 3
Do poprzedniego przykładu należy dodać funkcjonalność zestyków przełącznych bezprzerwowych. Aby zrealizować tą 
funkcjonalność potrzeba zakładki w czasie równej 20 ms.

Należy napisać poniższe równanie FlexLogic (przedstawiony przykład z EnerVista).

Należy nastawić oba timery (Timer 1 i Timer 2) na 20 ms dla pobudzenia i 0 ms dla odpadnięcia.

Należy zaprogramować wyjścia zatrzaskowe wprowadzając następujące zmiany w menu SETTINGS  INPUTS/OUTPUTS 
 CONTACT OUTPUTS  CONTACT OUTPUT H1a i CONTACT OUTPUT H1c (przyjmijmy moduł H4L):

OUTPUT H1a OPERATE: “VO1”
OUTPUT H1a RESET: “VO4”
OUTPUT H1c OPERATE: “VO2”
OUTPUT H1c RESET: “VO3”

Przykład zastosowania 4
Zestyk zatrzaskowy H1a ma być sterowany z pojedynczego wyjścia wirtualnego VO1. Zestyk ma pozostać zamknięty 
dopóty, dopóki VO1 będzie mieć stan wysoki, a otwarty wtedy, gdy VO1 będzie mieć stan niski. Należy zaprogramować 
przekaźnik, jak poniżej.

Należy napisać poniższe równanie FlexLogic (przedstawiony przykład z EnerVista).

Należy zaprogramować wyjścia zatrzaskowe wprowadzając następujące zmiany w menu SETTINGS  INPUTS/OUTPUTS 
 CONTACT OUTPUTS  CONTACT OUTPUT H1a (przyjmijmy moduł H4L):

OUTPUT H1a OPERATE: “VO1”
OUTPUT H1a RESET: “VO2”

5.9.4  Wyjścia wirtualne
SETTINGS  INPUTS/OUTPUTS  VIRTUAL OUTPUTS  VIRTUAL OUTPUT 1(96)

 VIRTUAL OUTPUT 1
  VIRTUAL OUTPUT 1 ID

Virt Op 1
Zakres: do 20 znaków alfanumerycznych
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Wejścia i wyjścia wirtualne to sygnały cyfrowe skojarzone z sygnałami logiki wewnętrznej w serii UR. Wejścia wirtualne 
obejmują sygnały generowane przez lokalny interfejs użytkownika. Wyjścia wirtualne to wyjścia równań FlexLogic 
wykorzystywane do dostosowania urządzenia do indywidualnych potrzeb. Wyjścia wirtualne mogą również służyć jako 
wejście wirtualne dla równań FlexLogic.

Dostępnych jest 96 wyjść wirtualnych, które można przypisać za pomocą FlexLogic. Jeżeli wyjścia nie przypisano, zostaje 
wymuszony stan jego zamknięcia (‘OFF’ - logiczne 0). Ponadto do każdego wyjścia wirtualnego można przypisać 
identyfikator. Wyjścia wirtualne są rozstrzygane za każdym przejściem przez ocenę równań FlexLogic. Każda zmiana stanu 
wyjścia wirtualnego może zostać zarejestrowana jako zdarzenie, jeżeli tak zaprogramujemy.

Na przykład jeżeli wyjście wirtualne 1 to sygnał wyzwalania z FlexLogic, a przekaźnik wyzwalający jest wykorzystywany do 
sygnalizowanyia zdarzeń, ustawienia programuje się następująco:

VIRTUAL OUTPUT 1 ID: "Trip"
VIRTUAL OUTPUT 1 EVENTS: "Disabled"

5.9.5  Zerowanie

5.9.5.1  Panele przednie zaawansowany i standardowy
SETTINGS  INPUTS/OUTPUTS  RESETTING

5.9.5.2  Graficzny panel przedni
SETTINGS  INPUTS/OUTPUTS  RESETTING

Niektóre zdarzenia można zaprogramować do zatrzaskiwania diodowych wskaźników zdarzeń na panelu przednim, 
komunikatów celu i/lub okien sygnalizatora na graficznym panelu przednim. Mechanizm zatrzaśnięcia, po jego 
nastawieniu, utrzymuje zatrzaśnięte wskaźniki, komunikaty lub okna w nastawionym stanie po skasowaniu warunku 
inicjującego aż do momentu otrzymania komendy RESET nakazującej powrót tych zatrzaśnięć (nie dotyczy zatrzaśnięć 
FlexLogic) do stanu zresetowanego, gdy doszło do wykasowaniu warunku inicjującego. Komenda RESET może zostać 
wysłana z przycisku RESET na panelu przednim, z urządzenia zdalnego za pośrednictwem kanału komunikacyjnego albo z 
dowolnego wybranego argumentu. Funkcja wykonania operacji Modbus 05h z komendą kodu operacji 1 też jest dostępna 
i umożliwia wykonanie tej samej funkcji za pomocą przycisku RESET na panelu przednim.

RESET OPERAND — każde z trzech źródeł komend RESET aktywuje argument FlexLogic RESET OP. Każde osobne źródło 
komendy RESET aktywuje też swój osobny argument RESET OP (PUSHBUTTON), RESET OP (COMMS) lub RESET OP (OPERAND) do 
zidentyfikowania źródła komendy. Każdy z tych trzech argumentów generuje zdarzenie w zapisie zdarzenia, gdy tak 
aktywowano. Znajdujące się tutaj ustawienie RESET OPERAND służy do wyboru argumentu, który aktywuje argument RESET 
OP (OPERAND).

RESET ANNUNCIATOR — służy do wyboru argumentu FlexLogic, którego aktywowanie powoduje potwierdzenie/
zresetowanie wszystkich okien sygnalizatora na graficznym panelu przednim. Pozostałe metody potwierdzania/
resetowania okien sygnalizatora:

• Na wyświetlanej stronie należy nacisnąć przycisk RESET, gdy żadne z okien sygnalizatora nie jest zaznaczone, aby 
potwierdzić/zresetować wszystkie okna sygnalizatora na tej stronie

• Aby potwierdzić/zresetować konkretne okno sygnalizatora, należy użyć przycisków do góry, do dołu, w lewo i w prawo 
i zaznaczyć okno, a potem nacisnąć przycisk RESET lub ENTER

 VIRTUAL OUTPUT 1
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Wyłączone, włączone

 RESETTING
  RESET OPERAND:

Wył.
Zakres: argument FlexLogic

 RESETTING
  RESET OPERAND:

Wył.
Zakres: argument FlexLogic

 RESET ANNUNCIATOR:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic
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• Wszystkie okna sygnalizatora można zresetować zdalnie poprzez zaprogramowanie wejścia wirtualnego (na przykład 
wejścia wirtualnego 1) jako sygnału wejściowego dla ustawienia RESET ANNUNCIATOR. Wtedy funkcja wykonania 
operacji Modbus 05h z komendą kodu operacji 1000h (lub funkcja 10h z adresem 400h) służy do nastawienia stanu 
wejścia wirtualnego 1.

Dla ustawienia RESET ANNUNCIATOR argument FlexLogic RESET ANCTR OP jest aktywowany przez dwa źródła komendy RESET, 
źródło argumentu i źródło ręczne. Każde osobne źródło komendy RESET ANNUNCIATOR aktywuje też swój osobny argument  
RESET OP (OPRD) lub RESET ANCTR OP (MNUL) do zidentyfikowania źródła komendy. Każdy z tych dwóch argumentów generuje 
zdarzenie w zapisie zdarzenia, gdy tak aktywowano. Znajdujące się tutaj ustawienie służy do wyboru argumentu, który 
aktywuje argument RESET ANCTR OP (OPRD). Przycisk RESET na panelu przednim lub komenda resetowania z 
oprogramowania aktywuje argument RESET ANCTR OP (MNUL).

5.9.6  Bezpośrednie wejścia i wyjścia

5.9.6.1  Bezpośrednie wejścia
SETTINGS  INPUTS/OUTPUTS  DIRECT INPUTS  DIRECT INPUT 1(32)

Te ustawienia określają sposób przetwarzania informacji z wejść bezpośrednich.

DIRECT INPUT 1 NAME — za pomocą tego ustawienia użytkownik może przypisać opisową nazwę do wejścia 
bezpośredniego.

DIRECT INPUT 1 DEVICE ID — reprezentuje źródło wejścia bezpośredniego 1. Określone wejście bezpośrednie jest sterowane 
przez wskazane tutaj urządzenie.

DIRECT INPUT 1 BIT NUMBER — numer bitu do odczytania stanu wejścia bezpośredniego 1. Wejście bezpośrednie 1 jest 
sterowane bitem wskazanym jako DIRECT INPUT 1 BIT NUMBER. Odpowiada to numerowi wyjścia bezpośredniego w 
urządzeniu nadawczym.

DIRECT INPUT 1 DEFAULT STATE — reprezentuje stan wejścia bezpośredniego, gdy skojarzone urządzenie bezpośrednie jest 
rozłączone. Dostępne są następujące opcje:

• On — domyślnie nastawia wejście na logiczne 1

• Off — domyślnie nastawia wejście na logiczne 0

• Latest/On — blokuje wejście w przypadku utraty komunikacji. Gdy ostatni stan jest nieznany, np. po włączeniu 
zasilania przekaźnika a przed pierwszym przypadkiem wymiany komunikacyjnej, wejście ustawia się domyślnie na 
logiczne 1. W momencie wznowienia komunikacji wejście działa z pełną sprawnością.

• Latest/Off — blokuje wejście w przypadku utraty komunikacji. Gdy ostatni stan jest nieznany, np. po włączeniu 
zasilania przekaźnika a przed pierwszym przypadkiem wymiany komunikacyjnej, wejście ustawia się domyślnie na 
logiczne 0. W momencie wznowienia komunikacji wejście działa z pełną sprawnością.

5.9.6.2  Bezpośrednie wejścia
SETTINGS  INPUTS/OUTPUTS  DIRECT OUTPUTS  DIRECT OUTPUT 1(32)

 DIRECT INPUT 1
  DIRECT INPUT 1

NAME: Dir Ip 1
Zakres: do 12 znaków alfanumerycznych

 DIRECT INPUT 1
DEVICE ID: 0

Zakres: 0 do 16

 DIRECT INPUT 1
BIT NUMBER: 0

Zakres: 0 do 32

 DIRECT INPUT 1
DEFAULT: Wył.

Zakres: On, Off, Latest/On, Latest/Off

 DIRECT INPUT 1
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Załączona/Wyłączona

 DIRECT OUTPUT 1
  DIRECT OUT 1 NAME:

Dir Out 1
Zakres: do 12 znaków alfanumerycznych
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DIRECT OUT 1 NAME — za pomocą tego ustawienia użytkownik może przypisać opisową nazwę do wyjścia bezpośredniego.

DIR OUT 1 OPERAND — nastawia argument FlexLogic, który wyznacza stan tego wyjścia bezpośredniego.

5.9.6.3  Przykłady zastosowania
Przykłady przedstawione we wcześniejszym punkcie Bezpośrednie wejścia i wyjścia (w punkcie Konfiguracja produktu) 
znajdują tutaj swoją kontynuację w celu zilustrowania wykorzystania bezpośrednich wejść i wyjść.

Przykład 1: Rozszerzanie możliwości wejść/wyjść w przekaźniku z serii UR
Rozważmy zastosowanie, które wymaga dodatkowych zestyków wejściowych lub zestyków wyjściowych lub linii logiki 
programowalnej, poza możliwościami, jakie oferuje pojedyncza obudowa z serii UR. Rozwiązanie problemu polega na 
dołączeniu dodatkowego urządzenia IED z serii UR, np. C30, co zaspokoi zapotrzebowanie na dodatkowe wejścia/wyjścia 
oraz logikę programowalną. Na rysunku widać oba urządzenia IED połączone za pośrednictwem jednokanałowych kart 
komunikacji cyfrowej.

Figure 5-171: Rozszerzenie ilości wejść i wyjść za pośrednictwem wejść i wyjść bezpośrednich

Przyjmijmy, że zestyk wejściowy 1 z UR IED 2 ma być używany przez UR IED 1. Stosuje się następujące ustawienia (jako 
przykład użyto wejścia bezpośredniego 5 i bitu nr 12).

UR IED 1:
DIRECT INPUT 5 DEVICE ID = “2”
DIRECT INPUT 5 BIT NUMBER = “12”

UR IED 2:
DIRECT OUT 12 OPERAND = “Cont Ip 1 On”

Argument Cont Ip 1 On z UR IED 2 jest teraz dostępny w UR IED 1 jako DIRECT INPUT 5 ON.

Przykład 2: Zabezpieczenie szyn zbiorczych z wzajemnym uzależnieniem
Prosty układ zabezpieczeń szyn zbiorczych z uzależnieniem wzajemnym można uzyskać wysyłając sygnał blokujący z 
urządzeń w dalszej części instalacji, powiedzmy 2, 3 i 4, do urządzenia we wcześniejszej części, które monitoruje 
pojedyncze zasilanie szyny zbiorczej, co przedstawiono na rysunku.

 DIRECT OUT 1 OPERAND:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 DIRECT OUTPUT 1
EVENTS: Wyłączone

Zakres: Załączona/Wyłączona
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Figure 5-172: Przykładowy układ zabezpieczeń szyn zbiorczych z wzajemnym uzależnieniem

Przyjmijmy, że bezzwłoczne zab. nadprądowe fazowe 1 jest wykorzystywane przez urządzenia 2, 3 i 4 do blokowania 
urządzenia 1. Urządzenie 1, jeżeli nie zostało zablokowane, wyzwala szynę po wykryciu zwarcia i zastosowaniu krótkiego 
czasu opóźnienia.

Stosuje się poniższe ustawienia (przyjmijmy, że bit 3 jest wykorzystywany przez wszystkie 3 urządzenia do wysyłania 
sygnału blokowania, a wejścia bezpośrednie 7, 8 i 9 są wykorzystywane przez urządzenie odbiorcze do monitorowania 
tych trzech sygnałów blokowania).

UR IED 2:
DIRECT OUT 3 OPERAND: "PHASE IOC1 OP"

UR IED 3:
DIRECT OUT 3 OPERAND: "PHASE IOC1 OP"

UR IED 4:
DIRECT OUT 3 OPERAND: "PHASE IOC1 OP"

UR IED 1:
DIRECT INPUT 7 DEVICE ID: "2"
DIRECT INPUT 7 BIT NUMBER: "3"
DIRECT INPUT 7 DEFAULT STATE: wybrać „On” dla bezpieczeństwa, wybrać „Off” dla niezawodności

DIRECT INPUT 8 DEVICE ID: "3"
DIRECT INPUT 8 BIT NUMBER: "3"
DIRECT INPUT 8 DEFAULT STATE: wybrać „On” dla bezpieczeństwa, wybrać „Off” dla niezawodności

DIRECT INPUT 9 DEVICE ID: "4"
DIRECT INPUT 9 BIT NUMBER: "3"
DIRECT INPUT 9 DEFAULT STATE: wybrać „On” dla bezpieczeństwa, wybrać „Off” dla niezawodności

Teraz trzy sygnały blokowania są dostępne w UR IED 1 jako DIRECT INPUT 7 ON, DIRECT INPUT 8 ON i DIRECT INPUT 9 ON. W momencie 
utraty komunikacji lub urządzenia układ ma skłonność do blokowania (jeżeli dowolny stan domyślny nastawiono na „On”) 
lub do wyzwalania szyny w razie dowolnego warunku nadprądowego (wszystkie stany domyślne nastawione na „Off”).

Przykład 3: Układy wspomagane sygnałem pilotującym
Rozważmy przedstawione na poniższym rysunku zastosowanie zabezpieczenia linii trzykońcówkowej.
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Figure 5-173: Zastosowanie w linii trzykońcówkowej

Przyjmijmy, że układ hybrydowego zab. z wydłużonym zasięgiem i zdalnym przyzwoleniem wyzwolenia (hybrydowe zab. 
POTT) zastosowano przy użyciu poniżej przedstawionej architektury. Argument wyjścia HYB POTT TX1 układu służy do 
kluczowania przyzwolenia.

Figure 5-174: Jednokanałowa konfiguracja w otwartej pętli

W tej architekturze urządzenia 1 i 3 nie komunikują się bezpośrednio. Dlatego urządzenie 2 musi działać jak ‘mostek’. 
Stosuje się następujące ustawienia:

UR IED 1:
DIRECT OUT 2 OPERAND: "HYB POTT TX1"
DIRECT INPUT 5 DEVICE ID: "2"
DIRECT INPUT 5 BIT NUMBER: "2" (jest to komunikat od IED 2)
DIRECT INPUT 6 DEVICE ID: "2"
DIRECT INPUT 6 BIT NUMBER: "4" (skutecznie jest to komunikat od IED 3)

UR IED 3:
DIRECT OUT 2 OPERAND: "HYB POTT TX1"
DIRECT INPUT 5 DEVICE ID: "2"
DIRECT INPUT 5 BIT NUMBER: "2" (jest to komunikat od IED 2)
DIRECT INPUT 6 DEVICE ID: "2"
DIRECT INPUT 6 BIT NUMBER: "3" (skutecznie jest to komunikat od IED 1)

UR IED 2:
DIRECT INPUT 5 DEVICE ID: "1"
DIRECT INPUT 5 BIT NUMBER: "2"
DIRECT INPUT 6 DEVICE ID: "3"
DIRECT INPUT 6 BIT NUMBER: "2"
DIRECT OUT 2 OPERAND: "HYB POTT TX1"
DIRECT OUT 3 OPERAND: "DIRECT INPUT 5" (przekaż dalej komunikat z 1 do 3)
DIRECT OUT 4 OPERAND: "DIRECT INPUT 6" (przekaż dalej komunikat z 3 do 1)

Na rysunku przedstawiono przepływ sygnału pomiędzy trzema urządzeniami IED.
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Figure 5-175: Przepływ sygnału dla bezpośredniego wejścia i wyjścia

W zastosowaniach trzykońcówkowych oba końce odległe muszą dać przyzwolenie na wyzwolenie. Dlatego na każdym 
końcu bezpośrednie wejścia 5 i 6 są poddawane iloczynowi logicznemu we FlexLogic i wynikowy argument zostaje 
skonfigurowany jako przyzwolenie wyzwolenia (ustawienie HYB POTT RX1).

5.9.7  Wejścia i wyjścia telezabezpieczenia

5.9.7.1  Omówienie
Przekaźnik oferuje 16 wejść telezabezpieczenia na kanale komunikacyjnym 1 (ponumerowane do 1-1 do 1-16) oraz 16 
wejść telezabezpieczenia na kanale komunikacyjnym 2 (tylko w systemach dwókońcówkowych dwukanałowych i 
trzykońcówkowych, ponumerowane od 2-1 do 2-16). Przekaźnik odległy podłączony do kanałów 1 i 2 przekaźnika 
lokalnego należy zaprogramować przypisując argumenty FlexLogic, które będą przesyłane przez wybrany kanał 
komunikacyjny. Dzięki temu użytkownik może utworzyć rozproszone układy zabezpieczenia i sterowania za 
pośrednictwem dedykowanych kanałów komunikacyjnych. Przykłady to m.in. układy pilotowe porównawczo-kierunkowe 
oraz wyzwolenie z bezpośrednim transferem. Należy zwrócić uwagę, że usterki kanałów komunikacyjnych mają wpływ na 
funkcjonalność telezabezpieczenia. Aby móc wykorzystywać wejścia, należy załączyć funkcję telezabezpieczenia.

5.9.7.2  Wejścia telezabezpieczenia
SETTINGS  INPUTS/OUTPUTS  TELEPROTECTION  TELEPROT INPUTS

Wybranie w ustawieniu TELEPROT INPUT ~~ DEFAULT opcji „On” domyślnie nastawia wejście na logiczne 1 w razie usterki 
kanału. Wartość „Off” domyślnie nastawia wejście na logiczne 0 w razie usterki kanału.

Wartości „Latest/On” i „Latest/Off” blokują wejście w razie utraty komunikacji. Jeżeli ostatni stan jest nieznany, np. po 
włączeniu zasilania przekaźnika a przed pierwszym przypadkiem wymiany komunikacyjnej, wówczas wejście ustawia się 
domyślnie na logiczne 1 dla opcji „Latest/On” i na logiczne 0 dla opcji „Latest/Off”.

 TELEPROT INPUTS
  TELEPROT INPUT 1-1

DEFAULT: Wył.
Zakres: Off, On, Latest/Off, Latest/On



 TELEPROT INPUT 1-16
DEFAULT: Wył.

Zakres: Off, On, Latest/Off, Latest/On

 TELEPROT INPUT 2-1
DEFAULT: Wył.

Zakres: Off, On, Latest/Off, Latest/On



 TELEPROT INPUT 2-16
DEFAULT: Wył.

Zakres: Off, On, Latest/Off, Latest/On
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5.9.7.3  Wyjścia telezabezpieczenia
SETTINGS  INPUTS/OUTPUTS  TELEPROTECTION  TELEPROT OUTPUTS

Jak widać na poniższym rysunku, przetwarzanie wejść/wyjść telezabezpieczenia zależy od liczby kanałów 
komunikacyjnych i końców. W systemach dwukońcówkowych dwukanałowych są one przetwarzane w sposób ciągły na 
każdy kanale i mapowane osobno dla każdego kanału. Dlatego, aby osiągnąć redundancję, użytkownik musi przypisać ten 
sam argument na obu kanałach (wyjścia telezabezpieczenia na końcu nadawczym albo odpowiadające im wejścia 
telezabezpieczenia na końcu odbiorczym). W systemach trzykońcówkowych dwukanałowych redundancję osiąga się 
programując retransmisję sygnału w przypadku usterki kanału pomiędzy dowolnymi dwoma przekaźnikami.

Figure 5-176: Przetwarzanie wejść/wyjść telezabezpieczenia

 TELEPROT OUTPUTS
  TELEPROT OUTPUT 1-1:

Wył.
Zakres: argument FlexLogic



 TELEPROT OUTPUT 1-16:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic

 TELEPROT OUTPUT 2-1:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic



 TELEPROT OUTPUT 2-16:
Wył.

Zakres: argument FlexLogic
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5.10  Wejścia/wyjścia przetworników

5.10.1  Wejścia DCmA
SETTINGS  TRANSDUCER I/O  DCMA INPUTS  DCMA INPUT H1(W8)

Przewidziano sprzęt i oprogramowanie do obierania sygnałów z zewnętrznych przetworników i przekształcania tych 
sygnałów na format cyfrowy do użycia zgodnie z wymaganiami. Przekaźnik przyjmuje wejścia w zakresie od –1 do +20 mA 
DC, dzięki czemu nadaje się do użycia z większością powszechnie stosowanych zakresów wyjść przetworników; przyjmuje 
się, że wszystkie wejścia są liniowe w całym zakresie. Szczegółowe informacje na temat sprzętu można znaleźć w rozdziale 
3.

Zanik sygnał wejściowy DCmA będzie można wykorzystać, konieczne jest przekształcenie wartości sygnału zmierzonej 
przez przekaźnik na zakres i wielkość pierwotnego parametru wejściowego przetwornika zewnętrznego np. napięcie DC 
lub temperatura. Przekaźnik upraszcza ten proces przeprowadzając wewnętrzne skalowanie wyjścia z zewnętrznego 
przetwornika i wyświetlając rzeczywisty parametr pierwotny.

Kanały wejściowe DCmA są zorganizowane podobnie do kanałów CT i VT. Należy skonfigurować poszczególne kanały 
stosując przedstawione tutaj ustawienia.

Kanały są zorganizowane w submoduły po dwa kanały, ponumerowane od 1 do 8, z góry do dołu. W momencie załączenia 
zasilania przekaźnik automatycznie generuje ustawienia konfiguracyjne dla każdego kanału, bazując na kodzie 
zamówienia, przy czym ogólnie wygląda to tak samo, jak w przypadku CT i VT. Poszczególnym kanałom zostaje przypisana 
litera gniazda, po której następuje numer rzędu, od 1 do 8 włącznie, co razem używa się jako numer kanału. Przekaźnik 
generuje wartość rzeczywistą dla każdego dostępnego kanału wejściowego.

Ustawienia są generowane automatycznie dla każdego kanału dostępnego w danym przekaźniku, jak przedstawiono 
powyżej dla pierwszego kanału modułu przetwornika typu 5F zainstalowanego w gnieździe H.

Funkcję kanału można załączyć („Enabled”) lub wyłączyć („Disabled”). W razie wyłączenia jej żadne wartości rzeczywiste 
nie będą tworzone dla tego kanału. Do każdego kanału przypisuje się identyfikator alfanumeryczny („ID”); identyfikator ten 
zostaje uwzględniony w wartości rzeczywistej kanału wraz z zaprogramowanymi jednostkami skojarzonymi z parametrem 
mierzonym przez przetwornik np. wolty, °C, megawaty itp. Identyfikator służy też do powoływania tego kanału jako 
parametru wejściowego dla elementów przeznaczonych do pomiaru tego rodzaju parametru. Ustawienie DCMA INPUT H1 
RANGE określa zakres mA DC przetwornika podłączonego do kanału wejściowego.

 DCMA INPUT H1
  DCMA INPUT H1

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 DCMA INPUT H1 ID:
DCMA Ip 1

Zakres: do 20 znaków alfanumerycznych

 DCMA INPUT H1
UNITS: A

Zakres: Sześć znaków alfanumerycznych

 DCMA INPUT H1
RANGE: 0 do -1 mA

Zakres: 0 to –1 mA, 0 to +1 mA, –1 to +1 mA, 0 to 5 
mA, 0 to 10mA, 0 to 20 mA, 4 to 20 m

 DCMA INPUT H1 MIN
VALUE: 0.000

Zakres: -9999,999 do +9999,999 w krokach po 0,001

 DCMA INPUT H1 MAX
VALUE: 0.000

Zakres: -9999,999 do +9999,999 w krokach po 0,001

W C60 przewidziano opcjonalną możliwość DCmA. Wybór tej funkcji jako opcji następuje w momencie 
zamawiania. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie Kody zamówienia w rozdziale 2.
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Ustawienia DCMA INPUT H1 MIN VALUE i DCMA INPUT H1 MAX VALUE służą do programowania skali przetwornika w 
jednostkach pierwotnych. Na przykład przetwornik temperatury może mieć skalę od 0 do 250°C; w takim przypadku 
wartość DCMA INPUT H1 MIN VALUE to „0” zaś wartość DCMA INPUT H1 MAX VALUE to „250.” Kolejny przykład: przetwornik 
watów o skali od –20 do +180 MW; w tym przypadku wartość DCMA INPUT H1 MIN VALUE to „–20” zaś wartość DCMA INPUT 
H1 MAX VALUE to „180.” Wartości pośrednie pomiędzy wartościami minimalną i maksymalną są skalowane liniowo.

5.10.2  Wejścia RTD
SETTINGS  TRANSDUCER I/O  RTD INPUTS  RTD INPUT H1(W8)

Przewidziano sprzęt i oprogramowanie do obierania sygnałów z zewnętrznych rezystancyjnych czujników 
temperaturowych i przekształcania tych sygnałów na format cyfrowy do użycia zgodnie z wymaganiami. Kanały te 
przewidziano do podłączania do wszystkich typów czujników RTD znajdujących się w powszechnym użyciu. Szczegółowe 
informacje na temat sprzętu można znaleźć w rozdziale 3.

Kanały wejściowe RTD są zorganizowane podobnie do kanałów CT i VT. Użytkownik konfiguruje poszczególne kanały 
stosując przedstawione tutaj ustawienia.

Kanały są zorganizowane w submoduły po dwa kanały, ponumerowane od 1 do 8, z góry do dołu. W momencie załączenia 
zasilania przekaźnik automatycznie generuje ustawienia konfiguracyjne dla każdego kanału, bazując na kodzie 
zamówienia, przy czym ogólnie wygląda to tak samo, jak w przypadku CT i VT. Poszczególnym kanałom zostaje przypisana 
litera gniazda, po której następuje numer rzędu, od 1 do 8 włącznie, co razem używa się jako numer kanału. Przekaźnik 
generuje wartość rzeczywistą dla każdego dostępnego kanału wejściowego.

Ustawienia są generowane automatycznie dla każdego kanału dostępnego w danym przekaźniku, jak przedstawiono 
powyżej dla pierwszego kanału modułu przetwornika typu 5F zainstalowanego w pierwszym dostępnym gnieździe.

Funkcję kanału można albo załączyć („Enabled”) albo wyłączyć („Disabled”). W razie wyłączenia jej żadne wartości 
rzeczywiste nie będą tworzone dla tego kanału. Do kanału przypisuje się identyfikator alfanumeryczny; identyfikator ten 
zostaje uwzględniony w wartościach rzeczywistych kanału. Służy ona też do powoływania tego kanału jako parametru 
wejściowego dla elementów przeznaczonych do pomiaru tego rodzaju parametru. Wybór rodzaju czujnika RTD 
podłączonego do kanału oznacza skonfigurowanie kanału.

Działania oparte na nadmiernej temperaturze RTD np. wyzwolenia lub alarmy są przeprowadzane wspólnie z funkcją 
FlexElement. W członach FlexElement poziom zadziałania jest skalowany względem bazy równej 100°C. Na przykład 
poziom wyzwolenia 150°C uzyskuje się nastawiając poziom zadziałania na 1.5 pu. Argumenty członów FlexElement są 
dostępne dla FlexLogic w celu dalszego sprzężenia wzajemnego albo bezpośredniego spowodowania zadziałania zestyku 
wyjściowego.

Referencyjne wartości temperatury dla poszczególnych rodzajów czujników RTD można znaleźć w poniższej tabeli.

 RTD INPUT H1
  RTD INPUT H1

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Wyłączone, włączone

 RTD INPUT H1 ID:
RTD Ip 1

Zakres: do 20 znaków alfanumerycznych

 RTD INPUT H1 TYPE:
100Ω Platinum

Zakres: 100Ω Nickel, 10Ω Copper, 100Ω Platinum, 
120Ω Nickel
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Table 5-40: Temperatura RTD a rezystancja

5.10.3  Wyjścia DCmA
SETTINGS  TRANSDUCER I/O  DCMA OUTPUTS  DCMA OUTPUT H1(W8)

Temperatura Rezystancja (w omach)

°C °F 100 Ω Pt 
(DIN 43760)

120 Ω Ni 100 Ω Ni 10 Ω Cu

-50 -58 80.31 86.17 71.81 7.10

-40 -40 84.27 92.76 77.30 7.49

-30 -22 88.22 99.41 82.84 7.88

-20 -4 92.16 106.15 88.45 8.26

-10 14 96.09 113.00 94.17 8.65

0 32 100.00 120.00 100.00 9.04

10 50 103.90 127.17 105.97 9.42

20 68 107.79 134.52 112.10 9.81

30 86 111.67 142.06 118.38 10.19

40 104 115.54 149.79 124.82 10.58

50 122 119.39 157.74 131.45 10.97

60 140 123.24 165.90 138.25 11.35

70 158 127.07 174.25 145.20 11.74

80 176 130.89 182.84 152.37 12.12

90 194 134.70 191.64 159.70 12.51

100 212 138.50 200.64 167.20 12.90

110 230 142.29 209.85 174.87 13.28

120 248 146.06 219.29 182.75 13.67

130 266 149.82 228.96 190.80 14.06

140 284 153.58 238.85 199.04 14.44

150 302 157.32 248.95 207.45 14.83

160 320 161.04 259.30 216.08 15.22

170 338 164.76 269.91 224.92 15.61

180 356 168.47 280.77 233.97 16.00

190 374 172.46 291.96 243.30 16.39

200 392 175.84 303.46 252.88 16.78

210 410 179.51 315.31 262.76 17.17

220 428 183.17 327.54 272.94 17.56

230 446 186.82 340.14 283.45 17.95

240 464 190.45 353.14 294.28 18.34

250 482 194.08 366.53 305.44 18.73

 DCMA OUTPUT H1
  DCMA OUTPUT H1

SOURCE: Wył.
Zakres: Off, dowolny parametr analogowy wartości 
rzeczywistej

 DCMA OUTPUT H1
RANGE: -1 do 1 mA

Zakres: –1 do 1 mA, 0 do 1 mA, 4 do 20 mA

 DCMA OUTPUT H1
MIN VAL: 0.000 pu

Zakres: -90,000 do 90,000 pu w krokach po 0.001

 DCMA OUTPUT H1
MAX VAL: 1.000 pu

Zakres: -90,000 do 90,000 pu w krokach po 0.001
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Przewidziano sprzęt i oprogramowanie do generowania sygnałów DCmA, dzięki którym możliwe jest utworzenie interfejsu 
dla urządzeń zewnętrznych. Szczegółowe informacje na temat sprzętu można znaleźć w rozdziale 3. Kanały wyjściowe 
DCmA są zorganizowane podobnie do kanałów wejść przetworników lub kanałów CT i VT. Użytkownik konfiguruje 
poszczególne kanały stosując poniższe ustawienia.

Kanały są zorganizowane w submoduły po dwa kanały, ponumerowane od 1 do 8, z góry do dołu. W momencie załączenia 
zasilania przekaźnik automatycznie generuje ustawienia konfiguracyjne dla każdego kanału, bazując na kodzie 
zamówienia, przy czym wygląda to tak samo, jak w przypadku CT i VT. Poszczególnym kanałom zostaje przypisana litera 
gniazda, po której następuje numer rzędu, od 1 do 8 włącznie, co razem używa się jako numer kanału.

Zarówno zakres wyjścia jak i sygnał sterujący danym wyjściem są programowane przez użytkownika za pomocą 
poniższego menu ustawień (przedstawiono przykład dla kanału M5).

Przekaźnik sprawdza sygnał sterujący (x w równaniach poniżej) pod kątem minimalnej i maksymalnej wartości granicznej, 
a następnie przeskalowuje go tak, aby wartości graniczne podane w ustawieniach MIN VAL i MAX VAL odpowiadały 
zakresowi wyjścia w sprzęcie podanemu w ustawieniu RANGE. Stosowane jest następujące równanie:

Eq. 5-26

gdzie

x to sygnał sterujący wskazany w ustawieniu SOURCE
Imin i Imax są zdefiniowane przez ustawienie RANGE
k to stała skalowania obliczana jako:

Eq. 5-27

Funkcję zostanie w sposób zamierzony wstrzymana, jeżeli ustawienia MAX VAL i MIN VAL będą wprowadzone 
nieprawidłowo np. gdy MAX VAL – MIN VAL < 0.1 pu. Wypadkową charakterystykę przedstawiono na poniższym rysunku.

Figure 5-177: Charakterystyka wyjść DCmA

Ustawienia

DCMA OUTPUT H1 SOURCE — to ustawienie wskazuje wewnętrzną wartość analogową do wysterowania wyjścia 
analogowego. Wartości rzeczywiste (parametry FlexAnalog) takie jak moc, amplituda prądu, współczynnik mocy itp. 
można skonfigurować jako źródła do wysterowania wyjść DCmA. Listę parametrów FlexAnalog można znaleźć w 
Załączniku A.
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DCMA OUTPUT H1 RANGE — za pomocą tego ustawienia  można wybrać zakres wyjścia. Poszczególne kanały DCmA można 
nastawiać niezależnie do pracy w różnych zakresach. Dostępne są trzy najbardziej powszechnie stosowane zakresy wyjść.

DCMA OUTPUT H1 MIN VAL — za pomocą tego ustawienia można nastawić minimalną wartość graniczną dla sygnału, który 
steruje wyjściem. To ustawienie służy do kontroli mapowania pomiędzy wewnętrzną wartością analogową a prądem 
wyjściowym. Ustawienie wprowadza się w wartościach jednostkowych. Jednostki podstawowe są definiowane tak samo, 
jak w przypadku jednostek podstawowych dla członów FlexElement.

DCMA OUTPUT H1 MAX VAL — za pomocą tego ustawienia można nastawić maksymalną wartość graniczną dla sygnału, 
który steruje wyjściem. To ustawienie służy do kontroli mapowania pomiędzy wewnętrzną wartością analogową a prądem 
wyjściowym. Ustawienie wprowadza się w wartościach jednostkowych. Jednostki podstawowe są definiowane tak samo, 
jak w przypadku jednostek podstawowych dla członów FlexElement.

Poniższej przedstawiono trzy przykłady zastosowania.

Przykład: Monitorowanie mocy
Trójfazowa moc czynna w sieci 13.8 kV, mierzona przez źródło 1 przekaźnika z serii UR, ma być monitorowana przez 
wyjście DCmA H1 o zakresie od –1 do 1 mA. W przekaźniku stosuje się następujące ustawienia: przekładnia CT = 1200:5, 
strona wtórna VT 115, VT połączone w trójkąt, przekładnia VT = 120. Prąd znamionowy wynosi 800 A po stronie pierwotnej, 
a znamionowy współczynnik mocy wynosi 0.90. Moc ma być monitorowana w zarówno w kierunku importowania jak i 
eksportowania i należy dopuścić przeciążenie o 20% w porównaniu do wartości znamionowej.

Znamionowa moc trójfazowa:

Eq. 5-28

Moc trójfazowa z 20% marginesem przeciążenia:

Eq. 5-29

Jednostka podstawowa dla mocy (dalsze szczegółowe informacje można znaleźć w tym rozdziale, w punkcie Człony 
FlexElements):

Eq. 5-30

Minimalna i maksymalna wartość mocy do monitorowania (w pu):

Eq. 5-31

Wprowadza się następujące ustawienia:
DCMA OUTPUT H1 SOURCE: “SRC 1 P”
DCMA OUTPUT H1 RANGE: “–1 to 1 mA”
DCMA OUTPUT H1 MIN VAl: “–1.247 pu”
DCMA OUTPUT H1 MAX VAL: “1.247 pu”

Przy powyższych ustawieniach wyjście będzie reprezentować moc ze skalą 1 mA na 20.65 MW. Błąd, jaki może w tym 
zastosowaniu wystąpić w najgorszym przypadku, można obliczyć nakładając na siebie dwa następujące źródła błędu:

• ±0.5% pełnej skali modułu wyjść analogowych lub±0.005 x (1-(-1)) x 20.65 MW = ±0.207 MW

• ±1% błędu odczytu dla mocy czynnej przy współczynniku mocy 0.9

Na przykład przy odczycie 20 MW błąd w najgorszym przypadku wynosi 0.01  20 MW + 0.207 MW = 0.407 MW.

Ustawienia DCMA OUTPUT H1 MIN VAL i DCMA OUTPUT H1 MAX VAL są ignorowane w przypadku jednostek 
podstawowych współczynnika mocy (czyli wtedy, gdy DCMA OUTPUT H1 SOURCE nastawiono na wartość FlexAnalog 
bazującą na pomiarze współczynnika mocy).
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Przykład: Monitorowanie prądu
Prądy fazy A (prawdziwa wartość skuteczna) ma być monitorowany przez wyjście prądowej H2 pracujące na zakresie od 4 
do 20 mA. Przekładnia CT wynosi 5000:5 a maksymalny prąd obciążenia wynosi 4200 A. Prąd ma być monitorowany od 
0 A w górę, dopuszczając przeciążenie o 50%.

Prąd fazowy z 50% marginesem przeciążenia:

Eq. 5-32

Jednostka podstawowa dla prądu (dalsze szczegółowe informacje można znaleźć w tym rozdziale, w punkcie Człony 
FlexElements):

Eq. 5-33

Minimalna i maksymalna wartość mocy do monitorowania (w pu):

Eq. 5-34

Wprowadza się następujące ustawienia:
DCMA OUTPUT H2 SOURCE: “SRC 1 Ia RMS”
DCMA OUTPUT H2 RANGE: “4 to 20 mA”
DCMA OUTPUT H2 MIN VAL: “0.000 pu”
DCMA OUTPUT H2 MAX VAL: “1.260 pu”

Błąd, jaki może w tym zastosowaniu wystąpić w najgorszym przypadku, można obliczyć nakładając na siebie dwa 
następujące źródła błędu:

• ±0.5% pełnej skali modułu wyjść analogowych lub±0.005 x (20 - 4) x 6.3 kA = ±0.504 kA

• ±0.25% odczytu lub ±0.1% wartości znamionowej (którakolwiek jest większa) dla prądów w przedziale od 0.1 do 2.0 
wartości znamionowej

Na przykład przy odczycie 4.2 kA błąd w najgorszym przypadku wynosi maksymalnie (0.0025  4.2 kA, 0.001  5 kA) + 0.504 
kA = 0.515 kA.

Przykład: Monitorowanie napięcia
Składowa zgodna napięcia w sieci 400 kV, mierzona przez źródło 2, ma być monitorowana przez wyjście DCmA H3 o 
zakresie od 0 do 1 mA. Ustawienie strony wtórnej VT to 66.4 V, ustawienie przekładni VT to 6024, ustawienie połączenia VT 
to „Delta”. Napięcie ma być monitorowane w zakresie od 70% do 110% wartości znamionowej.

Minimalna i maksymalna składowe napięcia do monitorowania:

Eq. 5-35

Jednostka podstawowa dla napięcia (dalsze szczegółowe informacje można znaleźć w tym rozdziale, w punkcie Człony 
FlexElements):

Eq. 5-36

Minimalne i maksymalne wartości napięcia do monitorowania (w pu):

Eq. 5-37

Wprowadza się następujące ustawienia:
DCMA OUTPUT H3 SOURCE: “SRC 2 V_1 mag”
DCMA OUTPUT H3 RANGE: “0 to 1 mA”
DCMA OUTPUT H3 MIN VAL: “0.404 pu”
DCMA OUTPUT H3 MAX VAL: “0.635 pu”
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Ustawienia wartości granicznych różnią się od spodziewanych wartości 0.7 pu i 1.1 pu, ponieważ przekaźnik oblicza 
wielkości składowej zgodnej skalowane do napięć fazowych doziemnych, nawet jeżeli przekładniki napięciowe są 
połączone w trójkąt (patrz rozdział 6, punkt Konwencje pomiarowe), a jednocześnie napięcie znamionowe VT stanowi 1 pu 
dla ustawień. W konsekwencji ustawienia wymagane w tym przykładzie różnią się od ustawień, których spodziewalibyśmy 
się naturalnie, o współczynnik równy .

Błąd, jaki może w tym zastosowaniu wystąpić w najgorszym przypadku, można obliczyć nakładając na siebie dwa 
następujące źródła błędu:

• ±0.5% pełnej skali modułu wyjść analogowych lub 0.005 x (1-0) x 254.03 kV = ±1.27 kV

• ±0,5% odczytu

Na przykład w warunkach znamionowych składowa zgodna daje odczyt 230.94 kV, a błąd w najgorszym przypadku 
wynosi 0.005  230.94 kV + 1.27 kV = 2.42 kV.

5.11  Testy

5.11.1  Funkcja trybu testowego
SETTINGS  TESTING  TEST MODE FUNCTION

W C60 przewidziano możliwość testowania w celu sprawdzania funkcjonalności zestyków wejściowych i wyjściowych, 
niektórych funkcji komunikacyjnych oraz modułu pomiaru fazorów (stosownie do sytuacji), w symulowanych warunkach.

Tryb testowy może być w dowolnym z trzech stanów: Disabled (wyłączony), Isolated (izolowany) lub Forcible (siłowy).

Tryb Disabled przeznaczony jest na potrzeby normalnej eksploatacji; funkcje zabezpieczenia, sterowania i komunikacji 
przekaźnika działają normalnie. Funkcje testowe są wyłączone, z tym wyjątkiem że można korzystać z testów kanałów i 
testów modułu pomiaru fazorów, jeżeli je przewidziano.

Tryb Isolated ma umożliwić szybkie przestawienie przekaźnika w taki stan, w którym przekaźnik nie będzie mógł 
negatywnie wpływać na sieć elektroenergetyczną ani inne części systemu automatyki podstacyjnej. Dzięki temu można 
zmieniać ustawienia, pobierać nowe oprogramowanie układowe, zmieniać moduły sprzętowe a także zmieniać 
połączenia komunikacyjne. W miarę możliwości zablokowane są wszystkie sygnały wyjściowe przekaźnika. Zestyki 
wyjściowe są wyłączone spod napięcia, wyjścia zatrzaskowe są „zamrożone”. Zablokowane są komendy do bloków. 
Transmisje GOOSE mają nastawianą flagę „symulacji” (zwaną też flagą „testową”), przez co komunikaty nie są 
akceptowane przez zgodne urządzenia odbiorcze, które nie mają nastawionego atrybutu danych „Sim”. Atrybut jakości 
wartości, które mogą być wysyłane jako wyjście przez usługi MMS wg normy 61850, jest nastawiony jako „invalid” 
(nieprawidłowe), co przez co wartości nie są wykorzystywane przez zgodne urządzenia odbiorcze na potrzeby ich operacji. 
Testy kanałów WE/WY bezpośrednich i testy PMU są przeznaczone dla właściwych modeli.

Tryb Forcible przeznaczony jest do testowania, co wiąże się z wymuszeniem działania przekaźnika poprzez wstrzyknięcie 
sygnału testowego i sprawdzenie poprawności wyjścia przekaźnika. Tryb ten przewidziany jest też na potrzeby testów 
sprawdzających, czy wyjścia przekaźnika (zarówno zestyki jak i komunikacja) wywierają zamierzony wpływ na konkretne 
urządzenia w sieci elektroenergetycznej lub na konkretne inne urządzenia automatyki podstacyjnej. Zestyki wyjściowe 
można wybiórczo załączać lub wymuszać ich działanie w sposób opisany w kolejnych dwóch punktach. Wspólne wyjścia 
do bloków mają podniesioną flagę trybu testowego, co powoduje, że ich wartość jest akceptowana tylko przez przekaźniki, 
które też są w trybie forcible. Transmisje GOOSE mają nastawianą flagę „symulacji”, przez co są one akceptowane tylko 
przez te inne urządzenia odbiorcze, które mają nastawiony atrybut danych „Sim”. Atrybut danych „Sim” w przekaźniku jest 
nastawiony, tak że w razie odbioru komunikatów GOOSE z nastawioną flagą „symulacji” te komunikaty są wykorzystywane 
zamiast normalnych komunikatów. Atrybut jakości wartości, które są wysyłane jako wyjście przez usługi MMS wg normy 
61850, jest nastawiony jako „valid” + „test”, co sygnalizuje, że tych wartości nie należy wykorzystywać na potrzeby operacji.

 TESTING
  TEST MODE

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Disabled (wyłączony), Isolated (izolowany) 
Forcible (siłowy)



5-350 C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL

TESTY CHAPTER 5: USTAWIENIA

5

Poza tym przekaźnik uniwersalnym pozostaje w pełni funkcjonalny w trybie testowym Forcible, dzięki czemu możliwe jest 
przeprowadzenie różnych procedur testowych. W szczególności normalnie działają funkcje zabezpieczenia i sterowania 
oraz FlexLogic. Wejścia i wyjścia oparte na komunikacji pozostają w pełni funkcjonalne poza protokołem IEC 61850. Należy 
to koniecznie uwzględnić w procedurze testowej. Testy kanałów WE/WY bezpośrednich i testy PMU są przeznaczone dla 
właściwych modeli.

Tryb testowy można wybrać za pomocą panelu przedniego, oprogramowania EnerVista UR Setup albo poprzez sterowanie 
IEC 61850 do LLN0.Mod.  LLN0.Mod.ctlVal „on” wybierze Disabled, „test/blocked” wybierze Isolated, a „test” wybierze 
Forcible. Ustawienie TEST MODE FUNCTION można zmienić jedynie za pomocą bezpośredniej komendy użytkownika. Po 
ponownym uruchomieniu, załączeniu zasilania, wysłaniu ustawień lub aktualizacji oprogramowania tryb testowy 
pozostaje na ostatnio zaprogramowanej wartości. Dzięki temu przekaźnik uniwersalny wprowadzony w tryb isolated 
pozostanie w tym trybie w trakcie czynności Ttestowych i konserwacyjnych.

5.11.2  Wymuszenie trybu testowego
SETTINGS  TESTING  TEST MODE FORCING

W trybie Forcible argument wybrany w ustawieniu TEST MODE FORCING decyduje o dalszej reakcji C60 na warunki testowe, 
w sposób opisany w kolejnych dwóch punktach.

Stan trybu testowego jest sygnalizowany na panelu przednim przekaźnika łącznie przez wskaźnik diodowy Test Mode, 
wskaźnik diodowy In-Service i przekaźnik krytycznej usterki, w sposób przedstawiony w poniższej tabeli.

Table 5-41: Działanie trybu testowego

5.11.3  Wartości testowe modułów pomiaru fazorów
SETTINGS  TESTING  PMU TEST VALUES  PMU 1(2) TEST VALUES

 TESTING
  TEST MODE FORCING:

Wł.
Zakres:  argument FlexLogic

TEST MODE 
FUNCTION

Dioda In-
service

Dioda Test 
mode

Przekaźnik 
krytycznej 
usterki

TEST MODE 
FORCING

Zachowanie zestyków wejściowych i 
wyjściowych

Wyłączone Bez wpływu Wył. Normalne Bez wpływu Normalne

Izolowany Wył. Wł. Wyłączony 
spod napięcia

Bez wpływu Zestyki wyjściowe wyłączone

Siłowy Wył. Miga Wyłączony 
spod napięcia

Wył. Normalne

Wł. Sterowanie przez wymuszanie funkcji

W momencie ponownego uruchomienia ustawienie TEST MODE FORCING oraz ustawienia wymuszania zestyków 
wejściowych i wymuszania zestyków wyjściowych powracają do swoich stanów domyślnych.

 PMU 1
 TEST VALUES  PMU 1 TEST

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Załączona/Wyłączona

 PMU 1 VA TEST
MAGNITUDE: 500.00 kV

Zakres: 0.00 do 700.00 kV w krokach po 0.01

 PMU 1 VA TEST
ANGLE: 0.00°

Zakres: -180.00 do 180.00° w krokach po 0.05

 PMU 1 VB TEST
MAGNITUDE: 500.00 kV

Zakres: 0.00 do 700.00 kV w krokach po 0.01

 PMU 1 VB TEST
ANGLE: –120.00°

Zakres: -180.00 do 180.00° w krokach po 0.05
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Przekaźnik musi być w trybie testowym, aby móc korzystać z trybu testowego PMU. To znaczy, że w ustawieniu TESTING  
TEST MODE FUNCTION musi być wybrana opcja „Enabled” a sygnał inicjujący TESTING  TEST MODE INITIATE musi być „On”.

W trybie testowym PMU kanały fizyczne (VA, VB, VC, VX, IA, IB, IC i IG), częstotliwość oraz prędkość zmian częstotliwości 
zostają zastąpione wartościami użytkownika, zaś składowe symetryczne są wyliczane na podstawie kanałów fizycznych. 
Wartości testowe nie są wyraźnie zaznaczone w wychodzących ramkach danych. Jeżeli jest to wymagane, zaleca się 
wykorzystanie programowanych przez użytkownika kanałów cyfrowych do sygnalizowania klientowi IEEE C37.118, że 
wysyłane są wartości testowe zamiast rzeczywistych pomiarów.

Wdrożenie synchrofazorów w przekaźnikach uniwersalnych definiuje tryb testowy, w którym wstępnie zdefiniowany zbiór 
synchrofazorów jest wysyłany przez kanał komunikacyjny, gdy ustawienie funkcji trybu testowego jest załączone. W trybie 
testowym odbywają się następujące działania:

• zostaje nastawiony bit Data Invalid / Test Mode (dane nieprawidłowe / tryb testowy) (bit 15 w słowie STAT),

• zostaje nastawiony bit Sim we wszystkich wyjściowych zbiorach danych

5.11.4  Wymuszanie zestyków wejściowych
SETTINGS  TESTING  FORCE CONTACT INPUTS

 PMU 1 VC TEST
MAGNITUDE: 500.00 kV

Zakres: 0.00 do 700.00 kV w krokach po 0.01

 PMU 1 VC TEST
ANGLE: 120.00°

Zakres: -180.00 do 180.00° w krokach po 0.05

 PMU 1 VX TEST
MAGNITUDE: 500.00 kV

Zakres: 0.00 do 700.00 kV w krokach po 0.01

 PMU 1 VX TEST
ANGLE: 0.00°

Zakres: -180.00 do 180.00° w krokach po 0.05

 PMU 1 IA TEST
MAGNITUDE: 1.000 kA

Zakres: 0.000 do 9.999 kA w krokach po 0.001

 PMU 1 IA TEST
ANGLE: –10.00°

Zakres: -180.00 do 180.00° w krokach po 0.05

 PMU 1 IB TEST
MAGNITUDE: 1.000 kA

Zakres: 0.000 do 9.999 kA w krokach po 0.001

 PMU 1 IB TEST
ANGLE: –130.00°

Zakres: -180.00 do 180.00° w krokach po 0.05

 PMU 1 IC TEST
MAGNITUDE: 1.000 kA

Zakres: 0.000 do 9.999 kA w krokach po 0.001

 PMU 1 IC TEST
ANGLE: 110.00°

Zakres: -180.00 do 180.00° w krokach po 0.05

 PMU 1 IG TEST
MAGNITUDE: 0.000 kA

Zakres: 0.000 do 9.999 kA w krokach po 0.001

 PMU 1 IG TEST
ANGLE: 0.00°

Zakres: -180.00 do 180.00° w krokach po 0.05

 PMU 1 TEST
FREQUENCY: 60.000 Hz

Zakres: 20.000 do 70.000 Hz w krokach po 0.001

 PMU 1 TEST
df/dt: 0.00 Hz/s

Zakres: -10,00 do 10,00 Hz/s w krokach po 0,01

 FORCE CONTACT
 WEJŚCIA  FORCE Cont Ip 1

: Normal
Zakres: Normal, Open, Closed

 FORCE Cont Ip 2
: Normal

Zakres: Normal, Open, Closed
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Funkcja wymuszania zestyków wejściowych stanowi metodę sprawdzania funkcji wszystkich zestyków wejściowych.

W trybie testowym Forcible można zaprogramować zestyki wejściowe przekaźnika tak, aby reagowały w następujący 
sposób:

• nastawienie na opcję „Normal” powoduje, że wejście pozostaje w pełni funkcjonalne. Jest ono kontrolowane za 
pomocą napięcia na zaciskach wejściowych i może być włączane i wyłączane przez zewnętrzne obwody. Wartość tą 
należy wybrać, jeżeli dane wejście ma działać w trakcie testu. To dotyczy na przykład wejścia inicjującego test albo 
stanowiącego część wstępnie zaprogramowanej przez użytkownika sekwencji testowej,

• nastawienie na opcję „Open” powoduje, że wejście zostaje zmuszone do zgłaszania się jako otwarte (logiczne 0), gdy 
argument wybrany w ustawieniu TEST MODE FORCING jest w stanie On, niezależnie od napięcia na zaciskach 
wejściowych. Gdy wybrany argument jest w stanie Off, wejście zachowuje się tak, jak w trakcie eksploatacji,

• nastawienie na opcję „Closed” powoduje, że wejście zostaje zmuszone do zgłaszania się jako zamknięte (logiczne 1), 
gdy argument wybrany w ustawieniu TEST MODE FORCING jest w stanie On, niezależnie od napięcia na zaciskach 
wejściowych. Gdy wybrany argument jest w stanie Off, wejście zachowuje się tak, jak w trakcie eksploatacji,

5.11.5  Wymuszanie zestyków wyjściowych
SETTINGS  TESTING  FORCE CONTACT OUTPUTS

Funkcja wymuszania zestyków wyjściowych stanowi metodę sprawdzania funkcji wszystkich zestyków wyjściowych.

W trybie testowym Forcible można zaprogramować zestyki wyjściowe przekaźnika tak, aby reagowały w następujący 
sposób:

• nastawienie na opcję „Normal” powoduje, że zestyk wyjściowy pozostaje w pełni funkcjonalny. Działa wtedy, gdy jego 
argument sterowania ma logiczne 1 i resetuje się wtedy, gdy jego argument sterowania ma logiczne 0,

• nastawienie na opcję „Energized” powoduje, że wyjście zamyka się i pozostaje zamknięte, gdy argument wybrany w 
ustawieniu TEST MODE FORCING jest w stanie On, niezależnie od statusu argumentu skonfigurowanego do sterowania 
zestyku wyjściowego. Gdy wybrany argument jest w stanie Off, wyjście zachowuje się tak, jak w trakcie eksploatacji,

• nastawienie na opcję „De-energized” powoduje, że wyjście otwiera się i pozostaje otwarte, gdy argument wybrany w 
ustawieniu TEST MODE FORCING jest w stanie On, niezależnie od statusu argumentu skonfigurowanego do sterowania 
zestyku wyjściowego. Gdy wybrany argument jest w stanie Off, wyjście zachowuje się tak, jak w trakcie eksploatacji,

• nastawienie na opcję „Freeze” powoduje, że wyjście zachowuje swoją pozycję z momentu, zanim nastawiono TEST 
MODE FUNCTION na Forcible a argument wybrany w ustawieniu TEST MODE FORCING na On, niezależnie od 
późniejszych zmian statusu argumentu skonfigurowanego do sterowania zestyku wyjściowego. Gdy wybrany 
argument jest w stanie Off, wyjście zachowuje się tak, jak w trakcie eksploatacji,

 FORCE Cont Ip xx
: Normal

Zakres: Normal, Open, Closed

W momencie ponownego uruchomienia ustawienie TEST MODE FORCING oraz ustawienia wymuszania zestyków 
wejściowych i wymuszania zestyków wyjściowych powracają do swoich stanów domyślnych.

 FORCE CONTACT
 OUTPUTS  FORCE Cont Op 1

: Normal
Zakres: Normal, Energized, De-energized, Freeze

 FORCE Cont Op 2
: Normal

Zakres: Normal, Energized, De-energized, Freeze



 FORCE Cont Op xx
: Normal

Zakres: Normal, Energized, De-energized, Freeze

W momencie ponownego uruchomienia ustawienie TEST MODE FORCING oraz ustawienia wymuszania zestyków 
wejściowych i wymuszania zestyków wyjściowych powracają do swoich stanów domyślnych.
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Wartości rzeczywiste

W niniejszym rozdziale omówiono przeglądanie danych na panelu przednim i w oprogramowaniu.

6.1  Menu Actual Values

 ACTUAL VALUES
 FRONT PANEL   

 
Dostęp w EnerVista
See page 6-3


 ACTUAL VALUES
 STATUS   CONTACT INPUTS

 
See page 6-4

   VIRTUAL INPUTS
 

See page 6-4

  RxGOOSE BOOLEANS
 

See page 6-5

  RxGOOSE DPS
 

See page 6-5

  TELEPROTECTION
 INPUTS

See page 6-5

  CONTACT OUTPUTS
 

See page 6-5

  VIRTUAL OUTPUTS
 

See page 6-6

  AUTORECLOSE
 

See page 6-6

  RxGOOSE
 STATUS

See page 6-6

  RxGOOSE
 STATISTICS

See page 6-7

  DIGITAL COUNTERS
 

See page 6-7
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  SELECTOR SWITCHES
 

See page 6-7

  FLEX STATES
 

See page 6-8

  ETHERNET
 

See page 6-8

  REAL TIME CLOCK
 SYNCHRONIZING

See page 6-8

  DIRECT INPUTS
 

See page 6-9

  DIRECT DEVICES
 STATUS

See page 6-10

  EGD PROTOCOL
 STATUS

See page 6-10

  TELEPROT CH TESTS
 

See page 6-10

  COMM STATUS
 REMAINING CONNECT

See page 6-11

  PRP
 

See page 6-11

   TxGOOSE STATUS
 

See page 6-12

 ACTUAL VALUES
 METERING   SOURCE SRC 1

 
See page 6-17

   SOURCE SRC 2
 

  SOURCE SRC 3
 

  SOURCE SRC 4
 

  SYNCHROCHECK
 

See page 6-22

  TRACKING FREQUENCY
 

See page 6-23

  FLEXELEMENTS
 

See page 6-23

  RxGOOSE
 Sygnały analogowe

See page 6-24

  SENSITIVE
 DIRECTIONAL POWER

See page 6-24

  PHASOR MEASUREMENT
 UNIT

See page 6-24

  PMU AGGREGATOR
 

See page 6-25

  TRANSDUCER I/O
 DCMA INPUTS

See page 6-25

   TRANSDUCER I/O
 RTD INPUTS

See page 6-25
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Na potrzeby raportowania o statusie ‘On’ oznacza logiczne 1, a ‘Off’ oznacza logiczne 0.

6.2  Panel przedni

6.2.1  Zaawansowane i standardowe panele przednie
Panel przedni można przeglądać i stosować w oprogramowaniu EnerVista, na przykład, aby wyświetlić komunikat 
o błędzie wyświetlany na panelu przednim.

Aby wyświetlić panel przedni w oprogramowaniu EnerVista:

1. Kliknij opcję Actual Values > Front Panel (Rzeczywiste wartości> Panel przedni).

Figure 6-1: Używanie panelu przedniego w oprogramowaniu (pokazano C60)

 ACTUAL VALUES
 RECORDS   FAULT REPORTS

 
See page 6-26

   EVENT RECORDS
 

See page 6-26

  OSCILLOGRAPHY
 

See page 6-28

  DATA LOGGER
 

See page 6-28

  PMU RECORDS
 

See page 6-29

   MAINTENANCE
 

See page 6-29

 ACTUAL VALUES
 PRODUCT INFO   MODEL INFORMATION

 
See page 6-30

  FIRMWARE REVISIONS
 

See page 6-31
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6.2.2  Graficzny panel przedni

Alarmy sygnalizatora można potwierdzić i zresetować w tej sekcji.

Aby wyświetlić alarmy dla graficznego panelu przedniego w EnerVista:

1. Przejść do Actual Values > Graphical Panel > Annunciator Panel (wartości rzeczywiste> Panel graficzny> Panel 
sygnalizacyjny) Wyświetlane są alarmy, umożliwiające zdalne potwierdzanie / zerowanie.

2. Kliknij przycisk  Acknowledge lub Reset (Potwierdzenie lub Zeruj), dla alarmu.

Figure 6-2: Alarmy sygnalizatora wyświetlane w oprogramowaniu) 

6.3  Status

6.3.1  Zestyki wejściowe
ACTUAL VALUES  STATUS  CONTACT INPUTS

Tutaj można zobaczyć bieżący status zestyków wejściowych. W pierwszym wierszu wyświetlanego komunikatu wskazany 
jest identyfikator zestyku wejściowego. Na przykład ‘Cont Ip 1’ odnosi się do zestyku wejściowego w kategoriach indeksu 
tabeli domyślnych nazw. W drugim wierszu wyświetlacza wskazany jest stan logiczny zestyku wejściowego.

6.3.2  Wejścia wirtualne
ACTUAL VALUES  STATUS  VIRTUAL INPUTS

Tutaj można zobaczyć bieżący status 64 wejść wirtualnych. W pierwszym wierszu wyświetlanego komunikatu wskazany 
jest identyfikator wejścia wirtualnego. Na przykład ‘Virt Ip 1’ odnosi się do wejścia wirtualnego w kategoriach domyślnej 
nazwy. W drugim wierszu wyświetlacza wskazany jest stan logiczny wejścia wirtualnego.

Graficzny panel przedni to opcja sprzętowa.

 CONTACT INPUTS
  Cont Ip 1

Wył.
Zakres: Wł, Wył



 Cont Ip xx
Wył.

Zakres: Wł, Wył

 VIRTUAL INPUTS
  Virt Ip 1

Wył.
Zakres: Wł, Wył




Virt Ip 64
Wył.

Zakres: Wł, Wył
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6.3.3  Wejścia RxGOOSE boole'owskie
ACTUAL VALUES  STATUS  RxGOOSE BOOLEANS

6.3.4  Wejścia RxGOOSE DPS
ACTUAL VALUES  STATUS  RxGOOSE DPS

6.3.5  Wejścia telezabezpieczenia
ACTUAL VALUES  STATUS  TELEPROTECTION INPUTS

Tutaj można zobaczyć bieżący stan wejść telezabezpieczenia z kanałów komunikacyjnych 1 i 2. Wyświetlony jest stan 
odpowiedniego wyjścia zdalnego, jeżeli nie zadeklarowano usterki kanału.

6.3.6  Zestyki wyjściowe
ACTUAL VALUES  STATUS  CONTACT OUTPUTS

 RxGOOSE BOOLEANS
  RxGOOSE BOOLEAN 1

STATUS: Wył.
Zakres: Wł, Wył



 RxGOOSE BOOLEAN 256
STATUS: Wył.

Zakres: Wł, Wył

W C60 przewidziano opcjonalną funkcję IEC 61850. Wybór tej funkcji jako opcji programowej następuje w 
momencie zamawiania. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie Kody zamówienia w rozdziale 2.

 RxGOOSE DPS
  RxGOOSE DPS 1

Status: Pośredni
Zakres: On, Off, Intermediate, Bad



 RxGOOSE DPS 16
Status: Pośredni

Zakres: On, Off, Intermediate, Bad

W C60 przewidziano opcjonalną funkcję IEC 61850. Wybór tej funkcji jako opcji programowej następuje w 
momencie zamawiania. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie Kody zamówienia w rozdziale 2.

 TELEPROTECTION
 WEJŚCIA  TELEPROTECTION

INPUT 1-1: Wył.
Zakres: Wł, Wył



 TELEPROTECTION
INPUT 1-16: Wył.

Zakres: Wł, Wył

 TELEPROTECTION
INPUT 2-1: Wył.

Zakres: Wł, Wył




TELEPROTECTION
INPUT 2-16: Wył.

Zakres: Wł, Wył

 CONTACT OUTPUTS
  Cont Op 1

Wył.
Zakres: On, Off, VOff, VOn, IOn, IOff
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Tutaj można zobaczyć bieżący stan zestyków wyjściowych. W pierwszym wierszu wyświetlanego komunikatu wskazany 
jest identyfikator zestyku wyjściowego. Na przykład ‘Cont Op 1’ odnosi się do zestyku wyjściowego w kategoriach indeksu 
tabeli domyślnych nazw. W drugim wierszu wyświetlacza wskazany jest stan logiczny zestyku wyjściowego.

Dla zestyków wejściowych formy A stan detektorów napięcia i prądu wyświetla się jako Off, VOff, IOff, On, IOn i VOn. Dla 
zestyków wyjściowych formy C stan jest wyświetlany jako Off lub On.

6.3.7  Wyjścia wirtualne
ACTUAL VALUES  STATUS  VIRTUAL OUTPUTS

Tutaj można zobaczyć bieżący stan nawet 96 wyjść wirtualnych. W pierwszym wierszu wyświetlanego komunikatu 
wskazany jest identyfikator wyjścia wirtualnego. Na przykład ‘Virt Op 1’ odnosi się do wyjścia wirtualnego w kategoriach 
indeksu tabeli domyślnych nazw. W drugim wierszu wyświetlacza wskazany jest stan logiczny wyjścia wirtualnego 
obliczony w równaniu FlexLogic dla tego wyjścia.

6.3.8  Samoczynne ponawianie zamykania
ACTUAL VALUES  STATUS  AUTORECLOSE

Tutaj wyświetlana jest liczba przypadków automatycznego ponawiania zamykania, gdzie liczba przypadków to liczba 
powtórzeń, które można wykonać, zanim automatyczne ponawianie zamykania przejdzie w stan blokady.

Jeśli status jest „niedostępny,” należy spróbować włączyć i skonfigurować funkcję w obszarze SETTINGS  CONTROL 
ELEMENTS  AUTORECLOSE  AUTORECLOSE. Jeśli to nie zadziała, funkcja nie jest obsługiwana w urządzeniu.

6.3.9  Status RxGOOSE
ACTUAL VALUES  STATUS  RxGOOSE STATUS

Wartość rzeczywista All RxGOOSE Online nie uwzględnia tych RxGOOSE, które nie są skonfigurowane albo nie są 
wykorzystywane przez żadne wejście RxGOOSE.

 Cont Op xx
Wył.

Zakres: On, Off, VOff, VOn, IOn, IOff

 VIRTUAL OUTPUTS
  Virt Op 1

Wył.
Zakres: Wł, Wył



 Virt Op 96
Wył.

Zakres: Wł, Wył

 AUTORECLOSE
 

SAMOCZYNNE PONAWIANIE 
ZAMYKANIA (SPZ)

Zakres: 0, 1, 2, 3, 4 

 RxGOOSE
 STATUS  All RxGOOSE Online:

Tak
Zakres: Tak, Nie

 RxGOOSE 1 Status:
Offline

Zakres: Online, Offline



 RxGOOSE 64 Status:
Offline

Zakres: Online, Offline

W C60 przewidziano opcjonalną funkcję IEC 61850. Wybór tej funkcji jako opcji programowej następuje w 
momencie zamawiania. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie Kody zamówienia w rozdziale 2.
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6.3.10  Statystyki RxGOOSE
ACTUAL VALUES  STATUS  RxGOOSE STATISTICS  RxGOOSE 1(64)

stNum — numer stanu. Najnowsza otrzymana wartość w polu stNum w komunikacie GOOSE. Wydawca zwiększa wartość 
stNum za każdym razem, gdy zostaje przesłany jeden lub wiele elementów komunikatu GOOSE ze zrewidowaną wartością.

sqNum — numer sekwencji. Najnowsza otrzymana wartość w polu sqNum w komunikacie GOOSE. Wydawca nastawia 
wartość sqNum na zero za każdy razem, gdy stan jednego lub wielu elementów komunikatu GOOSE zostaje przesłany z 
nową wartością, a zwiększa ją zawsze, gdy komunikat GOOSE zostaje przesłany ponownie bez zmiany wartości członu.

IGMP — tryby Multicast (SSM i ASM) odbioru R-GOOSE wymagają, aby urządzenie C60 subskrybowało grupę multiemisji za 
pośrednictwem sieci z włączonym protokołem IGMP (Internet Group Management Protocol). R-RxGOOSE## Status IGMP 
On wskazuje, że negocjacja IGMP z urządzeniem sieciowym (na przykład routerem) zakończyła się pomyślnie. 
W przypadku, gdy ustawienie R-RxGOOSE1 DST IP jest skonfigurowane do adresu multiemisji i ten status wskazuje na Off, 
odbiór R-GOOSE nie może się powieść, a zatem należy przeprowadzić diagnostykę sieci komunikacyjnej. Ten status jest 
istotny dla odbioru R-GOOSE, gdy jest skonfigurowany dla trybów odbioru SSM lub ASM. Nie dotyczy GOOSE ani R-GOOSE 
w trybie emisji pojedynczej.

6.3.11  Liczniki cyfrowe
ACTUAL VALUES  STATUS  DIGITAL COUNTERS  DIGITAL COUNTERS Counter 1(8)

Tutaj można zobaczyć bieżący status ośmiu liczników cyfrowych. Status każdego licznika, wraz z określoną przez 
użytkownika nazwą licznika, zawiera wartości sumaryczne i zamrożone (pojawia się też etykieta jednostek stanu licznika). 
Uwzględniony jest też znacznik daty i godziny dla zamrożonego stanu licznika. Wartość COUNTER 1 MICROS odnosi się do 
mikrosekundowej części znacznika czasu.

6.3.12  Wybieraki
ACTUAL VALUES  STATUS  SELECTOR SWITCHES

 RxGOOSE 1
  RxGOOSE 1

stNum:                         0
Zakres: od 0 do 4 294 967 295

 RxGOOSE 1
sqNum:                        0

Zakres: od 0 do 4 294 967 295

 R-RxGOOSE 1
IGMP:                        Wył.

Zakres: Wł, Wył

W C60 przewidziano opcjonalną funkcję IEC 61850. Wybór tej funkcji jako opcji programowej następuje w 
momencie zamawiania. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie Kody zamówienia w rozdziale 2.

 DIGITAL COUNTERS
 Counter 1  Counter 1 ACCUM:

0

 Counter 1  FROZEN:
0

 Counter 1 FROZEN:
1970/01/01 00:00:00

Zakres: YYYY/MM/DD HH:MM:SS

 Counter 1  MICROS:
0

Zakres: 0 do 4294967295 w krokach po 1

 SELECTOR SWITCHES
  SELECTOR SWITCH 1

POSITION: 0/7
Zakres: Current Position / 7

 SELECTOR SWITCH 2
POSITION: 0/7

Zakres: Current Position / 7
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Na wyświetlaczu widoczna jest zarówno aktualna pozycja jak i pełny zakres. Tylko bieżąca pozycja (liczba całkowita od 0 
do 7) jest wartością rzeczywistą.

6.3.13  Stany Flex
ACTUAL VALUES  STATUS  FLEX STATES

Dostępnych jest 256 bitów FlexStateTM. Wartość w drugim wierszu wskazuje stan danego bitu FlexState.

6.3.14  Ethernet
ACTUAL VALUES  STATUS  ETHERNET

Te wartości wskazują status pierwszego, drugiego i trzeciego łącza Ethernet.

6.3.15  Synchronizacja zegara czasu rzeczywistego
ACTUAL VALUES  STATUS  REAL TIME CLOCK SYNCHRONIZING

Wartość rzeczywista RTC SYNC SOURCE to źródło synchronizacji czasu, z którego przekaźnik obecnie korzysta. Możliwe 
źródła: Port 1 PTP Clock, Port 2 PTP Clock, Port 3 PTP Clock, IRIG-B, Other, and None, gdzie „Other” oznacza dowolne mniej 
dokładne źródło (SNTP, IEC 103, IEC 104, or DNP). Aktualna wartość jest wyświetlana, gdy przekaźnik zawiera opcję 
oprogramowania IEEE 1588.

 FLEX STATES
  PARAM 1: Wył.

Wył.
Zakres: Wł, Wył



 PARAM 256: Wył.
Wył.

Zakres: Wł, Wył

 ETHERNET
  ETHERNET PRI LINK

STATUS: Fail
Zakres: Fail, OK

 ETHERNET SEC LINK
STATUS: Fail

Zakres: Fail, OK

 ETHERNET TER LINK
STATUS: Fail

Zakres: Fail, OK

 REAL TIME CLOCK
 SYNCHRONIZING  RTC SYNC SOURCE:

Brak
Zakres: patrz poniżej

 GRANDMASTER ID:
0X0000000000000000

Zakres: dowolna wartość 8-oktetowa

 ACCURACY:
999999999 ns

Zakres: 0 to 999,999,999 ns

 PORT 1 PTP STATE:
No Signal

Zakres: Disabled, No Signal, Calibrating, Synch’d (No 
Pdelay), Synchronized

 PORT 2 PTP STATE:
No Signal

Zakres: Disabled, No Signal, Calibrating, Synch’d (No 
Pdelay), Synchronized

 PORT 3 PTP STATE:
No Signal

Zakres: Disabled, No Signal, Calibrating, Synch’d (No 
Pdelay), Synchronized

 PTP - IRIG-B DELTA:
500000000 ns

Zakres: od -500000000 do +500000000 ns



CHAPTER 6: WARTOŚCI RZECZYWISTE STATUS

C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL 6-9

6

Wartość GRANDMASTER ID to kod identyfikacyjny głównego zegara nadrzędnego, jeżeli taki jest. Gdy przekaźnik nie 
korzysta z żadnego głównego zegara nadrzędnego PTP, ta wartość rzeczywista wynosi zero. Kod identyfikacyjny 
głównego zegara nadrzędnego jest określony przez PTP tak, aby był unikalny na skalę globalną, dzięki czemu zawsze 
wiadomo, który zegar jest głównym zegarem nadrzędnym w systemie z wieloma zegarami zdolnymi do pełnienia tej 
funkcji.

Wartość ACCURACY to szacunkowy maksymalny błąd czasu w tym momencie w RTC, przy uwzględnieniu informacji o 
jakości w odbieranym sygnale czasu. Wartość 999999999 sygnalizuje, że amplituda szacunkowego błędu wynosi jedną 
sekundę lub więcej albo że nie można oszacować błędu.

PORT 1…3 PTP STATE to bieżący stan zegara PTP danego portu. Stan zegara PTP to:

• DISABLED, jeżeli w ustawieniu funkcji portu wybrano opcję wyłączenia

• NO SIGNAL, jeżeli jest włączony, ale nie wykryto i nie wybrano żadnego sygnału z aktywnego urządzenia 
nadrzędnego

• CALIBRATING, jeżeli wybrano aktywne urządzenie nadrzędne, ale obecnie nie ma ustanowionej blokady

• SYNCH’D (NO PDELAY), jeżeli port jest synchronizowany, ale nie funkcjonuje mechanizm opóźnienia w urządzeniach 
równorzędnych

• SYNCHRONIZED, jeżeli zsynchronizowano

PTP - IRIG-B Delta to różnica czasu, mierzona w nanosekundach, pomiędzy ułamkami sekund stanowiącymi część czasu 
odbieranego przez PTP a tymi w czasie obieranym przez IRIG-B. Wartość dodatnia oznacza, że czas PTP spieszy się w 
porównaniu do czasu IRIG-B.

6.3.16  Bezpośrednie wejścia
ACTUAL VALUES  STATUS  DIRECT INPUTS

AVERAGE MSG RETURN TIME to czas, jaki jest potrzebny, aby komunikaty wyjść bezpośrednich powróciły do nadawcy w 
konfiguracji pierścieniowej z bezpośrednimi wejściami/wyjściami (wartość ta nie ma zastosowania do konfiguracji innych 
niż pierścieniowe). Jest to ruchoma średnia obliczana dla ostatnich dziesięciu komunikatów. W przypadku modułów z 
komunikacją dwukanałową dostępne są dwa czasy powrotu.

Wartości UNRETURNED MSG COUNT (po jednej na kanał komunikacyjny) zliczają komunikaty wyjść bezpośrednich, które nie 
przebyły całej trasy wokół pierścienia komunikacyjnego. Wartości CRC FAIL COUNT (po jednej na kanał komunikacyjny) 
zliczają komunikaty wyjść bezpośrednich, które zostały odebrane, ale nie przeszły pozytywnie kontroli CRC. Wysokie 
wartości w którymkolwiek z tych przypadków mogą sygnalizować problem z oprzewodowaniem, kanałem 
komunikacyjnym lub jednym albo wieloma przekaźnikami. Wartości UNRETURNED MSG COUNT i CRC FAIL COUNT można 
kasować za pomocą komendy CLEAR DIRECT I/O COUNTERS.

 WEJŚCIA BEZPOŚREDNIE
  AVERATE MSG RETURN

TIME CH1: 0 ms

 UNRETURNED MSG
COUNT CH1: 0

 CRC FAIL COUNT
CH1: 0

 AVERAGE MSG RETURN
TIME CH2: 0 ms

 UNRETURNED MSG
COUNT CH2: 0

 CRC FAIL COUNT
CH2: 0

 DIRECT INPUT 1:
On



 DIRECT INPUT 32:
On



6-10 C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL

STATUS CHAPTER 6: WARTOŚCI RZECZYWISTE

6

Wartości od DIRECT INPUT 1 do DIRECT INPUT (32) reprezentują stan poszczególnych wejść bezpośrednich.

6.3.17  Status urządzeń bezpośrednich
ACTUAL VALUES  STATUS  DIRECT DEVICES STATUS

Te wartości rzeczywiste reprezentują stan urządzeń bezpośrednich od 1 do 16.

6.3.18  Status protokołu EGD

6.3.18.1  Szybka wymiana
ACTUAL VALUES  STATUS  EGD PROTOCOL STATUS  PRODUCER STATUS  FAST EXCHANGE 1

Wartości te podają informacje na potrzeby debugowania sieci EGD (ang. Ethernet Global Data). Sygnatura EGD i rozmiar 
pakietu dla wyświetlania szybkich wymian EGD.

6.3.18.2  Wolna wymiana
ACTUAL VALUES  STATUS  EGD PROTOCOL STATUS  PRODUCER STATUS  SLOW EXCHANGE 1(2)

Wartości te podają informacje na potrzeby debugowania sieci EGD. Sygnatura EGD i rozmiar pakietu dla wyświetlania 
wolnych wymian EGD.

6.3.19  Testy kanałów telezabezpieczenia
ACTUAL VALUES  STATUS  TELEPROT CH TESTS

Tutaj można zobaczyć informacje na temat statusu dwóch kanałów.

 URZĄDZENIA BEZPOŚREDNIE
 STATUS  DIRECT DEVICE 1

STATUS: Offline
Zakres: Offline, Online



 DIRECT DEVICE 16
STATUS: Offline

Zakres: Offline, Online

 FAST EXCHANGE 1
  FAST EXCHANGE 1

SIGNATURE: 0

 FAST EXCHANGE 1
DATA LENGTH: 0

 SLOW EXCHANGE 1
  SLOW EXCHANGE 1

SIGNATURE: 0

 SLOW EXCHANGE 1
DATA LENGTH: 0

 TELEPROT CH TESTS
  CHANNEL 1

STATUS: n/a
Zakres: n/a, FAIL, OK

 CHANNEL 1 LOST
PACKETS: 1

Zakres: 1 to 65535 in steps of 1

 CHANNEL 2
STATUS: n/a

Zakres: n/a, FAIL, OK

 CHANNEL 2 LOST
PACKETS: 1

Zakres: 1 to 65535 in steps of 1

 VALIDITY OF CHANNEL
CONFIGURATION: FAIL

Zakres: n/a, FAIL, OK
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CHANNEL 1 STATUS — to ustawienie reprezentuje status odbiorczy poszczególnych kanałów. Wartość „OK” oznacza, że 
telezabezpieczenie jest załączone i dane są obierane z odległego końca; wartość „FAIL” oznacza, że telezabezpieczenie jest 
załączone, a dane nie są odbierane z odległego końca. Wartość „n/a” oznacza, że telezabezpieczenie jest wyłączone.

CHANNEL 1 LOST PACKETS — dane są transmitowane do odległych końców w pakietach danych po dwa pakiety na cykl. 
Liczba utraconych pakietów  reprezentuje pakiety danych utracone w trakcie transmisji; zliczaną wartość można 
wyzerować za pomocą menu COMMANDS  CLEAR RECORDS.

VALIDITY OF CHANNEL CONFIGURATION — ta wartość pokazuje bieżący stan kontroli identyfikacyjnej kanału 
komunikacyjnego, a tym samym jego ważności. Jeżeli identyfikator odległego przekaźnika nie odpowiada identyfikatorowi 
zaprogramowanemu w przekaźniku lokalnym, wówczas wyświetlany jest komunikat „FAIL”. Wartość „N/A” pojawia się, 
jeżeli identyfikator lokalnego przekaźnika nastawiono na wartość domyślną „0”, doszło do usterki kanału lub wejścia/
wyjścia telezabezpieczenia nie są włączone.

6.3.20  Status pozostałych połączeń
ACTUAL VALUES  STATUS  COMM STATUS REMAINING CONNECT

Te wartości podają liczbę pozostałych połączeń TCP, które są nadal dostępne dla poszczególnych protokołów. Wyświetlacz 
zależy od opcji dostępnych dla urządzenia. Liczba pozostałych połączeń zmniejsza się za każdym przypadkiem 
wykorzystania połączenia. W momencie zwolnienia połączenia liczba pozostałych połączeń zwiększa się. Jeżeli na danym 
protokole nie nawiązano żadnego połączenia, wówczas liczba ta jest równa maksymalnej dostępnej liczbie połączeń dla 
danego protokołu.

Na przykład maksymalna liczba połączeń TCP Modbus wynosi 4. Po otwarciu sesji EnerVista na komputerze połączonym z 
przekaźnikiem uniwersalnym przez sieć Ethernet status Modbus TCP podaje wartość 3. Po zamknięciu aplikacji EnerVista 
status Modbus TCP podaje wartość 4.

Dla graficznego panelu przedniego pozostałe połączenia odnoszą się tylko do połączeń TCP.

MMS TCP — liczba pozostałych połączeń IEC 61850.

PMU TCP — maksymalna liczba połączeń PMU TCP odpowiada liczbie agregatorów. Maksymalna liczba agregatorów dla 
N60 wynosi 4. Maksymalna liczba dla C60 wynosi 2. Maksymalna liczba dla innych produktów z PMU wynosi 1. Tutaj jest 
wyświetlana liczba pozostałych agregatorów.

6.3.21  Protokół redundancji równoległej (PRP)
Protokół redundancji równoległej (PRP) definiuje protokół redundancji dla dużej dostępności w sieciach automatyki 
podstacji.

ACTUAL VALUES  STATUS  PRP STATUS

 COMM STATUS 
 REMAINING CONNECT  MMS TCP(max 5)

5
Zakres: 0 do 5

 MODBUS TCP (max 4)
4

Zakres: 0 do 4

 DNP TCP(max 2)
2

Zakres: 0 do 2

 IEC-104 TCP(max 2)
2

Zakres: 0 do 2

 PMU TCP
1

Zakres: 1 do 4

 SFTP (max 4)
4

Zakres: 0 do 4

 PRP STATUS
  Total Rx Port A:

0
Zakres: 0 do 4G, puste, jeżeli wyłączono PRP
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Total Received Port A to licznik łącznej liczby komunikatów odebranych (albo z węzłów DANP albo z węzłów SAN) na porcie 
A.

Total Received Port B to licznik łącznej liczby komunikatów odebranych (albo z węzłów DANP albo z węzłów SAN) na porcie 
B.

Total Errors to licznik łącznej liczby komunikatów odebranych z błędem (nieprawidłowy kod portu, ramka o zbyt małej 
długości).

Mismatches Port A to licznik łącznej liczby komunikatów odebranych z błędem na porcie A (ramka PRP, ale port pośredni i ID 
sieci LAN w ramce nie pasują).

Mismatches Port B to licznik łącznej liczby komunikatów odebranych z błędem na porcie B (ramka PRP, ale port pośredni i ID 
sieci LAN w ramce nie pasują).

6.3.22  TxGOOSE status
ACTUAL VALUES  STATUS  TxGOOSE STATUS

Ten status jest istotny dla odbioru R-GOOSE, gdy jest skonfigurowany dla trybów odbioru SSM lub ASM. Nie dotyczy GOOSE 
ani R-GOOSE w trybie emisji pojedynczej.

ARP — Tryb emisji pojedynczej transmisji R-GOOSE wymaga protokołu ARP (Address Resolution Protocol) w celu 
rozwiązania adresu warstwy sieciowej w adresie warstwy MAC. R-TxGOOSE## Status ARP On wskazuje, że odbierane są 
odpowiedzi ARP, a docelowy adres MAC transmisji R-GOOSE został uzyskany. Ten status pozostaje wyłączony, jeśli 
TxGOOSE## nie jest skonfigurowany dla R-GOOSE. Również pozostaje Off (wyłączony), jeśli ustawienie R-TxGOOSE1 DST IP 
jest ustawione na adres multiemisji. Gdy ustawienie R-TxGOOSE1 DST IP jest skonfigurowane z adresem emisji pojedynczej, 
a ten status jest wyłączony, transmisja TxGOOSE## będzie wyłączona i dlatego konieczne będzie przeprowadzenie 
diagnostyki sieci komunikacyjnej.

Ten status odnosi się wyłącznie do transmisji R-GOOSE z ustawieniem R-TxGOOSE1 DST IP na adres IP emisji pojedynczej. 
Nie dotyczy GOOSE lub R-GOOSE, gdy ustawienie R-TxGOOSE1 DST IP to multiemisja.

 Total Rx Port B:
0

Zakres: 0 do 4G, puste, jeżeli wyłączono PRP

 Mismatches Port A:
0

Zakres: 0 do 4G, puste, jeżeli wyłączono PRP

 Mismatches Port B:
0

Zakres: 0 do 4G, puste, jeżeli wyłączono PRP

 Total Errors:
0

Zakres: 0 do 4G, puste, jeżeli wyłączono PRP

W C60 przewidziano opcjonalną możliwość PRP. Wybór tej funkcji jako opcji programowej następuje w 
momencie zamawiania. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie Kody zamówienia w rozdziale 2.

 TxGOOSE STATUS
  R-TxGOOSE 1

ARP:                         Wył.
Zakres: Wł, Wył



 R-TxGOOSE 16
ARP:                         Wył.

Zakres: Wł, Wył

W C60 przewidziano opcjonalną funkcję IEC 61850. Wybór tej funkcji jako opcji programowej następuje w 
momencie zamawiania. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie Kody zamówienia w rozdziale 2.
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6.4  Pomiary

6.4.1  Konwencje pomiarowe

6.4.1.1  Konwencja pomiaru mocy i energii zastosowana w UR
Na rysunku przedstawiono konwencje ustalone na potrzeby urządzeń UR.
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Figure 6-3: Kierunek przepływu wartości ze znakiem dla watów i warów
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6.4.1.2  Konwencja pomiaru kątów fazowych zastosowana w UR
Wszystkie fazory obliczane przez przekaźniki uniwersalne i wykorzystywane na potrzeby funkcji zabezpieczenia, 
starowania i pomiarów są fazorami wirującymi, które przez cały czas utrzymują między sobą prawidłowe relacje kątowo-
fazowe.

Na potrzeby wyświetlania oraz oscylografii wszystkie kąty fazorów w danych przekaźniku są odnoszone do kanału wejścia 
AC wstępnie wybranego w ustawieniu SETTINGS  SYSTEM SETUP  POWER SYSTEM  FREQUENCY AND PHASE 
REFERENCE. To ustawienie definiuje konkretne źródło sygnału AC, które będzie wykorzystywane jako odniesienie.

Przekaźnik najpierw stwierdza, czy w źródle wskazano jakikolwiek bank „Phase VT”. Jeżeli tak, wówczas kanał napięcia VA z 
tego banku zostaje zastosowany jako odniesienie dla kąta. W przeciwnym razie przekaźnik stwierdza, czy wskazano 
jakikolwiek bank „Aux VT”; jeżeli tak, wówczas kanał napięcia pomocniczego z tego banku zostaje zastosowany jako 
odniesienie dla kąta. Jeżeli żadne z tych dwóch warunków nie został spełniony, wówczas dwa kolejne etapy tej 
hierarchicznej procedury służącej do wyznaczenia sygnału odniesienia dotyczą banku „Phase CT” i banku „Ground CT”.

Jeżeli sygnał AC wybrany wstępnie przez przekaźnik w momencie konfiguracji nie daje się zmierzyć, wówczas brak jest 
odniesienia dla kątów fazowych. Kąty fazowe są przypisane jako dodatnie w kierunku wyprzedzającym, zaś są 
przedstawiane jako ujemne w kierunku opóźnienia, aby zapewnić lepsze dostosowanie do konwencji pomiarowych sieci 
elektroenergetycznej. Zilustrowano to na rysunku.

Figure 6-4: Konwencja pomiarów kąta fazowego zastosowana w UR

6.4.1.3  Konwencja pomiarów składowych symetrycznych zastosowana w UR
Przekaźniki uniwersalne obliczają składowe symetryczne napięcia dla napięcia fazowego dla fazy A w sieci 
elektroenergetycznej oraz składowe symetryczne prądów dla prądu fazy A w sieci elektroenergetycznej. Ze względu na 
powyższą definicję relacje kątowo-fazowe pomiędzy symetrycznymi prądami i napięciami pozostają takie same 
niezależnie od połączenia przekładników pomiarowych. Ma to znaczenie dla nastawiania kierunkowych członów 
zabezpieczenia, które wykorzystują symetryczne napięcia.

Na potrzeby wyświetlania i oscylografii kąty fazowe składowych symetrycznych są odnoszone do wspólnego odniesienia 
tak, jak to opisano w poprzednim podpunkcie.
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Przekładniki połączone w GWIAZDĘ

Powyższe równania mają również zastosowanie do prądów.

Przekładniki połączone w TRÓJKĄT

Składowa zerowa napięcia nie daje się mierzyć przy połączeniu przekładników w trójkąt i jest domyślnie nastawiana na 
zero. W poniższej tabeli przedstawiono przykład obliczeń składowych symetrycznych dla rotacji faz ABC.

Table 6-1: Przykład obliczeń składowych symetrycznych

*  Napięcia sieci elektroenergetycznej są odniesione do faz – dla uproszczenia – odpowiednio do VAG i VAB. Jest to jednak 
sprawa względna. Należy pamiętać, że informacje wyświetlane przez C60 są zawsze odniesione w sposób określony w 
ustawieniu SETTINGS  SYSTEM SETUP  POWER SYSTEM  FREQUENCY AND PHASE REFERENCE.

Powyższy przykład zilustrowano na rysunku poniżej.

• Rotacja faz ABC: • Rotacja faz ACB:

• Rotacja faz ABC: • Rotacja faz ACB:

NAPIĘCIA SIECI, wtórne V * Połącze
nie VT

WEJŚCIA przekaźnika, 
wtórne V

SYMM. COMP, sec. V

VAG VBG VCG VAB VBC VCA F5ac F6ac F7ac V0 V1 V2

13.9
0°

76.2
–125°

79.7
–250°

84.9
–313°

138.3
–97°

85.4
–241°

GWIAZD
A

13.9
0°

76.2
–125°

79.7
–250°

19.5
–192°

56.5
–7°

23.3
–187°

NIEWIADOMA (można 
wyznaczyć tylko V1 i V2)

84.9
0°

138.3
–144°

85.4
–288°

TRÓJKĄT 84.9
0°

138.3
–144°

85.4
–288°

N/D 56.5
–54°

23.3
–234°
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Figure 6-5: Konwencja pomiarów dla składowych symetrycznych

6.4.2  Źródła

6.4.2.1  Menu
ACTUAL VALUES  METERING  SOURCE SRC 1

To menu przedstawia mierzone wartości dostępne do poszczególnych źródeł.

Mierzone wartości pokazane dla poszczególnych źródeł zależą od fazowych i pomocniczych VT oraz fazowych i 
doziemnych CT przypisanych do danego źródła. Na przykład jeżeli do danego źródła nie przypisano fazowego VT, wówczas 
nie będą dostępne żadne wartości napięcia, energii i mocy.

 SOURCE SRC 1
   PHASE CURRENT

 SRC 1
Patrz poniżej

  GROUND CURRENT
 SRC 1

See page 6-18

  PHASE VOLTAGE
 SRC 1

See page 6-18

  AUXILIARY VOLTAGE
 SRC 1

See page 6-19

  POWER (GRUPA 1: MOC)
 SRC 1

See page 6-19

  ENERGIA (ENERGY)
 SRC 1

See page 6-20

  DEMAND
 SRC 1

See page 6-21

  CZĘSTOTLIWOŚĆ
 SRC 1

See page 6-22
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6.4.2.2  Pomiary prądów fazowych
ACTUAL VALUES  METERING  SOURCE SRC 1  PHASE CURRENT

W tym menu można zobaczyć mierzone wartości prądów fazowych. Zamiast tekstu „SRC 1” może pojawić się dowolna 
nazwa zaprogramowana przez użytkownika dla skojarzonego źródła (patrz SETTINGS  SYSTEM SETUP  SIGNAL 
SOURCES).

6.4.2.3  Pomiary prądów doziemnych
ACTUAL VALUES  METERING  SOURCE SRC 1  GROUND CURRENT

W tym menu można zobaczyć mierzone wartości prądów doziemnych. Zamiast tekstu „SRC 1” pojawia się dowolna nazwa 
zaprogramowana przez użytkownika dla skojarzonego źródła (patrz SETTINGS  SYSTEM SETUP  SIGNAL SOURCES).

6.4.2.4  Pomiary napięć fazowych
ACTUAL VALUES  METERING  SOURCE SRC 1  PHASE VOLTAGE

 PHASE CURRENT 
 SRC 1  SRC 1 RMS Ia: 0.000

b: 0.000 c: 0.000 A

 SRC 1 RMS Ia:
0.000 A

 SRC 1 RMS Ib:
0.000 A

 SRC 1 RMS Ic:
0.000 A

 SRC 1 RMS In:
0.000 A

 SRC 1 PHASOR Ia:
0.000 A 0.0°

 SRC 1 PHASOR Ib:
0.000 A 0.0°

 SRC 1 PHASOR Ic:
0.000 A 0.0°

 SRC 1 PHASOR In:
0.000 A 0.0°

 SRC 1 ZERO SEQ I0:
0.000 A 0.0°

 SRC 1 POS SEQ I1:
0.000 A 0.0°

 SRC 1 NEG SEQ I2:
0.000 A 0.0°

 GROUND CURRENT 
 SRC 1  SRC 1 RMS Ig:

0.000 A

 SRC 1 PHASOR Ig:
0.000 A 0.0°

 SRC 1 PHASOR Igd:
0.000 A 0.0°

 PHASE VOLTAGE 
 SRC 1  SRC 1 RMS Vag:

0.00 V

 SRC 1 RMS Vbg:
0.00 V
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W tym menu można zobaczyć mierzone wartości napięć fazowych. Zamiast tekstu „SRC 1” pojawia się dowolna nazwa 
zaprogramowana przez użytkownika dla skojarzonego źródła (patrz SETTINGS  SYSTEM SETUP  SIGNAL SOURCES).

6.4.2.5  Pomiary napięcia pomocniczego
ACTUAL VALUES  METERING  SOURCE SRC 1  AUXILIARY VOLTAGE

W tym menu można zobaczyć mierzone wartości napięcia pomocniczego. Zamiast tekstu „SRC 1” pojawia się dowolna 
nazwa zaprogramowana przez użytkownika dla skojarzonego źródła (patrz SETTINGS  SYSTEM SETUP  SIGNAL 
SOURCES).

6.4.2.6  Pomiary mocy
ACTUAL VALUES  METERING  SOURCE SRC 1  POWER

 SRC 1 RMS Vcg:
0.00 V

 SRC 1 PHASOR Vag:
0.000 V 0.0°

 SRC 1 PHASOR Vbg:
0.000 V 0.0°

 SRC 1 PHASOR Vcg:
0.000 V 0.0°

 SRC 1 RMS Vab:
0.00 V

 SRC 1 RMS Vbc:
0.00 V

 SRC 1 RMS Vca:
0.00 V

 SRC 1 PHASOR Vab:
0.000 V 0.0°

 SRC 1 PHASOR Vbc:
0.000 V 0.0°

 SRC 1 PHASOR Vca:
0.000 V 0.0°

 SRC 1 ZERO SEQ V0:
0.000 V 0.0°

 SRC 1 POS SEQ V1:
0.000 V 0.0°

 SRC 1 NEG SEQ V2:
0.000 V 0.0°

 AUXILIARY VOLTAGE 
 SRC 1  SRC 1 RMS Vx:

0.00 V

 SRC 1 PHASOR Vx:
0.000 V 0.0°

 POWER
 SRC 1  SRC 1 REAL POWER

3: 0.000 W

 SRC 1 REAL POWER
a: 0.000 W

 SRC 1 REAL POWER
b: 0.000 W
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W tym menu można zobaczyć mierzone wartości dla mocy czynnej, biernej i pozornej oraz współczynnika mocy. Zamiast 
tekstu „SRC 1” pojawia się dowolna nazwa zaprogramowana przez użytkownika dla skojarzonego źródła (patrz SETTINGS 
 SYSTEM SETUP  SIGNAL SOURCES).

Gdy przekładniki napięciowe są skonfigurowane w gwiazdę, C60 oblicza moc w każdej fazie a moc trójfazowa mierzona 
jest jako

S = VA x ÎA + VB x ÎB + VC x ÎC Eq. 6-1

Gdy przekładniki napięciowe są skonfigurowane w trójkąt, C60 nie oblicza mocy w poszczególnych fazach a moc 
trójfazowa mierzona jest jako

S = VAB x ÎA + VCB x ÎC Eq. 6-2

gdzie

S to moc pozorna

VA, VB, VC, IA, IB, IC to fazory napięć fazowych i prądów fazowych

VAB u VCB to fazory napięć międzyfazowych

Î to liczba sprzężona z I

6.4.2.7  Pomiary energii
ACTUAL VALUES  METERING  SOURCE SRC 1  ENERGY

 SRC 1 REAL POWER
c: 0.000 W

 SRC 1 REACTIVE PWR
3: 0.000 var

 SRC 1 REACTIVE PWR
a: 0.000 var

 SRC 1 REACTIVE PWR
b: 0.000 var

 SRC 1 REACTIVE PWR
c: 0.000 var

 SRC 1 APPARENT PWR
3: 0.000 VA

 SRC 1 APPARENT PWR
a: 0.000 VA

 SRC 1 APPARENT PWR
b: 0.000 VA

 SRC 1 APPARENT PWR
c: 0.000 VA

 SRC 1 POWER FACTOR
3: 1.000

 SRC 1 POWER FACTOR
a: 1.000

 SRC 1 POWER FACTOR
b: 1.000

 SRC 1 POWER FACTOR
c: 1.000

 ENERGY
 SRC 1  SRC 1 POS WATTHOUR:

0.000 Wh

 SRC 1 NEG WATTHOUR:
0.000 Wh
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W tym menu można zobaczyć mierzone wartości dla energii czynnej i biernej. Zamiast tekstu „SRC 1” pojawia się dowolna 
nazwa zaprogramowana przez użytkownika dla skojarzonego źródła (patrz SETTINGS  SYSTEM SETUP  SIGNAL 
SOURCES). Ponieważ wartości energii są sumowane, należy jest zarejestrować, a następnie zresetować bezpośrednio przed 
zmianą charakterystyki CT lub VT.

6.4.2.8  Pomiary zapotrzebowania
ACTUAL VALUES  METERING  SOURCE SRC 1  DEMAND

 SRC 1 POS VARHOUR:
0.000 varh

 SRC 1 NEG VARHOUR:
0.000 varh

 DEMAND
 SRC 1  SRC 1 DMD IA:

0.000 A

 SRC 1 DMD IA MAX:
0.000 A

 SRC 1 DMD IA DATE:
2001/07/31 16:30:07

 SRC 1 DMD IB:
0.000 A

 SRC 1 DMD IB MAX:
0.000 A

 SRC 1 DMD IB DATE:
2001/07/31 16:30:07

 SRC 1 DMD IC:
0.000 A

 SRC 1 DMD IC MAX:
0.000 A

 SRC 1 DMD IC DATE:
2001/07/31 16:30:07

 SRC 1 DMD W:
0.000 W

 SRC 1 DMD W MAX:
0.000 W

 SRC 1 DMD W DATE:
2001/07/31 16:30:07

 SRC 1 DMD VAR:
0.000 var

 SRC 1 DMD VAR MAX:
0.000 var

 SRC 1 DMD VAR DATE:
2001/07/31 16:30:07

 SRC 1 DMD VA:
0.000 VA

 SRC 1 DMD VA MAX:
0.000 VA

 SRC 1 DMD VA DATE:
2001/07/31 16:30:07
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W tym menu można zobaczyć mierzone wartości dla zapotrzebowania prądu i mocy. Zamiast tekstu „SRC 1” pojawia się 
dowolna nazwa zaprogramowana przez użytkownika dla skojarzonego źródła (patrz SETTINGS  SYSTEM SETUP  
SIGNAL SOURCES).

Przekaźnik mierzy (tylko wartości bezwzględne) zapotrzebowanie źródła na każdej fazie i średnie zapotrzebowanie 
trójfazowe na moc czynną, bierną i pozorną. Te parametry można monitorować w celu zmniejszenia kar dla dostawców z 
tytułu zapotrzebowania albo dla celów statystyczno-pomiarowych. Obliczenia zapotrzebowania bazują na rodzaju 
pomiaru wybranym w menu SETTINGS  PRODUCT SETUP  DEMAND. Dla każdej wielkości przekaźnik wyświetla 
zapotrzebowanie za ostatni przedział czasu zapotrzebowania, zapotrzebowanie maksymalne od momentu ostatniego 
resetu zapotrzebowania maksymalnego oraz znacznik godziny i daty dla tej maksymalnej wartości zapotrzebowania. 
Maksymalne wielkości zapotrzebowania można wyzerować za pomocą komendy CLEAR RECORDS  CLEAR DEMAND 
RECORDS.

6.4.2.9  Pomiary częstotliwości
ACTUAL VALUES  METERING  SOURCE SRC 1  FREQUENCY

W tym menu można zobaczyć mierzone wartości częstotliwości. Zamiast tekstu „SRC 1” pojawia się dowolna nazwa 
zaprogramowana przez użytkownika dla skojarzonego źródła (patrz SETTINGS  SYSTEM SETUP  SIGNAL SOURCES).

Częstotliwość źródła (SOURCE FREQUENCY) mierzy się w drodze programowej detekcji przejścia przez zero sygnału AC. 
Sygnał stanowi transformację Clarke'a napięć lub prądów trójfazowych, napięcia pomocniczego lub prądu doziemnego 
zgodnie z konfiguracją źródła (patrz ustawienia SYSTEM SETUP  POWER SYSTEM). Sygnał wykorzystywany do szacowania 
częstotliwości przechodzi przez filtr dolnoprzepustowy. Końcowy pomiar częstotliwości przechodzi przez filtr 
zatwierdzający, który eliminuje fałszywe odczyty spowodowane zniekształceniami sygnału i stanami przejściowymi.

6.4.3  Kontrola synchronizmu
ACTUAL VALUES  METERING  SYNCHROCHECK  SYNCHROCHECK 1(10)

 FREQUENCY 
 SRC 1  SRC 1 FREQUENCY:

0.00 Hz

 SYNCHROCHECK 1
  SYNCHROCHECK 1 DELTA

VOLT: 0.000 kV

 SYNCHROCHECK 1 DELTA
FREQ: 0.00 Hz

 SYNCHROCHECK 1
DELTA PHASE: 0.0°

 SYNCHROCHECK 1
SYNSCP D_PH: 0.0°

 SYNCHROCHECK 1
V1 MAG: 0.000 kv

 SYNCHROCHECK 1
V1 ANG: 0.0°

 SYNCHROCHECK 1
V2 MAG: 0.000 kV

 SYNCHROCHECK 1
V2 ANG: 0.0°

 SYNCHROCHECK 1 PROJ
V2 MAG: 0.000 kV

 SYNCHROCHECK 1 PROJ
V2 ANG: 0.0°

 SYNCHROCHECK 1 PROJ
DELTA_PHASE: 0.0°
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Jeśli synchrokonktrola lub ustawienie jest "Wyłączone", odpowiedni element menu wartości rzeczywistych nie jest 
wyświetlany.

6.4.4  Śledzenie częstotliwości
ACTUAL VALUES  METERING  TRACKING FREQUENCY

Tutaj można zobaczyć śledzenie częstotliwości. Śledzenie częstotliwości opiera się na wyborze źródła odniesienia w 
ustawieniu FREQUENCY AND PHASE REFERENCE w menu SETTINGS  SYSTEM SETUP  POWER SYSTEM. Szczegółowe 
informacje można znaleźć w punkcie Sieć elektroenergetyczna w rozdziale 5.

6.4.5  Człony FlexElements
ACTUAL VALUES  METERING  FLEXELEMENTS  FLEXELEMENT 1(8)

Sygnały powodujące zadziałanie członów FlexElement wyświetlane są w wartościach jednostkowych przy zastosowaniu 
poniższych definicji jednostek podstawowych.

Table 6-2: Jednostki podstawowe członów FlexElement

 SYNCHROCHECK 1 PROJ
SYNSCP D_PH: 0.0°

 TRACKING FREQUENCY 
  TRACKING FREQUENCY:

60.00 Hz

 FLEXELEMENT 1 
  FLEXELEMENT 1

OpSig: 0.000

Jednostka podstawowa Opis

BREAKER ACC ARCING AMPS
(Brk X Acc Arc Amp A, B, and C)

PODSTAWA = 2000 kA2  cykl

PRĄD WYŁADOWANIA ŁUKOWEGO 
WYŁĄCZNIKA
(Brk X Arc Amp A, B i C)

PODSTAWA = 1 kA2  cykl

DCmA PODSTAWA = maksymalna wartość ustawienia DCMA INPUT MAX dla dwóch przetworników 
skonfigurowanych w wejściach +IN oraz –IN.

LOKALIZACJA ZWARĆ PODSTAWA = długość linii określona w raporcie zwarcia

FREQUENCY fPODST. = 1 Hz

KĄT FAZOWY PODST. = 360 stopni (patrz konwencja odniesienia kąt dla przekaźników uniwersalnych)

WSPÓŁCZYNNIK MOCY PFPODST. = 1.00

Czujniki RTD PODSTAWA = 100°C

SENSITIVE DIR POWER
(czuła moc kierunkowa)

PPODST. = maksymalna wartość 3  VPODST.  IPODST. dla wejść +IN oraz –IN ze źródeł 
skonfigurowanych dla członu (członów) kierunkowego czułego zabezpieczenia mocowego.

PRĄD ŹRÓDŁA IPODST. = maksymalna znamionowa pierwotna wartość skuteczna wejść +IN oraz –IN

ENERGIA ŹRÓDŁA
(dodatnie i ujemne watogodziny, 
dodatnie i ujemne warogodziny)

EPODST. = odpowiednio 10000 MWh lub MVAh

MOC ŹRÓDŁA PPODST. = maksymalna wartość VPODST.  IPODST. dla wejść +IN i –IN

NAPIĘCIE ŹRÓDŁA VPODST. = maksymalna znamionowa pierwotna wartość skuteczna wejść +IN oraz –IN

KONTROLA SYNCHRONIZMU
(maks. różnica napięć)

VPODST. = maksymalna pierwotna wartość skuteczna wszystkich źródeł powiązanych z wejściami 
+IN oraz –IN



6-24 C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL

POMIARY CHAPTER 6: WARTOŚCI RZECZYWISTE

6

6.4.6  Człony RxGOOSE analogowe
ACTUAL VALUES  METERING  RxGOOSE Analogs

W tym menu można zobaczyć wartości członów RxGOOSE analogowych. Wartości członów RxGOOSE analogowych są 
odbierane za pośrednictwem komunikatów IEC 61850 GOOSE wysyłanych z innych urządzeń.

6.4.7  Czułe zab. mocy kierunkowe
ACTUAL VALUES  METERING  SENSITIVE DIRECTIONAL POWER  DIRECTIONAL POWER 1(2)

Tutaj są wyświetlane skuteczne wielkości powodujące zadziałanie członów kierunkowego czułego zabezpieczenia 
mocowego. Ten ekran może przydać się do skalibrowania funkcji poprzez skompensowanie kątowych błędów CT i VT, przy 
użyciu ustawień RCA i CALIBRATION.

6.4.8  Moduł pomiaru fazorów
ACTUAL VALUES  METERING  PHASOR MEASURMENT UNIT  PMU 1(2)

 RxGOOSE
 Sygnały analogowe  RxGOOSE Analog 1

0.000



 RxGOOSE Analog 32
0.000

W C60 przewidziano opcjonalną funkcję komunikacji GOOSE. Wybór tej funkcji jako opcji programowej 
następuje w momencie zamawiania. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie Kody zamówienia w 
rozdziale 2.

 DIRECTIONAL
 POWER 1  DIRECTIONAL POWER 1

3: 0.000 W

 PMU 1
  PMU 1 VA:

0.000 V 0.00°
Zakres: Va lub Vab zgodnie z połączeniem banku VT

 PMU 1 VB:
0.000 V 0.00°

Zakres: Va lub Vab zgodnie z połączeniem banku VT

 PMU 1 VC:
0.000 V 0.00°

Zakres: Va lub Vab zgodnie z połączeniem banku VT

 PMU 1 VX:
0.000 V 0.00°

 PMU 1 V1:
0.000 V 0.00°

 PMU 1 V2:
0.000 V 0.00°

 PMU 1 V0:
0.000 V 0.00°

Zakres: Zastępowane przez zero w przypadku VT 
połączonych w trójkąt

 PMU 1 IA:
0.000 A 0.00°

 PMU 1 IB:
0.000 A 0.00°

 PMU 1 IC:
0.000 A 0.00°
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Te wartości rzeczywiste są wyświetlane bez odpowiadającego im znacznika czasu, ponieważ są one udostępniane według 
ustawienia częstotliwości rejestracji. Ponadto do tych wartości stosuje się ustawienie filtrowania wtórnego rejestracji.

6.4.9  Agregator PMU
ACTUAL VALUES  METERING  PHASOR MEASURMENT UNIT  PMU AGGREGATOR 1(2)

Podawane są wartości rzeczywiste dla rozmiaru PDU wg IEC 61850-90-5 PDU. Dzięki tym wartościom znany jest 
przybliżony rozmiar ramki Ethernet dla strumieni danych z poszczególnych agregatorów. Dzięki temu łatwiej jest szacować 
obciążenie sieci. Rozmiar PDU wyświetlany na ekranach nie uwzględnia warstw Ethernet, UDP albo IP. Rozmiary PDU 
zbliżone do około 1500 bajtów skutkują powstawaniem fragmentarycznych ramek danych, co zwiększa ruch w sieci.

6.4.10  Wejścia/wyjścia przetworników
ACTUAL VALUES  METERING  TRANSDUCER I/O DCMA INPUTS  DCMA INPUT xx

Wartości rzeczywiste dla każdego załączonego kanału wejściowego DCmA są wyświetlane w taki sposób, że w górnym 
wierszu podawany jest zaprogramowany identyfikator kanału, a w dolnym wierszu - wartość, a po niej zaprogramowane 
jednostki.

ACTUAL VALUES  METERING  TRANSDUCER I/O RTD INPUTS  RTD INPUT xx

Wartości rzeczywiste dla każdego załączonego kanału wejściowego RTD są wyświetlane w taki sposób, że w górnym 
wierszu podawany jest zaprogramowany identyfikator kanału, a w dolnym wierszu - wartość.

 PMU 1 IG:
0.000 A 0.00°

 PMU 1 I1:
0.000 A 0.00°

 PMU 1 I2:
0.000 A 0.00°

 PMU 1 I0:
0.000 A 0.00°

 PMU 1 FREQUENCY:
0.000 Hz

 PMU 1 df/dt:
0.00 Hz/s

 PMU 1 CONFIG CHANGE
COUNTER: 0

Zakres: 0 do 65535

 PMU AGGREGATOR 1
  PMU AGGREGATOR 1

PDU SIZE: 0

 DCMA INPUT xx 
  DCMA INPUT xx

0.000 mA

 RTD INPUT xx
  RTD INPUT xx

-50 °C
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6.5  Zapisy

6.5.1  Raporty zwarć
ACTUAL VALUES  RECORDS  FAULT REPORTS  FAULT REPORT 1(15)

Można zapisać 15 ostatnich raportów o błędach. W tym menu wyświetlane jest ostatnie obliczenie miejsca zwarcia (jeśli 
dotyczy), wraz z datą i godziną zdarzenia, które wywołało wyliczenie. Patrz menu SETTINGS  PRODUCT SETUP  FAULT 
REPORTS, aby przypisać źródło i wyzwolenie do obliczeń błędów. Patrz menu COMMANDS  CLEAR RECORDS w celu 
ręcznego skasowania raportów o błędach oraz menu SETTINGS  PRODUCT SETUP  CLEAR RELAY RECORDS, gdzie można 
automatycznie wyczyścić raporty o błędach.

Gdzie VA, VB, VC są fazorami napięć fazowych w woltach wtórnych; IA, IB, IC są fazorami prądu w amperach wtórnych, I0 
jest składową zerową prądu fazora w amperach wtórnych i IG jest prądem doziemnym z linii równoległej skalowanej do 
fazy źródłowej przekładnika prądowego w amperach wtórnych. Z0 / Z1 to stosunek składowej zerowej impedancji do 
składowej zgodnej impedancji, a Z0M / Z1 jest stosunkiem wzajemnej składowej zerowej impedancji do składowej zgodne 
impedancji.

6.5.2  Rejestry zdarzeń

6.5.2.1  Zaawansowane i standardowe panele przednie
ACTUAL VALUES  RECORDS  EVENT RECORDS

NO FAULTS TO REPORT

lub

 FAULT REPORT 1
  FAULT 1

LINE ID: SRC 1
Zakres: SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4

 FAULT 1 DATE:
2000/08/11

Zakres: YYYY/MM/DD

 FAULT 1 TIME:
00:00:00.000000

Zakres: HH:MM:SS.ssssss

 FAULT 1 TYPE:
ABG

Zakres: niedostępne, jeśli źródłowe przekładniki 
napięciowe są w konfiguracji trójkąta

 FAULT 1 LOCATION
00.0 km

Zakres: niedostępne, jeśli źródłowe przekładniki 
napięciowe są w konfiguracji trójkąta

 FAULT 1 RECLOSE
SHOT: 0

Zakres: gdy dotyczy

Przekładniki napięciowe FAULT REPORT 1 SOURCE muszą być w konfiguracji Wye lub VT SUBSTITUTION musi być 
prawidłowo ustawiona dla przekładnika napięciowego połączonego w trójkąt by wyświetlić impedancję pętli 
i odporność na zwarcie dla fazowych zwarć doziemnych.

 EVENT RECORDS
  EVENT: XXX

XXX

 Znaczniki daty i godziny

 EVENT: 3
POWER ON   EVENT 3

DATE: 2000/07/14

 EVENT: 2
POWER OFF  EVENT 3

TIME: 14:53:00.03405

 EVENT: 1
EVENTS CLEARED
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Menu zapisów zdarzeń przedstawia dane kontekstowe skojarzone z maksymalnie 1024 ostatnimi zdarzeniami, które są 
wyszczególnione w kolejności chronologicznej od najnowszego do najstarszego. Po wypełnieniu wszystkich 1024 zapisów 
zdarzeń następuje usunięcie najstarszego zapisu w momencie dodania nowego. Każdy zapis zdarzenia podaje 
identyfikator/numer sekwencyjny zdarzenia, przyczynę oraz znacznik daty/godziny skojarzony z wyzwalaczem rejestracji 
zdarzenia. Kasowanie zapisów zdarzeń - patrz menu COMMANDS  CLEAR RECORDS.

Tylko główne argumenty wyjścia generują zdarzenia, a nie każdy argument. Człony, które aktywują wyjście na fazę, na 
przykład, rejestrują jedynie wyjście fazy działającej, bez aktywowania zdarzenia wspólnego argumentu trzech faz.

Zobacz także informacje dotyczące dziennika systemowego (syslog) w poprzednim rozdziale.

Rejestry zdarzeń są również widoczne w oprogramowaniu i przeglądarce internetowej. Na ilustracji pokazano rejestry 
zdarzeń w oprogramowaniu. Aby wyświetlić je w przeglądarce internetowej, wprowadź adres IP urządzenia. Po 
wyświetleniu ikony oscylogramu kliknij ją, aby go otworzyć.

Figure 6-6: Rejestry zdarzeń wyświetlane w oprogramowaniu EnerVista

6.5.2.2  Graficzny panel przedni
Aby wyświetlić stronę rejestrów zdarzeń, naciśnij przycisk Home, a następnie przycisk zakładki Event Record.

Najnowsze zdarzenie jest zawsze u góry.

Przyciski w górę i w dół przesuwają selektor zdarzeń w górę i w dół. Gdy selektor znajduje się u dołu ekranu, przycisk w dół 
również przewija stronę i podobnie, gdy aktywny selektor znajduje się u góry ekranu, przycisk w górę przewija stronę.

Wybrane zdarzenie jest podświetlone na żółto i staje się aktywne poprzez naciśnięcie przycisku w górę lub w dół.

Są dwa znaczniki zdarzeń: zielony i błękitny. Aby oznaczyć pewne wydarzenie, użyj przycisków w górę i w dół, aby je 
wybrać (wyróżnij na żółto), a następnie naciśnij zielony lub błękitny Mark Event. Kolor zaznaczenia ukrywa selektor do 
momentu przesunięcia selektora. W polu na górze strony wyświetlany jest odstęp w czasie pomiędzy dwoma znacznikami.
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Figure 6-7: Rejestr zdarzeń

6.5.3  Oscylografia

6.5.3.1  Zaawansowane i standardowe panele przednie
ACTUAL VALUES  RECORDS  OSCILLOGRAPHY

W tym menu użytkownik może zobaczyć liczbę zaangażowanych wyzwalaczy rejestracji oraz liczbę dostępnych śladów 
oscylograficznych. Wartość cykli na zapis obliczana jest w celu uwzględnienia stałej wielkości przechowywanych danych 
dla oscylografii. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie Oscylografia w rozdziale 5.

Wyzwalacz można tutaj wymusić w dowolnym momencie poprzez nastawienie opcji „Yes” dla komendy FORCE TRIGGER? 
Kasowanie zapisów oscylograficznych - patrz menu COMMANDS  CLEAR RECORDS.

6.5.4  Rejestrator danych
ACTUAL VALUES  RECORDS  DATA LOGGER

Wartość OLDEST SAMPLE TIME reprezentuje czas, kiedy pobrano najstarsze dostępne próbki. Jest ona statyczna do 
momentu całkowitego zapełnienia rejestru, a wtedy zaczyna się odliczanie ze zdefiniowaną częstotliwością próbkowania.

Wartość NEWEST SAMPLE TIME reprezentuje czas, kiedy pobrano najnowsze próbki. Odliczanie tego czasu odbywa się ze 
zdefiniowaną częstotliwością próbkowania. Jeżeli określono kanały rejestratora danych, wówczas obie te wartości są 
statyczne.

 OSCYLOGRAFIA
  FORCE TRIGGER?

Nie
Zakres: No (nie), Yes (tak)

 NUMBER OF TRIGGERS:
0

 AVAILABLE RECORDS:
0

 CYCLES PER RECORD:
0

 LAST CLEARED DATE:
2000/07/14 15:40:16

 DATA LOGGER
  OLDEST SAMPLE TIME:

2000/01/14 13:45:51

 NEWEST SAMPLE TIME:
2000/01/14 15:21:19
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Kasowanie zapisów rejestratora danych - patrz menu COMMANDS  CLEAR RECORDS.

6.5.5  Zapisy modułów pomiaru fazorów
ACTUAL VALUES  RECORDS  PMU RECORDS

Liczbę wyzwalaczy rejestracji mających zastosowanie do rejestratora modułu pomiaru fazorów wskazuje wartość NUMBER 
OF TRIGGERS. Poniżej przedstawiono wskazanie statusu rejestratora modułu pomiaru fazorów.

ACTUAL VALUES  RECORDS  PMU RECORDS  PMU 1(2) RECORDING

6.5.6  Konserwacja wyłącznika
ACTUAL VALUES  RECORDS  MAINTENANCE  BREAKER 1(4)

 PMU
 RECORDS  NUMBER OF TRIGGERS:

0
Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1

  PMU 1
 RECORDING

Patrz poniżej

 PMU 1
 RECORDINg  PMU 1 FORCE TRIGGER:

Nie
Zakres: No (nie), Yes (tak)

 PMU 1 AVAILABLE
RECORDS: 0

Zakres: 0 do 65535 w krokach po 1

 PMU 1 SECONDS PER
RECORD: 0.0

Zakres: 0 do 6553,5 w krokach po 0,1

 PMU 1 LAST CLEARED:
2013/07/14 15:40:16

Zakres: YYYY/MM/DD HH:MM:SS

 BREAKER 1
  BKR 1 ACC ARCING AMP

A: 0.00 kA2-cyc

 BKR 1 ACC ARCING AMP
B: 0.00 kA2-cyc

 BKR 1 ACC ARCING AMP
C: 0.00 kA2-cyc

 BKR 1 OPERATING TIME
A: 0 ms

 BKR 1 OPERATING TIME
B: 0 ms

 BKR 1 OPERATING TIME
C: 0 ms

 BKR 1 OPERATING
TIME: 0 ms

 BKR 1 ARCING AMP A:
0.00 kA2-cyc

 BKR 1 ARCING AMP B:
0.00 kA2-cyc

 BKR 1 ARCING AMP C:
0.00 kA2-cyc

 BKR 1 AMP MAX A:
0.00 kA

 BKR 1 AMP MAX B:
0.00 kA
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Dla każdego wyłącznika przewidziano takie samo menu.

Wartości BKR 1 ACC ARCING AMP wyrażane są w jednostkach cykli kA2. Kasowanie zapisów prądu wyładowania łukowego 
wyłącznika - patrz menu COMMANDS  CLEAR RECORDS.

BREAKER OPERATING TIME definiuje się jako najdłuższy czas zadziałania biegunów wyłącznika, dla których zainicjowano 
otwarcie.

Wszystkie wartości są przechowywane w nieulotnej pamięci i zachowywane przy odłączeniu i załączeniu zasilania.

6.6  Informacja o produkcie

6.6.1  Informacje o modelu
ACTUAL VALUES  PRODUCT INFO  MODEL INFORMATION

Tutaj można zobaczyć kod zamówienia, numer seryjny, adres MAC w sieci Ethernet MAC, datę i godzinę produkcji oraz czas 
zadziałania. Tylny panel na urządzeniu zawiera podobne informacje. Informacje są tylko do odczytu w oprogramowaniu 
i można je modyfikować na panelu przednim. Na przykład numer katalogowy można poprawić za pomocą panelu 
przedniego.

ETHERNET MAC ADDRESS — urządzenia UR z oprogramowaniem układowym w wersji 7.0x i wyższej mają trzy porty 
Ethernet, które można wykorzystywać w trzech sieciach. Adres MAC jest wyświetlany dla portu 1. Adres MAC dla portu 2 
jest o jeden wyższy. Adres MAC dla portu 3 jest o jeden wyższy niż dla portu 2. W trybie redundantnym adresy MAC dla 
portów 2 i 3 są takie same, jak dla portu 2.

 BKR 1 AMP MAX C:
0.00 kA

 MODEL INFORMATION
  ORDER CODE LINE 1:

C60-A00-AAA-A0A-A0A-
Zakres: standard GE order code format

 ORDER CODE LINE 2:
A0A-A0A-A0A

Zakres: do 20 znaków alfanumerycznych

 ORDER CODE LINE 3: Zakres: do 20 znaków alfanumerycznych

 ORDER CODE LINE 4: Zakres: do 20 znaków alfanumerycznych

 SERIAL NUMBER: Zakres: format numeru seryjnego w standardzie GE

 ETHERNET MAC ADDRESS
000000000000

Zakres: format adresu MAC w standardzie Ethernet

 MANUFACTURING DATE: Zakres: YYYY/MM/DD HH:MM:SS

 OPERATING TIME:
0:00:00

Zakres: czas zadziałania w formacie HH:MM:SS

 PMU FEATURE ACTIVE:
Nie

Zakres: Tak, Nie

 CT/ VT ADVANCED DIAG
ACTIVE: Nie

Zakres: Tak, Nie

 LAST SETTING CHANGE:
1970/01/01 23:11:19

Zakres: YYYY/MM/DD HH:MM:SS



CHAPTER 6: WARTOŚCI RZECZYWISTE INFORMACJA O PRODUKCIE

C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL 6-31

6

6.6.2  Wersje oprogramowania układowego

6.6.2.1  Zaawansowane i standardowe panele przednie
ACTUAL VALUES  PRODUCT INFO  FIRMWARE REVISIONS

Podane dane mają jedynie charakter poglądowy. Numer pliku modyfikacji 0 oznacza, że obecnie nie zainstalowano 
żadnych modyfikacji.

6.6.2.2  Graficzny panel przedni
ACTUAL VALUES  PRODUCT INFO  FIRMWARE REVISIONS

 FIRMWARE REVISIONS
 

C60 Relay
REVISION: 7.6x

Zakres: 0,00 do 655,35
Numer wersji użytkowego oprogramowania 


MODIFICATION FILE
NUMBER: 0

Zakres: 0 do 65535 (nr id. PLIKU MOD.)
Wartość 0 oznacza każde standardowe wydanie 


BOOT PROGRAM
REVISION: 7.01

Zakres: 0,00 do 655,35
Numer wersji układowego oprogramowania 


FRONT PANEL PROGRAM
REVISION: 2.01

Zakres: 0,00 do 655,35
Numer wersji oprogramowania układowego panelu 


COMPILE DATE:
2016/09/15 04:55:16

Zakres: YYYY/MM/DD HH:MM:SS
Data i godzina skonstruowania oprogramowania 


BOOT DATE:
2013/09/15 16:41:32

Zakres: YYYY/MM/DD HH:MM:SS
Data i godzina skonstruowania programu 

 FPGA PROGRAM
REVISION: 02.02

Zakres: 0,00 do 655,35
Numer wersji dla FPGA.

 FPGA DATE:
2016/09/15 16:41:32

Zakres: YYYY/MM/DD HH:MM:SS
Data i godzina skonstruowania FPGA.

 FIRMWARE REVISIONS
 

C60 Relay
REVISION: 7.6x

Zakres: 0,00 do 655,35
Numer wersji użytkowego oprogramowania 


MODIFICATION FILE
NUMBER: 0

Zakres: 0 do 65535 (nr id. PLIKU MOD.)
Wartość 0 oznacza każde standardowe wydanie 


BOOT PROGRAM
REVISION: 7.01

Zakres: 0,00 do 655,35
Numer wersji układowego oprogramowania 


COMPILE DATE:
2017/06/15 04:55:16

Zakres: YYYY/MM/DD HH:MM:SS
Data i godzina skonstruowania oprogramowania 


BOOT DATE:
2016/09/15 16:41:32

Zakres: YYYY/MM/DD HH:MM:SS
Data i godzina skonstruowania programu 


GFP PROGRAM
REVISION: 7.60

Zakres: 0,00 do 655,35
Numer wersji oprogramowania układowego panelu 


GFP COMPILE DATE:
2017/03/03 12:58:00

Zakres: YYYY/MM/DD HH:MM:SS
Data / czas utworzenia oprogramowania układowego 


GFP BOOT PROGRAM
REVISION: 1.00

Zakres: 0,00 do 655,35
Numer wersji oprogramowania układowego do 
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Podane dane mają jedynie charakter poglądowy. Numer pliku modyfikacji 0 oznacza, że obecnie nie zainstalowano 
żadnych modyfikacji. Format daty odzwierciedla format określony dla zegara i może różnić się od pokazanego tutaj.


GFP BOOT COMP. DATE:
2017/03/03 12:58:00

Zakres: YYYY/MM/DD HH:MM:SS
Data / czas utworzenia oprogramowania do rozruchu 

 FPGA PROGRAM
REVISION: 02.02

Zakres: 0,00 do 655,35
Numer wersji dla FPGA.

 FPGA DATE:
2016/09/15 16:41:32

Zakres: YYYY/MM/DD HH:MM:SS
Data i godzina skonstruowania FPGA.
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Komendy i cele

W niniejszym rozdziale omówiono menu komend i celów oraz komunikaty autotestów/błędów. Komendy dotyczące 
protokołu IEC 61850 omówiono w rozdziale Ustawienia, punkt IEC 61850. Komunikaty rejestru/błędów dla protokołu IEC 
61850 omówiono w Poradniku komunikacji dla serii przekaźników uniwersalnych.

7.1  Menu komend

Menu komend zawiera zlecenia sterujące przekaźnika przeznaczone dla personelu obsługi. Wszystkie komendy można 
zabezpieczyć przed nieuprawnionym dostępem za pomocą hasła do komend; szczegóły można znaleźć w rozdziale 5, 
punkt Zabezpieczenia. Po udanym wprowadzeniu komendy pojawia się poniższy szybki komunikat.

COMMANDS



  COMMANDS
 VIRTUAL INPUTS

  COMMANDS
 CLEAR RECORDS

  COMMANDS
 SET DATE AND TIME

  COMMANDS
 RELAY MAINTENANCE

  COMMANDS
 PMU ONE-SHOT

  COMMANDS
 SECURITY

COMMAND
EXECUTED
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7.1.1  Wejścia wirtualne
COMMANDS  VIRTUAL INPUTS

Tutaj zmienia się stany maksymalnie 64 wejść wirtualnych. W pierwszym wierszu wyświetlacza wskazany jest 
identyfikator wejścia wirtualnego. W drugim wierszu wskazany jest bieżący lub wybrany status wejścia wirtualnego. Ten 
status to stan wyłączenia (Off - logiczne 0) lub włączenia (On - logiczne 1).

7.1.2  Kasowanie zapisów
COMMANDS  CLEAR RECORDS

 COMMANDS
 VIRTUAL INPUTS  Virt Ip 1

Wył.
Zakres: Wył., Wł.

 Virt Ip 2
Wył.

Zakres: Wył., Wł.




Virt Ip 64
Wył.

Zakres: Wył., Wł.

 COMMANDS
 CLEAR RECORDS  CLEAR FAULT REPORTS?

Nie
Zakres: No (nie), Yes (tak)

 CLEAR EVENT RECORDS?
Nie

Zakres: No (nie), Yes (tak)

 CLEAR OSCILLOGRAPHY?
Nie

Zakres: No (nie), Yes (tak)

 CLEAR DATA LOGGER?
Nie

Zakres: No (nie), Yes (tak)

 CLEAR BREAKER 1
ARCING AMPS? Nie

Zakres: No (nie), Yes (tak)

 CLEAR BREAKER 2
ARCING AMPS? Nie

Zakres: No (nie), Yes (tak)

 CLEAR DEMAND
RECORDS? Nie

Zakres: No (nie), Yes (tak)

 CLEAR ENERGY?
Nie

Zakres: No (nie), Yes (tak)

 CLEAR UNAUTHORIZED
ACCESS? Nie

Zakres: No (nie), Yes (tak)

 CLEAR PMU 1 RECORDS?
Nie

Zakres: No (nie), Yes (tak)

 CLEAR PMU 2 RECORDS?
Nie

Zakres: No (nie), Yes (tak)

 CLEAR PMU 1 CONFIG
CHANGE COUNTER? Nie

Zakres: No (nie), Yes (tak)

 CLEAR PMU 2 CONFIG
CHANGE COUNTER? Nie

Zakres: No (nie), Yes (tak)

 CLEAR TELEPROTECT
COUNTERS? Nie

Zakres: No (nie), Yes (tak)

  CLEAR IEC61850
 XWSI OPCNT

Patrz poniżej

  CLEAR IEC61850
 XCBR OPCNT

Patrz poniżej
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To menu zawiera komendy kasowania historycznych danych np. zapisów zdarzeń. Aby wykasować dane, należy zmienić 
ustawienie komendy na opcję „Yes” i nacisnąć przycisk ENTER. Po wykasowaniu danych ustawienie automatycznie 
powraca do opcji „No”.

COMMANDS  CLEAR RECORDS  CLEAR IEC61850 XWSI OPCNT

COMMANDS  CLEAR RECORDS  CLEAR IEC61850 XCBR OPCNT

Komendy Clear XSWI kasują licznik operacji odłączania dla poszczególnych faz oraz licznik trójfazowy. Podobnie komendy 
Clear XCBR kasują licznik operacji wyłącznika dla poszczególnych faz oraz licznik trójfazowy.

7.1.3  Nastawianie daty i godziny
COMMANDS  SET DATE AND TIME

Datę i czas można wprowadzić na klawiaturze panelu przedniego. Ustawienie godziny opiera się na zegarze 24-
godzinnym. Aby umożliwić wykonanie tej komendy, musi być wprowadzona co najmniej pełna data. Nowa godzina i data 
zostają zastosowane po naciśnięciu przyciska ENTER.

Zegar można również zsynchronizować z czasem komputera lokalnego w wielu urządzeniach UR. Użyj wpisu Synchronize 
Devices (Synchronizacja urządzeń) w obszarze okna Online oprogramowania EnerVista. (Kliknij przycisk w górnej części 
okna, które się otworzy).

Gdy przekaźnik synchronizuje się z zewnętrznym źródłem czasu, np. PTP, IRIG-B lub SNTP, ręcznie wprowadzony czas lub 
ręcznie zsynchronizowany czas jest nadpisywany.

Skala czasu wprowadzanego to czas lokalny, w tym też czas letni, jeżeli jest stosowany.

7.1.4  Konserwacja przekaźnika
COMMANDS  RELAY MAINTENANCE

 CLEAR ALL RELAY
RECORDS? Nie

Zakres: No (nie), Yes (tak)

 CLEAR IEC61850
 XWSI OPCNT  CLEAR XSWI 1

OpCnt? Nie
Zakres: No (nie), Yes (tak)



 CLEAR XSWI 24
OpCnt? Nie

Zakres: No (nie), Yes (tak)

 CLEAR IEC61850
 XCBR OPCNT  CLEAR XCBR 1

OpCnt? Nie
Zakres: No (nie), Yes (tak)



 CLEAR XCBR 8
OpCnt? Nie

Zakres: No (nie), Yes (tak)

 COMMANDS
 SET DATE AND TIME  SET DATE AND TIME:

2000/01/14 13:47:03
Zakres: YYYY/MM/DD HH:MM:SS

 COMMANDS
 RELAY MAINTENANCE  PERFORM LAMP TEST?

Nie
Zakres: No (nie), Yes (tak)


PERFORM LCD TEST?
Wył.

Zakres: Wyłączony, czerwony, zielony, niebieski, wzór 
biały i tekstowy, wzór czarno-biały, wzór testowy 

 PERFORM PUSHBUTTON
TEST?  Nie

Zakres: No (nie), Yes (tak)
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To menu zawiera komendy do celów konserwacji przekaźnika. Komendy dotyczące testu lampek i kodu zamówienia 
aktywuje się zmieniając ustawienie komendy na opcję „Yes” i naciskając przycisk ENTER. Następnie ustawienie komendy 
automatycznie powraca do opcji „No”. Aby aktywować komendę serwisu, należy wprowadzić kod numeryczny i nacisnąć 
przycisk ENTER.

Nie wszystkie polecenia są wyświetlane w oprogramowaniu; w razie potrzeby użyj panelu przedniego.

PERFORM LAMP TEST — włącza na krótko wszystkie diody na pokrywie przedniej i piksele wyświetlania.

PERFORM LCD TEST — wykrywa piksele zablokowane w stanie załączenia lub wyłączenia (martwe piksele) na ekranie 
graficznym panelu przedniego. RED/GREEN/BLUE służy do wyświetlania jednolitego koloru tła na całym ekranie. WHITE & 
TEXT PATTERN pokazuje białe tło i czarne teksty. BLACK & TEXT PATTERN pokazuje czarne tło i białe teksty. TV TEST 
PATTERN wyświetla standardowy wzór testu telewizyjnego (paski kolorów SMPTE). Ekran testowy można anulować, 
naciskając dowolny przycisk lub po 30 sekundach bezczynności.

PERFORM PUSHBUTTON TEST — to polecenie pozwala sprawdzić przyciski na graficznym panelu przednim. Podczas 
testowania naciśnij odpowiedni przycisk zgodnie z tekstem podpowiedzi. Wyświetli się komunikat o błędzie, jeśli 
oczekiwana czynność nie zostanie wykryta w ciągu jednej minuty. Przytrzymanie przycisku ESCAPE przez pięć sekund 
przerywa sekwencję testową. Wyznaczona funkcja określonego przycisku jest pomijana w teście.

UPDATE ORDER CODE — ta komenda powoduje, że przekaźnik skanuje płytę montażową pod kątem modułów sprzętowych i 
odpowiednio aktualizuje kod zamówienia. W trakcie ewentualnej aktualizacji wyświetlany jest poniższy komunikat.

Jeżeli nie dokonywano żadnych zmian w modułach sprzętowych, nic się nie dzieje. Jeżeli aktualizacja nie została 
przeprowadzona, wyświetlany jest komunikat ORDER CODE NOT UPDATED.

REBOOT RELAY — ponownie uruchamia przekaźnik, aby mogły zostać zastosowane zmiany ustawień konfiguracji. W 
większości przypadków  zmiany wprowadzone w ustawieniach konfiguracji nie zostaną zastosowane, jeżeli nie nastąpi 
ponowne uruchomienie przekaźnika.

SERVICE COMMAND — służy do wykonania konkretnych czynności serwisowych w C60. Obecnie dostępne są dwie czynności 
serwisowe. Kod „20511” przywraca we wszystkich ustawieniach ich fabryczną wartość domyślną. Kod „101” służy do 
wykasowania fabrycznych informacji diagnostycznych zapisanych w pamięci nieulotnej. W przypadku wprowadzenia 
kodu innego niż te dwa kody komenda zostaje zignorowana. Żadna czynność nie zostanie wykonana. Różne czynności 
autodiagnostyczne są wykonywane w tle w czasie pracy C60 a informacje diagnostyczne są zapisywane okresowo w 
pamięci nieulotnej w zależności od wyniki autokontroli. Chociaż informacje diagnostyczne są kasowane przed wysłaniem 
C60 z fabryki, użytkownik może zechcieć samemu wykasować informacje diagnostyczne w niektórych okolicznościach. Na 
przykład informacje diagnostyczne kasuje się po wymianie sprzętu. Po wykasowaniu informacji diagnostycznych 
wszystkie zmienne autodiagnostyki zostają zresetowane i przywrócone do stanu początkowego, a diagnostyka 
rozpoczyna się od nowa.

SAVE VOLATILE DATA — zapisuje te dane w pamięci Compact Flash przed wyłączeniem. Dzięki temu można mieć zapisane 
najnowsze dane, a nie trzeba polegać na okresowym timerze zapisu danych.

 UPDATE ORDER CODE?
Nie

Zakres: No (nie), Yes (tak)

 REBOOT RELAY?
Nie

Zakres: No (nie), Yes (tak)

 SERVICE COMMAND
0

Zakres: 0, 101

 SAVE VOLATILE DATA?
Nie

Zakres: No (nie), Yes (tak)

AKTUALIZACJA…
PROSZĘ CZEKAĆ

Z opcją CyberSentry komenda Reboot Relay może zostać zainicjowana przez rolę administratora lub operatora.
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7.1.5  Operacja jednostopniowa modułu pomiaru fazorów
COMMANDS  PMU ONE-SHOT

Za pomocą tej opcji można wstępnie zaplanować pomiar PMU w określonym momencie. Można ją wykorzystać do 
przetestowania dokładności PMU oraz do ręcznego gromadzenia zsynchronizowanych pomiarów z sieci w sposób tutaj 
objaśniony.

Załączona funkcja porównuje w sposób ciągły czas obecny ze wstępnie nastawionym czasem PMU ONE-SHOT TIME. Gdy 
oba te czasy odpowiadają sobie, funkcja porównuje bieżący numer sekwencji mierzonych synchrofazorów ze wstępnie 
nastawioną liczbą PMU ONE-SHOT FRACTIONAL SEC. Gdy te dwa numery odpowiadają sobie, funkcja „zamraża” wartości 
rzeczywiste synchrofazorów oraz odpowiadające im pozycje danych protokołu na 30 sekund. Dzięki temu możliwy jest 
ręczny odczyt wartości synchrofazorów dla wstępnie nastawionego czasu i wstępnie nastawionego numeru sekwencji (za 
pośrednictwem wyświetlacza na pokrywie przedniej, obsługiwanych protokołów np. Modbus lub DNP oraz 
oprogramowania EnerVista UR Setup).

Zamrażając wartości rzeczywiste, funkcja potwierdza też argument FlexLogic PMU ONE-SHOT OP. Argument ten można 
skonfigurować do wysterowywania zestyku wyjściowego oraz wyzwalania zewnętrznego urządzenia pomiarowego np. 
cyfrowego oscyloskopu, z myślą o sprawdzeniu dokładności PMU w trakcie badania.

W odniesieniu do poniższego rysunku, funkcja operacji jednostopniowej PMU (jeżeli załączona) kontroluje trzy argumenty 
FlexLogic:

• Argument PMU ONE-SHOT EXPIRED wskazuje, że wykonano operację jednostopniową i w tym momencie minęło co 
najmniej 30 sekund od zaplanowanego czasu operacji jednostopniowej

• Argument PMU ONE-SHOT PENDING sygnalizuje oczekiwanie na operację jednostopniową, czyli obecnie jest czas przez 
zaplanowanym czasem operacji jednostopniowej

• Argument PMU ONE-SHOT OP sygnalizuje operację jednostopniową i pozostaje potwierdzony przez jeszcze 30 sekund

Gdy funkcja jest wyłączona, wszystkie trzy argumenty są niepotwierdzone.

Funkcja operacji jednostopniowej ma zastosowanie do wszystkich logicznych modułów PMU w danym przekaźniku C60.

Figure 7-1: Argumenty FlexLogic dla operacji jednostopniowej PMU

 COMMANDS
 PMU ONE-SHOT  PMU ONE-SHOT

FUNCTION: Wyłączone
Zakres: Załączona/Wyłączona

 PMU ONE-SHOT
FRACTIONAL SEC: 0

Zakres: 0 do 99 w krokach po 1

 PMU ONE-SHOT TIME:
2013/06/14 7:58:35

Zakres: YYYY/MM/DD HH:MM:SS
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7.1.5.1  Testowanie dokładności PMU
Funkcja operacji jednostopniowej służy do testowania dokładności pomiaru synchrofazorów. Zestawy testowe z 
synchronizacją GPS pełnią podobną funkcję co moduły PMU; zamiast pomiaru fazoru z sygnałów fizycznych względem 
zewnętrznie doprowadzanego wzorca czasu, wytwarzają  one sygnały fizyczne względem zewnętrznie doprowadzanego 
wzorca czasu, przyjmując pożądane wartości fazorów. Dlatego też nie można automatycznie założyć, że zestawy testowe 
z synchronizacją GPS są bardziej dokładne od testowanych modułów PMU. Potrzebna jest metoda do sprawdzenia 
zarówno urządzenia pomiarowego (PMU) jak i źródła sygnału (zestaw testowy).

W odniesieniu do poniższego rysunku, funkcję operacji jednostopniowej można skonfigurować tak, aby wyzwalała 
oscyloskop o dużej dokładności, który utrwali zarówno sygnał wzorca czasu (zbocze narastające sygnału 1 pps ze wzorca 
czasu IRIG-B) jak i mierzony kształt fali. Dokonany z dużą dokładnością i dużą częstotliwością próbkowania zapis obu 
sygnałów utrwalonych przez oscyloskop można przetwarzać za pomocą narzędzi cyfrowych, aby zweryfikować amplitudę 
i kąt fazowy względem sygnału wzorca czasu. Ponieważ zarówno wzorzec czasu jak i mierzone sygnały stanowią 
nieobrobione wejścia do testowanego PMU, niezależnie utrwalony zapis wzorca i sygnałów, przetworzony za pomocą 
oprogramowania innej firmy, stanowi dobry punkt odniesienia dla obliczeń dokładności. Taki zapis przydaje się podczas 
omawiania wyników testów i można go zachować w dokumentacji testów.

Figure 7-2: Testowanie dokładności pomiaru synchrofazorów za pomocą funkcji operacji jednostopniowej PMU

7.1.5.2  Doraźne gromadzenie pomiarów synchronizowanych
Funkcję operacji jednostopniowej można wykorzystać do doraźnego gromadzenia zsynchronizowanych pomiarów w sieci. 
Można wstępnie zaplanować zamrażaniem pomiarów w tym samym momencie przez dwa albo więcej modułów PMU. 
Zamrożone pomiary można gromadzić za pomocą oprogramowania EnerVista lub klienta protokołu.

7.1.6  Zabezpieczenia
COMMANDS  SECURITY

Przy opcji CyberSentry udostępniono to ustawienie służące do załączania lub wyłączania poniższych komend.

ADMINISTRATOR LOGOFF — wybór opcji ‘Yes’ umożliwia Nadzorcy wymuszenie wylogowania z sesji administratora.

 SECURITY
  ADMINISTRATOR

LOGOFF: Nie
Zakres: Tak, Nie

 ENGINEER
LOGOFF: Nie

Zakres: Tak, Nie

 OPERATOR
LOGOFF: Nie

Zakres: Tak, Nie

 CLEAR SECURITY DATA:
Nie

Zakres: Tak, Nie
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ENGINEER LOGOFF — wybór opcji ‘Yes’ umożliwia Nadzorcy wymuszenie wylogowania z sesji inżyniera.

OPERATOR LOGOFF — wybór opcji ‘Yes’ umożliwia Nadzorcy wymuszenie wylogowania z sesji operatora.

CLEAR SECURITY DATA — wybór opcji ‘Yes’ umożliwia Nadzorcy wymuszenie wyczyszczenia wszystkich dzienników 
zabezpieczeń oraz kasuje wszystkie argumenty skojarzone z autotestami.

7.2  Menu celów

Cel umożliwia oprogramowaniu EnerVista UR Setup automatyczne monitorowanie i wyświetlanie stanu wszystkich 
aktywnych komunikatów docelowych wszystkich urządzeń wprowadzonych do tego miejsca.

Każdy człon C60 z ustawieniem celu (TARGET) ma komunikat celu, który po aktywowaniu przez jego człon jest wyświetlany 
w sekwencji z ewentualnymi innymi obecnie aktywnymi komunikatami celów w menu TARGETS. W pokazanym przykładzie 
aktywne są ustawienia celu dla Phase TOC4 i Digital Element 48 i dlatego wyświetlane są ich cele. Strzałka do dołu pod 
obydwoma członami sygnalizuje, że mogą być jeszcze inne aktywne człony poza tymi dwoma.

Więcej informacji można znaleźć w opisie komunikatów celu w kolejnym puncie oraz w punkcie Wprowadzenie do członów 
w rozdziale Ustawienia - instrukcje dotyczące ustawienia TARGET.

Gdy nie są aktywne żadne cele, na wyświetlaczu można zobaczyć komunikat NO ACTIVE TARGETS.

7.2.1  Komunikaty celów
Kiedy nie ma aktywnych celów, wówczas pierwszy cel, jaki stanie się aktywny, powoduje, że wyświetlacz natychmiast 
ustawia się domyślnie na ten komunikat. Jeżeli są aktywne cele, a użytkownik przechodzi pomiędzy innymi komunikatami, 
a timer komunikatu domyślnego zakończy odliczanie (np. nie używano klawiatury przez wskazany okres czasu), 
wyświetlacz znów ustawia się domyślnie na komunikat celu.

Poniżej opisano zakres zmiennych dla komunikatów celów. Informacje dotyczące fazy są uwzględniane, jeżeli mają 
zastosowanie. W razie zmiany statusu komunikatu celu wyświetlany jest status o najwyższym priorytecie.

Table 7-1: Status priorytetu komunikatów celów

W razie wykrycia błędu autotestu pojawia się komunikat ze wskazaniem przyczyny błędu. Na przykład komunikat UNIT 
NOT PROGRAMMED sygnalizuje, że nie zaprogramowano minimalnych ustawień przekaźnika.

CELE



 PHASE TOC4
OP: A B -

Wyświetlane tylko wtedy, gdy cele dla tego członu są 
aktywne. Przedstawiono przykład.

 DIGITAL ELEMENT 48:
LATCHED

Wyświetlane tylko wtedy, gdy cele dla tego członu są 
aktywne. Przedstawiono przykład.





Priorytet Status aktywny Opis

1 OP człon zadziałał i nadal jest pobudzony

2 PKP człon został pobudzony i upłynął limit czasu

3 LATCHED człon zadziałał, ale odpadł
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7.2.2  Autotesty przekaźnika

7.2.2.1  Opis
Przekaźnik przeprowadza szereg kontroli diagnostycznych w postaci autotestów, aby zapewnić integralność urządzenia. 
W tabelach poniżej wymieniono dwa rodzaje autotestów (poważne i drugorzędne). W razie wystąpienia dowolnego 
rodzaju błędu włącza się wskaźnik diodowy sygnalizujący problem (Trouble) i wyświetlony zostaje komunikat celu. 
Wszystkie błędy powodują zarejestrowanie zdarzenia w rejestratorze zdarzeń. Zatrzaśnięte błędy można wykasować 
naciskając przycisk RESET, o ile warunek już nie występuje.

Błędy poważnych autotestów powodują również następujące skutki:

• przekaźnik krytycznej usterki na module zasilania wyłącza się spod napięcia,

• wszystkie inne przekaźniki wyjściowe wyłączają się spod napięcia i ich dalsze działanie zostaje uniemożliwione,

• Wskaźnik LED In Service na panelu przednim zgaśnie

• zarejestrowane zostaje zdarzenie A RELAY OUT OF SERVICE.

Aby wyświetlić komunikaty o błędach w oprogramowaniu EnerVista:

1. Należy przejść do Actual Values > Records > Event Records.

7.2.2.2  Komunikaty błędów poważnych autotestów
W tym punkcie omówiono błędy poważnych autotestów.

• Zatrzaśnięty komunikat celu: Tak.

• Opis problemu: Jeden lub więcej zainstalowanych modułów sprzętowych jest niezgodny z kodem zamówienia C60.

• Jak często przeprowadzany jest test: Zależy od modułu.

• Co należy zrobić: Skontaktować się z fabryką i podać kod usterki spisany z wyświetlacza. Tekst „xxx” oznacza 
uszkodzony moduł (np. F8L).

• Zatrzaśnięty komunikat celu: Nie.

• Opis problemu: Liczba lub rodzaj zainstalowanych modułów sprzętowych nie odpowiada numerowi katalogowemu 
zapisanemu w C60.

• Jak często przeprowadzany jest test: W momencie załączania zasilania. Potem co pięć sekund sprawdzana jest płyta 
montażowa - czy nie brakuje w niej kart.

• Co należy zrobić: Sprawdzić wszystkie moduły względem kodu zamówienia, upewnić się, że wstawiono jest 
prawidłowo oraz wyłączyć i włączyć zasilanie sterowania. Jeśli moduł został celowo dodany lub usunięty, należy 
odświeżyć numer katalogowy w konfiguracji urządzenia Device Setup.. Jeśli problem utrzymuje się, należy 
skontaktować się z fabryką.

• Zatrzaśnięty komunikat celu: Nie.

• Opis problemu: Równanie FlexLogic jest nieprawidłowe.

• Jak często przeprowadzany jest test: Test jest sterowany zdarzeniami; jest wykonywany każdorazowo w przypadku 
modyfikacji równań FlexLogic.

• Co należy zrobić: Zakończyć edycję równań i użyć autotesty do debugowania ewentualnych błędów.

INCOMPATIBLE H/W:
Contact Factory (xxx)

EQUIPMENT MISMATCH:
with 2nd line detail

FLEXLOGIC ERROR:
with 2nd line detail
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• Zatrzaśnięty komunikat celu: Nie.

• Opis problemu: Ustawienie PRODUCT SETUP  INSTALLATION  RELAY SETTINGS wskazuje, że nie zaprogramowano 
C60.

• Jak często przeprowadzany jest test: W momencie załączenia zasilania oraz każdorazowo w przypadku zmiany 
ustawienia PRODUCT SETUP  INSTALLATION  RELAY SETTINGS.

• Co należy zrobić: Zaprogramować wszystkie ustawienia, a następnie nastawić PRODUCT SETUP  INSTALLATION  
RELAY SETTINGS na opcję „Programmed”.

• Zatrzaśnięty komunikat celu: Nie.

• Opis problemu: Wykryto awarię wewnętrznego odzyskiwania.

• Jak często przeprowadzany jest test: Po odzyskaniu.

• Co należy zrobić: Wyodrębnij raport serwisowy za pomocą oprogramowania UR Setup. Skontaktuj się z pomocą 
techniczną i podaj szczegóły kodu awarii na wyświetlaczu.

• Zatrzaśnięty komunikat celu: Tak.

• Opis problemu: Wykryto awarię systemu przekaźnika.

• Jak często przeprowadzany jest test: Ciągły.

• Co należy zrobić: Wyodrębnij raport serwisowy za pomocą oprogramowania UR Setup. Skontaktuj się z pomocą 
techniczną i podaj szczegóły kodu awarii na wyświetlaczu.

7.2.2.3  Komunikaty błędów drugorzędnych autotestów
Można wyłączyć większość błędów drugorzędnych autotestów. Patrz ustawienia w punkcie Autotesty programowane 
przez użytkownika w rozdziale 5.

• Zatrzaśnięty komunikat celu: Tak.

• Opis problemu: Wykryto awarię komunikacji przejściowej.

• Jak często przeprowadzany jest test: Zależy od modułu.

• Co należy zrobić: Wyodrębnij raport serwisowy za pomocą oprogramowania UR Setup. Skontaktuj się z pomocą 
techniczną i podaj szczegóły kodu awarii na wyświetlaczu.

• Zatrzaśnięty komunikat celu: Tak.

• Opis problemu: Bateria jest wyczerpana lub nie działa. Zasila zegar czasu rzeczywistego. Ten komunikat wyświetla się 
jako Błąd akumulatora w rejestrze zdarzeń. Kiedy niskie napięcie baterii osiągnie poziom krytyczny, na przednim 
panelu wyświetla się komunikat i nie jest możliwa nawigacja za pomocą przycisków na przednim panelu.

• Jak często przeprowadzany jest test: Bateria jest monitorowana co pięć sekund. Komunikat błędu zostaje wyświetlony 
po 60 sekundach, jeżeli problem się utrzymuje.

• Co należy zrobić: Wymienić baterią w sposób opisany w rozdziale Konserwacja.

UNIT NOT PROGRAMMED:
Check Settings

DIAGNOSTIC FAILURE___:
Self Test Error

SYSTEM FAILURE___:
with 2nd line detail

DIAGNOSTIC ALARM:
with 2nd line detail

MAINTENANCE ALERT:
Wymień baterię
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• Zatrzaśnięty komunikat celu: Nie.

• Opis problemu: Ustawienia wejść i wyjść bezpośrednich skonfigurowano dla pierścienia, ale połączenie jest inne niż 
pierścień.

• Jak często przeprowadzany jest test: Co sekundę.

• Co należy zrobić: Sprawdzić konfigurację bezpośrednich wejść i wyjść oraz oprzewodowanie.

• Zatrzaśnięty komunikat celu: Nie.

• Opis problemu: Wykryto nieprawidłowy sygnał wejściowy IRIG-B.

• Jak często przeprowadzany jest test: Monitorowanie każdorazowo w przypadku odebrania sygnału IRIG-B.

• Co należy zrobić: Upewnić się, że:

– kabel IRIG-B jest podłączony prawidłowo,

– kabel działa prawidłowo (tzn. sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń fizycznych lub przeprowadzić test ciągłości),

– działa odbiornik IRIG-B,

– sprawdzić poziom sygnału wejściowego (może być niższy niż w specyfikacji).

Jeżeli żadne z tych kwestii nie mają zastosowania, wówczas należy skontaktować się z fabryką.

• Zatrzaśnięty komunikat celu: Nie.

• Opis problemu: Żaden z portów z załączonym PTP nie ma prawidłowego wejścia sygnału PTP.

• Jak często przeprowadzany jest test: Zostaje aktywowany wtedy, gdy nie jest odbierany żaden dopuszczalny sygnał.

• Co należy zrobić: Upewnić się, że:

– kabel (kable) Ethernetowe jest podłączony prawidłowo,

– działa co najmniej jeden zegar mający zdolność pracy jako główny zegar nadrzędny PTP,

– że cała sieć jest zgodna z PP, jeżeli załączono ścisły PP,

– sieć dostarcza komunikaty PTP do przekaźnika.

• Zatrzaśnięty komunikat celu: Nie.

• Opis problemu: Serwer SNTP nie odpowiada.

• Jak często przeprowadzany jest test: Co 10 do 60 sekund.

• Co należy zrobić: Sprawdzić, czy kabel (kable) Ethernetowe jest podłączony prawidłowo. Sprawdzić, czy konfiguracja 
dla serwera SNTP odpowiada rzeczywistym ustawieniom serwera. Sprawdzić dołączalność do serwera (wykonać 
pingowanie dla adresu IP serwera).

• Zatrzaśnięty komunikat celu: Nie.

• Opis problemu: Wykryto rozbieżność pomiędzy faktycznym i żądanym stanem zatrzaskowego zestyku wyjściowego w 
zainstalowanym module typu „4L”.

• Jak często przeprowadzany jest test: Po zainicjowaniu zmiany stanu zestyku wyjściowego.

MAINTENANCE ALERT:
Direct I/O Ring Break

MAINTENANCE ALERT:
Bad IRIG-B Signal

MAINTENANCE ALERT:
**Bad PTP Signal**

MAINTENANCE ALERT:
SNTP Failure

MAINTENANCE ALERT:
4L Discrepancy
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• Co należy zrobić: Sprawdzić stan zestyku wyjściowego i skontaktować się z fabryką, jeżeli problem będzie się 
utrzymywać.

• Zatrzaśnięty komunikat celu: Nie.

• Opis problemu: Pozycja danych w konfigurowanym zbiorze danych GOOSE waha się.

• Jak często przeprowadzany jest test: Po przeskanowaniu każdego konfigurowanego zbioru danych GOOSE.

• Co należy zrobić: Tekst „xxx” oznacza pozycję danych, której wahania wykryto. Ocenić całą logikę dotyczącą tej pozycji.

• Zatrzaśnięty komunikat celu: Nie.

• Opis problemu: Wszelkie ustawienia urządzenia zostały zmienione w dowolnym dostępnym interfejsie.

• Jak często przeprowadzany jest test: Przy każdej zmianie ustawień, kiedy nowe ustawienia zostały zapisane na 
urządzeniu.

• Co należy zrobić: Sprawdź, czy zmiana ustawienia była uzasadniona i niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania 
systemu zabezpieczeń i sterowania.

• Zatrzaśnięty komunikat celu: Nie.

• Opis problemu: Graficzny panel przedni nie komunikuje się z modułem CPU.

• Jak często przeprowadzany jest test: Co pięć sekund.

Co należy zrobić: Otwórz graficzny panel przedni i sprawdź połączenie między modułem CPU a panelem przednim, 
a następnie uruchom ponownie przekaźnik w EnerVista w menu Commands > Relay Maintenance > Reboot Relay 
(Polecenia> Konserwacja przekaźnika> Wystartuj ponownie przekaźnik) lub wyłącz i włącz przekaźnik. Jeśli problem będzie 
się powtarzał, skontaktuj się z producentem.

• Zatrzaśnięty komunikat celu: Nie.

• Opis problemu: Wersja oprogramowania układowego graficznego panelu przedniego nie jest zsynchronizowana 
z wersją modułu CPU w przekaźniku.

• Jak często przeprowadzany jest test: Po każdym nawiązaniu połączenia między graficznym panelem przednim 
a modułem CPU w przekaźniku.

• Co należy zrobić: Wykonaj aktualizację oprogramowania przekaźnika uniwersalnego za pomocą graficznego panelu 
przedniego podłączonego do modułu CPU w przekaźniku. Można to zrobić za pomocą dowolnego interfejsu 
komunikacyjnego (Ethernet lub USB). To synchronizuje wersję oprogramowania układowego panelu graficznego 
z wersją przekaźnika. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z producentem.

• Zatrzaśnięty komunikat celu: Nie.

• Opis problemu: Urządzenie bezpośrednie zostało skonfigurowane, ale nie podłączone.

• Jak często przeprowadzany jest test: Co sekundę.

• Co należy zrobić: Sprawdzić konfigurację bezpośrednich wejść i wyjść oraz oprzewodowanie.

MAINTENANCE ALERT:
GGIO Ind xxx oscill

MAINTENANCE ALERT:
Ustawienie zmienione

MAINTENANCE ALERT:
Problemy z panelem przednim

MAINTENANCE ALERT:
Niezgodność wersji GFP

DIRECT I/O FAILURE:
COMM Path Incomplete
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• Zatrzaśnięty komunikat celu: Nie.

• Opis problemu: Jeden lub więcej komunikatów RxGOOSE nie jest odbieranych.

• Jak często przeprowadzany jest test: Autotest zostaje aktywowany, jeżeli nie odebrano żadnego komunikatu w 
spodziewanym okresie czasu, przy czym jest to czas życia podany w poprzednim komunikacie. Może to być czas rzędu 
od milisekund do minut.

• Co należy zrobić: Sprawdzić konfigurację GOOSE.

• Zatrzaśnięty komunikat celu: Nie.

• Opis problemu: Druga linia tego błędu autotestu wskazuje problem z agregatorem synchrofazora.

• Jak często przeprowadzany jest test: Za każdym razem, gdy zmieniane są ustawienia związane z synchrofazorem.

• Co należy zrobić: Rozwiąż problem wskazany w drugiej linii lub skontaktuj się z producentem.

• Zatrzaśnięty komunikat celu: Tak.

• Opis problemu: Temperatura otoczenia jest wyższa od maksymalnej temperatury roboczej (+80°C)

• Jak często przeprowadzany jest test: Co godzinę.

• Co należy zrobić: Wycofać C60 z eksploatacji i zainstalować w miejscu, które spełnia normy temperatury roboczej.

• Zatrzaśnięty komunikat celu: Tak.

• Opis problemu: Nieprawidłowe ponowne uruchomienie z powodu wyjmowania lub wstawiania modułów, gdy 
włączane jest zasilanie C60, gdy jest nieprawidłowe doprowadzenie DC lub na skutek wewnętrznej usterki 
przekaźnika.

• Jak często przeprowadzany jest test: Zależnie od zdarzeń.

• Co należy zrobić: Skontaktować się z fabryką.

• Zatrzaśnięty komunikat celu: Tak.

• Opis problemu: Wykryto utratę łącza na porcie Ethernet. Utrata łącza została spowodowana rozłączeniem kabla albo 
awarią portu switcha.

• Jak często przeprowadzany jest test: 

• Co należy zrobić: Sprawdzić połączenie.

RxGOOSE FAIL:
Brakujące komunikaty

AGGREGATOR ERROR:

TEMP MONITOR:
OVER TEMPERATURE

UNEXPECTED RESTART:
Press “RESET” key

FIRST ETHERNET FAIL

SECOND ETHERNET FAIL

THIRD ETHERNET FAIL

WRONG TRANSCEIVER
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• Zatrzaśnięty komunikat celu: Tak.

• Opis problemu: Typ SFP nie odpowiada typowi CPU. SFP to srebrne urządzenie, które podłącza się do tylnej części 
modułu CPU.

CPU typ T = wszystkie porty obsługują tylko światłowodowe SFP

CPU typu U = port konserwacyjny wymaga RJ45 SFP i pozostałych dwóch portów światłowodowych SFP

CPU typu V = Wszystkie porty obsługują jedynie RJ45 SFP

Konsekwencją nieprawidłowego SFP może być uszkodzenie C60 aż do braku informacji o zasilaniu na stronie 
internetowej C60 (wprowadź adres IP w przeglądarce internetowej, a następnie kliknij SFP Transceiver Information — 
wyświetla się tylko typ SFP, a nie dane o zasilaniu).

• Co należy zrobić: Udostępniono stronę internetową z informacjami nt. nadajników-odbiorników SFP („SFP Transceiver 
Information”). Na stronie wyświetlany jest typ SFP. Należy użyć te dane wraz z typem CPU, aby poznać przyczynę 
problemu.

• Zatrzaśnięty komunikat celu: Nie.

• Opis problemu: Wadliwy mini port wtykowy (SFP) lub odłączenie mini portu wtykowego generuje komunikat autotestu.

• Co należy zrobić: Strona internetowa z informacjami nt. nadajników-odbiorników SFP („SFP Transceiver Information”), 
którą opisano w poprzednim punkcie, dotyczy również tego autotestu. Komunikat „SFP Module Fail” ma wyższy 
priorytet has i znosi komunikat celu „Ethernet Fail”. Ustawienie „SFP MODULE FAIL FUNCTION” załącza/wyłącza ten 
autotest. Cel dla tego autotestu opiera się na priorytetach, przy czym trzeci ma najwyższy priorytet. Na przykład jeżeli 
dojdzie do usterki wszystkich trzech modułów SFP, wówczas aktywowany zostanie cel trzeciego SFP. W razie 
rozwiązania problemu usterki trzeciego modułu SFP aktywowany zostaje cel drugiego SFP.

• Zatrzaśnięty komunikat celu: Nie.

• Opis problemu: Przekroczono próg liczby awarii.

• Co należy zrobić: Odczekaj przez okres blokady i spróbuj ponownie uwierzytelnić.

• Komunikat: „Nieautoryzowana próba zmiany oprogramowania układowego.”

• Zatrzaśnięty komunikat celu: Nie.

• Opis problemu: Podjęto próbę aktualizacji oprogramowania układowego, gdy włączone było ustawienie blokady 
przekaźnika.

• Co należy zrobić: Poproś osobę nadzorującą o odblokowanie przekaźnika i spróbuj ponownie.

• Komunikat: „Nieautoryzowane zapisywanie ustawień”

• Zatrzaśnięty komunikat celu: Nie.

• Opis problemu: Podjęto próbę zapisania ustawień, gdy włączone było ustawienie blokady przekaźnika.

• Co należy zrobić: Poproś osobę nadzorującą o odblokowanie ustawień i spróbuj ponownie.

• Komunikat: „Próba nawiązania połączenia z serwerem Radius nie powiodła się”

• Zatrzaśnięty komunikat celu: Nie.

SFP MODULE x FAIL

AUTHENTICATION FAIL

FIRMWARE LOCK

SETTING LOCK

SERVER UNAVAILABLE
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• Opis problemu: Serwer uwierzytelniania RADIUS jest niedostępny.

• Co należy zrobić: Sprawdź połączenie sieciowe i spróbuj ponownie.

• Opis problemu: Wystąpił problem z pamięcią Compact Flash w module procesora (CPU).

• Jak często przeprowadzany jest test: Po włączeniu przekaźnika, a następnie raz na 24 godziny.

• Co należy zrobić: Skontaktować się z fabryką.

• Opis problemu: Widoczne, dopóki kompilacje nie zostaną oznaczone jako "wersje Release Candidate" lub "Gold". 

• Co należy zrobić: Zaktualizuj oprogramowanie układowe do jednej z tych wersji.

• Opis problemu: W wersji 7.41, jeśli jest więcej elementów wyłącznika niż liczba zainstalowanych modułów DSP, 
nadmiarowe elementy nie działają i mogą wywołać błąd autotestu „Błąd modułu 33.” W wersji 7.42 i nowszych 
oprogramowanie układowe nie pozwala na włączanie większej liczby elementów ponownego zapłonu późnego 
wyłącznika niż liczba zainstalowanych modułów DPS, a po próbie przekaźnik wyświetla następujący komunikat 
autotestu: 

"BKR RESTRIKE ELMENT:

  MAXIMUM EXCEEDED"

• Co należy zrobić: Uaktualnij do wersji 7.42 lub nowszej.

7.2.2.4  Ważne komunikaty autotestu HardFiber
Oprócz autotestów przewidzianych w standardowych urządzeniach z serii UR, wdrożono w urządzeniach UR także 
autotesty HardFiber. Wyszczególniono je poniżej. Wszelkie nieprawidłowe warunki diagnostyczne sygnalizowane przez 
diody albo przez przekaźnik krytycznej usterki również generują komunikaty autotestów, dlatego opisano tutaj sposoby 
rozwiązywania problemów. Inne przekaźniki np B95Plus - patrz instrukcje danego produktu.

• Opis problemu: Numer lub rodzaj zainstalowanych modułów sprzętowych nie odpowiada kodowi zamówienia 
zapisanemu w CPU. Standardowy autotest niedopasowania urządzeń dla serii UR poszerzono tak, aby uwzględnić 
ewentualną obecność karty procesowej.

• Waga: Zabezpieczenie nie jest dostępne i wszystkie zestyki wyjściowe oraz wspólne wyjścia są niepotwierdzone.

• Co należy zrobić: Porównać wszystkie moduły z kodem zamówienia. Upewnić się, że wstawiono jest prawidłowo oraz 
wyłączyć i włączyć zasilanie sterowania. Jeżeli umyślnie dodano lub usunięto moduł, należy za pomocą komendy 
Update Order Code powiadomić przekaźnik, że obecna konfiguracja modułów jest prawidłowa.

• Opis problemu: Wykryto usterkę sprzętową modułów urządzenia z serii UR.

• Waga: Zabezpieczenie nie jest dostępne i wszystkie zestyki wyjściowe oraz wspólne wyjścia są niepotwierdzone.

• Co należy zrobić: Skontaktować się z fabryką i podać kod usterki spisany z wyświetlacza. Treść komunikatu wskazuje 
uszkodzony moduł (np. H81). Jeżeli autotest usterki modułu uruchomił się z powodu usterki karty procesowej, 
wówczas ten autotest utrzymuje się (zatrzaskuje) aż do momentu ponownego uruchomienia urządzenia z serii UR.

DOS PARTITION ALARM:
SELF-TEST ERROR

PROTOTYPE FIRMWARE:
Self Test Error

BKR RESTRIKE ELMENT:
MAXIMUM EXCEEDED

EQUIPMENT MISMATCH

MODULE FAILURE
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• Opis problemu: Dane o krytycznym znaczeniu nie są dostępne za pośrednictwem szyny procesowej. Uznaje się, że 
wielkość AC ma znaczenie krytyczne, jeżeli ustawienia dotyczące zarówno punktu wyjścia jak i kontroli skrośnej dla 
banku AC nastawiono na inne opcje niż „none” (brak). Ten autotest jest też inicjowany w przypadku wykrycia 
rozbieżności wejść AC. W niniejszej instrukcji HardFiber można znaleźć opis ustawienia kontroli skrośnej 
Crosschecking zawierający dodatkowe informacje. Ponadto ten autotest może zostać zainicjowany przez logikę 
użytkownika reagującą na utratę krytycznego zestyku wejściowego/wyjściowego lub innych danych; do tego służy 
ustawienie programowanego przez użytkownika autotestu Process Bus Failure Operand. To ustawienie znajduje się 
w menu Settings > Product Setup > User-Programmable Self Test.

• Waga: Zabezpieczenie nie jest dostępne i wszystkie zestyki wyjściowe oraz wspólne wyjścia są niepotwierdzone.

• Co należy zrobić: Najpierw należy usunąć wszelkie błędy autotestów dotyczących problemów z szyną procesową 
(Process Bus Trouble) i z blokami (Brick Trouble). Sprawdzić rzeczywistą wartość argumentu, do którego odnosi się 
ustawienie Process Bus Failure Operand i jeżeli jest to „On”, należy ustalić przyczynę i naprawić problem.

Jeżeli wszystkie powyższe kwestie wyjaśniono, a problem nadal się utrzymuje, przyczyna musi leżeć w rozbieżności 
wejść AC, co zazwyczaj jest skutkiem problemów z sygnałami wejściowymi do bloków albo usterkami w sprzęcie do 
kondycjonowania wejść do bloków. Jeżeli błąd został ogłoszony za pierwszym razem, gdy napotkano znaczący 
sygnał, należy podejrzewać poprzednią przyczynę i sprawdzić miedziane połączenia zewnętrzne względem bloku. W 
przypadku gdy wiele urządzeń z serii UR ma błędy autotestów, należy szukać wspólnych przyczyn.

Aby w dalszym stopniu odizolować błędy rozbieżności wejść AC, należy przestawić przekaźnik na tryb testowy 
izolowany, a następnie zmieniać tymczasowo, jedno po drugim, ustawienia kontroli skrośnej banku AC na opcję none 
aż do usunięcia usterki szyny procesowej. Po zidentyfikowaniu banku AC, w którym jest problem, można skontrolować 
wartości z każdego z dwóch bloków osobno, mapując je tymczasowo na bank AC z pojedynczym punktem wyjścia.

7.2.2.5  Komunikaty o drobnych błędach autotestu HardFiber

• Opis problemu: Problemy komunikacyjne z jednym lub wieloma blokami. Treść komunikatu wskazuje jednostki polowe 
dotknięte problemem. Ten autotest jest inicjowany przez niskie poziomy odbieranego sygnału albo na końcu bloku 
albo na końcu karty procesowej a także długotrwałe nieotrzymywanie z właściwego bloku odpowiedzi na 
odpytywanie.

• Waga: Ten autotest nie wstrzymuje bezpośrednio zabezpieczenia. Jednak wejścia/wejścia bloków dotkniętych 
problemem mogą być niedostępne dla urządzenia z serii UR.

• Co należy zrobić: Sprawdzić wartości rzeczywiste jednostek polowych. Zasygnalizowane niedopasowanie urządzeń 
oznacza, że komunikaty są odbierane z bloku, ale występuje rozbieżność pomiędzy ustawieniami a rzeczywistym 
numerem seryjnym bloku, kodem zamówienia i/lub numerem rdzenia. Sprawdzić, czy prawidłowy rdzeń na 
prawidłowym bloku jest połączony przez prawidłowy port karty procesowej oraz że ustawienia jednostek polowych są 
prawidłowe. Zasygnalizowana utrata łączności oznacza, że nie są odbierane żadne komunikaty. Sprawdzić, czy 
łączenie jest prawidłowe i że blok ma zasilanie. Jeżeli nie to jest problemem, należy użyć profesjonalnego zestawu do 
czyszczenia złącz światłowodowych i wyczyścić z obu stron wszystkie połączenia światłowodowe od karty 
procesowej aż do właściwego bloku. Jeżeli problem nie ustąpi po czyszczeniu, należy skonsultować się z fabryką.

• Opis problemu: Wewnętrzne autotesty bloku wykryły problem występujący wewnątrz bloku.

• Waga: Ten autotest nie wstrzymuje bezpośrednio zabezpieczenia. Jednak niektóre albo wszystkie wejścia/wejścia 
bloków dotkniętych problemem mogą być niedostępne dla urządzenia z serii UR.

• Co należy zrobić: Sprawdzić, czy w otoczeniu bloku nie występują nadmierne/zbyt niskie temperatury i sprawdzić 
napięcie źródła zasilania bloku. Jeżeli temperatura otoczenia i napięcie zasilania mieszczą się w granicach 
specyfikacji bloku, należy skonsultować się z fabryką. Problemy wynikające z braku odpowiedzi ze strony wyjścia 

PROCESS BUS FAILURE

PROCESS BUS TROUBLE

BRICK TROUBLE
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bloku na komendę wyjścia można wykryć tylko w czasie, gdy komenda jest aktywna i dlatego w tym przypadku cel 
jest zatrzaśnięty. Zatrzaśnięty cel można zwolnić naciskając przycisk zerowania na panelu przednim, jeżeli nastąpił 
koniec komendy, jednak wyjście może być nadal niesprawne.
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Teoria działania

W tym rozdziale przedstawiono zaawansowane informacje na temat działania.

8.1  Lokalizator zwarć

8.1.1  Ustalanie rodzaju zwarcia
Dla obliczenia lokalizacji zwarcia konieczne jest ustalenie rodzaju zwarcia. Algorytm wykorzystuje kąt pomiędzy 
składowymi przeciwną i zgodną prądów przekaźnika. By poprawić dokładność i prędkość działania wykorzystuje się 
składowej zwarciowe prądów, czuli od mierzonych fazorów prądu odejmuje się fazory przedzwarciowe. Oprócz zależności 
kątowych przeprowadza się pewne dodatkowe sprawdzenia amplitud składowej przeciwnej i składowej zerowej prądów.

Metoda lokalizacji zwarcia na jednym końcu zakłada, że składowe zwarciowe prądów podawane z systemów lokalnego (A) 
i odległego (B) są ze sobą w fazie. Na rysunku przedstawiono równoważny system do lokalizacji zwarć.

Figure 8-1: Równoważny system lokalizacji zwarć

Poniższe równania mają zastosowanie w tym równoważnym systemie.

Eq. 8-1

gdzie
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m = szukana odległość w pu do zwarcia
Z = impedancja składowej zgodnej dla linii
IF = prąd zwarciowy przepływający przez punkt zwarcia

Sieć zwarcia w trakcie zwarcia można podzielić na sieć przedzwarciową i sieć czystego zwarcia. Zatem prąd zwarciowy IF 
oblicza się w przedstawiony poniżej sposób, stosując zasadę podziału prądu w sieci czystego zwarcia.

Eq. 8-2

gdzie

d to współczynnik rozpływu prądu, który jest wartością zespoloną

Podstawiając drugie równanie do pierwszego równania i mnożąc obie strony przez zespoloną sprzężoną IAF,

Eq. 8-3

gdzie

* oznacza zespoloną sprzężoną

Przy założeniu, że system jest homogeniczny, d jest wówczas liczbą rzeczywistą. Rezystancja w miejscu zwarcia nie ma 
żadnej części urojonej. Poprzednie równanie rozwiązane dla niewiadomej m daje następujący algorytm lokalizacji zwarcia:

Eq. 8-4

gdzie

Im( ) oznacza urojoną część liczby zespolonej

W zależności od rodzaju zwarcia dobiera się właściwe sygnały napięcia i prądu spośród wielkości fazowych, przed 
zastosowaniem poprzedniego równania (indeksy górne oznaczają fazy, a dolne - stacje).

Dla zwarć AG:

Eq. 8-5

Dla zwarć BG:

Eq. 8-6

Dla zwarć CG:

Eq. 8-7

Dla zwarć AB i ABG:

Eq. 8-8

Dla zwarć BC i BCG:

Eq. 8-9

Dla zwarć CA i CAG:

Eq. 8-10
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gdzie K0 to współczynnik kompensacji składowej zerowej (dla sześciu pierwszych równań)

Z0M to impedancja wzajemna dla składowej zerowej

I0M = IG/3 i IG to prąd doziemny sąsiedniej linii. Warunek kompensacji I0M zostaje zastosowany dla całkowicie równoległej 
linii.

W przypadku zwarć ABC analizowane są wszystkie trzy pętle AB, BC i CA, a ostateczny wynik zostaje dobrany na 
podstawie zgodności wyników.

Człon oblicza odległość od zwarcia (m w milach lub kilometrach) oraz fazy uczestniczące w zwarciu.

Przekaźnik pozwala na lokalizację zwarć z VT połączonych w trójkąt. Jeżeli w ustawieniu FAULT REPORT 1 VT SUBSTITUTION 
wybrano opcję “None”, a VT są połączone w gwiazdę, zwarcie lokalizuje się na podstawie rzeczywistych napięć fazowych. 
Jeżeli VT są połączone w trójkąt, lokalizacja zwarć jest zawieszona.

Jeżeli w ustawieniu FAULT REPORT 1 VT SUBSTITUTION wybrano wartość “V0”, a VT są połączone w konfiguracji gwiazdowej, 
zwarcie lokalizuje się na podstawie rzeczywistych napięć fazowych. Jeżeli VT są połączone w konfiguracji trójkąta, zwarcia 
są lokalizowane na podstawie napięcia trójkątowego i zewnętrznie doprowadzanego napięcia neutralnego:

Eq. 8-11

Jeżeli w ustawieniu FAULT REPORT 1 VT SUBSTITUTION wybrano wartość “I”, a VT są połączone w konfiguracji gwiazdowej, 
zwarcie lokalizuje się na podstawie rzeczywistych napięć fazowych. Jeżeli VT są połączone w konfiguracji trójkąta, zwarcia 
są lokalizowane na podstawie napięć trójkątowych i napięcia składowej zerowej przybliżonego na podstawie składowej 
zerowej prądu:

Eq. 8-12

gdzie ZSYS0 to równoważna impedancja składowej zerowej za przekaźnikiem, wprowadzona w menu ustawień raportów 
zwarć.
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Figure 8-2: Układ lokalizatora zwarć

8.2  Wyzwalanie jednobiegunowe

8.2.1  Omówienie

8.2.1.1  Wprowadzenie
Operacje jednobiegunowe wykorzystują wiele funkcji przekaźnika. Jako minimum należy całkowicie zaprogramować 
wyjście wyzwalające, reklozer, sterowanie wyłącznikami, detektor otwartych biegunów i selektor faz, muszą one być 
sprawne: a także do powodzenia działania niezbędna jest dostępność albo członów zabezpieczających albo wejść 
cyfrowych reprezentujących detekcję zwarć. Gdy konieczne jest jednobiegunowe wyzwolenie i ponowienie zamknięcia, to 
człon wyjścia wyzwalającego "sprawuje" ogólną kontrolę w przekaźniku. Ten człon zawiera interfejsy do układów 
koordynacji, członów pobudzenia linii, sterowania wyłącznikami i zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika.

Operacje jednobiegunowe opierają się na użyciu selektora faz do identyfikacji rodzaju zwarcia, aby wyeliminować 
nieprawidłową identyfikację zwarcia, jakiej mogą dokonać człony odległościowe w pewnych okolicznościach, a także aby 
zapewnić inicjowanie wyzwolenia z członów, które nie mają żadnej możliwości identyfikowania rodzaju zwarcia takich jako 
wysokonastawny człon kierunkowego zabezpieczenia nadprądowego składowej przeciwnej. Ponadto układ przewiduje 
wykorzystanie do identyfikacji zwarć zalet, jakie oferują kanały komunikacyjne z opcjami wielobitowymi.



CHAPTER 8: TEORIA DZIAŁANIA WYZWALANIE JEDNOBIEGUNOWE

C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL 8-5

8

Figure 8-3: Działanie jednobiegunowe

Człon wyjścia wyzwalającego odbiera żądania wyzwoleń jedno- i trójbiegunowych oraz inicjacji trójbiegunowego 
ponawiania zamykania, które przetwarza, aby wygenerować sygnały wyjściowe, które służą do:

• ustalenia, czy należy przeprowadzić operację jedno- czy trójbiegunową,

• inicjowania wyzwalania biegunów A, B i C wyłącznika, albo osobno albo w grupie,

• inicjowania zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika dla faz A, B i C wyłącznika, albo osobno albo w grupie,

• powiadamiania detektora otwartych biegunów, gdy ma nastąpić operacja jednobiegunowa,

• inicjowania ponawiania zamykania jedno- lub trójbiegunowego,

• powiadamiania selektora faz, gdy ma odbyć się operacja wyzwalania.

Po powiadomieniu o zainicjowaniu operacji jednobiegunowej detektor otwartych biegunów:

• inicjuje blokowanie członów zabezpieczających, które mogą potencjalnie zadziałać nieprawidłowo wtedy, gdy biegun 
wyłącznika jest otwarty,

• nakazuje selektorowi faz, aby usunął potwierdzenie wszystkich wyjść, ponieważ otwarty biegun sprawia, że obliczenia 
są nieważne.

Na potrzeby dyskusji przyjmuje się, że funkcje przekaźnika przedstawione na rysunku Operacja jednobiegunowa zostały 
zaprogramowane na potrzeby zastosowania i są sprawne. Opis rozpoczyna się w momencie, gdy wyłączniki liniowe są 
otwarte na obu końcach, lokalnym i odległym, a działanie układu opisano w kolejności chronologicznej.
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Ponieważ linia jest wyłączona spod napięcia, człon pobudzenia linii jest uzbrojony. Reklozer jest obecnie załączony. 
Operator żąda, aby człon sterowania wyłącznikami zamknął wyłącznik i uruchamia przekaźniki wyjściowe, aby zamknąć 
bieguny A, B i C wyłącznika. To żądanie zamknięcia ręcznego od operatora zostaje też przekazane od członu sterowania 
wyłącznikami do reklozera, który zostaje wyłączony i usuwa potwierdzenie swojego wyjścia załączenia (“Enabled”). To 
wyjście zostaje przeniesione do wyjścia wyzwalającego, gdzie przekształca każde przychodzące żądanie operacji 
jednobiegunowej na operację trójbiegunową. W reklozerze uruchomiony zostaje timer AR1 BLK TIME @ MAN CLOSE.

Wyłącznik zamyka się, a zestyki monitorowania statusu na biegunach wyłącznika zmieniają swój stan; nowe stany 
biegunów wyłącznika zostaje zgłoszone do członu sterowania wyłącznikami, który z kolei przenosi te stany na reklozer, 
wyjście wyzwalające, człon zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika i detektor otwartych biegunów. Ponieważ nie 
wykryto zwarcia, timer AR1 BLK TIME @ MAN CLOSE kończy odliczanie czasu i reklozer zostaje załączony, co potwierdza 
wyjście “Enabled”, a to stanowi informację dla członu wyjścia wyzwalającego, że operacje wyzwalania jednobiegunowego 
są od teraz dozwolone. Gdy na linii pojawi się normalne napięcia, człon pobudzenia linii zostaje rozbrojony. Ponieważ 
lokalny wyłącznik linii nie został wyzwolony, operator zamyka wyłącznik na odległym końcu linii, dzięki czemu linia 
powraca do eksploatacji.

Uwzględniono kilka, przedstawionych poniżej scenariuszy.

8.2.1.2  Zwarcie SLG
W tym momencie żądanie wyzwolenia zostaje podane do wyjścia wyzwalającego. Ponieważ zwarcie zostało rozpoznane 
jako zwarcie AG, argument TRIP PHASE A zostaje potwierdzony przez wyjście wyzwalające. Ten sygnał zostaje przekazany 
do układu sterowania wyłącznikami i skutkuje wyzwoleniem bieguna A wyłącznika.

Wraz z argumentem TRIP PHASE A potwierdzony zostaje argument TRIP 1-POLE, aby aktywować detektor otwartych 
biegunów. Ten detektor odpowiada na sygnał TRIP PHASE A w ten sposób, że deklaruje, że faza A jest otwarta - polega to na 
potwierdzeniu OPEN POLE OP FA (nawet zanim zostanie ona faktycznie otwarta). Sygnał TRIP PHASE A resetuje się dopiero po 
tym, jak wyłącznik faktycznie zadziała, na co wskaże jego zestyk pomocniczy. W tym momencie detektor otwartych 
biegunów reaguje na pozycję wyłącznika i nadal sygnalizuje, że faza A jest otwarta. Na skutek tego wskazania 
ustanowione zostają sygnały blokujące dla członów odległościowych (argumenty OPEN POLE BLK AB, OPEN POLE BLK CA 
zostają potwierdzone). Jeżeli człon nadprądowej składowej zerowej i składowej przeciwnej są zamapowane na wyjście 
wyzwalające, aby uruchamiać wyzwalania jednobiegunowe, konieczne jest zablokowanie ich za pomocą argumentu OPEN 
POLE BLK N, które przewidziano specjalnie do tego celu. Argument OPEN POLE BLK N musi zostać przypisany za 
pośrednictwem ustawienia blokowania członu nadprądowej. Te dwa ostatnie argumenty blokują odpowiednio człony 
zabezpieczenia odległościowego fazowego AB i CA (wszystkie strefy); argument OPEN POLE FA OP blokuje człony 
zabezpieczenia odległościowego doziemnego AG (wszystkie strefy). W rezultacie argumenty Z1 OP i Z2 PKP, które zostały 
pobudzone, natychmiast się resetują. Następujące człony odległościowe pozostają sprawne i chronią linię przez 
rozwijającymi się zwarciami: BG, CG i BC.

Argument TRIP 1-POLE automatycznie inicjuje SPZ jednobiegunowe. SPZ zostaje uruchomione i potwierdza argument AR RIP. 
Ten argument ciągle blokuje selektor faz, aby nie reagował na późniejsze zdarzenia. Jednocześnie argument likwiduje 
nadzór kierunkowy składowej zerowej ze stref 2 i 3 zabezpieczenia odległościowego doziemnego tak, aby mogły 
zareagować na zwarcie doziemne pojedynczego przewodu w warunkach otwartego bieguna.

Argument AR FORCE 3-P TRIP zostaje potwierdzony po upływie 1,25 cyklu od zainicjowania SPZ. Ten argument służy do 
zezwolenia na każde dotychczasowe żądanie wyzwalania. W tym przypadku żaden człon zabezpieczający nie zostaje 
pobudzony w tym momencie, dlatego nie dochodzi do zainicjowania kolejnych wyzwoleń.

Gdy upłynął czas przerwy beznapięciowej reklozera, jest to sygnał dla członu sterowania wyłącznikami, aby zamknąć 
wyłącznik. Człon sterowania wyłącznikami uruchamia przekaźniki wyjściowe, aby zamknąć wyłącznik.

Gdy biegun A wyłącznika zostanie zamknięty, nowy status zostaje zgłoszony do członu sterowania wyłącznikami, który 
przenosi te dane do członów zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika, reklozera, detektora otwartych biegunów i 
wyjścia wyzwalającego. Reakcja członu zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika zależna jest od sposobu 
zaprogramowania tego członu. Reakcja SPZ nie ma znaczenia dla tego omówienia. W detektorze otwartych biegunów 
następuje usunięcie potwierdzenia sygnałów blokujących do członów zabezpieczających.

Jeżeli zwarcie było przejściowe, wtedy czas resetowania upływa SPZ i zostaje usunięte potwierdzenie wyjść AR FORCE 3-P 
TRIP i RIP, co powoduje powrót wszystkich funkcji do stanu przedstawionego na początku tego opisu.
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Jeżeli zwarcie było trwałe, właściwe człony zabezpieczające wykryją je i przekażą żądanie wyzwolenia do członu wyjścia 
wyzwalającego. Ponieważ argument AR FORCE 3-P TRIP jest nadal potwierdzony, żądanie zostanie wykonane jako 
wyzwolenie trójbiegunowe.

Reakcja systemu od tego momentu wygląda tak, jak opisano wcześniej dla drugiego wyzwalania, z tym wyjątkiem, że SPZ 
blokuje się po następnej inicjacji (w zależności od zaprogramowanej liczby prób).

8.2.1.3  Zwarcie SLG przechodzące w LLG
Gdy dojdzie do zwarcia AG, zdarzenia zachodzą początkowo tak, jak w poprzednim przykładzie. Jeżeli zwarcie ewoluuje 
szybko, selektor faz zmienia swoją początkową ocenę zwarcia AG na ABG i wtedy, gdy żądanie wyzwolenia zostanie 
wydane przez strefę 1 lub przez układ POTT, zainicjowane zostanie wyzwolenie trójbiegunowe. W takim przypadku 
potwierdzone będą wszystkie trzy argumenty: TRIP PHASE A, B i C. Komenda zostaje przekazana do członu sterowania 
wyłącznikami i prowadzi do wyzwolenia trójbiegunowego. Jednocześnie reklozer zostaje zainicjowany zgodnie z 
ustawieniami wyjścia wyzwalającego. Ponieważ potwierdzony jest argument TRIP 3-POLE (a nie argument TRIP 1-POLE), 
otwarty biegun nie zostaje aktywowany. Ponieważ potwierdzony jest argument AR RIP (SPZ w toku), selektor faz również 
zostaje zablokowany.

Jeżeli zwarcie ewoluuje powoli, sekwencja wygląda inaczej. Przekaźnik wyzwala fazę A tak, jak w poprzednim przykładzie. 
Selektor faz resetuje się, detektor otwartych biegunów zostaje aktywowany i wymusza zresetowanie się strefy 1 i strefy 2 
członów nadprądowych AG, AB, CA i składowej przeciwnej. Jeżeli nastąpi pobudzenie członu BG strefa 1 lub pobudzenie 
członu BG strefa 2, a to spowoduje zadziałanie układu POTT, nie zostanie wystawiona żadna komenda wyzwalania dopóty, 
dopóki nie zostanie potwierdzony argument AR FORCE 3-P TRIP. To następuje po upływie 1,25 cyklu od pierwszego 
wyzwolenia. Jeżeli w tym czasie lub później postawione zostanie żądanie wyzwolenia (z powodu ewoluującego zwarcia), 
zainicjowanie zostanie wyzwalanie trójbiegunowe. Potwierdzenie argumentu TRIP 1-POLE zostaje usunięte przez argument 
TRIP 3-POLE, co resetuje detektor otwartych biegunów. Wkrótce wszystkie trzy bieguny zostają otwarte.

Gdy upłynie czas przerwy beznapięciowej, reklozer przesyła sygnał do członu sterowania wyłącznikami, aby zamknąć 
wyłącznik. W tym czasie wszystkie człony zabezpieczające są sprawne, ponieważ detektor otwartych biegunów nie 
blokuje żadnych członów. Jeżeli korzystamy z VT po stronie linii, uzbrojony jest również człon pobudzenia linii. Jeżeli 
wystąpi zwarcie na linii, te człony "wyłapią" zwarcie i wystawią kolejne żądanie wyzwalania. To żądanie skutkuje 
wyzwalaniem trójbiegunowym, ponieważ argument AR FORCE 3-P TRIP jest wciąż potwierdzony.

Reakcja systemu od tego momentu wygląda tak, jak opisano wcześniej dla drugiego wyzwalania, z tym wyjątkiem, że 
reklozer przechodzi w stan blokady po następnej inicjacji (w zależności od zaprogramowanej liczby prób).

8.2.2  Wybór fazy
C60 wykorzystuje zależności fazowe pomiędzy symetrycznymi składowymi prądu na potrzeby selekcji fazowej. Najpierw 
algorytm sprawdza, czy jest wystarczająco dużo składowej zerowej, składowej zgodnej i składowej przeciwnej prądów, aby 
przeprowadzić wiarygodną analizę. Porównanie ma charakter adaptacyjny, czyli amplitudy trzech składowych 
symetrycznych użyte razem jako ograniczenia dają potwierdzenie, czy dana składowa jest na tyle duża, aby wykorzystać 
ją na potrzeby selekcji fazowej. Gdy amplitudy prądu zostaną potwierdzone, algorytm analizuje zależności fazowe 
pomiędzy składową przeciwną i składową zgodną prądów oraz składową przeciwną i składową zerową prądów (jeżeli 
dotyczy) w sposób przedstawiony na rysunku.
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Figure 8-4: Zasada selekcji fazowej (rotacja faz ABC)

Podwójne porównania sprawiają, że algorytm jest bardzo bezpieczny. Aby uzyskać większą dokładność i usprawnić 
działanie w słabych systemach, usuwa się składowe przedzwarciowe z analizowanych prądów. Algorytm jest bardzo 
szybki i zapewnia prawidłową selekcję fazową, zanim zadziała którykolwiek z prawidłowo nastawionych członów 
zabezpieczających.

W nietypowych okolicznościach, np. w warunkach słabego zasilania z dominacją składowej zerowej prądu w trakcie 
jakiegokolwiek zwarcia doziemnego albo w trakcie zwarć wielokrotnych, prądowy selektor faz może nie rozpoznać 
żadnego znanego wzorca zwarcia. W takim przypadku na potrzeby selekcji fazowej wykorzystuje się napięcia. Algorytm 
napięciowy jest taki, jak algorytm bazujący na prądzie. Na przykład wykorzystuje się kąty fazowe pomiędzy składową 
zerową, składową przeciwną i składową zgodną napięć. Wartości przedzwarciowe są odejmowane przed dokonaniem 
jakichkolwiek obliczeń.

Wielkości przedzwarciowe są utrwalane, a obliczenia rozpoczynają się, gdy zadziała detektor zakłóceń (50DD). Gdy 
zostanie zadeklarowany otwarty biegun, selektor faz resetuje wszystkie swoje argumenty wyjściowe i ignoruje wszelkie 
następne operacje detektora zakłóceń.

Selektor faz pracuje w sposób ciągły. Gdy w sieci elektroenergetycznej nie ma zakłóceń i detektor zakłóceń (50DD) ze 
źródła przypisanego jako DISTANCE SOURCE zostanie zresetowany, wówczas zostaje ustawiony argumenty FlexLogic PHASE 
SELECT VOID a wszystkie inne argumenty selektora faz zostają zresetowane. Wszystkie składowe prądu i napięcia są 
zapisywane w pamięci i są ciągle uaktualniane.

Gdy zadziała detektor zakłóceń (50DD), pamięć przerywa aktualizowanie i zachowuje dwa cykle starych wartości prądu i 
napięcia. Najpierw oblicza się składowe prądu i napięcia z samego zwarcia, eliminując wielkości przedzwarciowe 
(zapisane w pamięci) z obecnie obliczanych wartości. Sprawdzany jest szereg warunków w odniesieniu do amplitud i 
kątów fazowych składowych symetrycznych prądu i napięcia, aby wykryć rodzaj zwarcia. W drugiej kolejności, prądy są 
wykorzystywane do zidentyfikowania rodzaju zwarcia (AG, BG, CG, AB, BC, CA, ABG, BCG lub CAG) zgodnie z rysunkiem 
Zasada selekcji fazowej. Jeżeli prądy nie wystarczą do zidentyfikowania rodzaju zwarcia, a dostępne będą napięcia, 
wówczas wykorzystane zostaną napięcia. Jeżeli wskazany zostanie którykolwiek z powyższych rodzajów, wówczas 
potwierdzony zostanie odpowiadający mu argument FlexLogic przedstawiony w poniższej tabeli.

Table 8-1: Potwierdzone argumenty FlexLogic

Argument Opis

PHASE SELECT AG Potwierdzony, gdy wykryto zwarcie doziemne fazy A

PHASE SELECT BG Potwierdzony, gdy wykryto zwarcie doziemne fazy B

PHASE SELECT CG Potwierdzony, gdy wykryto zwarcie doziemne fazy C

PHASE SELECT AB Potwierdzony, gdy wykryto zwarcie fazy A do B

PHASE SELECT BC Potwierdzony, gdy wykryto zwarcie fazy B do C

PHASE SELECT CA Potwierdzony, gdy wykryto zwarcie fazy C do A

PHASE SELECT ABG Potwierdzony, gdy wykryto zwarcie fazy A do B i do ziemi
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Jeżeli nie wskazano żadnego rodzaju zwarcia spośród rodzajów przedstawionych w tabeli, wówczas sprawdzane się 
warunki zwarć trójfazowych, aby wykryć obecność składowej zgodnej prądu i brak zarówno składowej zerowej jak i 
składowej przeciwnej prądu. Jeżeli spełnione są te warunki, wówczas potwierdzony zostaje argument FlexLogic PHASE 
SELECT 3P; w przeciwnym razie potwierdzony zostaje argument PHASE SELECT VOID, co oznacza, że selektor faz nie zdołał 
zidentyfikować rodzaju zwarcia.

Na koniec wyznaczone zostają stany poniższych dodatkowych argumentów FlexLogic.

Table 8-2: Potwierdzone argumenty FlexLogic

Argumenty selektora faz zostają zresetowane po upływie połowy cyklu od momentu potwierdzenia argumentu FlexLogic 
OPEN POLE OP lub po czasie opóźnienia wskazanym w ustawieniu PHASE SELECTOR RESET (w członie wyjścia wyzwalającego) 
po tym, jak detektor zakłóceń (50DD) zadziałał wstępnie.

Figure 8-5: Logika selektora faz

8.2.3  Kanały komunikacyjne dla układów koordynacji

8.2.3.1  Opis
W przekaźniku C60 układy koordynacji nadają kod reprezentujący rodzaj zwarcia wyznaczony przez lokalny selektor faz 
zgodnie ze schematem logicznym. W terminalu odbiorczym zestawiane są dane lokalne i odległe, aby wyznaczyć działanie 
do wykonania. Układy mogą działać z kanałami, które mogą przenosić jeden, dwa lub cztery bity. Gdy korzystają z kanału 
jednobitowego, układy na wszystkich terminalach linii używają swoich lokalnych selektorów faz, aby zidentyfikować rodzaj 
zwarcia i zainicjować właściwe operacje wyzwalania. Jednak w zastosowaniach jednobiegunowych może zostać 

PHASE SELECT BCG Potwierdzony, gdy wykryto zwarcie fazy B do C i do ziemi

PHASE SELECT CAG Potwierdzony, gdy wykryto zwarcie fazy C do A i do ziemi

Argument Opis

PHASE SELECT SLG Potwierdzony, że aktywny jest dowolny spośród argumentów: PHASE SELECT AG, PHASE SELECT BG lub 
PHASE SELECT CG

PHASE SELECT MULTI-P Potwierdzony, gdy nie jest potwierdzony ani argument PHASE SELECT SLG ani argument PHASE SELECT VOID

Argument Opis
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przeprowadzone wyzwalanie trójbiegunowe wtedy, gdy zwarcie jednofazowe w linii zbiegnie się ze zwarciem na innej fazie 
(zwarcie wielokrotne), które będzie w zasięgu lokalnego selektora faz, który jest znacznie dłuższy od linii. Można ograniczyć 
tą możliwość za pomocą kanału dwubitowego i wyeliminować ją za pomocą kanału czterobitowego.

W przypadku używania kanałów dwubitowych przekaźniki mogą udostępniać ograniczone informacje o swojej lokalnej 
selekcji fazowej, co znacznie poprawia dokładność wyzwalania jednobiegunowego w razie zwarć wielokrotnych. Jednak 
kanały dwubitowe mogą dostarczać jedynie cztery różne komunikaty, a jednym z nich musi byc komunikat “nie wykryto 
zwarcia”. Gdy dostępne są tylko trzy komunikaty, nie ma możliwości przekazania dostatecznych informacji, aby 
wyeliminować zastosowanie danych z lokalnego selektora, więc w razie zwarcia wielokrotnego może dojść do operacji 
trójbiegunowej. Używając kanałów czterobitowych, przekaźniki mogą udostępniać dostatecznie dużo informacji o 
rodzajach zwarć postrzeganych ze wszystkich terminali linii, że można odrzucić dane lokalnego selektora zwarć. Ponadto 
w systemach wielobitowych przekaźniki nie odpowiadają na nieważne kombinacje bitów, dzięki czemu system 
zabezpieczeń staje się bardziej odporny na problemy komunikacyjne niż w przypadku systemu jednobitowego.

Każdy układ w przekaźniku ma ustawienie, które wskazuje liczbę bitów dostępnych w skojarzonym kanale 
komunikacyjnym. To ustawienie określa argumenty wejściowe (RX1, RX2, RX3, RX4) i wyjściowe (TX1, TX2, TX3, TX4 dla 
komunikacji i [skrót systemu] TRIP A, TRIP B, TRIP C, TRIP 3P dla działania) używane przez układ, kody danych służące do 
przekazywania danych zwarcia pomiędzy terminalami oraz sposób zestawiania informacji z terminali lokalnym i zdalnych 
w celu wygenerowania wyjścia.

8.2.3.2  Kanały jednobitowe
Używane są argumenty TX1 i RX1, a dane zwarcia są kodowane zgodnie z poniższymi tabelami.

Table 8-3: Kody nadawania w układach z przyzwoleniem dla kanałów jednobitowych

Table 8-4: Kody nadawania w układach z blokowaniem dla kanałów jednobitowych

Table 8-5: Kody nadawania w układach z odblokowaniem dla kanałów jednobitowych

Wyjście działania jest generowane zgodnie z poniższymi tabelami.

Rodzaj zwarcia wyznaczony przez selektor 
fazowy

Nadawany wzorzec 
bitów

TX1

AG, BC, BCG, BG, CA, CAG, CG, AB, ABG, 3P 1

Nierozpoznane lub AR FORCE 3P TRIP 1

Żadne z powyższych 0

Rodzaj zwarcia wyznaczony przez selektor 
fazowy

Nadawany wzorzec 
bitów

TX1

AG, BC, BCG, BG, CA, CAG, CG, AB, ABG, 3P 0

Nierozpoznane lub AR FORCE 3P TRIP 0

Żadne z powyższych 1

Rodzaj zwarcia wyznaczony przez selektor 
fazowy

Nadawany wzorzec 
bitów

TX1

AG, BC, BCG, BG, CA, CAG, CG, AB, ABG, 3P 1

Nierozpoznane lub AR FORCE 3P TRIP 1

Żadne z powyższych 0
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Table 8-6: Tabela wyzwoleń w układach z przyzwoleniem dla kanałów jednobitowych

Table 8-7: Tabela wyzwoleń w układach z blokowaniem dla kanałów jednobitowych

Table 8-8: Tabela wyzwoleń w układach z odblokowaniem dla kanałów jednobitowych

Układ inicjuje wyzwalanie trójfazowe, jeżeli selektor faz nie rozpozna rodzaju zwarcia lub po tym, gdy zostanie 
potwierdzony argument AR FORCE 3P TRIP.

8.2.3.3  Kanały dwubitowe
Używane są argumenty TX1, TX2, RX1 i RX2, a dane zwarcia są kodowane zgodnie z poniższymi tabelami.

Table 8-9: Kody nadawania w układach z przyzwoleniem dla kanałów dwubitowych

Table 8-10: Kody nadawania w układach z blokowaniem dla kanałów dwubitowych

Dane zdalne Dane lokalne

Odbierany 
wzorzec bitów

Rodzaj zwarcia 
wyznaczony zdalnie

Rodzaj zwarcia wyznaczony lokalnie Wyjście wyzwalające

RX1

1 Any AG Fault Trip Phase A (A+N/G)

1 Any BG Fault Trip Phase B (B+N/G)

1 Any CG Fault Trip Phase C (C+N/G)

1 Any AB, ABG, BC, BCG, CA, CAG, 3P, 
nierozpoznane

Wyzwolenie trzech faz (zgodnie z selekcją 
lokalną, nierozpoznane i 3P=A+B+C+N/G)

Dane zdalne Dane lokalne

Odbierany 
wzorzec bitów

Rodzaj zwarcia 
wyznaczony zdalnie

Rodzaj zwarcia wyznaczony lokalnie Wyjście wyzwalające

RX1

0 Any AG Fault Trip Phase A

0 Any BG Fault Trip Phase B

0 Any CG Fault Trip Phase C

0 Any AB, ABG, BC, BCG, CA, CAG, 3P, 
nierozpoznane

Trip Three Phases

Dane zdalne Dane lokalne

Odbierany wzorzec bitów Rodzaj zwarcia 
wyznaczony zdalnie

Rodzaj zwarcia wyznaczony lokalnie Wyjście wyzwalające

RX1 LOG1

0 or 1 1 Any AG Fault DCUB Trip A

0 or 1 1 Any BG Fault DCUB Trip B

0 or 1 1 Any CG Fault DCUB Trip C

0 or 1 1 Any AB, ABG, BC, BCG, CA, CAG, 3P, 
nierozpoznane

DCUB Trip 3P

Rodzaj zwarcia wyznaczony przez 
selektor fazowy

Nadawany wzorzec bitów

TX1 TX2

AG, BC, BCG 1 0

BG, CA, CAG 0 1

CG, AB, ABG, 3P, nierozpoznane 1 1

Rodzaj zwarcia 
wyznaczony przez 
selektor fazowy

Nadawany wzorzec bitów Potwierdzone argumenty FlexLogic

TX1 TX2 TX1 STOP TX2 STOP

AG, BC, BCG 0 1 1 0

BG, CA, CAG 1 0 0 1
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Table 8-11: Kody nadawania w układach z odblokowaniem dla kanałów dwubitowych

Wyjście działania jest generowane zgodnie z poniższymi tabelami.

Table 8-12: Tabela wyzwoleń w układach z przyzwoleniem dla kanałów dwubitowych

Table 8-13: Tabela wyzwoleń w układach z blokowaniem dla kanałów dwubitowych

CG, AB, ABG, 3P 0 0 1 1

CG, AB, ABG, 3P, 
nierozpoznane

0 0 1 1

Rodzaj zwarcia wyznaczony przez 
selektor fazowy

Nadawany wzorzec bitów

TX1 TX2

AG, BC, BCG 1 0

BG, CA, CAG 0 1

CG, AB, ABG, 3P, nierozpoznane 1 1

Dane zdalne Dane lokalne

Odbierany wzorzec bitów Rodzaj zwarcia wyznaczony 
zdalnie

Rodzaj zwarcia wyznaczony 
lokalnie

Wyjście 
wyzwalająceRX1 RX2

1 0 AG, BC, BCG AG, AB, ABG CA, CAG, 3P Trip Phase A

0 1 BG, CA, CAG AG

1 1 CG, AB, ABG, 3P, nierozpoznane AG

0 1 BG, CA, CAG BG, AB, ABG, BC, BCG, 3P Trip Phase B

1 1 CG, AB, ABG, 3P, nierozpoznane BG

1 0 AG, BC, BCG BG

1 1 CG, AB, ABG, 3P, nierozpoznane CG, BC, BCG, CA, CAG Trip Phase C

1 0 AG, BC, BCG CG

0 1 BG, CA, CAG CG

1 1 CG, AB, ABG, 3P, nierozpoznane AB, ABG, 3P, nierozpoznane Trip Three Phases

1 0 AG, BC, BCG BC, BCG, nierozpoznane

0 1 BG, CA, CAG CA, CAG, nierozpoznane

Dane zdalne Dane lokalne

Odbierany wzorzec bitów Rodzaj zwarcia wyznaczony 
zdalnie

Rodzaj zwarcia wyznaczony 
lokalnie

Wyjście 
wyzwalająceRX1 RX2

0 1 AG, BC, BCG AG, AB, ABG CA, CAG, 3P DIR BLOCK TRIP A

1 0 BG, CA, CAG AG

0 0 CG, AB, ABG, 3P, nierozpoznane AG

1 0 BG, CA, CAG BG, AB, ABG, BC, BCG, 3P DIR BLOCK TRIP B

0 0 CG, AB, ABG, 3P, nierozpoznane BG

0 1 AG, BC, BCG BG

0 0 CG, AB, ABG, 3P, nierozpoznane CG, BC, BCG, CA, CAG DIR BLOCK TRIP C

0 1 AG, BC, BCG CG

1 0 BG, CA, CAG CG

0 0 CG, AB, ABG, 3P, nierozpoznane AB, ABG, 3P, nierozpoznane DIR BLOCK TRIP 3P

0 1 AG, BC, BCG BC, BCG nierozpoznane

1 0 BG, CA, CAG CA, CAG nierozpoznane

Rodzaj zwarcia 
wyznaczony przez 
selektor fazowy

Nadawany wzorzec bitów Potwierdzone argumenty FlexLogic

TX1 TX2 TX1 STOP TX2 STOP
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Table 8-14: Tabela wyzwoleń w układach z odblokowaniem dla kanałów dwubitowych

8.2.3.4  Kanały czterobitowe
Używane są argumenty TX1, TX2, TX3, TX4, RX1, RX2, RX3 i RX4.

Table 8-15: Kody nadawania w układach z przyzwoleniem dla kanałów czterobitowych

Dane zdalne Dane lokalne

Odbierany wzorzec bitów Rodzaj zwarcia 
wyznaczony zdalnie

Rodzaj zwarcia 
wyznaczony lokalnie

Wyjście 
wyzwalająceRX1 LOG1 RX2 LOG2

1 1 0 0 AG, BC, BCG AG, AB, ABG CA, CAG, 3P DCUB TRIP A

0 1 0 0

0 0 1 1 BG, CA, CAG AG

0 0 0 1

1 1 1 1 CG, AB, ABG, 3P, 
nierozpoznane

AG

0 1 1 1

1 1 0 1

0 1 0 1

0 0 1 1 BG, CA, CAG BG, AB, ABG BC, BCG, 3P DCUB TRIP B

0 0 0 1

1 1 1 1 CG, AB, ABG, 3P, 
nierozpoznane

BG

0 1 1 1

1 1 0 1

0 1 0 1

1 1 0 0 AG, BC, BCG BG

0 1 0 0

1 1 0 0 AG, BC, BCG CG DCUB TRIP C

0 1 0 0

0 0 1 1 BG, CA, CAG CG

0 0 0 1

1 1 1 1 CG, AB, ABG, 3P, 
nierozpoznane

CG, BC, BCG, CA, CAG

0 1 1 1

1 1 0 1

0 1 0 1

1 1 0 0 AG, BC, BCG BC, BCG, nierozpoznane DCUB TRIP 3P

0 1 0 0

0 0 1 1 BG, CA, CAG CA, CAG, nierozpoznane

0 0 0 1

1 1 1 1 CG, AB, ABG, 3P, 
nierozpoznane

AB, ABG, 3P, nierozpoznane

0 1 1 1

1 1 0 1

0 1 0 1

Rodzaj zwarcia wyznaczony przez 
selektor fazowy

Nadawany wzorzec bitów

TX1 TX2 TX3 TX4

AG 1 0 0 0

BG 0 1 0 0

CG 0 0 1 0

AB, ABG, BC, BCG, CA, CAG, 3P, 
nierozpoznane

0 0 0 1
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Table 8-16: Kody nadawania w układach z blokowaniem dla kanałów czterobitowych

Table 8-17: Kody nadawania w układach z odblokowaniem dla kanałów czterobitowych

Wyjście działania jest generowane zgodnie z poniższymi tabelami.

Table 8-18: Tabela wyzwoleń w układach z przyzwoleniem dla kanałów czterobitowych

Table 8-19: Tabela wyzwoleń w układach z blokowaniem dla kanałów czterobitowych

Rodzaj zwarcia wyznaczony 
przez selektor fazowy

Nadawany wzorzec bitów Potwierdzone argumenty FlexLogic

TX1 TX2 TX3 TX4 TX1 STOP TX2 STOP TX3 STOP TX4 STOP

AG 0 1 1 1 1 0 0 0

BG 1 0 1 1 0 1 0 0

CG 1 1 0 1 0 0 1 0

AB, ABG, BC, BCG, CA, CAG, 3P, 
nierozpoznane

1 1 1 0 0 0 0 1

Rodzaj zwarcia wyznaczony przez 
selektor fazowy

Nadawany wzorzec bitów

TX1 TX2 TX3 TX4

AG 1 0 0 0

BG 0 1 0 0

CG 0 0 1 0

AB, ABG, BC, BCG, CA, CAG, 3P, 
nierozpoznane

0 0 0 1

Dane zdalne Dane lokalne

Odbierany wzorzec bitów Rodzaj zwarcia 
wyznaczony zdalnie

Rodzaj zwarcia wyznaczony 
lokalnie

Wyjście 
wyzwalająceRX1 RX2 RX3 RX4

0 0 0 1 MULTI-P AG Trip Phase A

0 1 0 0 BG AG

0 0 1 0 CG AG

1 0 0 0 AG AG, AB, ABG, CA, CAG, 3P, 
nierozpoznane

0 1 0 0 BG BG, AB, ABG, BC, BCG, 3P, 
nierozpoznane

Trip Phase B

1 0 0 0 AG BG

0 0 1 0 CG BG

0 0 0 1 MULTI-P BG

0 0 1 0 CG CG, BC, BCG, CA, CAG, 3P, 
nierozpoznane

Trip Phase C

1 0 0 0 AG CG

0 1 0 0 BG CG

0 0 0 1 MULTI-P CG

1 0 0 0 AG BC, BCG Trip Three Phases

0 1 0 0 BG CA, CAG 

0 0 1 0 CG AB, ABG 

0 0 0 1 MULTI-P Nierozpoznane

Dane zdalne Dane lokalne

Odbierany wzorzec bitów Rodzaj zwarcia 
wyznaczony zdalnie

Rodzaj zwarcia wyznaczony 
lokalnie

Wyjście wyzwalające

RX1 RX2 RX3 RX4

0 0 0 0 Dowolne, gdy nie 
ustanowiono sygnału INIT

Wyzwalanie, jak dla 
kanału jednobitowego
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Table 8-20: Tabela wyzwoleń w układach z odblokowaniem dla kanałów czterobitowych

1 1 1 0 MULTI-P AG DIR BLOCK TRIP A

1 0 1 1 BG AG

1 1 0 1 CG AG

0 1 1 1 AG AG, AB, ABG, CA, CAG, 3P, 
nierozpoznane

1 0 1 1 BG BG, AB, ABG, BC, BCG, 3P, 
nierozpoznane

DIR BLOCK TRIP B

0 1 1 1 AG BG

1 1 0 1 CG BG

1 1 1 0 MULTI-P BG

1 1 0 1 CG CG, BC, BCG, CA, CAG, 3P, 
nierozpoznane

DIR BLOCK TRIP C

0 1 1 1 AG CG

1 0 1 1 BG CG

1 1 1 0 MULTI-P CG

0 1 1 1 AG BC, BCG DIR BLOCK TRIP 3P

1 0 1 1 BG CA, CAG 

1 1 0 1 CG AB, ABG 

1 1 1 0 MULTI-P Nierozpoznane

Dane zdalne Dane lokalne

Odbierany wzorzec bitów Rodzaj 
zwarcia 
wyznaczony 
zdalnie

Rodzaj zwarcia 
wyznaczony lokalnie

Wyjście 
wyzwalająceRX1 LOG1 RX2 LOG2 RX3 LOG3 RX4 LOG4

0 0 0 0 0 0 1 1 MULTI-P AG DCUB TRIP A

0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 1 1 0 0 0 0 BG

0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 0 0 CG

0 0 0 0 0 1 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 AG AG, AB, ABG, CA, CAG, 
3P, nierozpoznane0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0 0 0 BG AG, AB, ABG, CA, CAG, 
3P, nierozpoznane

DCUB TRIP B

0 0 0 1 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 AG BG

0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 0 0 CG

0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 MULTI-P

0 0 0 0 0 0 0 1

Dane zdalne Dane lokalne

Odbierany wzorzec bitów Rodzaj zwarcia 
wyznaczony zdalnie

Rodzaj zwarcia wyznaczony 
lokalnie

Wyjście wyzwalające

RX1 RX2 RX3 RX4
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8.2.4  Sygnalizacja echa z przyzwoleniem
Funkcja “echo” może skracać czas reakcji układu z wydłużonych zasięgiem, gdy terminal będzie odłączony od linii. W takim 
stanie człon strefy 2 na terminalu, który pozostaje sprawny może wykryć zwarcie, ale nie może spowodować wyzwolenia, 
ponieważ z odległego terminala nie jest odbierany sygnał przyzwolenia. Ta funkcja stanowi część układu zabezpieczenia z 
wydłużonym zasięgiem i zdalnym przyzwoleniem wyzwolenia oraz układu hybrydowego zabezpieczenia z wydłużonym 
zasięgiem i zdalnym przyzwoleniem wyzwolenia.

8.2.4.1  Układu zabezpieczenia z wydłużonym zasięgiem i zdalnym przyzwoleniem wyzwolenia
Gdy ta funkcja jest używana, “odbija” ona odebrany pewny sygnał przyzwolenia z powrotem do terminala wyjściowego, 
gdy logika pobudzenia linii rozpozna stan otwartego końca linii. Echo przyzwolenia jest zaprogramowane jako logika 
jednej próby. Echo jest wysyłane tylko jeden raz, a potem logika echo blokuje się na nastawiany okres. Czas trwania 
impulsu echa nie zależy ani od czasu trwania ani od kształtu odbieranych sygnałów Rx, ale można go nastawić.

Echo jest wysyłane z powrotem tylko wtedy, gdy nie zadziała żaden z członów zabezpieczenia z wydłużonym zasięgiem.

8.2.4.2  Echo przyzwolenia w zabezpieczeniu z wydłużonym zasięgiem i zdalnym przyzwoleniem 
wyzwolenia
Gdy ta funkcja jest używana, “odbija” ona odebrany pewny sygnał przyzwolenia z powrotem do terminala wyjściowego, 
jeżeli układ pobudzenia linii rozpozna stan otwartego końca linii a zwarcie nie zostanie zidentyfikowane jako zwarcie 
wsteczne przez strefę 4 lub funkcję kierunkowego zabezpieczenia nadprądowego doziemnego (jeżeli używana) Echo 
przyzwolenia jest zaprogramowane jako logika jednej próby. Echo jest wysyłane tylko jeden raz, a potem logika echo 
blokuje się na nastawiany okres. Czas trwania impulsu echa nie zależy ani od czasu trwania ani od kształtu odbieranych 
sygnałów Rx, ale można go nastawić jako ECHO DURATION.

Echo jest wysyłane z powrotem tylko wtedy, gdy nie zadziała żaden z członów zabezpieczenia z wydłużonym zasięgiem.

8.2.4.3  Argumenty i kody nadawania echa przyzwolenia
W zastosowaniach kanału jednobitowego w wyzwalaniu jednobiegunowym sygnał odebrany na bicie numer 1 (Rx1) jest 
odbijany z powrotem na bicie numer 1 (Tx1). W zastosowaniach dwu- i czterobitowych obowiązują poniższe tabele echo.

0 0 0 0 1 1 0 0 CG CG, BC, BCG, CA, CAG, 
3P, nierozpoznane

DCUB TRIP C

0 0 0 0 0 1 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 AG CG

0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0 0 0 BG

0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 MULTI-P

0 0 0 0 0 0 0 1

1 1 0 0 0 0 0 0 AG BC, BCG DCUB TRIP 3P

0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0 0 0 BG CA, CAG

0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 0 0 CG AB, ABG

0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 MULTI-P 3P lub nierozpoznane

0 0 0 0 0 0 0 1

Dane zdalne Dane lokalne

Odbierany wzorzec bitów Rodzaj 
zwarcia 
wyznaczony 
zdalnie

Rodzaj zwarcia 
wyznaczony lokalnie

Wyjście 
wyzwalająceRX1 LOG1 RX2 LOG2 RX3 LOG3 RX4 LOG4
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Table 8-21: Tabela echo dla kanałów dwubitowych

Table 8-22: Tabela echo dla kanałów czterobitowych

8.2.5  Koordynacja układu sterowniczego / selektora faz
Układy sterownicze korzystają z selektora faz na potrzeby lokalnej identyfikacji rodzaju zwarcia. Ten ostatni może nie 
zareagować na niektóre scenariusze zwarć. Do przykładów można zaliczyć jednoczesne zwarcie  w przód i w tył, 
jednoczesne zwarcie SLG i LL dotykające różne fazy (np. AG i BC) lub dwa jednoczesne zwarcia w tym samym kierunków, 
lecz bardzo różnych lokalizacjach. Selektor faz jest zoptymalizowany tak, aby prawidłowo sygnalizować albo zwarcie do 
przodu lub potwierdzić flagę Void. Na przykład połączenie AG i BC nie stanowi prawidłowego rodzaju zwarcia: to są dwa 
różne jednoczesne zwarcia i jako takie nie mogą być opisane żadnym jednym wzorcem zwarcia. Dlatego selektor faz 
potwierdza flagę Void.

Selekcja fazowa VOID w zestawieniu z lokalnym żądaniem wyzwolenia (np. z wysokonastawnego kierunkowego zab. 
nadprądowego) prowadzi do wyzwalania trójbiegunowego zgodnie z logiką wyjścia wyzwalającego.

Jednak układy sterownicze próbują uzyskać więcej informacji od członów odległościowych. Każdy układ wykorzystuje 
strefę odległościową, ze skróconym lub wydłużonym zasięgiem, z detekcją w przód. Dany układ sterowniczy analizuje tę 
strefę w celu zidentyfikowania rodzaju fazy, jeżeli selektor faz potwierdził flagę Void: układ DUTT wykorzystuje strefę Z1; 
wszystkie pozostałe układy - strefę Z2. Układy analizują wszystkie sześć pętli zwarciowych strefy, aby ustalić rodzaj 
zwarcia.

Na przykład jednoczesne zwarcia AG do przodu i BG do tyłu mogą dać wskazanie Void. Układ POTT przeanalizuje 
odpowiedź Z2. Ponieważ tylko człon AG jest pobudzony, lokalna selekcja fazowa zostaje ustalona jako AG. To jest 
prawidłowe wskazanie.

W zależności od liczby bitów używanych do komunikacji można w dalszym stopniu poprawić dokładność ogólnej 
odpowiedzi w sposób zilustrowany w kolejnym punkcie.

To z powodu tego usprawnionego działania układów koordynacji należy stosować krótki czas priorytetu układu 
sterowniczego podczas nastawiania logiki wyjścia wyzwalającego. Timer wymusza odczekanie przez układ na decyzję 
układu sterowniczego przez krótki czas, zanim zaakceptuje dowolne lokalne żądanie wyzwalania. Korzyści ujawniają się 
jednak tylko wtedy, gdy korzystamy z kanałów komunikacyjnych o liczbie bitów większej niż jeden i dotyczą tylko linii 
równoległych lub sytuacji, gdy zastosowanie wymaga maksymalnej dokładności wyzwalania jednobiegunowego. W 
innych przypadkach nie zaleca się opóźnienia lokalnej decyzji o wyzwalaniu.

Rodzaj zwarcia wyznaczony lokalnie Odbijane bity

TX1 TX2

AG 1 0

BG 0 1

CG 1 1

AB, ABG, BC, BCG, CA, CAG, 3P, nierozpoznane Odsyłanie tak, jak 
odebrano

Rodzaj zwarcia wyznaczony lokalnie Odbijane bity

TX1 TX2 TX3 TX4

AG 1 0 0 0

BG 0 1 0 0

CG 0 0 1 0

AB, ABG, BC, BCG, CA, CAG, 3P, nierozpoznane Odsyłanie tak, jak odebrano

W przypadku układu porównawczo-kierunkowego z odblokowaniem echo jest realizowane w taki sam sposób, jak 
echo dla hybrydowego układu POTT, ale dodatkowo z zastosowaniem następującej logiki dla Rx (odebrano) i LOG 
(ang. loss-of-guard - utrata ochrony) dla każdego kanału: ECHON= LOGN AND RXN.
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8.2.6  Przykład zwarcia wielokrotnego
Przyjmijmy, że zastosowanie operacji jednobiegunowej, w którym przekaźniki C60 służą do zabezpieczania linii z dwoma 
terminalami (terminale T1 i T2) przy użyciu członów zab. odległościowego doziemnego strefa 1, 2 i 3 w układzie 
zabezpieczenia z wydłużonym zasięgiem i przyzwoleniem wyzwolenia. Przedstawiono zachowanie systemu z jedno-, dwu- 
i czterobitowymi kanałami komunikacyjnymi w przypadku zwarcia doziemnego fazy A na środku linii i równoczesnego 
zwarcia doziemnego fazy 2 zaraz za terminalem T2. Przyjmijmy też, że reklozery są załączone i zresetowane.

W T1 dochodzi do pobudzenia następujących członów zabezpieczenia:

• zab. odległościowe doziemne strefa 1, 2 i 3 dla zwarcia AG,

• zab. odległościowe doziemne strefa 2 i 3 dla zwarcia BG,

• zab. odległościowe fazowe strefa 2 i 3 dla zwarcia AB. 

W T1 selektor faz rozpoznaje rodzaj zwarcia jako ABG. Ta odpowiedź jest niezależna od członów odległościowych; selektor 
faz widzi dwa zwarcia do przodu.

W T2 dochodzi do pobudzenia następujących członów zabezpieczenia:

• zab. odległościowe doziemne strefa 1, 2 i 3 dla zwarcia AG,

W T2 selektor faz rozpoznaje rodzaj zwarcia jako AG. Zwarcie BG w tył zostanie prawdopodobnie zignorowane.

Jeżeli używany jest kanał jednobitowy, terminal T1 wyzwala trzy bieguny, ale terminal T2 wyzwala tylko fazę A, co nie jest 
pożądane. Patrz tabela.

Table 8-23: Wyzwalanie z kanałem jednobitowym

Jeżeli używany jest kanał dwubitowy, oba terminale wyzwalają tylko fazę A, co jest pożądane. Patrz poniższa tabela.

Table 8-24: Wyzwalanie z kanałem dwubitowym

Jeżeli używany jest kanał czterobitowy, oba terminale wyzwalają tylko fazę A, co jest pożądane. Patrz poniższa tabela.

Table 8-25: Wyzwalanie z kanałem czterobitowym

Zacisk Dane zdalne Dane lokalne

Odbierany wzorzec 
bitów

Rodzaj zwarcia 
wyznaczony zdalnie

Rodzaj zwarcia 
wyznaczony lokalnie

Wyjście 
wyzwalające

RX1

T1 1 Dowolne MULTI-P (ABG) Trip Three Phases

T2 1 Dowolne AG Trip Phase A

Zacisk Dane zdalne Dane lokalne

Odbierany wzorzec bitów Rodzaj zwarcia 
wyznaczony zdalnie

Rodzaj zwarcia 
wyznaczony lokalnie

Wyjście 
wyzwalająceRX1 RX2

T1 1 0 AG ABG Trip Phase A

T2 1 1 ABG AG Trip Phase A

Zacisk Dane zdalne Dane lokalne

Odbierany wzorzec bitów Rodzaj zwarcia 
wyznaczony zdalnie

Rodzaj zwarcia 
wyznaczony lokalnie

Wyjście 
wyzwalająceRX1 RX2 RX3 RX4

T1 0 0 0 1 AG ABG Trip Phase A

T2 1 0 0 0 ABG AG Trip Phase A
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Konserwacja

W niniejszym rozdziale omówiono monitoring, konserwację, naprawy, przechowywanie i utylizację sprzętu 
i oprogramowania.

9.1  Monitorowanie
Istnieje możliwość monitorowania urządzeń i danych.

9.1.1  Urządzenia z celami zakładu
Aby wyświetlić przedstawienie urządzeń, należy:

1. Przejść do pozycji Site Targets w obszarze Online Window, pod listą urządzeń. Odczytanie wszystkich urządzeń może 
zająć kilka minut.

2. Należy potwierdzić wszelkie komunikaty dotyczące niedostępnych urządzeń. Potem otworzy się okno Site Targets 
(Cele zakładu).

Figure 9-1: Okno Site Targets

9.1.2  Dane z analizatorem Modbus
Do monitorowania wartości urządzenia UR służy analizator Modbus Maintenance > Modbus Analyzer. Na potrzeby 
wpisów należy używać adresów mapy pamięci Modbus w Poradniku komunikacji dla rodziny przekaźników uniwersalnych.
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W górnej części okna wyświetlane są wartości. Dolna część okna jest przeznaczona do użytku serwisu fabrycznego.

W pierwszym wierszu na ilustracji widać, że monitorowane jest działanie zestyku wyjściowego 1. Ma on adres Modbus 
CAFA. Wartość rzeczywista odczytywana z urządzenia to 0, co znaczy, że jest ono wyłączone.

W drugim wierszu na ilustracji widać nazwę zestyku wyjściowego 1. Jej adres Modbus to CAF0, wartość domyślna to "Cont 
Op 1". Żadne ustawienia w kolumnie Selection nie przedstawiają tej wartości, ponieważ prezentują informacje oparte o 
systemy liczbowe.

Figure 9-2: Analizator Modbus służący do monitorowania wartości rzeczywistych w UR

Address (HEX) — adres Modbus w systemie szesnastkowym. Mapę pamięci Modbus można znaleźć w Poradniku 
komunikacji dla rodziny przekaźników uniwersalnych lub w interfejsie sieciowym (należy w wyszukiwarce wpisać adres IP 
urządzenia UR).

Modbus Type 
Actual Value — do odczytu danych w urządzeniu UR
Setting — do odczytu ustawienia w urządzeniu UR
Coil — do odczytu komendy w urządzeniu UR

# of — człon, wejście lub wyjście do odczytu. Przykład stanowi 1 dla zestyku wyjściowego 1.

Selection (przykłady pokazują różne sposoby przedstawienia 0)
Hex — dziesiętny system liczbowy bazujący na 16 możliwych wartościach, od 0 do 9 oraz od A do F. Przykład: 0x0000.
Char — pojedynczy znak w kodzie Unicode np. C. Przykład: 0.
Int — liczba 32-bitowa, dodatnia lub ujemna. Przykład: 0.
UInt — 32-bitowa liczba całkowita bez znaku, co oznacza, że nie może być ujemna, ale może być dwukrotnie większa od 
liczby całkowitej ze znakiem. Przykład: 0.
Long — liczba 64-bitowa, dodatnia lub ujemna. Przykład: 0.
ULong — 64-bitowa liczba bez znaku, co oznacza, że nie może być ujemna, ale może być dwukrotnie większa od liczby ze 
znakiem. Przykład: 0.
Float — system liczbowy bez stałej liczby cyfr przed kropką dziesiętną lub po niej. Przykład: 0.000000.
Binary — system liczbowy wykorzystujący 0 i 1. Przykład: 0000-0000-0000-0000.

Wpisy nie zostają zapisane w pamięci w momencie zamykania okna.
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9.2  Konserwacja ogólna
C60 wymaga bardzo niewielu zabiegów konserwacyjnych. Ponieważ jest to przekaźnik mikroprocesorowy, jego 
charakterystyka nie zmienia się wraz z upływem czasu. Przewidywany okres użytkowania wynosi 20 lat w przypadku 
urządzeń UR wyprodukowanych w czerwcu 2014 r. lub później i użytkowanych w pomieszczeniach zamkniętych z 
kontrolowanym środowiskiem, przy warunkach elektrycznych zgodnych ze specyfikacją.

O ile C60 wykonuje ciągłe autotesty, zaleca się zaplanowanie jego konserwacji łącznie z innymi zabiegami 
konserwacyjnymi systemu. Może to być też konserwacja w trakcie eksploatacji, po wyłączeniu z eksploatacji albo 
nieplanowa.

9.2.1  Konserwacja w trakcie eksploatacji
1. Sprawdzanie wzrokowo integralności wartości analogowych np. napięcia i prądu (w porównaniu do innych urządzeń 

w odpowiednim systemie).

2. Sprawdzenie wzrokowo aktywnych alarmów, komunikatów na wyświetlaczu przekaźnika oraz sygnalizacji diodowej.

3. Test diod.

4. Oględziny pod kątem wszelkich uszkodzeń, korozji, kurzu lub poluzowanych przewodów.

5. Pobranie pliku rejestratora zdarzeń z dalszą analizą zdarzeń.

9.2.2  Konserwacja po wyłączeniu z eksploatacji
1. Sprawdzenie, czy przewody są podłączone solidnie.

2. Test iniekcji i sprawdzenie dokładności pomiarów wartości analogowych (prądy, napięcia, czujniki RTD, wejścia 
analogowe). Potrzebne są skalibrowane urządzenia pomiarowe.

3. Weryfikacja ustawień członów zabezpieczenia (wstrzykiwanie wartości analogowych lub wzrokowe sprawdzenie 
wpisów w pliku ustawień z porównaniem do harmonogramu ustawień przekaźnika).

4. Sprawdzenie zestyków wejściowych i wyjściowych. Ten test można przeprowadzić albo poprzez bezpośrednie 
wymuszenie zmiany stanu albo w ramach prób działania systemu.

5. Oględziny pod kątem wszelkich uszkodzeń, korozji lub kurzu.

6. Pobranie pliku rejestratora zdarzeń z dalszą analizą zdarzeń.

7. Test diod i kontrola ciągłości działania przycisków.

9.2.3  Konserwacja nieplanowa (przerwa w systemie)
Przeglądać raporty rejestratora zdarzeń i oscylograficzne lub zwarć pod kątem prawidłowego działania wejść, wyjść i 
członów.

9.3  Pobierz pliki
Dane, oscylografię, dziennik, zdarzenia, trasowanie, ARP i inne pliki można przesyłać za pomocą oprogramowania 
EnerVista do komputera lub napęd Flash na USB, gdy używamy graficznego panelu przedniego. O te pliki mogą poprosić 
serwisanci (pomoc techniczna).

Aby pobrać plik za pomocą oprogramowania EnerVista:

1. Jeżeli załączona jest opcja CyberSentry, należy zalogować się w oprogramowaniu EnerVista, używając roli 
administratora.

Aby uniknąć degradacji kondensatorów elektrolitycznych, podłączyć przechowywane urządzenia do 
zasilania raz do roku na jedną godzinę.
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2. W obszarze Online Window w EnerVista, przejść do Maintenance > Retrieve File. Otworzy się okno.

3. Należy zwrócić uwagę na wskazany na górze folder docelowy, w którym ma być zapisany plik, a w razie konieczności 
zmienić go. Można w tym momencie, dla wygody, skopiować ścieżkę lub otworzyć folder.

4. Wybrać plik, który zostanie pobrany z urządzenia UR.

5. Kliknąć przycisk Read File. Plik zostaje zapisany w folderze docelowym. Okno EnerVista pozostaje otwarte, aby można 
było pobrać dodatkowe pliki.

Aby pobrać plik, używając dysku USB:

1. Włożyć dysk USB do dolnego portu USB na graficznym panelu przednim. Na panelu przednim zostanie wyświetlona 
strona.

2. Za pomocą przycisków do góry i do dołu na panelu przednim wybrać plik.

3. Nacisnąć przycisk COPY. Pliki zostają skopiowane z C60 na dysk USB.

4. Aby wyjść po zakończeniu należy wyjąć dysk USB lub nacisnąć przycisk ESCAPE.

9.3.1  Pliki zdarzeń bezpieczeństwa CyberSentry
Zdarzenia bezpieczeństwa CyberSentry są dostępne w dwóch następujących plikach: SECURITY_EVENTS.CSV i 
SETTING_CHANGES.LOG.

9.3.1.1  Plik zdarzeń bezpieczeństwa
Na ilustracji przedstawiono zawartość pliku SECURITY_EVENTS.CSV.

Figure 9-3: Plik zdarzeń bezpieczeństwa

Time — czas lokalny.

Activity — rzeczywiste zdarzenie bezpieczeństwa.
1 = niepowodzenie uwierzytelniania
2 = blokada użytkownika
3 = uaktualnienie oprogramowania układowego
4 = blokada oprogramowania układowego
5 = blokada ustawień
6 = zmiana ustawień, to może zapełnić cały dziennik zdarzeń. Dlatego jest wsparcie służy istniejący plik dziennika 
zmiany ustawień SETTINGS_CHANGE.LOG. To zdarzenie nie jest wymagane.
7 = komenda kasowania zapisów oscylograficznych
8 =  komenda czyszczenia rejestratora danych
9 = komenda kasowania zapisów zapotrzebowania
10 = komenda kasowania zapisów energii

Nie odłączać dysku USB w czasie procesu kopiowania, bo może zostać uszkodzony.



CHAPTER 9: KONSERWACJA KONWERSJA USTAWIEŃ URZĄDZENIA

C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL 9-5

9

11 = reset zapisów nieuprawnionego dostępu
12 = komenda kasowania liczników telezabezpieczeń
13 = kasuj wszystkie zapisy
14 = wylogowanie roli
15 = zalogowanie roli

9.3.1.2  Plik zmian ustawień
W pliku SETTING_CHANGES.LOG mieszczą się wszystkie zmiany ustawień. Łącznie 1024 zdarzenia są przechowywane w 
buforze cyklicznym w pamięci nieulotnej.

Figure 9-4: Plik zmian ustawień

9.4  Konwersja ustawień urządzenia
Pliki ustawień można dostosowywać do nowszych lub starszych wersji oprogramowania układowego. Na przykład 
ustawienia z wersji 7.4 można uaktualnić do wersji 7.6.

Po konwersji w ustawieniach zostają przywrócone fabryczne wartości domyślne.

Gdy używamy IEC 61850, konieczna jest dodatkowa konfiguracja. Przed przystąpieniem do konwersji ustawień należy 
skontaktować się z firmą GE, aby uzyskać wskazówki.

Aby przeprowadzić konwersję ustawień:

1. Jeżeli nie jesteśmy jeszcze w obszarze Offline Window, kliknąć prawym przyciskiem myszy urządzenie online w 
oprogramowaniu EnerVista i zaznaczyć opcję Add Device to Offline Window. To kopiuje ustawienia do obszaru Offline 
Window. Ewentualne komunikaty o naprawie pliku oznaczają zwykle, że w oryginalnym pliku brakowało ustawień i 
zostały one dodane z wartościami domyślnymi do nowego pliku.

2. Wykonać kopię pliku ustawień w obszarze Offline Window, klikając prawy przyciskiem myszy plik i zaznaczając 
Duplicate Device. Powstaje kopia pliku, której nazwa rozpoczyna się od słów "Copy of". Opcjonalnie można zmienić 
nazwę pliku, klikając go prawym przyciskiem myszy i zaznaczając opcję Rename Device.

3. Przeprowadzić konwersję ustawień, klikając prawym przyciskiem myszy jeden z plików w obszarze Offline Window i 
zaznaczając opcję Convert Device Settings.

GE zaleca konwertowanie ustawień kolejno według wersji oprogramowania układowego, na przykład podczas 
konwersji z 6.0 do 7.4x, należy najpierw przeprowadzić konwersję do wersji 7.0, a potem do 7.4 po to, aby zastosować 
się do osadzonych zasad konwersji i zachować ustawienia.

Następuje konwersja ustawień i wygenerowanie raportu.
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Figure 9-5: Uaktualnianie ustawień

4. Przejrzeć raport z konwersji. Wartości wszystkich ustawień, w których przywrócono wartości domyślne w trakcie 
konwersji, nie są wymienione w raporcie z konwersji; aby znaleźć wartość ustawienia sprzed konwersji, należy 
sprawdzić ją w pliku zapasowym urządzenia wykonanym przed konwersją.

W przedstawionym tutaj przykładzie ustawienia zostały zresetowane i przywrócono w nich fabryczne wartości 
domyślne, a w nowej wersji oprogramowania układowego 7.6 jest kilka nowych ustawień, w menu Settings > System 
Setup > Switches i Breakers.

Figure 9-6: Raport z konwersji

5. Zmienić ustawienia w nowym pliku, na przykład sprawdzając je w pliku oryginalnym.

6. Zapisać przekonwertowany plik w urządzeniu, na przykład przeciągając z obszaru Offline Window i upuszczając w 
obszarze Online Window.

7. Sprawdzić ustawienia i działanie.
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9.5  Kopiowanie ustawień do innego urządzenia
Ustawienia z jednego urządzenia C60 można skopiować do innego urządzenia C60, aby je szybko wdrożyć. Kody 
zamówienia muszą sobie odpowiadać. Listę ustawień, które nie są wdrażane, np. adres IP, można znaleźć w punkcie Plik 
ustawień na początku rozdziału Interfejsy.

Aby zastosować ustawienia dla innego urządzenia:

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy urządzenie w obszarze Online Window i zaznaczyć opcję Add Device to Offline 
Window. Otworzy się okno.

2. Sprawdzić ścieżkę pliku i nazwać plik, następnie kliknąć przycisk Receive. W przykładzie chodzi o zapisanie plików w 
D:\Users\Public\Public Documents\GE Power Management\URPC\Data\ i nazwanie urządzenia źródłowego 
C60_Deployment. Gdy pojawi się monit, potwierdzić działanie. Ustawienia zostają zapisane w plikach .cid, .icd oraz 
.urs, w obszarze Offline Window pojawi się wpis.

3. Prawym przyciskiem myszy kliknąć urządzenie w obszarze Offline Window i zaznaczyć opcję Duplicate Device. 
Urządzenie zostaje skopiowane z prefiksem "Copy of". Wielokrotne powielanie powoduje, że na przykład powstają pliki 
o nazwie "Copy of Copy of", czego można uniknąć kasując kopie folderu ze ścieżki, która się wyświetla, gdy najedziemy 
kursorem.

4. Prawym przyciskiem myszy kliknąć skopiowane urządzenie i zmienić jego nazwę.

5. Prawym przyciskiem myszy kliknąć skopiowane urządzenie i zaznaczyć opcję Edit Device Properties. Wprowadzić 
zmiany dla nowego urządzenia.

6. Wysłać plik do nowego urządzenia, przeciągając go i upuszczając w obszarze Online Window. Lub kliknąć prawym 
przyciskiem myszy i zaznaczyć opcję Write Settings to Device opcję.

7. Zaktualizować pozostałe ustawienia np. adres IP.

9.6  Porównanie ustawień
Istnieje możliwość porównywania ustawień z wartościami domyślnymi a także pomiędzy dwoma urządzeniami UR.

Niektóre ustawienia IEC 61850 wykorzystują dane zmiennoprzecinkowe, co gwarantuje dokładne odwzorowanie liczb 
rzeczywistych do siedmiu cyfr. Liczby mające więcej niż siedem cyfr są podawane w przybliżeniu z pewnym poziomem 
dokładności. Na skutek tego mogą pojawiać się różnice pomiędzy tym, co wpiszemy, a tym, co zostanie zapisane i na 
przykład mogą wystąpić różnice widoczne w raporcie z porównania ustawień.

Gdy porównujemy dwa pliki ustawień, gdy mamy graficzny panel przedni, wszystkie właściwości graficznego panelu 
przedniego zostają porównane oprócz schematów jednokreskowych.

9.6.1  Porównanie z wartościami domyślnymi
Aby porównać ustawienia z wartościami domyślnymi:

1. Prawym przyciskiem myszy kliknąć urządzenie w obszarze Offline Window i zaznaczyć Compare Settings With 
Defaults. Wygenerowany zostanie plik i wyświetlona liczba różnic.

2. Aby zapisać raport, kliknąć opcję File > Save As, wybrać z listy rozwijanej format TXT, PDF lub CSV i wprowadzić nazwę 
dla pliku.

Na ilustracji pierwszy wpis (czerwony) pochodzi z urządzenia, a drugi (zielony) to wartość domyślna.



9-8 C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL

TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ I PRZYWRACANIE USTAWIEŃ CHAPTER 9: KONSERWACJA

9

Figure 9-7: Ustawienia urządzenia porównane z wartościami domyślnymi

9.6.2  Porównanie dwóch urządzeń
Preferencje ustawia się w następujący sposób w menu File > Preferences:

• Comparison Report: Sequential File 1, File 2 Layout — opcja disabled (wartość domyślna) powoduje, że raport 
przedstawia jedynie to, co się różni, jak na poprzedniej ilustracji. Opcja enabled powoduje, że raport pokazuje różnice 
według urządzeń.

Figure 9-8: Porównanie ustawień pomiędzy dwoma urządzeniami, ustawienia wyświetlone sekwencyjnie

Istnieją dwa sposoby porównania urządzeń: urządzenia w obszarze Offline lub pomiędzy urządzeniami Online i Offline.

Aby porównać ustawienia dwóch urządzeń w obszarze Offline Window:

1. Prawym przyciskiem myszy kliknąć pierwsze urządzenie w obszarze Offline Window i zaznaczyć Compare Two 
Devices.

2. W oknie, które się otworzy, zaznaczyć drugie urządzenie i kliknąć przycisk Receive. Wygenerowany zostanie plik i 
wyświetlona liczba różnic.

3. Aby zapisać raport, kliknąć opcję File > Save As, wybrać z listy rozwijanej format TXT, PDF lub CSV i wprowadzić nazwę 
dla pliku.

Aby porównać ustawienia pomiędzy urządzeniami Online i Offline:

1. Prawym przyciskiem myszy kliknąć urządzenie w obszarze Offline Window i zaznaczyć Compare with Device.

2. W oknie, które się otworzy, wprowadzić ścieżkę/nazwę pliku na dole okna.

3. Zaznaczyć drugie urządzenie.

4. Kliknąć przycisk OK. Wygenerowany zostanie plik. Różnice będą zaznaczone kolorem czerwonym, dla pierwszego 
urządzenia.

9.7  Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie ustawień
Utworzyć kopię zapasową ustawień eksploatacyjnych dla każdego urządzenia UR oddanego do eksploatacji tak, aby 
można było powrócić do ustawień z momentu oddania do eksploatacji w razie nieumyślnych, nieuprawnionych lub 
tymczasowych zmian ustawień, po ustawieniu wartości domyślnych ustawień po aktualizacji oprogramowania 
układowego albo w razie konieczności wymiany urządzenia. W tym punkcie opisano sposób tworzenia kopii zapasowej 
ustawień w pliku oraz wykorzystania tego pliku do przewrócenia ustawień w przekaźniku oryginalnym albo zamiennym.
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9.7.1  Kopia zapasowa ustawień
Można zapisać następujące rodzaje plików:

• URS — plik ustawień UR — gdy nie ma opcji IEC 61850

• IID — utworzony egzemplarz pliku opisu możliwości urządzenia IED — rzeczywiste ustawienia w przekaźniku 
uniwersalnym

• ICD — plik opisu możliwości urządzenia IED — ustawienia domyślne w UR

• CID — plik opisu skonfigurowanego urządzenia IED — ustawienia przesłane do przekaźnika uniwersalnego (może 
zawierać obecne ustawienia lub nie)

Ustawienia urządzenia UR można zapisać w zapasowym pliku URS za pomocą oprogramowania EnerVista UR Setup. Plik 
URS to standardowy plik ustawień przekaźnika uniwersalnego. Wprowadzenie do plików ustawień w formacie URS można 
znaleźć na początku rozdziału Interfejsy.

Mając opcję IEC 61850 można opcjonalnie zapisać ustawienia w zapasowym pliku IID za pomocą oprogramowania 
EnerVista UR Setup w trybie online albo za pomocą jednego z obsługiwanych protokołów do transferu plików. Plik IID jest 
jednym z kilku typów plików języka konfiguracji podstacji (SCL) wg normy IEC 61850; wprowadzenie do SCL można znaleźć 
w rozdziale IEC 61850 w Poradniku komunikacji dla serii przekaźników uniwersalnych.

Oznaczenie "TBD" (ang. to be decided - do ustalenia) jest wyświetlane wtedy, gdy ustawienie w modelowanym członie jest 
konfigurowane przy użyciu argumentu niemodelowanego. Na przykład IOC fazowe jest modelowane w danym wydaniu 
oprogramowania układowego, a argumenty diod nie. Jeżeli ustawienie blokady IOC fazowego jest skonfigurowane z 
argumentami diod, wyświetla się ono jako TBD w plikach IID i CID, w interfejsie sieciowym lub w kliencie MMS.

Opcje wyświetlane w oprogramowaniu EnerVista po kliknięciu prawym przyciskiem myszy zależą od opcji urządzenia.

Preferencje nastawia się w menu File > Preferences > IEC 61850. Zawiera ono dwie następujące opcje:

• Preserve custom attributes when importing SCD/CID files — dotyczy opcji Add Device to Offline Window. 
Załączenie powoduje, że plik IID również ma zostać skopiowany do komputera. Dlatego przyjmuje się, że plik IID 
pobierany z przekaźnika jest zsynchronizowany z wynikowym plikiem .urs, i rzeczywiście w tej sytuacji plik IID w 
komputerze stanowi kopię pliku IID, który został odczytany z urządzenia online. Wyłączenie powoduje, że plik IID w 
komputerze ma pozostać bez zmian. Lokalizacja pliku IID to na przykład C:\ProgramData\GE Power 
Management\urpc\Offline.

• Do not update IID file when updating SCL files — załączenie (wartość domyślna) powoduje, że w komputerze nie 
zostanie utworzony plik IID, a jeżeli w komputerze jest już taki plik, nie zostanie on ani usunięty ani zaktualizowany. Tę 
opcję należy załączyć, jeżeli chcemy zachować plik IID z urządzenia UR zamiast pliku z innego narzędzia. Lokalizacja 
pliku to na przykład C:\ProgramData\GE Power Management\urpc\Offline.

Zapasowa kopia środowiska zawiera listę zakładów i urządzeń w obszarach Online Window i Offline Window. Pliki 
ustawień nie są ujęte w pliku środowiska. W razie usunięcia pliku ustawień, zmiany jego nazwy lub skasowania go po 
wykonaniu kopii zapasowej, zostanie on usunięty z obszaru Offline Window w trakcie przywracania.

Aby zapisać plik ustawień w formacie URS w obszarze EnerVista Online Window:

1. W EnerVista podłączyć urządzenie w obszarze okna online.

2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy urządzenie w obszarze Online Window i zaznaczyć opcję Add Device to Offline 
Window. Otworzy się okno.

3. Wybrać lub wprowadzić nazwę i lokalizację pliku i kliknąć przycisk Receive. W obszarze okna offline utworzony 
zostanie plik .urs.

Aby utworzyć nowy plik ustawień w formacie URS w obszarze EnerVista Offline Window:

1. W EnerVista kliknąć prawym przyciskiem myszy obszar Offline Window i zaznaczyć New Device. Otworzy się okno.

2. Zmienić nazwę pliku na końcu pola Path, zachowują rozszerzenie .urs.

3. Z listy rozwijanej Associate File with Device wybrać urządzenie UR. Inne pola zostaną uzupełnione automatycznie. W 
przeciwnym razie, gdy nie wybierzemy urządzenia z listy rozwijanej, konieczne będzie ręczne uzupełnienie wszystkich 
pól i na liście zostaną wyświetlone tylko te urządzenia, które będą odpowiadały wprowadzonemu kodowi zamówienia 
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i wersji.

4. Pole Serial # Lock to numer seryjny żądanego urządzenia. Dzięki niemu plik ustawień zostaje wysłany tylko do 
jednego konkretnego przekaźnika, który odpowiada numerowi seryjnemu.

5. Kliknąć przycisk OK, aby utworzyć plik .urs w obszarze Offline Window.

Aby zapisać plik ustawień w formacie IID w obszarze EnerVista Online Window:

1. W EnerVista podłączyć urządzenie w obszarze okna online.

2. Prawym przyciskiem myszy kliknąć nazwę urządzenia w oknie online i wybrać opcję Read IID File. Opcja ta nie 
występuje, jeżeli w urządzeniu nie ma opcji IEC 61850. W przypadku powodzenia otworzy się okno.

3. Wybrać lub wprowadzić nazwę i lokalizację pliku i kliknąć przycisk Receive. Utworzony zostanie plik .iid.

Aby zapisać plik ustawień w formacie IID w obszarze EnerVista Offline Window:

1. W EnerVista prawym przyciskiem myszy kliknąć urządzenie w obszarze Offline Window.

2. Zaznaczyć opcję Create IID File dla oprogramowania układowego poniżej 7.3. Ta opcja nie zawsze jest dostępna. 
Zaznaczyć opcję Save As dla oprogramowania układowego w wersji 7.3 i wyższej i wybrać opcję IID z listy rozwijanej.

Nie zostanie wygenerowany plik. Plik IID z komputera zostanie skopiowany do wskazanej lokalizacji.

3. Jeżeli preferencja Do not update IID file when updating SCL files zostanie załączona w File > Preferences > IEC 
61850, wówczas wyświetli się stosowny komunikat. To oznacza, że w komputerze nie ma pliku IID do skopiowania, 
więc nowy zostanie wygenerowany.

Aby zapisać ustawienia w formacie IID za pomocą TFTP:

1. Na komputerze w tej samej podsieci, co urządzenie UR, otworzyć okno polecenia.

2. Wprowadzić
TFTP <IP address> GET ur.iid <destination>

gdzie

<IP address> to adres IP urządzenia
ur.iid to wewnętrzna nazwa pliku IID w urządzeniu UR
<destination> to ścieżka i nazwa pliku dla pliku IID. Ominięcie jej spowoduje zapisanie pliku jako ur.iid w domyślnym 
katalogu okna poleceń.

Przykład 
TFTP 192.168.1.101 GET ur.iid Feeder1.iid

Aby zapisać plik ustawień w formacie ICD w obszarze EnerVista Online Window:

1. W EnerVista prawym przyciskiem myszy kliknąć urządzenie w obszarze Online Window.

2. Zaznaczyć opcję Read ICD File. Otworzy się okno.

3.  Wprowadzić ścieżkę/nazwę dla pliku i kliknąć przycisk Save.

Aby zapisać plik ustawień w formacie ICD w obszarze EnerVista Offline Window:

1. W EnerVista prawym przyciskiem myszy kliknąć urządzenie w obszarze Offline Window.

2. Zaznaczyć opcję Create ICD File. Lub zaznaczyć opcję Save As i wybrać opcję ICD z listy rozwijanej.

Może pojawić się monit z prośbą o wskazanie, czy plik jest przeznaczony do oprogramowania układowego w wersji 
7.12 lub wyższej.

Plik zostaje zapisany we wskazanej lokalizacji.
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Aby zapisać plik ustawień w formacie CID w obszarze EnerVista Online Window:

1. W EnerVista prawym przyciskiem myszy kliknąć urządzenie w obszarze Online Window.

2. Zaznaczyć opcję Read ICD File. Otworzy się okno.

3.  Wprowadzić ścieżkę/nazwę dla pliku i kliknąć przycisk Save.

Aby zapisać plik ustawień w formacie CID w obszarze EnerVista Offline Window:

1. W EnerVista prawym przyciskiem myszy kliknąć urządzenie w obszarze Offline Window.

2. Zaznaczyć opcję Save As, która wyświetla się dla oprogramowania układowego w wersji 7.3 i wyższej i wybrać opcję 
CID z listy rozwijanej.

Plik zostanie skopiowany z komputera do wskazanej lokalizacji.

Aby zapisać listę zakładów i urządzeń z kopią zapasową środowiska:

1. W EnerVista kliknąć File > Environment > Backup. Otworzy się okno.

2. Nadać nazwę i zapisać plik .ENV.

9.7.2  Przywracanie ustawień
Ustawienia urządzenia UR można przywrócić na wartości z momentu utworzenia zapasowego pliku URS przy pomocy 
oprogramowania EnerVista UR Setup. Przy opcji IEC 61850 ustawienia można opcjonalnie przywrócić do wartości z 
momentu utworzenia zapasowego pliku typu IID albo za pomocą oprogramowania EnerVista UR Setup w trybie online 
albo za pomocą jednego z obsługiwanych protokołów do transferu plików. Należy zwrócić uwagę, że nie można tutaj użyć 
protokołu TFTP, ponieważ tryb „put” protokołu TFTP jest wyłączony ze względów bezpieczeństwa.

Aby dokonać całkowitego przywrócenia, konieczne jest wprowadzenie kilku ustawień ręcznie albo za pomocą 
oprogramowania EnerVista UR Setup albo z panelu przedniego na urządzeniu UR. Jeżeli operacja przywrócenia ma zostać 
dokonana przez Ethernet, to najpierw trzeba wprowadzić ustawienia adresu IP dla urządzenia UR przez panel przedni. 
Można je znaleźć w menu SETTINGS  PRODUCT SETUP  COMMUNICATIONS  NETWORK 1(3) i SETTINGS  PRODUCT 
SETUP  COMMUNICATIONS  IPv4 ROUTE TABLE 1(6)  DEFAULT IPv4 ROUTE  GATEWAY ADDRESS.

Plik podczas importowania nie może mieć pustej wartości liczbowej. Wszystkie wartości liczbowe muszą być inne niż 
puste. W przeciwnym razie plik zostanie odrzucony.

Tutaj przedstawiono procedury URS i IID.

Aby przywrócić ustawienia z pliku URS:

1. W EnerVista podłączyć urządzenie w obszarze okna online.

2. Prawym przyciskiem myszy kliknąć plik .urs w obszarze okna offline i wybrać opcję Add Device from File, aby 
zlokalizować plik i/lub przeciągnąć i upuścić plik z obszaru okna offline do obszaru okna online.
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Figure 9-9: Przywrócenie pliku ustawień URS

3. Mogą się pojawić dwa monity, pierwszy o treści takiej, że plik URS nie zawiera kompletnej konfiguracji IEC 61850 i że 
będzie konieczne utworzenie go ponownie, jeżeli będziemy kontynuować. To oznacza, że plik URS pochodzi z UR w 
wersji 7.30 lub wyższej, ma opcję programową IEC 61850 w kodzie zamówienia, ale wszelkie treści z zakresu IEC 61850 
zostaną uszkodzone i będą wymagać konfiguracji.

Po drugie, może zostać wyświetlony komunikat mówiący, że plik URS należy do folderu urządzenia i że należy użyć plik 
CID urządzenia. To oznacza, że plik URS pochodzi z UR w wersji 7.3 lub wyższej, ma opcję programową IEC 61850 w 
kodzie zamówienia i należy do folderu urządzenia. Użytkownik usiłuje dodać plik URS z folderu urządzenia. Zamiast 
tego użytkownik musi użyć plik CID z folderu urządzenia.

Te komunikaty są wyświetlane, ponieważ role inżyniera ds. zabezpieczeń i inżyniera ds. sieci mogą być odrębnymi 
rolami. Pierwsza z nich może potrzebować pliku URS, zaś druga może potrzebować zapisanych w pamięcu ustawień 
Modbus i układów zabezpieczeń.

4. Ręcznie skopiować pozostałe ustawienia przedstawione poniżej.

Aby przywrócić ustawienia z pliku IID za pomocą oprogramowania EnerVista:

1. W systemie Windows wykonać kopię pliku IID z rozszerzeniem cid.

2. Podłączyć urządzenie w obszarze okna online.

3. W obszarze Offline Window kliknąć prawym przyciskiem myszy Devices i zaznaczyć Import Devices from SCD.
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Figure 9-10: Importowanie pliku SCD lub CID

4. Przejść do pliku z rozszerzeniem .cid i wybrać go. Po wyświetleniu monitu wprowadzić nazwę pliku, aby uzyskać 
pośredni plik URS. W obszarze okna offline zostanie dodany plik URS.

5. Przeciągnąć zaimportowany plik w oknie offline do urządzenia w oknie online. Należy zwrócić uwagę, że wartość 
RELAY SETTINGS też zostanie zapisana w urządzeniu, a przekaźnik przyjmujący zostanie przełączony w tryb  
"Programmed" lub "Not Programmed" zgodnie z konfiguracją w pliku offline.

6. Ręcznie skopiować pozostałe ustawienia przedstawione poniżej.

Aby przywrócić ustawienia z pliku IID za pomocą SFTP:

1. W systemie Windows wykonać kopię pliku IID z rozszerzeniem cid.

2. Na komputerze w tej samej podsieci, co urządzenie UR, otworzyć aplikację kliencką SFTP np. WinSCP. Uwaga: nie 
można tutaj użyć protokołu TFTP.

3. Użyć adresu IP urządzenia jako nazwy hosta.

4. Jeżeli urządzenie ma opcję CyberSentry, użyć nazwę użytkownika „Administrator” lub „Engineer” oraz hasło 
zaprogramowane dla wybranej roli. Hasło domyślne to „ChangeMe1#” (bez znaków cudzysłowu).

5. Jeżeli urządzenie nie ma opcji CyberSentry, użyć nazwę użytkownika „Setting” oraz hasło zaprogramowane dla roli 
Setting. Hasło domyślne to „ChangeMe1#” (bez znaków cudzysłowu).

6. Wysłać plik kopii zapasowej z rozszerzeniem CID. WinSCP stosuje do tego celu opcję przeciągnij i upuść albo kopiuj i 
wklej.

7. Ręcznie skopiować pozostałe ustawienia przedstawione poniżej.

Aby ręcznie skopiować pozostałe ustawienia:

1. Ustawienia wyszczególnione w punkcie 4.1.2 Pliki ustawień nie są przesyłane do urządzenia UR wraz z plikami 
ustawień. Należy wprowadzić je ręcznie albo z panelu przedniego albo za pomocą oprogramowania EnerVista UR 
Setup. Wartości tych ustawień z momentu utworzenia kopii zapasowej znajdują sie w pliku kopii zapasowej, do której 
można uzyskać dostęp za pomocą oprogramowania EnerVista UR Setup.

Aby przywrócić listę zakładów i urządzeń z kopii zapasowej środowiska:

1. W EnerVista kliknąć File > Environment > Restore. Otworzy się okno.

2. Zaznaczyć plik .ENV do przywrócenia.

9.8  Uaktualnienie oprogramowania
Zasadniczo najnowsze wydania oprogramowania EnerVista mogą być używane ze wszystkimi wersjami oprogramowania 
układowego. Na przykład oprogramowanie EnerVista wydane dla UR 7.4 można użyć, aby uzyskać dostęp do wielu 
urządzeń UR, w których zainstalowane jest oprogramowanie układowe w wersji 7.4x, 7.2x i 6.0x.
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Nie ma potrzeby odinstalowywania dotychczasowych instalacji przed uaktualnieniem.

Można również zmienić na starszą wersję oprogramowania; należy postąpić zgodnie z tą samą procedurą.

Aby uaktualnić oprogramowanie EnerVista:

1. Jeżeli zainstalowana jest wersja beta oprogramowania EnerVista UR Setup, należy ją odinstalować, używając na 
przykład panelu sterowania Windows.

2. W przypadku Windows 10 odłączyć wszelkie kable USB podłączone do C60. W przeciwnym razie sterowniki USB dla 
UR nie zostaną zainstalowane prawidłowo.

3. Pobrać najnowsze oprogramowanie EnerVista i/lub oprogramowanie układowe ze strony 
http://www.gegridsolutions.com/app/ViewFiles.aspx?prod=urfamily&type=7 

4. Dwukrotnie kliknąć przycisk i uzupełnić kreatora. Oprogramowanie zostanie zainstalowane.

5. Przejść do oprogramowania i sprawdzić numer wersji w Help > About. Jeżeli nowa wersja nie będzie się wyświetlać, 
należy spróbować odinstalować oprogramowanie i ponownie zainstalować nowe wersje.

6. Aby ukończyć instalowanie sterownika USB dla UR w przypadku Windows 10, należy otworzyć Device Manager > 
Ports, potem wpiąć kabel USB (aby połączyć przekaźnik i komputer). Dostępny będzie nowy port zaczynający się od 
słów "GE Virtual Serial Port" (wirtualny port szeregowy GE). Jeżeli będzie dostępny, kliknąć przycisk OK, aby dokończyć 
instalację.

Jeżeli nie, odinstalować dotychczasowy sterownik USB firmy GE w Device Manager > Ports. (Kliknąć prawym 
przyciskiem myszy i "Uninstall".)

Po zakończeniu, odłączyć i ponownie podłączyć kabel USB łączący urządzenie UR. Od tego momentu będzie dostępne 
sterownik "GE Virtual Serial Port".

Może zostać wyświetlony komunikat mówiący o tym, że wersja nie jest obsługiwana. Przykładem jest uaktualnienie wersji 
7.12K do 7.4x. Wpis 7.12K zostanie usunięty z obszaru Offline Window.

Po uruchomieniu oprogramowania EnerVista może zostać wyświetlony komunikat: "a device from the environment was 
not recognized" (urządzenie ze środowiska nie zostało rozpoznane). To oznacza, że urządzenie jest online i wersja jego 
oprogramowania układowego jest niezgodna z wersją oprogramowania. W pokazanym przykładzie C60 z 
oprogramowaniem układowym w wersji 7.5x jest online, ale oprogramowanie ma wersję 7.3x. Aktualizacja spowodowała 
usunięcie niekompatybilnych plików i zmieniła wersję urządzenia na 7.3x, po czym trzeba uzgodnić kody zamówienia w 
sposób przedstawiony dalej.

Figure 9-11: Niezgodność kodu zamówienia w oprogramowaniu i w urządzeniu

Aby kody zamówienia były zgodne:

1. W EnerVista kliknąć przycisk Device Setup. Otworzy się okno.

2. Rozwinąć wpis dla urządzenia UR.

3. Kliknąć przycisk Read Order Code. Kod zamówienia i wersja urządzenia zostaną wprowadzone do oprogramowania.

4. Kliknąć przycisk OK, aby zapisać zmianę.

http://www.gegridsolutions.com/app/ViewFiles.aspx?prod=urfamily&type=7
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9.9  Uaktualnienie oprogramowania układowego
Jeżeli chcemy uaktualnić zarówno oprogramowanie EnerVista jak i oprogramowanie układowe C60, należy najpierw 
uaktualnić oprogramowanie.

Oprogramowanie układowe urządzenia C60 można uaktualnić lokalnie lub zdalnie za pomocą oprogramowania EnerVista.

Istnieje możliwość dokonywania uaktualnień w ramach tego samego samego wydania (np. z 7.01 do 7.02) oraz z jednej 
wersji oprogramowania układowego do innej (np. 7.2 do 7.3). Podczas uaktualniania do innej wersji oprogramowania 
układowego należy sprawdzić informacje o wersji pod kątem zgodności. Informacje o wersji można znaleźć w części 
Support Documents na stronie internetowej 

http://www.gegridsolutions.com/app/ViewFiles.aspx?prod=urfamily&type=9 

W przypadku uaktualniania z wersji 7.0 lub 7.1 do wersji 7.2 albo nowszej niektóre moduły CPU wymagają nowej wersji 
rozruchowej. Należy najpierw ją zaktualizować.

Można również zmienić na starszą wersję oprogramowania układowego; należy postąpić zgodnie z tą samą procedurą.

Aby uaktualnić oprogramowanie układowe za pomocą oprogramowania EnerVista:

1. W razie konieczności pobrać plik rozruchowy ze strony 
http://www.gegridsolutions.com/app/ViewFiles.aspx?prod=urfamily&type=7 
Pliki oprogramowania układowego i pliki rozruchowe są plikami .bin.

2. Przejść do Settings > Product Setup > Security i upewnić się, że ustawienia Remote Setting Authorized i Local 
Setting Authorized nastawiono na opcję „ON”. Ścieżka na przednim panelu urządzenia to SETTINGS  PRODUCT SETUP 
 SECURITY  DUAL PERMISSION SECURITY ACCESS.

Korzystając z zabezpieczeń CyberSentry należy upewnić się również, że przekaźnik i oprogramowanie układowe nie są 
zablokowane w ustawieniach Settings > Product Setup > Security > Supervisory. Te ustawienia wymagają roli 
nadzorcy.

3. W EnerVista utworzyć kopię zapasową ustawień urządzenia klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję 
Add Device to Offline Window. Wyświetli się okno, w którym należy wybrać istniejący plik do zastąpienia albo 
wprowadzić nazwę dla nowego pliku ustawień i opcjonalnie lokalizację dla nowego pliku. Kliknąć przycisk Receive, 
aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej.

Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat „Incompatible device order codes or versions”, to będzie oznaczało, że 
próbujemy zastąpić plik dla innego produktu. Aby uzyskać dostęp do opcji Convert Device Settings, należy kliknąć 
prawym przyciskiem myszy plik w obszarze Offline Window na dole po lewej stronie. GE zaleca konwertowanie 
ustawień kolejno według wersji oprogramowania układowego, na przykład podczas konwersji z 6.0 do 7.4x, należy 
najpierw przeprowadzić konwersję do wersji 7.0, a potem do 7.4 po to, aby zastosować się do osadzonych zasad 
konwersji i zachować ustawienia. Należy zwrócić uwagę, że wartości wszystkich ustawień, w których przywrócono 
wartości domyślne w trakcie konwersji, nie są wymienione w raporcie z konwersji; aby znaleźć wartość ustawienia 
sprzed konwersji, należy sprawdzić ją w kopiach zapasowych urządzenia wykonanych przed konwersją.

4. W oprogramowaniu EnerVista przejść do Maintenance > Update Firmware.

W razie potrzeby najpierw wybrać plik rozruchowy, lokalizując plik .bin i kontynuować. Ponownie uruchomić 
urządzenie, oprogramowanie EnerVista i odświeżyć kod zamówienia w EnerVista pod przyciskiem Device Setup.

Aby uaktualnić oprogramowanie układowe, kliknąć Maintenance > Update Firmware, wybrać uaktualnienie 
oprogramowania układowego lokalizując plik .bin i kontynuować uaktualnianie.

W razie pytania, czy uaktualnienie odbywa się przez Internet chodzi o rozmiar bufora pamięci flash za każdym razem, 
gdy oprogramowanie wysyła dane do przekaźnika. Odpowiedź Tak oznacza, że rozmiar bufora pamięci wynosi 256 
bajtów. Odpowiedź Nie oznacza, że rozmiar wynosi 1024 bajtów, co daje większą prędkość.

Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat ostrzeżenia mówiący o oprogramowaniu układowym, które nie jest 
obsługiwane przez oprogramowanie EnerVista, to oznacza, że oprogramowanie układowe ma nowszą wersję niż 
oprogramowanie. Należy uaktualnić oprogramowanie do tej samej lub nowszej wersji niż oprogramowanie układowe 
i spróbować ponownie.

Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat „Unable to put relay in flash mode”, nastawić ustawienia Settings > Product 
Setup > Security > Dual Permission Security Access > Remote Setting Authorized i Local Setting Authorized na 
opcję „ON” i spróbować ponownie.

http://www.gegridsolutions.com/app/ViewFiles.aspx?prod=urfamily&type=9
http://www.gegridsolutions.com/app/ViewFiles.aspx?prod=urfamily&type=7
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Po zakończeniu aktualizacji przekaźnik automatycznie uruchomi się ponownie. Gdy używamy graficznego panelu 
przedniego, proces uaktualnienia może potrwać około 10 minut ze względu na zapis w panelu przednim.

5. Ponowne uruchomienie oprogramowanie EnerVista i odświeżyć kod zamówienia w EnerVista pod przyciskiem Device 
Setup.

6. Zweryfikować wersję rozruchową i oprogramowania układowego, gdy urządzenie będzie się uruchamiało lub w 
EnerVista w Actual Values > Product Info > Firmware Revisions. Wersja rozruchowa to nie to samo co wersja 
oprogramowania układowego, a wersja oprogramowania układowego odzwierciedla wydanie UR np. wersja 
oprogramowania układowego 7.40 to wydanie UR 7.40.

7. W menu Settings > Product Setup > Installation nastawić urządzenie na opcję „programmed”. Do tego momentu 
będzie wyświetlany błąd autotestu.

8. Jeżeli zmieniono ustawienia Remote Setting Authorized, Local Setting Authorized lub ustawienia blokady 
przekaźnika, należy przywrócić poprzednie ustawienia.

9. Aby zastosować dowolne wcześniej zapisane ustawienia, kliknąć prawym przyciskiem myszy zapisany plik ustawień w 
obszarze Offline Window i wybrać Write to Device.

9.10  Wymiana panelu przedniego
W tym punkcie omówiono sposób zamontowania graficznego panelu przedniego. Można go też wykorzystać w przypadku 
nowego zaawansowanego poziomego panelu przedniego, który wprowadzono w listopadzie 2017 r., w którym 
zastosowano wkręt do zamykania oraz wkręty do wewnętrznych zawiasów tak, jak w graficznym panelu przednim.

Dla urządzeń poziomych dostępny jest graficzny panel przedni z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej siedem cali (17,8 
cm) i z portem USB. Jeżeli kupujemy go osobno, aby zmodernizować dotychczas posiadany przekaźnik, dostępny jest 
jeden zestaw do zastąpienia zaawansowanego panelu przedniego i drugi do zastąpienia standardowego panelu 
przedniego. Różnią się one uchwytami montażowymi. W skład zestawu wchodzi graficzny panel przedni, uchwyty 
montażowe i wkręty. Wymagania graficznego panelu przedniego to: moduł CPU typu W lub typu T, U lub V (nowszy typ z 
dwoma gniazdami dla złącz z przodu modułu - drugi jest słabo widoczny), uaktualnienia oprogramowania i 
oprogramowania układowego, a potem aktualizacja ustawień, aby graficzny panel przedni został rozpoznany.

Graficzny panel przedni może zastąpić standardowy panel przedni w nowszych modelach, w których zawiasy nie są 
przymocowane nitami do obudowy. Nie może on zastąpić standardowego panelu przedniego, w którym zawiasy są 
przymocowane nitami do obudowy; wówczas konieczna jest wymiana zarówno panelu przedniego jak i obudowy. Zdjęcie 
przynitowanych zawiasów można znaleźć w dalszej części tego punktu.

Przedstawiono następujące procedury:

• Demontaż panelu przedniego

• Montaż graficznego panelu przedniego

• Wymiana modułu CPU

• Uaktualnienie oprogramowania i oprogramowania układowego, a następnie aktualizacja ustawień

Bezpośrednio programowalną macierz bramek (ang. field-programmable gate array - FPGA) można uaktualnić w 
Maintenance > Update FPGA, gdy urządzenie jest podłączone kablem szeregowym, a oprogramowanie układowe 
ma wersję 7.0 lub nowszą.

Poszczególne wersje oprogramowania układowego mogą się nieznacznie różnić, jeżeli chodzi o adresy Modbus 
przypisane do modułów oprogramowania układowego, ustawienia i odpowiadające im pozycje danych (czyli 
wartości domyślne, wartości minimalne/maksymalne, typ danych i rozmiar pozycji). Dodanie nowych funkcji albo 
ulepszenie lub zmodyfikowanie dotychczasowych funkcji powoduje, że adresy są porządkowane na nowo. 
Komunikat EEPROM DATA ERROR, który jest wyświetlany po zmianie wersji oprogramowania układowego na 
nowszą/starszą, jest resetowanym komunikatem autotestu, który informuje użytkowników o zmianie adresów 
Modbus, jaka nastąpiła przy uaktualnieniu oprogramowania układowego. Komunikat ten nie sygnalizuje żadnych 
problemów, jeżeli pojawia się po uaktualnieniach oprogramowania układowego.
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Aby zdemontować (stary) zaawansowany lub standardowy panel przedni:

1. W oprogramowaniu EnerVista lub z panelu przedniego przejść do Settings > Product Setup > Communications > 
Network i odnotować adres IP i maskę podsieci używanego portu (portów). Odnotować adres bramy z Default IPv4 
Route.

2. Wyłączyć zasilanie urządzenia. Nie ma możliwości dokonania wymiany panelu przedniego podczas pracy.

3. W przypadku zaawansowanego panelu przedniego poluzować śrubę skrzydełkową i uchylić panel przedni.

W przypadku standardowego panelu przedniego należy podnieść po góry czarną plastikową zapadkę znajdującą się 
po prawej stronie panelu przedniego i uchylić panel przedni.

Figure 9-12: Poluzowanie śruby skrzydełkowej na zaawansowanym panelu przednim, aby go otworzyć

Figure 9-13: Podniesienie zapadki na standardowym panelu przednim, aby go otworzyć

4. Użyć śrubokręta krzyżakowego, aby odkręcić śruby i zdjąć uchwyt montażowy z prawej strony urządzenia. Uchwyt do 

Moduł należy wyjmować lub wstawiać tylko wtedy, gdy od jednostki odcięto zasilanie 
sterowania. Należy uważać, aby do danego gniazda wkładać tylko moduł właściwego rodzaju. W 
przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała, uszkodzenia jednostki lub podłączonych urządzeń 
albo do niewłaściwego działania.

Aby uniknąć uszkodzenia urządzeń, należy mając styczność z modułami, gdy przekaźnik jest 
zasilany, używać właściwych środków ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (np. 
opaska antyelektrostatyczna).
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zaawansowanego panelu przedniego wygląda podobnie do uchwytu do graficznego panelu przedniego, ale nie są 
jednakowe.

Figure 9-14: Zdjęcie uchwytu montażowego z prawej strony zaawansowanego panelu przedniego

Figure 9-15: Zdjęcie uchwytu montażowego z prawej strony standardowego panelu przedniego

5. Otworzyć panel przedni. Odłączyć lub wykręcić szary kabel uziemiający z panelu przedniego. Wyjąć złącze RJ45 z 
modułu CPU w drugim gnieździe po lewej.
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Figure 9-16: Odłączenie kabla uziemiającego i złącza CPU

6. Wykręcić śruby i wyjąć uchwyt montażowy z panelem przednim z lewej strony.

Figure 9-17: Wykręcenie śrub uchwytu montażowego zaawansowanego panelu przedniego po lewej stronie

Figure 9-18: Wykręcenie śrub uchwytu montażowego standardowego panelu przedniego po lewej stronie 
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(uwaga na przynitowane zawiasy wskazane czerwoną strzałką - tego panelu przedniego nie można wymienić)

Panel przedni został zdemontowany.

Aby zamontować graficzny panel przedni:

1. Gdy urządzenie ma odłączone zasilanie, przykręcić  śrubami lewy uchwyt montażowy do zewnętrznej strony 
przekaźnika. Moduł zasilania może pozostać w pierwszym gnieździe.

Figure 9-19: Przymocowanie uchwytu montażowego do przekaźnika z lewej strony (w pierwszym gnieździe nie ma 
modułu zasilania)

2. Przykręcić śrubami prawy uchwyt montażowy do prawej strony przekaźnika.
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Figure 9-20: Przymocowanie uchwytu montażowego do przekaźnika z prawej strony

3. Przymocować zawias graficznego panelu przedniego do lewego uchwytu montażowego, używając nakrętek 
znajdujących się w zestawie.

Figure 9-21: Przymocowanie do lewego uchwytu montażowego wewnątrz przekaźnika

4. Zamknąć panel przedni, ale nie dokręcać śruby do uchwytu montażowego.

5. Ewentualnie zdjąć plastikową folię ochronną z graficznego panelu przedniego. Folię zwykle się usuwa, ale można też 
ją zostawić.

Graficzny panel przedni został zamontowany, ale nie podłączony.
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Aby wymienić moduł CPU:

1. Po odłączeniu zasilania od urządzenia, z tyłu modułu CPU w drugim gnieździe, odłączyć wszelkie kable. Wyjąć srebrne 
złącze (złącza) SFP z modułu CPU i trzymać je pod ręką. Potem wyjąć moduł CPU, wysuwając go z przodu przekaźnika. 
(Instrukcje można znaleźć w następnym punkcie.)

Figure 9-22: Wyjęcie srebrnego złącza SFP (tutaj widoczne pod etykietą LK1)

2. Z przodu przekaźnika włożyć nowy moduł CPU w drugie gniazdo. Nowy moduł CPU ma z przodu dwa gniazda. Zanim 
wsuniemy moduł CPU od przodu przekaźnika, upewnić się, że z tyłu modułu CPU nie ma złącza RS485 ani czarnej 
pokrywy.

Figure 9-23: Tylna strona modułu CPU przed wstawieniem, bez złącza RS485 i bez pokrywy



CHAPTER 9: KONSERWACJA WYMIANA PANELU PRZEDNIEGO

C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL 9-23

9

3. Gdy już włożymy moduł na miejsce, podłączyć graficzny panel przedni do modułu CPU (złącze uziemiające i górne) i 
zamknąć panel przedni. Z przodu modułu CPU przewidziano możliwość dwóch podłączeń: u góry dla graficznego 
panelu przedniego i u dołu dla zaawansowanych i standardowych paneli przednich. Górne połączenie jest czarne z 
otworami, podobne do pokrywy, a więc słabo widoczne.

Figure 9-24: Podłączenie graficznego panelu przedniego do górnego złącza w module CPU

4. Dokręcić wbudowaną śrubę z prawej strony graficznego panelu przedniego do uchwytu montażowego.

Figure 9-25: Dokręcenie śruby, aby przymocować graficzny panel przedni do uchwytu montażowego

5. Z tyłu modułu CPU przymocować nową czarną pokrywę do tylnej strony przekaźnika, potem podłączyć nowe złącze 
RS485.

Włożyć srebrne złącze (złącza) SFP z tyłu modułu CPU, potem podłączyć ewentualne złącza Ethernet.

6. Włączyć zasilanie przekaźnika. Jeżeli graficzny panel przedni nie włączy się od razu, odłączyć zasilanie, otworzyć 
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panel przedni, potem sprawdzić, czy graficzny panel przedni jest podłączony do górnego złącza, a nie do dolnego 
srebrnego złącza w module CPU.

Aby uaktualnić oprogramowanie i oprogramowanie układowe.

1. Uaktualnić oprogramowanie EnerVista w sposób przedstawiony w tym rozdziale.

2. Wprowadzić adres IP i maskę podsieci przekaźnika na panelu przednim w Settings > Product Setup > 
Communications > Network i wprowadzić adres bramy w Default IPv4 Route.

3. Uaktualnić oprogramowanie układowe w oprogramowaniu EnerVista w sposób przedstawiony w tym rozdziale, np. w 
Maintenance > Update Firmware.

Jeżeli po uaktualnieniu pojawią się komunikaty błędów, odłączyć zasilanie przekaźnika i wyłączyć oprogramowanie, a 
potem uruchomić jedno i drugie ponownie. Jeżeli pojawi się migający komunikat o problemach panelu przedniego z 
komunikacją, sprawdzić podłączenie graficznego panelu przedniego do modułu CPU.

4. W oprogramowaniu EnerVista kliknąć przycisk Device Setup i odświeżyć kod zamówienia dla urządzenia.

5. Nastawić przekaźnik na tryb Programmed w Settings > Product Setup > Installation.

6. |aktualizować oprogramowanie EnerVista, aby rozpoznawało graficzny panel przedni, w Maintenance > Change 
Front Panel. To ustawienie nie jest wyświetlane dla urządzeń, które już mają graficzny panel przedni.

9.11  Wymiana modułu
W niniejszym punkcie omówiono sposób wymiany modułu.

Dzięki modułowej konstrukcji przekaźnika można wyjmować i wstawiać moduły. Moduły można wymieniać tylko na 
podobne modły w oryginalnych gniazdach skonfigurowanych fabrycznie.

Aby wymienić moduł:

1. Otworzyć zaawansowany panel przedni w lewo po wykręceniu śruby skrzydełkowej. Dzięki temu mamy łatwy dostęp 
do modułów, które chcemy wyjąć. Nowy zespół szerokokątnych zawiasów na ulepszonym panelu przednim otwiera 
się do końca i zapewnia łatwy dostęp do wszystkich modułów w C60.

Moduł należy wyjmować lub wstawiać tylko wtedy, gdy od jednostki odcięto zasilanie 
sterowania. Należy uważać, aby do danego gniazda wkładać tylko moduł właściwego rodzaju. W 
przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała, uszkodzenia jednostki lub podłączonych urządzeń 
albo do niewłaściwego działania.

Aby uniknąć uszkodzenia urządzeń, należy mając styczność z modułami, gdy przekaźnik jest 
zasilany, używać właściwych środków ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (np. 
opaska antyelektrostatyczna).
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Figure 9-26: Moduły wewnątrz przekaźnika z otwartą pokrywą z przodu (zaawansowany panel przedni)

Standardowy panel przedni można otworzyć w lewo po wypchnięciu do góry czarnej plastikowej przesuwnej zapadki 
znajdującej się po prawej stronie. Widać to na rysunku poniżej.

Figure 9-27: Wyjmowanie modułu (standardowy panel przedni)

2. Po odłączeniu zasilania od urządzenia rozłączyć pojedynczo połączenia z przodu i z tyłu modułu przed wyjęciem 
modułu z obudowy.

W przypadku modułu karty procesowej/magistrali procesowej w gnieździe H przeznaczonego do użytku z blokiem 
HardFiber, wykręcić też dwie śruby z tyłu, które mocują moduł do obudowy.

3. Aby prawidłowo wyjąć moduł, należy pociągnąć jednocześnie uchwyty do wyciągania/wstawiania znajdujące się na 
górze i dole modułu. Zanotować oryginalne położenie modułu, aby ten sam lub zamienny moduł trafił na pewno do 
właściwego gniazda. Podczas gdy moduły z wejściem prądowym automatyczne zwieranie zewnętrznych obwodów 
CT, dla modułów CT/VT zaleca się odpowiednio zwieranie/izolowanie zewnętrznych tak, aby zapewnić maksymalny 
poziom bezpieczeństwa.

4. Aby prawidłowo wstawić moduł, upewnić się, że moduł prawidłowego typu wkładamy do gniazda w prawidłowym 
miejscu. Uchwyty do wyciągania/wstawiania znajdujące się na górze i dole każdego modułu, muszą być w pozycji 
rozłączonej, gdy płynnie wsuwamy moduł w gniazdo. Gdy uchwyty miną wywinięty brzeg obudowy, należy je zaczepić 
jednocześnie. Moduł będzie wstawiony do końca, gdy uchwyty zostaną zablokowane w właściwym położeniu.

Dodając moduł (w przeciwieństwie do wymiany modułu), sprawdzić, czy nie zmieniły się ustawienia. W zależności 
od modułu ustawienia mogą się zresetować i powrócić do wartości domyślnych.
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9.12  Bateria
Bateria zasila zegar czasu rzeczywistego w momencie uruchomienia urządzenia.

W razie potrzeby można wymienić baterię. Bateria znajduje się w module zasilania. Rodzaj baterii 3 V, w kształcie walca.

9.12.1  Wymiana baterii przy zasilaniu SH/SL
W razie potrzeby można wymienić baterię. Bateria znajduje się w module zasilania.

Aby wymienić baterię, należy:

1. Wyłączyć zasilanie jednostki.

2. Odczekać co najmniej trzy minuty, aby mieć pewność, że do baterii nie dociera zasilanie.

3. Jak to omówiono we wcześniejszym punkcie, otworzyć jednostkę przesuwając do góry plastikową zapadkę 
znajdującą się po prawej stronie na panelu przednim (standardowy panel przedni) albo wykręcając śruby z panelu 
(ulepszony panel przedni).

4. Standardowy panel przedni musi zostać zdjęty, aby był dostęp do modułu zasilania, który zazwyczaj znajduje się w 
pierwszym gnieździe od lewej strony i jest zablokowany zawiasem panelu przedniego. Aby zdjąć panel przedni, należy 
odkręcić wspornik znajdujący się po lewej stronie urządzenia.

5. Wyjąć moduł zasilania, równocześnie pociągając uchwyty do wyciągania znajdujące się na górze i na dole modułu i 
wysuwając moduł.

6. Wykręcić wszystkie cztery śruby (nie trzy), które mocują metalową pokrywę do modułu. Czwarta śruba znajduje się na 
tylnym końcu modułu, z przeciwnej strony niż uchwyty do wyciągania, obok białej części z elektroniką (patrz ilustracja).

7. Odsunąć metalową pokrywę od uchwytów o około 0,5 cm (1/8 cala) i zdjąć pokrywę.

8. Zwolnić czarną plastikową oprawkę, która utrzymuje baterię na miejscu. Plastikowa oprawka „trzyma się” gniazda na 
dole, po obu stronach. Należy ją pociągnąć w kierunku od baterii. Jeżeli nie można zwolnić plastiku palcami, należy 
użyć płaskiego śrubokręta.

9. Do wymiany użyć baterii tej samej marki i modelu. Na przykład nie używać akumulatorka. Przyjrzeć się biegunom + i - 
baterii i wymienić ją tak, aby bieguny były zgodne z oznaczeniami na uchwycie baterii. 

Nowe moduły CT/VT można używać tylko z nowymi CPU; podobnie stare moduły CT/VT można używać tylko ze 
starymi CPU. W razie niezgodności pomiędzy CPU a modułem CT/VT przekaźnik nie będzie działać i wyświetlony 
zostanie błąd DSP ERROR lub HARDWARE MISMATCH.

Aby uniknąć obrażeń, należy dopilnować, aby jednostka była odłączona od zasilania przez co 
najmniej trzy minuty, zanim wymienimy baterię.

Założenie baterii nieprawidłowego rodzaju lub z nieprawidłową polaryzacją powoduje 
zagrożenie pożarowe.
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Figure 9-28: Umiejscowienie baterii w module zasilania SH/SL

10. Ponownie założyć uchwyt baterii i metalową pokrywę i wstawić moduł zasilania z powrotem do jednostki.

11. Włączyć zasilanie jednostki.

12. Dokonać utylizacji starej baterii w sposób omówiony w kolejnym punkcie.

9.12.2  Utylizacja baterii

9.12.2.1  EN Battery disposal
This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the 
product documentation for specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include 
lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling return the battery to your supplier or to a 
designated collection point. For more information see: www.recyclethis.info.

9.12.2.2  CS Nakládání s bateriemi
Tento produkt obsahuje baterie, které nemohou být zneškodněny v Evropské unii jako netříděný komunální odpadu. Viz 
dokumentace k produktu pro informace pro konkrétní baterie. Baterie je označena tímto symbolem, který může zahrnovat 
i uvedena písmena, kadmium (Cd), olovo (Pb), nebo rtuť (Hg). Pro správnou recyklaci baterií vraťte svémudodavateli nebo 
na určeném sběrném místě. Pro více informací viz: www.recyclethis.info.

9.12.2.3  DA Batteri affald
Dette produkt indeholder et batteri som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i Europa. Se 
produktinformation for specifikke informationer om batteriet. Batteriet er forsynet med indgraveret symboler for hvad 
batteriet indeholder: kadmium (Cd), bly (Pb) og kviksølv (Hg). Europæiske brugere af elektrisk udstyr skal aflevere kasserede 
produkter til genbrug eller til leverandøren. Yderligere oplysninger findes på webstedet www.recyclethis.info.
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9.12.2.4  DE Entsorgung von Batterien
Dieses Produkt beinhaltet eine Batterie, die nicht als unsortierter städtischer Abfall in der europäischen Union entsorgt 
werden darf. Beachten Sie die spezifischen Batterie-informationen in der Produktdokumentation. Die Batterie ist mit 
diesem Symbol gekennzeichnet, welches auch Hinweise auf möglicherweise enthaltene Stoffe wie Kadmium (Cd), Blei (Pb) 
oder Quecksilber (Hektogramm) darstellt. Für die korrekte Wiederverwertung bringen Sie diese Batterie zu Ihrem lokalen 
Lieferanten zurück oder entsorgen Sie das Produkt an den gekennzeichneten Sammelstellen. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie auf der folgenden Website: www.recyclethis.info.

9.12.2.5  EL Απόρριψη μπαταριών
Αυτό το προϊόν περιέχει μια μπαταρία που δεν πρέπει να απορρίπτεται σε δημόσια συστήματα απόρριψης στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. ∆είτε την τεκμηρίωση του προϊόντος για συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν τη μπαταρία. 
Η μπαταρία είναι φέρει σήμανση με αυτό το σύμβολο, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει γράμματα για να δηλώσουν το 
κάδμιο (Cd), τον μόλυβδο (Pb), ή τον υδράργυρο (Hg). Για την κατάλληλη ανακύκλωση επιστρέψτε την μπαταρία στον 
προμηθευτή σας ή σε καθορισμένο σημείο συλλογής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε: www.recyclethis.info.

9.12.2.6  ES Eliminacion de baterias
Este producto contiene una batería que no se pueda eliminar como basura normal sin clasificar en la Unión Europea. 
Examine la documentación del producto para la información específica de la batería. La batería se marca con este 
símbolo, que puede incluir siglas para indicar el cadmio (Cd), el plomo (Pb), o el mercurio (Hg ). Para el reciclaje apropiado, 
devuelva este producto a su distribuidor ó deshágase de él en los puntos de reciclaje designados. Para mas información : 
wwwrecyclethis.info.

9.12.2.7  ET Patareide kõrvaldamine
Käesolev toode sisaldab patareisid, mida Euroopa Liidus ei tohi kõrvaldada sorteerimata olmejäätmetena. Andmeid 
patareide kohta vaadake toote dokumentatsioonist. Patareid on märgistatud käesoleva sümboliga, millel võib olla 
kaadmiumi (Cd), pliid (Pb) või elavhõbedat (Hg) tähistavad tähed. Nõuetekohaseks ringlusse võtmiseks tagastage patarei 
tarnijale või kindlaksmääratud vastuvõtupunkti. Lisainformatsiooni saab Internetist aadressil: www.recyclethis.info.

9.12.2.8  FI Paristoje ja akkujen hävittäminen
Tuote sisältää pariston, jota ei saa hävittää Euroopan Unionin alueella talousjätteen mukana. Tarkista tuoteselosteesta 
tuotteen tiedot. Paristo on merkitty tällä symbolilla ja saattaa sisältää cadmiumia (Cd), lyijyä (Pb) tai elohopeaa (Hg). Oikean 
kierrätystavan varmistamiseksi palauta tuote paikalliselle jälleenmyyjälle tai palauta se paristojen keräyspisteeseen. 
Lisätietoja sivuilla www.recyclethis.info.

9.12.2.9  FR Élimination des piles
Ce produit contient une batterie qui ne peuvent être éliminés comme déchets municipaux non triés dans l'Union 
européenne. Voir la documentation du produit au niveau des renseignements sur la pile. La batterie est marqué de ce 
symbole, qui comprennent les indications cadmium (Cd), plomb (Pb), ou mercure (Hg). Pour le recyclage, retourner la 
batterie à votre fournisseur ou à un point de collecte. Pour plus d'informations, voir: www.recyclethis.info.

9.12.2.10  HU Akkumulátor hulladék kezelése
Ezen termék akkumulátort tartalmaz, amely az Európai Unión belül csak a kijelölt módon és helyen dobható ki. A terméken 
illetve a mellékelt ismertetőn olvasható a kadmium (Cd), ólom (Pb) vagy higany (Hg) tartalomra utaló betűjelzés. A hulladék 
akkumulátor leadható a termék forgalmazójánál új akkumulátor vásárlásakor, vagy a kijelölt elektronikai 
hulladékudvarokban. További információ a www.recyclethis.info oldalon.
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9.12.2.11  IT Smaltimento batterie
Questo prodotto contiene una batteria che non può essere smaltita nei comuni contenitori per lo smaltimento rifiuti, nell' 
Unione Europea. Controllate la documentazione del prodotto per le informazioni specifiche sulla batteria. La batteria è 
contrassegnata con questo simbolo e può includere alcuni caratteri ad indicare la presenza di cadmio (Cd), piombo (Pb) 
oppure mercurio (Hg). Per il corretto smaltimento, potete restituirli al vostro fornitore locale, oppure rivolgervi e consegnarli 
presso i centri di raccolta preposti. Per maggiori informazioni vedere: ww.recyclethis.info.

9.12.2.12  LT Baterijų šalinimas
Šios įrangos sudėtyje yra baterijų, kurias draudžiama šalinti Europos Sąjungos viešose nerūšiuotų atliekų šalinimo 
sistemose. Informaciją apie baterijas galite rasti įrangos techninėje dokumentacijoje. Baterijos žymimos šiuo simboliu, 
papildomai gali būti nurodoma kad baterijų sudėtyje yra kadmio (Cd), švino (Pb) ar gyvsidabrio (Hg). Eksploatavimui 
nebetinkamas baterijas pristatykite į tam skirtas surinkimo vietas arba grąžinkite jas tiesioginiam tiekėjui, kad jos būtų 
tinkamai utilizuotos. Daugiau informacijos rasite šioje interneto svetainėje: www.recyclethis.info.

9.12.2.13  LV Bateriju likvidēšana
Šis produkts satur bateriju vai akumulatoru, kuru nedrīkst izmest Eiropas Savienībā esošajās sadzīves atkritumu sistēmās. 
Sk. produkta dokumentācijā, kur ir norādīta konkrēta informācija par bateriju vai akumulatoru. Baterijas vai akumulatora 
marķējumā ir šis simbols, kas var ietvert burtus, kuri norāda kadmiju (Cd), svinu (Pb) vai dzīvsudrabu (Hg). Pēc 
ekspluatācijas laika beigām baterijas vai akumulatori jānodod piegādātājam vai specializētā bateriju savākšanas vietā. 
Sīkāku informāciju var iegūt vietnē: www.recyclethis.info.

9.12.2.14  NL Verwijderen van baterijen
Dit product bevat een batterij welke niet kan verwijdert worden via de gemeentelijke huisvuilscheiding in de Europese 
Gemeenschap. Gelieve de product documentatie te controleren voor specifieke batterij informatie. De batterijen met deze 
label kunnen volgende indictaies bevatten cadium (Cd), lood (Pb) of kwik (Hg). Voor correcte vorm van kringloop, geef je de 
producten terug aan jou locale leverancier of geef het af aan een gespecialiseerde verzamelpunt. Meer informatie vindt u 
op de volgende website: www.recyclethis.info.

9.12.2.15  NO Retur av batteri
Dette produkt inneholder et batteri som ikke kan kastes med usortert kommunalt søppel i den Europeiske Unionen. Se 
produktdokumentasjonen for spesifikk batteriinformasjon. Batteriet er merket med dette symbolet som kan inkludere 
symboler for å indikere at kadmium (Cd), bly (Pb), eller kvikksølv (Hg) forekommer. Returner batteriet til leverandøren din 
eller til et dedikert oppsamlingspunkt for korrekt gjenvinning. For mer informasjon se: www.recyclethis.info.

9.12.2.16  PL Pozbywanie się zużytych baterii
Ten produkt zawiera baterie, które w Unii Europejskiej mogą być usuwane tylko jako posegregowane odpady komunalne. 
Dokładne informacje dotyczące użytych baterii znajdują się w dokumentacji produktu. Baterie oznaczone tym symbolem 
mogą zawierać dodatkowe oznaczenia literowe wskazujące na zawartość kadmu (Cd), ołowiu (Pb) lub rtęci (Hg). Dla 
zapewnienia właściwej utylizacji, należy zwrócić baterie do dostawcy albo do wyznaczonego punktu zbiórki. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie internetowej www.recyclethis.info.

9.12.2.17  PT Eliminação de Baterias
Este produto contêm uma bateria que não pode ser considerado lixo municipal na União Europeia. Consulte a 
documentação do produto para obter informação específica da bateria. A bateria é identificada por meio de este símbolo, 
que pode incluir a rotulação para indicar o cádmio (Cd), chumbo (Pb), ou o mercúrio (hg). Para uma reciclagem apropriada 
envie a bateria para o seu fornecedor ou para um ponto de recolha designado. Para mais informação veja: 
www.recyclethis.info.
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9.12.2.18  RU Утилизация батарей
Согласно европейской директиве об отходах электрического и электронного оборудования, продукты, содержащие 
батареи, нельзя утилизировать как обычные отходы на территории ЕС. Более подробную информацию вы найдете в 
документации к продукту. На этом символе могут присутствовать буквы, которые означают, что батарея собержит 
кадмий (Cd), свинец (Pb) или ртуть (Hg). Для надлежащей утилизации по окончании срока эксплуатации пользователь 
должен возвратить батареи локальному поставщику или сдать в специальный пункт приема. Подробности можно 
найти на веб-сайте: www.recyclethis.info.

9.12.2.19  SK Zaobchádzanie s batériami
Tento produkt obsahuje batériu, s ktorou sa v Európskej únii nesmie nakladať ako s netriedeným komunálnym odpadom. 
Dokumentácia k produktu obsahuje špecifické informácie o batérii. Batéria je označená týmto symbolom, ktorý môže 
obsahovať písmená na označenie kadmia (Cd), olova (Pb), alebo ortuti (Hg). Na správnu recykláciu vráťte batériu vášmu 
lokálnemu dodávateľovi alebo na určené zberné miesto. Pre viac informácii pozrite: www.recyclethis.info.

9.12.2.20  SL Odlaganje baterij
Ta izdelek vsebuje baterijo, ki je v Evropski uniji ni dovoljeno odstranjevati kot nesortiran komunalni odpadek. Za posebne 
informacije o bateriji glejte dokumentacijo izdelka. Baterija je označena s tem simbolom, ki lahko vključuje napise, ki 
označujejo kadmij (Cd), svinec (Pb) ali živo srebro (Hg). Za ustrezno recikliranje baterijo vrnite dobavitelju ali jo odstranite na 
določenem zbirališču. Za več informacij obiščite spletno stran: www.recyclethis.info.

9.12.2.21  SV Kassering av batteri
Denna produkt innehåller ett batteri som inte får kastas i allmänna sophanteringssytem inom den europeiska unionen. Se 
produktdokumentationen för specifik batteriinformation. Batteriet är märkt med denna symbol, vilket kan innebära att det 
innehåller kadmium (Cd), bly (Pb) eller kvicksilver (Hg). För korrekt återvinning skall batteriet returneras till leverantören eller 
till en därför avsedd deponering. För mer information, se: www.recyclethis.info.

9.12.2.22  TR Pil Geri Dönüşümü
Bu ürün Avrupa Birliği genel atık sistemlerine atılmaması gereken pil içermektedir. Daha detaylı pil bilgisi için ürünün 
kataloğunu inceleyiniz. Bu sembolle işaretlenmiş piller Kadmiyum(Cd), Kurşun(Pb) ya da Civa(Hg) içerebilir. Doğru geri 
dönüşüm için ürünü yerel tedarikçinize geri veriniz ya da özel işaretlenmiş toplama noktlarına atınız. Daha fazla bilgi için: 
www.recyclethis.info.

9.12.2.23  Kontakty ogólnoświatowe

Od numeru części GE 1604-0021-A1, numer publikacji GE GEK-113574

9.13  Odinstalowywanie i kasowanie plików i danych
Wycofanie urządzenia z eksploatacji może polegać na odłączeniu od niego zasilania oraz rozłączeniu przewodów.

Pliki można wykasować po odinstalowaniu oprogramowania EnerVista lub urządzenia UR, na przykład w celu spełnienia 
przepisów w zakresie bezpieczeństwa danych.

W komputerze pliki ustawień mogą być oznaczone za pomocą rozszerzenia .urs. Aby wykasować bieżące pliki ustawień, 
należy utworzyć plik ustawień domyślnych, zapisać go w przekaźniku, a następnie usunąć wszystkie inne pliki .urs. Jeżeli 
chodzi o obecną instalację, uaktualnienie oprogramowania układowego powoduje zastąpienie pamięci flash. Inne pliki 
mogą być w standardowych formatach np. COMTRADE lub .csv.

Ameryka Północna 905-294-6222

Ameryka Łacińska +55 11 3614 1700

Europa, Bliski Wschód, Afryka +(34) 94 485 88 00

Azja +86-21-2401-3208

Indie +91 80 41314617
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Nie można bezpośrednio wymazać pamięci flash, ale można z tej pamięci usunąć wszystkie zapisy i ustawienia. Do tego 
celu służy komenda SETTINGS  PRODUCT SETUP  CLEAR RELAY RECORDS.

Aby odinstalować oprogramowanie EnerVista, należy użyć osadzonej funkcji komputerowej np. Control Panel > Programs 
and Features. Na liście wyszukać EnerVista UR Setup.

9.14  Naprawy
Można wymieniać baterię i moduły wewnątrz obudowy bez zwracania urządzenia do fabryki. Oprogramowanie układowe 
i oprogramowanie można uaktualniać bez zwracania urządzenia do fabryki.

Bezpieczników w module zasilania nie można wymieniać w terenie.

Można zwrócić się z prośbą o pliki dla potrzeb serwisantów (pomoc techniczna), na przykład o raport serwisowy (kliknąć 
ikonę w oprogramowaniu lub podłączyć dysk USB do graficznego panelu przedniego) lub w Maintenance > Retrieve File, 
co omówiono w innej części tego dokumentu.

W przypadku kwestii, których nie można wyeliminować w drodze rozwiązywania problemów, proces zwrotu urządzenia do 
fabryki do naprawy wygląda następująco:

• Należy skontaktować się z centrum pomocy technicznej GE Grid Solutions. Dane kontaktowe można znaleźć 
w pierwszym rozdziale.

• Uzyskanie w centrum wsparcia technicznego numeru pozwolenia na zwrotu produktu (RMA).

• Sprawdzenie, czy uzyskane pozwolenie RMA i faktura handlowa zawierają prawidłowe informacje.

• Opakowanie ciasno jednostki w pudełku przy użyciu folii pęcherzykowej, pianki lub wkładek styropianowych albo 
wypełniacza, aby zapewnić amortyzację przedmiotu (przedmiotów). Można też użyć podwójnych pudeł, czyli umieścić 
jedno pudełko w większym pudle, które będzie zawierało materiał amortyzacyjny o grubości co najmniej 5 cm.

• Wysyłka urządzenia kurierem albo spedytorem, wraz z fakturą handlową i RMA, do fabryki.

GE GRID SOLUTIONS

650 MARKLAND STREET

MARKHAM, ONTARIO

CANADA    L6C 0M1

ATTN: SERVICE DEPT.

RMA# : ______________ 

Koszty wysyłki ponoszą klienci niezależnie od tego, czy jednostka jest na gwarancji.

• Przesłanie faksem kopii informacji o wysyłce do działu obsługi GE Grid Solutions w Kanadzie, na numer +1 905 927 
5098.

Należy zastosować szczegółową procedurę zwrotu opisaną na stronie internetowej

https://www.gegridsolutions.com/multilin/support/ret_proc.htm 

Aktualne informacje na temat gwarancji i zwrotu przedstawione są na stronie internetowej 

https://www.gegridsolutions.com/multilin/warranty.htm 

9.15  Przechowywanie
Jednostkę należy przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym, w chłodnym i suchym miejscu. Jeżeli to możliwe, należy ją 
przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Należy przestrzegać zakresu temperatur przechowywania podanego 
w specyfikacji.

https://www.gegridsolutions.com/multilin/support/ret_proc.htm
https://www.gegridsolutions.com/multilin/warranty.htm
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9.16  Utylizacja
Nie przewidziano żadnych szczególnych wymagań w zakresie utylizacji jednostki na końcu okresu użytkowania, oprócz 
wymagań dotyczących baterii. Klienci mający siedzibę w Unii Europejskiej utylizują baterię w sposób omówiony wcześniej. 
Aby zapobiec użytkowaniu urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, należy wyjąć moduły, rozmontować urządzenie 
i w miarę możliwości oddać metale do ponownego przetworzenia.

Aby uniknąć degradacji kondensatorów elektrolitycznych, podłączyć przechowywane urządzenia do 
zasilania raz do roku na jedną godzinę.
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Appendix A: Argumenty FlexAnalog

Załączniki
Argumenty FlexAnalog

W tym załączniku przedstawiono parametry FlexAnalog.

A.1  Elementy FlexAnalog
Parametr FlexAnalog jest analogowy.

Elementy FlexAnalog można również przeglądać w przeglądarce internetowej. Należy wpisać adres IP przekaźnika 
uniwersalnego, przejść do Device Information Menu a następnie FlexAnalog Parameter Listing. Wyświetlone elementy 
będą zależne od zamówionych opcji.

Table A-1: Elementy FlexAnalog

Adres Nazwa FlexAnalog Jednostki Opis

5760 Sns Dir Power 1 Waty Czułe kierunkowe mocy 1 wartość rzeczywista

5762 Sns Dir Power 2 Waty Czułe kierunkowe mocy 2 wartość rzeczywista

5824 Wartość polowa RTD 1 --- Wartość polowa RTD 1

5825 Wartość polowa RTD 2 --- Wartość polowa RTD 2

5826 Wartość polowa RTD 3 --- Wartość polowa RTD 3

5827 Wartość polowa RTD 4 --- Wartość polowa RTD 4

5828 Wartość polowa RTD 5 --- Wartość polowa RTD 5

5829 Wartość polowa RTD 6 --- Wartość polowa RTD 6

5830 Wartość polowa RTD 7 --- Wartość polowa RTD 7

5831 Wartość polowa RTD 8 --- Wartość polowa RTD 8

5832 Field TDR 1 Value --- Wartość polowa TDR 1

5834 Field TDR 2 Value --- Wartość polowa TDR 2

5836 Field TDR 3 Value --- Wartość polowa TDR 3

5838 Field TDR 4 Value --- Wartość polowa TDR 4

5840 Field TDR 5 Value --- Wartość polowa TDR 5

5842 Field TDR 6 Value --- Wartość polowa TDR 6

5844 Field TDR 7 Value --- Wartość polowa TDR 7

5846 Field TDR 8 Value --- Wartość polowa TDR 8

6144 SRC 1 Ia RMS Ampery Źródło 1 faza A wartość skuteczna prądu

6146 SRC 1 Ib RMS Ampery Źródło 1 faza B wartość skuteczna prądu
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6148 SRC 1 Ic RMS Ampery Źródło 1 faza C wartość skuteczna prądu

6150 SRC 1 In RMS Ampery Źródło 1 wartość skuteczna prądu neutralnego

6152 SRC 1 Ia Mag Ampery Źródło 1 faza A amplituda prądu

6154 SRC 1 Ia Angle Stopnie Źródło 1 faza A kąt prądu

6155 SRC 1 Ib Mag Ampery Źródło 1 faza B amplituda prądu

6157 SRC 1 Ib Angle Stopnie Źródło 1 faza B kąt prądu

6158 SRC 1 Ic Mag Ampery Źródło 1 faza C amplituda prądu

6160 SRC 1 Ic Angle Stopnie Źródło 1 faza C kąt prądu

6161 SRC 1 In Mag Ampery Źródło 1 amplituda prądu neutralnego

6163 SRC 1 In Angle Stopnie Źródło 1 kąt prądu neutralnego

6164 SRC 1 Ig RMS Ampery Źródło 1 wartość skuteczna prądu doziemnego

6166 SRC 1 Ig Mag Ampery Źródło 1 amplituda prądu doziemnego

6168 SRC 1 Ig Angle Stopnie Źródło 1 kąt prądu doziemnego

6169 SRC 1 I_0 Mag Ampery Źródło 1 amplituda składowej zerowej prądu

6171 SRC 1 I_0 Angle Stopnie Źródło 1 kąt składowej zerowej prądu

6172 SRC 1 I_1 Mag Ampery Źródło 1 amplituda składowej zgodnej prądu

6174 SRC 1 I_1 Angle Stopnie Źródło 1 kąt składowej zgodnej prądu

6175 SRC 1 I_2 Mag Ampery Źródło 1 amplituda składowej przeciwnej prądu

6177 SRC 1 I_2 Angle Stopnie Źródło 1 kąt składowej przeciwnej prądu

6178 SRC 1 Igd Mag Ampery Źródło 1 amplituda różnicowego prądu doziemnego

6180 SRC 1 Igd Angle Stopnie Źródło 1 kąt różnicowego prądu doziemnego

6208 SRC 2 Ia RMS Ampery Źródło 2 faza A wartość skuteczna prądu

6210 SRC 2 Ib RMS Ampery Źródło 2 faza B wartość skuteczna prądu

6212 SRC 2 Ic RMS Ampery Źródło 2 faza C wartość skuteczna prądu

6214 SRC 2 In RMS Ampery Źródło 2 wartość skuteczna prądu neutralnego

6216 SRC 2 Ia Mag Ampery Źródło 2 faza A amplituda prądu

6218 SRC 2 Ia Angle Stopnie Źródło 2 faza A kąt prądu

6219 SRC 2 Ib Mag Ampery Źródło 2 faza B amplituda prądu

6221 SRC 2 Ib Angle Stopnie Źródło 2 faza B kąt prądu

6222 SRC 2 Ic Mag Ampery Źródło 2 faza C amplituda prądu

6224 SRC 2 Ic Angle Stopnie Źródło 2 faza C kąt prądu

6225 SRC 2 In Mag Ampery Źródło 2 amplituda prądu neutralnego

6227 SRC 2 In Angle Stopnie Źródło 2 kąt prądu neutralnego

6228 SRC 2 Ig RMS Ampery Źródło 2 wartość skuteczna prądu doziemnego

6230 SRC 2 Ig Mag Ampery Źródło 2 amplituda prądu doziemnego

6232 SRC 2 Ig Angle Stopnie Źródło 2 kąt prądu doziemnego

6233 SRC 2 I_0 Mag Ampery Źródło 2 amplituda składowej zerowej prądu

6235 SRC 2 I_0 Angle Stopnie Źródło 2 kąt składowej zerowej prądu

6236 SRC 2 I_1 Mag Ampery Źródło 2 amplituda składowej zgodnej prądu

6238 SRC 2 I_1 Angle Stopnie Źródło 2 kąt składowej zgodnej prądu

6239 SRC 2 I_2 Mag Ampery Źródło 2 amplituda składowej przeciwnej prądu

6241 SRC 2 I_2 Angle Stopnie Źródło 2 kąt składowej przeciwnej prądu

6242 SRC 2 Igd Mag Ampery Źródło 2 amplituda różnicowego prądu doziemnego

6244 SRC 2 Igd Angle Stopnie Źródło 2 kąt różnicowego prądu doziemnego

6272 SRC 3 Ia RMS Ampery Źródło 3 faza A wartość skuteczna prądu

6274 SRC 3 Ib RMS Ampery Źródło 3 faza B wartość skuteczna prądu

6276 SRC 3 Ic RMS Ampery Źródło 3 faza C wartość skuteczna prądu
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A6278 SRC 3 In RMS Ampery Źródło 3 wartość skuteczna prądu neutralnego

6280 SRC 3 Ia Mag Ampery Źródło 3 faza A amplituda prądu

6282 SRC 3 Ia Angle Stopnie Źródło 3 faza A kąt prądu

6283 SRC 3 Ib Mag Ampery Źródło 3 faza B amplituda prądu

6285 SRC 3 Ib Angle Stopnie Źródło 3 faza B kąt prądu

6286 SRC 3 Ic Mag Ampery Źródło 3 faza C amplituda prądu

6288 SRC 3 Ic Angle Stopnie Źródło 3 faza C kąt prądu

6289 SRC 3 In Mag Ampery Źródło 3 amplituda prądu neutralnego

6291 SRC 3 In Angle Stopnie Źródło 3 kąt prądu neutralnego

6292 SRC 3 Ig RMS Ampery Źródło 3 wartość skuteczna prądu doziemnego

6294 SRC 3 Ig Mag Ampery Źródło 3 amplituda prądu doziemnego

6296 SRC 3 Ig Angle Stopnie Źródło 3 kąt prądu doziemnego

6297 SRC 3 I_0 Mag Ampery Źródło 3 amplituda składowej zerowej prądu

6299 SRC 3 I_0 Angle Stopnie Źródło 3 kąt składowej zerowej prądu

6300 SRC 3 I_1 Mag Ampery Źródło 3 amplituda składowej zgodnej prądu

6302 SRC 3 I_1 Angle Stopnie Źródło 3 kąt składowej zgodnej prądu

6303 SRC 3 I_2 Mag Ampery Źródło 3 amplituda składowej przeciwnej prądu

6305 SRC 3 I_2 Angle Stopnie Źródło 3 kąt składowej przeciwnej prądu

6306 SRC 3 Igd Mag Ampery Źródło 3 amplituda różnicowego prądu doziemnego

6308 SRC 3 Igd Angle Stopnie Źródło 3 kąt różnicowego prądu doziemnego

6336 SRC 4 Ia RMS Ampery Źródło 4 faza A wartość skuteczna prądu

6338 SRC 4 Ib RMS Ampery Źródło 4 faza B wartość skuteczna prądu

6340 SRC 4 Ic RMS Ampery Źródło 4 faza C wartość skuteczna prądu

6342 SRC 4 In RMS Ampery Źródło 4 wartość skuteczna prądu neutralnego

6344 SRC 4 Ia Mag Ampery Źródło 4 faza A amplituda prądu

6346 SRC 4 Ia Angle Stopnie Źródło 4 faza A kąt prądu

6347 SRC 4 Ib Mag Ampery Źródło 4 faza B amplituda prądu

6349 SRC 4 Ib Angle Stopnie Źródło 4 faza B kąt prądu

6350 SRC 4 Ic Mag Ampery Źródło 4 faza C amplituda prądu

6352 SRC 4 Ic Angle Stopnie Źródło 4 faza C kąt prądu

6353 SRC 4 In Mag Ampery Źródło 4 amplituda prądu neutralnego

6355 SRC 4 In Angle Stopnie Źródło 4 kąt prądu neutralnego

6356 SRC 4 Ig RMS Ampery Źródło 4 wartość skuteczna prądu doziemnego

6358 SRC 4 Ig Mag Ampery Źródło 4 amplituda prądu doziemnego

6360 SRC 4 Ig Angle Stopnie Źródło 4 kąt prądu doziemnego

6361 SRC 4 I_0 Mag Ampery Źródło 4 amplituda składowej zerowej prądu

6363 SRC 4 I_0 Angle Stopnie Źródło 4 kąt składowej zerowej prądu

6364 SRC 4 I_1 Mag Ampery Źródło 4 amplituda składowej zgodnej prądu

6366 SRC 4 I_1 Angle Stopnie Źródło 4 kąt składowej zgodnej prądu

6367 SRC 4 I_2 Mag Ampery Źródło 4 amplituda składowej przeciwnej prądu

6369 SRC 4 I_2 Angle Stopnie Źródło 4 kąt składowej przeciwnej prądu

6370 SRC 4 Igd Mag Ampery Źródło 4 amplituda różnicowego prądu doziemnego

6372 SRC 4 Igd Angle Stopnie Źródło 4 kąt różnicowego prądu doziemnego

6656 SRC 1 Vag RMS Wolty Źródło 1 faza AG wartość skuteczna napięcia

6658 SRC 1 Vbg RMS Wolty Źródło 1 faza BG wartość skuteczna napięcia

6660 SRC 1 Vcg RMS Wolty Źródło 1 faza CG wartość skuteczna napięcia

6662 SRC 1 Vag Mag Wolty Źródło 1 faza AG amplituda napięcia
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6664 SRC 1 Vag Angle Stopnie Źródło 1 faza AG kąt napięcia

6665 SRC 1 Vbg Mag Wolty Źródło 1 faza BG amplituda napięcia

6667 SRC 1 Vbg Angle Stopnie Źródło 1 faza BG kąt napięcia

6668 SRC 1 Vcg Mag Wolty Źródło 1 faza CG amplituda napięcia

6670 SRC 1 Vcg Angle Stopnie Źródło 1 faza CG kąt napięcia

6671 SRC 1 Vab RMS Wolty Źródło 1 faza AB wartość skuteczna napięcia

6673 SRC 1 Vbc RMS Wolty Źródło 1 faza BC wartość skuteczna napięcia

6675 SRC 1 Vca RMS Wolty Źródło 1 faza CA wartość skuteczna napięcia

6677 SRC 1 Vab Mag Wolty Źródło 1 faza AB amplituda napięcia

6679 SRC 1 Vab Angle Stopnie Źródło 1 faza AB kąt napięcia

6680 SRC 1 Vbc Mag Wolty Źródło 1 faza BC amplituda napięcia

6682 SRC 1 Vbc Angle Stopnie Źródło 1 faza BC kąt napięcia

6683 SRC 1 Vca Mag Wolty Źródło 1 faza CA amplituda napięcia

6685 SRC 1 Vca Angle Stopnie Źródło 1 faza CA kąt napięcia

6686 SRC 1 Vx RMS Wolty Źródło 1 wartość skuteczna napięcia pomocniczego

6688 SRC 1 Vx Mag Wolty Źródło 1 amplituda napięcia pomocniczego

6690 SRC 1 Vx Angle Stopnie Źródło 1 kąt napięcia pomocniczego

6691 SRC 1 V_0 Mag Wolty Źródło 1 amplituda składowej zerowej napięcia

6693 SRC 1 V_0 Angle Stopnie Źródło 1 kąt składowej zerowej napięcia

6694 SRC 1 V_1 Mag Wolty Źródło 1 amplituda składowej zgodnej napięcia

6696 SRC 1 V_1 Angle Stopnie Źródło 1 kąt składowej zgodnej napięcia

6697 SRC 1 V_2 Mag Wolty Źródło 1 amplituda składowej przeciwnej napięcia

6699 SRC 1 V_2 Angle Stopnie Źródło 1 kąt składowej przeciwnej napięcia

6720 SRC 2 Vag RMS Wolty Źródło 2 faza AG wartość skuteczna napięcia

6722 SRC 2 Vbg RMS Wolty Źródło 2 faza BG wartość skuteczna napięcia

6724 SRC 2 Vcg RMS Wolty Źródło 2 faza CG wartość skuteczna napięcia

6726 SRC 2 Vag Mag Wolty Źródło 2 faza AG amplituda napięcia

6728 SRC 2 Vag Angle Stopnie Źródło 2 faza AG kąt napięcia

6729 SRC 2 Vbg Mag Wolty Źródło 2 faza BG amplituda napięcia

6731 SRC 2 Vbg Angle Stopnie Źródło 2 faza BG kąt napięcia

6732 SRC 2 Vcg Mag Wolty Źródło 2 faza CG amplituda napięcia

6734 SRC 2 Vcg Angle Stopnie Źródło 2 faza CG kąt napięcia

6735 SRC 2 Vab RMS Wolty Źródło 2 faza AB wartość skuteczna napięcia

6737 SRC 2 Vbc RMS Wolty Źródło 2 faza BC wartość skuteczna napięcia

6739 SRC 2 Vca RMS Wolty Źródło 2 faza CA wartość skuteczna napięcia

6741 SRC 2 Vab Mag Wolty Źródło 2 faza AB amplituda napięcia

6743 SRC 2 Vab Angle Stopnie Źródło 2 faza AB kąt napięcia

6744 SRC 2 Vbc Mag Wolty Źródło 2 faza BC amplituda napięcia

6746 SRC 2 Vbc Angle Stopnie Źródło 2 faza BC kąt napięcia

6747 SRC 2 Vca Mag Wolty Źródło 2 faza CA amplituda napięcia

6749 SRC 2 Vca Angle Stopnie Źródło 2 faza CA kąt napięcia

6750 SRC 2 Vx RMS Wolty Źródło 2 wartość skuteczna napięcia pomocniczego

6752 SRC 2 Vx Mag Wolty Źródło 2 amplituda napięcia pomocniczego

6754 SRC 2 Vx Angle Stopnie Źródło 2 kąt napięcia pomocniczego

6755 SRC 2 V_0 Mag Wolty Źródło 2 amplituda składowej zerowej napięcia

6757 SRC 2 V_0 Angle Stopnie Źródło 2 kąt składowej zerowej napięcia

6758 SRC 2 V_1 Mag Wolty Źródło 2 amplituda składowej zgodnej napięcia
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A6760 SRC 2 V_1 Angle Stopnie Źródło 2 kąt składowej zgodnej napięcia

6761 SRC 2 V_2 Mag Wolty Źródło 2 amplituda składowej przeciwnej napięcia

6763 SRC 2 V_2 Angle Stopnie Źródło 2 kąt składowej przeciwnej napięcia

6784 SRC 3 Vag RMS Wolty Źródło 3 faza AG wartość skuteczna napięcia

6786 SRC 3 Vbg RMS Wolty Źródło 3 faza BG wartość skuteczna napięcia

6788 SRC 3 Vcg RMS Wolty Źródło 3 faza CG wartość skuteczna napięcia

6790 SRC 3 Vag Mag Wolty Źródło 3 faza AG amplituda napięcia

6792 SRC 3 Vag Angle Stopnie Źródło 3 faza AG kąt napięcia

6793 SRC 3 Vbg Mag Wolty Źródło 3 faza BG amplituda napięcia

6795 SRC 3 Vbg Angle Stopnie Źródło 3 faza BG kąt napięcia

6796 SRC 3 Vcg Mag Wolty Źródło 3 faza CG amplituda napięcia

6798 SRC 3 Vcg Angle Stopnie Źródło 3 faza CG kąt napięcia

6799 SRC 3 Vab RMS Wolty Źródło 3 faza AB wartość skuteczna napięcia

6801 SRC 3 Vbc RMS Wolty Źródło 3 faza BC wartość skuteczna napięcia

6803 SRC 3 Vca RMS Wolty Źródło 3 faza CA wartość skuteczna napięcia

6805 SRC 3 Vab Mag Wolty Źródło 3 faza AB amplituda napięcia

6807 SRC 3 Vab Angle Stopnie Źródło 3 faza AB kąt napięcia

6808 SRC 3 Vbc Mag Wolty Źródło 3 faza BC amplituda napięcia

6810 SRC 3 Vbc Angle Stopnie Źródło 3 faza BC kąt napięcia

6811 SRC 3 Vca Mag Wolty Źródło 3 faza CA amplituda napięcia

6813 SRC 3 Vca Angle Stopnie Źródło 3 faza CA kąt napięcia

6814 SRC 3 Vx RMS Wolty Źródło 3 wartość skuteczna napięcia pomocniczego

6816 SRC 3 Vx Mag Wolty Źródło 3 amplituda napięcia pomocniczego

6818 SRC 3 Vx Angle Stopnie Źródło 3 kąt napięcia pomocniczego

6819 SRC 3 V_0 Mag Wolty Źródło 3 amplituda składowej zerowej napięcia

6821 SRC 3 V_0 Angle Stopnie Źródło 3 kąt składowej zerowej napięcia

6822 SRC 3 V_1 Mag Wolty Źródło 3 amplituda składowej zgodnej napięcia

6824 SRC 3 V_1 Angle Stopnie Źródło 3 kąt składowej zgodnej napięcia

6825 SRC 3 V_2 Mag Wolty Źródło 3 amplituda składowej przeciwnej napięcia

6827 SRC 3 V_2 Angle Stopnie Źródło 3 kąt składowej przeciwnej napięcia

6848 SRC 4 Vag RMS Wolty Źródło 4 faza AG wartość skuteczna napięcia

6850 SRC 4 Vbg RMS Wolty Źródło 4 faza BG wartość skuteczna napięcia

6852 SRC 4 Vcg RMS Wolty Źródło 4 faza CG wartość skuteczna napięcia

6854 SRC 4 Vag Mag Wolty Źródło 4 faza AG amplituda napięcia

6856 SRC 4 Vag Angle Stopnie Źródło 4 faza AG kąt napięcia

6857 SRC 4 Vbg Mag Wolty Źródło 4 faza BG amplituda napięcia

6859 SRC 4 Vbg Angle Stopnie Źródło 4 faza BG kąt napięcia

6860 SRC 4 Vcg Mag Wolty Źródło 4 faza CG amplituda napięcia

6862 SRC 4 Vcg Angle Stopnie Źródło 4 faza CG kąt napięcia

6863 SRC 4 Vab RMS Wolty Źródło 4 faza AB wartość skuteczna napięcia

6865 SRC 4 Vbc RMS Wolty Źródło 4 faza BC wartość skuteczna napięcia

6867 SRC 4 Vca RMS Wolty Źródło 4 faza CA wartość skuteczna napięcia

6869 SRC 4 Vab Mag Wolty Źródło 4 faza AB amplituda napięcia

6871 SRC 4 Vab Angle Stopnie Źródło 4 faza AB kąt napięcia

6872 SRC 4 Vbc Mag Wolty Źródło 4 faza BC amplituda napięcia

6874 SRC 4 Vbc Angle Stopnie Źródło 4 faza BC kąt napięcia

6875 SRC 4 Vca Mag Wolty Źródło 4 faza CA amplituda napięcia
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6877 SRC 4 Vca Angle Stopnie Źródło 4 faza CA kąt napięcia

6878 SRC 4 Vx RMS Wolty Źródło 4 wartość skuteczna napięcia pomocniczego

6880 SRC 4 Vx Mag Wolty Źródło 4 amplituda napięcia pomocniczego

6882 SRC 4 Vx Angle Stopnie Źródło 4 kąt napięcia pomocniczego

6883 SRC 4 V_0 Mag Wolty Źródło 4 amplituda składowej zerowej napięcia

6885 SRC 4 V_0 Angle Stopnie Źródło 4 kąt składowej zerowej napięcia

6886 SRC 4 V_1 Mag Wolty Źródło 4 amplituda składowej zgodnej napięcia

6888 SRC 4 V_1 Angle Stopnie Źródło 4 kąt składowej zgodnej napięcia

6889 SRC 4 V_2 Mag Wolty Źródło 4 amplituda składowej przeciwnej napięcia

6891 SRC 4 V_2 Angle Stopnie Źródło 4 kąt składowej przeciwnej napięcia

7168 SRC 1 P Waty Źródło 1 trójfazowa moc rzeczywista

7170 SRC 1 Pa Waty Źródło 1 faza A moc rzeczywista

7172 SRC 1 Pb Waty Źródło 1 faza B moc rzeczywista

7174 SRC 1 Pc Waty Źródło 1 faza C moc rzeczywista

7176 SRC 1 Q Vars Źródło 1 trójfazowa moc bierna

7178 SRC 1 Qa Vars Źródło 1 faza A moc bierna

7180 SRC 1 Qb Vars Źródło 1 faza B moc bierna

7182 SRC 1 Qc Vars Źródło 1 faza C moc bierna

7184 SRC 1 S VA Źródło 1 trójfazowa moc pozorna

7186 SRC 1 Sa VA Źródło 1 faza A moc pozorna

7188 SRC 1 Sb VA Źródło 1 faza B moc pozorna

7190 SRC 1 Sc VA Źródło 1 faza C moc pozorna

7192 SRC 1 PF --- Źródło 1 trójfazowy współczynnik mocy

7193 SRC 1 Phase A PF --- Źródło 1 faza A współczynnik mocy

7194 SRC 1 Phase B PF --- Źródło 1 faza B współczynnik mocy

7195 SRC 1 Phase C PF --- Źródło 1 faza C współczynnik mocy

7200 SRC 2 P Waty Źródło 2 trójfazowa moc rzeczywista

7202 SRC 2 Pa Waty Źródło 2 faza A moc rzeczywista

7204 SRC 2 Pb Waty Źródło 2 faza B moc rzeczywista

7206 SRC 2 Pc Waty Źródło 2 faza C moc rzeczywista

7208 SRC 2 Q Vars Źródło 2 trójfazowa moc bierna

7210 SRC 2 Qa Vars Źródło 2 faza A moc bierna

7212 SRC 2 Qb Vars Źródło 2 faza B moc bierna

7214 SRC 2 Qc Vars Źródło 2 faza C moc bierna

7216 SRC 2 S VA Źródło 2 trójfazowa moc pozorna

7218 SRC 2 Sa VA Źródło 2 faza A moc pozorna

7220 SRC 2 Sb VA Źródło 2 faza B moc pozorna

7222 SRC 2 Sc VA Źródło 2 faza C moc pozorna

7224 SRC 2 PF --- Źródło 2 trójfazowy współczynnik mocy

7225 SRC 2 Phase A PF --- Źródło 2 faza A współczynnik mocy

7226 SRC 2 Phase B PF --- Źródło 2 faza B współczynnik mocy

7227 SRC 2 Phase C PF --- Źródło 2 faza C współczynnik mocy

7232 SRC 3 P Waty Źródło 3 trójfazowa moc rzeczywista

7234 SRC 3 Pa Waty Źródło 3 faza A moc rzeczywista

7236 SRC 3 Pb Waty Źródło 3 faza B moc rzeczywista

7238 SRC 3 Pc Waty Źródło 3 faza C moc rzeczywista

7240 SRC 3 Q Vars Źródło 3 trójfazowa moc bierna
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A7242 SRC 3 Qa Vars Źródło 3 faza A moc bierna

7244 SRC 3 Qb Vars Źródło 3 faza B moc bierna

7246 SRC 3 Qc Vars Źródło 3 faza C moc bierna

7248 SRC 3 S VA Źródło 3 trójfazowa moc pozorna

7250 SRC 3 Sa VA Źródło 3 faza A moc pozorna

7252 SRC 3 Sb VA Źródło 3 faza B moc pozorna

7254 SRC 3 Sc VA Źródło 3 faza C moc pozorna

7256 SRC 3 PF --- Źródło 3 trójfazowy współczynnik mocy

7257 SRC 3 Phase A PF --- Źródło 3 faza A współczynnik mocy

7258 SRC 3 Phase B PF --- Źródło 3 faza B współczynnik mocy

7259 SRC 3 Phase C PF --- Źródło 3 faza C współczynnik mocy

7264 SRC 4 P Waty Źródło 4 trójfazowa moc rzeczywista

7266 SRC 4 Pa Waty Źródło 4 faza A moc rzeczywista

7268 SRC 4 Pb Waty Źródło 4 faza B moc rzeczywista

7270 SRC 4 Pc Waty Źródło 4 faza C moc rzeczywista

7272 SRC 4 Q Vars Źródło 4 trójfazowa moc bierna

7274 SRC 4 Qa Vars Źródło 4 faza A moc bierna

7276 SRC 4 Qb Vars Źródło 4 faza B moc bierna

7278 SRC 4 Qc Vars Źródło 4 faza C moc bierna

7280 SRC 4 S VA Źródło 4 trójfazowa moc pozorna

7282 SRC 4 Sa VA Źródło 4 faza A moc pozorna

7284 SRC 4 Sb VA Źródło 4 faza B moc pozorna

7286 SRC 4 Sc VA Źródło 4 faza C moc pozorna

7288 SRC 4 PF --- Źródło 4 trójfazowy współczynnik mocy

7289 SRC 4 Phase A PF --- Źródło 4 faza A współczynnik mocy

7290 SRC 4 Phase B PF --- Źródło 4 faza B współczynnik mocy

7291 SRC 4 Phase C PF --- Źródło 4 faza C współczynnik mocy

7424 SRC 1 Pos Watthour kWh Źródło 1 dodatnia Wh

7426 SRC 1 Neg Watthour Wh Źródło 1 ujemna Wh

7428 SRC 1 Pos varh varh Źródło 1 dodatnia VArh

7430 SRC 1 Neg varh varh Źródło 1 ujemna VArh

7440 SRC 2 Pos Watthour kWh Źródło 2 dodatnia Wh

7442 SRC 2 Neg Watthour Wh Źródło 2 ujemna Wh

7444 SRC 2 Pos varh varh Źródło 2 dodatnia VArh

7446 SRC 2 Neg varh varh Źródło 2 ujemna VArh

7456 SRC 3 Pos Watthour kWh Źródło 3 dodatnia Wh

7458 SRC 3 Neg Watthour kWh Źródło 3 ujemna Wh

7460 SRC 3 Pos varh varh Źródło 3 dodatnia VArh

7462 SRC 3 Neg varh varh Źródło 3 ujemna VArh

7472 SRC 4 Pos Watthour Wh Źródło 4 dodatnia Wh

7474 SRC 4 Neg Watthour Wh Źródło 4 ujemna Wh

7476 SRC 4 Pos varh varh Źródło 4 dodatnia VArh

7478 SRC 4 Neg varh varh Źródło 4 ujemna VArh

7552 SRC 1 Frequency Hz Źródło 1 częstotliwość

7554 SRC 2 Frequency Hz Źródło 2 częstotliwość

7556 SRC 3 Frequency Hz Źródło 3 częstotliwość

7558 SRC 4 Frequency Hz Źródło 4 częstotliwość

Adres Nazwa FlexAnalog Jednostki Opis



A-8 C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL

ELEMENTY FLEXANALOG APPENDIX A: ARGUMENTY FLEXANALOG

A
7680 SRC 1 Demand Ia Ampery Źródło 1 faza A zapotrzebowanie prądowe

7682 SRC 1 Demand Ib Ampery Źródło 1 faza B zapotrzebowanie prądowe

7684 SRC 1 Demand Ic Ampery Źródło 1 faza C zapotrzebowanie prądowe

7686 SRC 1 Demand Watt Waty Źródło 1 zapotrzebowanie na moc rzeczywistą

7688 SRC 1 Demand var Vars Źródło 1 zapotrzebowanie na moc bierną

7690 SRC 1 Demand VA VA Źródło 1 zapotrzebowanie na moc pozorną

7696 SRC 2 Demand Ia Ampery Źródło 2 faza A zapotrzebowanie prądowe

7698 SRC 2 Demand Ib Ampery Źródło 2 faza B zapotrzebowanie prądowe

7700 SRC 2 Demand Ic Ampery Źródło 2 faza C zapotrzebowanie prądowe

7702 SRC 2 Demand Watt Waty Źródło 2 zapotrzebowanie na moc rzeczywistą

7704 SRC 2 Demand var Vars Źródło 2 zapotrzebowanie na moc bierną

7706 SRC 2 Demand VA VA Źródło 2 zapotrzebowanie na moc pozorną

7712 SRC 3 Demand Ia Ampery Źródło 3 faza A zapotrzebowanie prądowe

7714 SRC 3 Demand Ib Ampery Źródło 3 faza B zapotrzebowanie prądowe

7716 SRC 3 Demand Ic Ampery Źródło 3 faza C zapotrzebowanie prądowe

7718 SRC 3 Demand Watt Waty Źródło 3 zapotrzebowanie na moc rzeczywistą

7720 SRC 3 Demand var Vars Źródło 3 zapotrzebowanie na moc bierną

7722 SRC 3 Demand VA VA Źródło 3 zapotrzebowanie na moc pozorną

7728 SRC 4 Demand Ia Ampery Źródło 4 faza A zapotrzebowanie prądowe

7730 SRC 4 Demand Ib Ampery Źródło 4 faza B zapotrzebowanie prądowe

7732 SRC 4 Demand Ic Ampery Źródło 4 faza C zapotrzebowanie prądowe

7734 SRC 4 Demand Watt Waty Źródło 4 zapotrzebowanie na moc rzeczywistą

7736 SRC 4 Demand var Vars Źródło 4 zapotrzebowanie na moc bierną

7738 SRC 4 Demand VA VA Źródło 4 zapotrzebowanie na moc pozorną

8692 Brk 3 Arc Amp A kA2-cyc Wyłącznik 3 prąd łuku faza A

8694 Brk 3 Arc Amp B kA2-cyc Wyłącznik 3 prąd łuku faza B

8696 Brk 3 Arc Amp C kA2-cyc Wyłącznik 3 prąd łuku faza C

8698 Brk 3 Op Time A ms Wyłącznik 3 czas zadziałania faza A

8699 Brk 3 Op Time B ms Wyłącznik 3 czas zadziałania faza B

8700 Brk 3 Op Time C ms Wyłącznik 3 czas zadziałania faza C

8701 Brk 3 Op Time ms Wyłącznik 3 czas zadziałania

8702 Brk 4 Arc Amp A kA2-cyc Wyłącznik 4 prąd łuku faza A

8704 Brk 4 Arc Amp B kA2-cyc Wyłącznik 4 prąd łuku faza B

8706 Brk 4 Arc Amp C kA2-cyc Wyłącznik 4 prąd łuku faza C

8708 Brk 4 Op Time A ms Wyłącznik 4 czas zadziałania faza A

8709 Brk 4 Op Time B ms Wyłącznik 4 czas zadziałania faza B

8710 Brk 4 Op Time C ms Wyłącznik 4 czas zadziałania faza C

8711 Brk 4 Op Time ms Wyłącznik 4 czas zadziałania

9024 Prefault Ia Mag [1] Ampery Zwarcie 1 amplituda prądu przed zwarciem faza A

9026 Prefault Ia Ang [1] Stopnie Zwarcie 1 kąt prądu przed zwarciem faza A

9027 Prefault Ib Mag [1] Ampery Zwarcie 1 amplituda prądu przed zwarciem faza B

9029 Prefault Ib Ang [1] Stopnie Zwarcie 1 kąt prądu przed zwarciem faza B

9030 Prefault Ic Mag [1] Ampery Zwarcie 1 amplituda prądu przed zwarciem faza C

9032 Prefault Ic Ang [1] Stopnie Zwarcie 1 kąt prądu przed zwarciem faza C

9033 Prefault Va Mag [1] Wolty Zwarcie 1 amplituda napięcia przed zwarciem faza A

9035 Prefault Va Ang [1] Stopnie Zwarcie 1 kąt napięcia przed zwarciem faza A

9036 Prefault Vb Mag [1] Wolty Zwarcie 1 amplituda napięcia przed zwarciem faza B

Adres Nazwa FlexAnalog Jednostki Opis



APPENDIX A: ARGUMENTY FLEXANALOG ELEMENTY FLEXANALOG

C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL A-9

A9038 Prefault Vb Ang [1] Stopnie Zwarcie 1 kąt napięcia przed zwarciem faza B

9039 Prefault Vc Mag [1] Wolty Zwarcie 1 amplituda napięcia przed zwarciem faza C

9041 Prefault Vc Ang [1] Stopnie Zwarcie 1 kąt napięcia przed zwarciem faza C

9042 Fault Ia Mag [1] Ampery Zwarcie 1 amplituda prądu po zwarciu faza A

9044 Fault Ia Ang [1] Stopnie Zwarcie 1 kąt prądu po zwarciu faza A

9045 Fault Ib Mag [1] Ampery Zwarcie 1 amplituda prądu po zwarciu faza B

9047 Fault Ib Ang [1] Stopnie Zwarcie 1 kąt prądu po zwarciu faza B

9048 Fault Ic Mag [1 Ampery Zwarcie 1 amplituda prądu po zwarciu faza C

9050 Fault Ic Ang [1] Stopnie Zwarcie 1 kąt prądu po zwarciu faza C

9051 Fault Va Mag [1] Wolty Zwarcie 1 amplituda napięcia po zwarciu faza A

9053 Fault Va Ang [1] Stopnie Zwarcie 1 kąt napięcia po zwarciu faza A

9054 Fault Vb Mag [1] Wolty Zwarcie 1 amplituda napięcia po zwarciu faza B

9056 Fault Vb Ang [1] Stopnie Zwarcie 1 kąt napięcia po zwarciu faza B

9057 Fault Vc Mag [1] Wolty Zwarcie 1 amplituda napięcia po zwarciu faza C

9059 Fault Vc Ang [1] Stopnie Zwarcie 1 kąt napięcia po zwarciu faza C

9060 Fault Type [1] --- Zwarcie 1 typ

9061 Fault Location [1] --- Zwarcie 1 lokalizacja

9581 PMU 1 Va Mag Wolty Amplituda napięcia faza A synchrofazora 1

9583 PMU 1 Va Angle Stopnie Kąt napięcia faza A synchrofazora 1

9584 PMU 1 Vb Mag Wolty Amplituda napięcia faza B synchrofazora 1

9586 PMU 1 Vb Angle Stopnie Kąt napięcia faza B synchrofazora 1

9587 PMU 1 Vc Mag Wolty Amplituda napięcia faza C synchrofazora 1

9589 PMU 1 Vc Angle Stopnie Kąt napięcia faza C synchrofazora 1

9590 PMU 1 Vx Mag Wolty Amplituda napięcia pomocniczego zasilania synchrofazora 1

9592 PMU 1 Vx Angle Stopnie Kąt napięcia pomocniczego zasilania synchrofazora 1

9593 PMU 1 V1 Mag Wolty Amplituda składowej zgodnej napięcia synchrofazora 1

9595 PMU 1 V1 Angle Stopnie Kąt składowej zgodnej napięcia synchrofazora 1

9596 PMU 1 V2 Mag Wolty Amplituda składowej przeciwnej napięcia synchrofazora 1

9598 PMU 1 V2 Angle Stopnie Kąt składowej przeciwnej napięcia synchrofazora 1

9599 PMU 1 V0 Mag Wolty Amplituda składowej zerowej napięcia synchrofazora 1

9601 PMU 1 V0 Angle Stopnie Kąt składowej zerowej napięcia synchrofazora 1

9602 PMU 1 Ia Mag Ampery Amplituda prądu faza A synchrofazora 1

9604 PMU 1 Ia Angle Stopnie Kąt prądu faza A synchrofazora 1

9605 PMU 1 Ib Mag Ampery Amplituda prądu faza B synchrofazora 1

9607 PMU 1 Ib Angle Stopnie Kąt prądu faza B synchrofazora 1

9608 PMU 1 Ic Mag Ampery Amplituda prądu faza C synchrofazora 1

9610 PMU 1 Ic Angle Stopnie Kąt prądu faza C synchrofazora 1

9611 PMU 1 Ig Mag Ampery Amplituda prądu doziemnego synchrofazora 1

9613 PMU 1 Ig Angle Stopnie Kąt prądu doziemnego synchrofazora 1

9614 PMU 1 I1 Mag Ampery Amplituda składowej zgodnej prądu synchrofazora 1

9616 PMU 1 I1 Angle Stopnie Kąt składowej zgodnej prądu synchrofazora 1

9617 PMU 1 I2 Mag Ampery Amplituda składowej przeciwnej prądu synchrofazora 1

9619 PMU 1 I2 Angle Stopnie Kąt składowej przeciwnej prądu synchrofazora 1

9620 PMU 1 I0 Mag Ampery Amplituda składowej zerowej prądu synchrofazora 1

9622 PMU 1 I0 Angle Stopnie Kąt składowej zerowej prądu synchrofazora 1

9623 PMU 1 Freq Hz Częstotliwość synchrofazora 1

9625 PMU 1 df dt Hz/s Prędkość zmian częstotliwości synchrofazora 1
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9626 PMU 1 Conf Ch --- Licznik zmian konfiguracji synchrofazora 1

9631 PMU 2 Va Mag Wolty Amplituda napięcia faza A synchrofazora 2

9633 PMU 2 Va Angle Stopnie Kąt napięcia faza A synchrofazora 2

9634 PMU 2 Vb Mag Wolty Amplituda napięcia faza B synchrofazora 2

9636 PMU 2 Vb Angle Stopnie Kąt napięcia faza B synchrofazora 2

9637 PMU 2 Vc Mag Wolty Amplituda napięcia faza C synchrofazora 2

9639 PMU 2 Vc Angle Stopnie Kąt napięcia faza C synchrofazora 2

9640 PMU 2 Vx Mag Wolty Amplituda napięcia pomocniczego zasilania synchrofazora 2

9642 PMU 2 Vx Angle Stopnie Kąt napięcia pomocniczego zasilania synchrofazora 2

9643 PMU 2 V1 Mag Wolty Amplituda składowej zgodnej napięcia synchrofazora 2

9645 PMU 2 V1 Angle Stopnie Kąt składowej zgodnej napięcia synchrofazora 2

9646 PMU 2 V2 Mag Wolty Amplituda składowej przeciwnej napięcia synchrofazora 2

9648 PMU 2 V2 Angle Stopnie Kąt składowej przeciwnej napięcia synchrofazora 2

9649 PMU 2 V0 Mag Wolty Amplituda składowej zerowej napięcia synchrofazora 2

9651 PMU 2 V0 Angle Stopnie Kąt składowej zerowej napięcia synchrofazora 2

9652 PMU 2 Ia Mag Ampery Amplituda prądu faza A synchrofazora 2

9654 PMU 2 Ia Angle Stopnie Kąt prądu faza A synchrofazora 2

9655 PMU 2 Ib Mag Ampery Amplituda prądu faza B synchrofazora 2

9657 PMU 2 Ib Angle Stopnie Kąt prądu faza B synchrofazora 2

9658 PMU 2 Ic Mag Ampery Amplituda prądu faza C synchrofazora 2

9660 PMU 2 Ic Angle Stopnie Kąt prądu faza C synchrofazora 2

9661 PMU 2 Ig Mag Ampery Amplituda prądu doziemnego synchrofazora 2

9663 PMU 2 Ig Angle Stopnie Kąt prądu doziemnego synchrofazora 2

9664 PMU 2 I1 Mag Ampery Amplituda składowej zgodnej prądu synchrofazora 2

9666 PMU 2 I1 Angle Stopnie Kąt składowej zgodnej prądu synchrofazora 2

9667 PMU 2 I2 Mag Ampery Amplituda składowej przeciwnej prądu synchrofazora 2

9669 PMU 2 I2 Angle Stopnie Kąt składowej przeciwnej prądu synchrofazora 2

9670 PMU 2 I0 Mag Ampery Amplituda składowej zerowej prądu synchrofazora 2

9672 PMU 2 I0 Angle Stopnie Kąt składowej zerowej prądu synchrofazora 2

9673 PMU 2 Freq Hz Częstotliwość synchrofazora 2

9675 PMU 2 df dt Hz/s Prędkość zmian częstotliwości synchrofazora 2

9676 PMU 2 Conf Ch --- Licznik zmian konfiguracji synchrofazora 2

10848 Synchchk 1 Delta V Wolty Synchrokontrola 1 napięcie w układzie trójkąt

10850 Synchchk 1 Delta Phs Stopnie Synchrokontrola 1 faza w układzie trójkąt

10851 Synchchk 1 SSCP DPh Stopnie Synchrocheck 1 synchscope

10852 Synchchk 1 Delta F Hz Synchrokontrola 1 częstotliwość w układzie trójkąt

10853 Synchchk 1 V1 Mag Wolty Synchrocheck 1 V1 mag

10855 Synchchk 1 V1 Ang Stopnie Synchrocheck 1 V1 angle

10856 Synchchk 1 V2 Mag Wolty Synchrocheck 1 V2 mag

10858 Synchchk 1 V2 Ang Stopnie Synchrocheck 1 V2 angle

10859 Synchchk 1 V2’ Mag Wolty Synchrocheck 1 V2_mag

10861 Synchchk 1 V2’ Ang Stopnie Synchrocheck 1 V2_angle

10862 Synchchk 1 Delta’ Phs Stopnie Synchrocheck 1 delta_phase

10863 Synchchk 1 SSCP DPh’ Stopnie Synchrocheck 1 _synchscope

10864 Synchchk 2 Delta V Wolty Synchrokontrola 2 napięcie w układzie trójkąt

10866 Synchchk 2 Delta Phs Stopnie Synchrokontrola 2 faza w układzie trójkąt

10867 Synchchk 2 SSCP DPh Stopnie Synchrocheck 2 synchscope
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A10868 Synchchk 2 Delta F Hz Synchrokontrola 2 częstotliwość w układzie trójkąt

10869 Synchchk 2 V1 Mag Wolty Synchrocheck 2 V1 mag

10871 Synchchk 2 V1 Ang Stopnie Synchrocheck 2 V1 angle

10872 Synchchk 2 V2 Mag Wolty Synchrocheck 2 V2 mag

10874 Synchchk 2 V2 Ang Stopnie Synchrocheck 2 V2 angle

10875 Synchchk 2 V2’ Mag Wolty Synchrocheck 2 V2_mag

10877 Synchchk 2 V2’ Ang Stopnie Synchrocheck 2 V2_angle

10878 Synchchk 2 Delta’ Phs Stopnie Synchrocheck 2 delta_phase

10879 Synchchk 2 SSCP DPh’ Stopnie Synchrocheck 2 _synchscope

10880 Synchchk 3 Delta V Wolty Synchrokontrola 3 napięcie w układzie trójkąt

10882 Synchchk 3 Delta Phs Stopnie Synchrokontrola 3 faza w układzie trójkąt

10883 Synchchk 3 SSCP DPh Stopnie Synchrocheck 3 synchscope

10884 Synchchk 3 Delta F Wolty Synchrokontrola 3 częstotliwość w układzie trójkąt

10885 Synchchk 3 V1 Mag Wolty Synchrocheck 3 V1 mag

10887 Synchchk 3 V1 Ang Stopnie Synchrocheck 3 V1 angle

10888 Synchchk 3 V2 Mag Wolty Synchrocheck 3 V2 mag

10890 Synchchk 3 V2 Ang Stopnie Synchrocheck 3 V2 angle

10891 Synchchk 3 V2’ Mag Wolty Synchrocheck 3 V2_mag

10893 Synchchk 3 V2’ Ang Stopnie Synchrocheck 3 V2_angle

10894 Synchchk 3 Delta’ Phs Stopnie Synchrocheck 3 delta_phase

10895 Synchchk 3 SSCP DPh’ Stopnie Synchrocheck 3 _synchscope

10896 Synchchk 4 Delta V Wolty Synchrokontrola 4 napięcie w układzie trójkąt

10898 Synchchk 4 Delta Phs Stopnie Synchrokontrola 4 faza w układzie trójkąt

10899 Synchchk 4 SSCP DPh Stopnie Synchrocheck 4 synchscope

10900 Synchchk 4 Delta F Hz Synchrokontrola 4 częstotliwość w układzie trójkąt

10901 Synchchk 4 V1 Mag Wolty Synchrocheck 4 V1 mag

10903 Synchchk 4 V1 Ang Stopnie Synchrocheck 4 V1 angle

10904 Synchchk 4 V2 Mag Wolty Synchrocheck 4 V2 mag

10906 Synchchk 4 V2 Ang Stopnie Synchrocheck 4 V2 angle

10907 Synchchk 4 V2’ Mag Wolty Synchrocheck 4 V2_mag

10909 Synchchk 4 V2’ Ang Stopnie Synchrocheck 4 V2_angle

10910 Synchchk 4 Delta’ Phs Stopnie Synchrocheck 4 delta_phase

10911 Synchchk 4 SSCP DPh’ Stopnie Synchrocheck 4 _synchscope

10912 Synchchk 5 Delta V Wolty Synchrokontrola 5 napięcie w układzie trójkąt

10914 Synchchk 5 Delta Phs Stopnie Synchrokontrola 5 faza w układzie trójkąt

10915 Synchchk 5 SSCP DPh Stopnie Synchrocheck 5 synchscope

10916 Synchchk 5 Delta F Hz Synchrokontrola 5 częstotliwość w układzie trójkąt

10917 Synchchk 5 V1 Mag Wolty Synchrocheck 5 V1 mag

10919 Synchchk 5 V1 Ang Stopnie Synchrocheck 5 V1 angle

10920 Synchchk 5 V2 Mag Wolty Synchrocheck 5 V2 mag

10922 Synchchk 5 V2 Ang Stopnie Synchrocheck 5 V2 angle

10923 Synchchk 5 V2’ Mag Wolty Synchrocheck 5 V2_mag

10925 Synchchk 5 V2’ Ang Stopnie Synchrocheck 5 V2_angle

10926 Synchchk 5 Delta’ Phs Stopnie Synchrocheck 5 delta_phase

10927 Synchchk 5 SSCP DPh’ Stopnie Synchrocheck 5 _synchscope

10928 Synchchk 6 Delta V Wolty Synchrokontrola 6 napięcie w układzie trójkąt

10930 Synchchk 6 Delta Phs Stopnie Synchrokontrola 6 faza w układzie trójkąt
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A
10931 Synchchk 6 SSCP DPh Stopnie Synchrocheck 6 synchscope

10932 Synchchk 6 Delta F Hz Synchrokontrola 6 częstotliwość w układzie trójkąt

10933 Synchchk 6 V1 Mag Wolty Synchrocheck 6 V1 mag

10935 Synchchk 6 V1 Ang Stopnie Synchrocheck 6 V1 angle

10936 Synchchk 6 V2 Mag Wolty Synchrocheck 6 V2 mag

10938 Synchchk 6 V2 Ang Stopnie Synchrocheck 6 V2 angle

10939 Synchchk 6 V2’ Mag Wolty Synchrocheck 6 V2_mag

10941 Synchchk 6 V2’ Ang Stopnie Synchrocheck 6 V2_angle

10942 Synchchk 6 Delta’ Phs Stopnie Synchrocheck 6 delta_phase

10943 Synchchk 6 SSCP DPh’ Stopnie Synchrocheck 6 _synchscope

10944 Synchchk 7 Delta V Wolty Synchrokontrola 7 napięcie w układzie trójkąt

10946 Synchchk 7 Delta Phs Stopnie Synchrokontrola 7 faza w układzie trójkąt

10947 Synchchk 7 SSCP DPh Stopnie Synchrocheck 7 synchscope

10948 Synchchk 7 Delta F Hz Synchrokontrola 7 częstotliwość w układzie trójkąt

10949 Synchchk 7 V1 Mag Wolty Synchrocheck 7 V1 mag

10951 Synchchk 7 V1 Ang Stopnie Synchrocheck 7 V1 angle

10952 Synchchk 7 V2 Mag Wolty Synchrocheck 7 V2 mag

10954 Synchchk 7 V2 Ang Stopnie Synchrocheck 7 V2 angle

10955 Synchchk 7 V2’ Mag Wolty Synchrocheck 7 V2_mag

10957 Synchchk 7 V2’ Ang Stopnie Synchrocheck 7 V2_angle

10958 Synchchk 7 Delta’ Phs Stopnie Synchrocheck 7 delta_phase

10959 Synchchk 7 SSCP DPh’ Stopnie Synchrocheck 7 _synchscope

10960 Synchchk 8 Delta V Wolty Synchrokontrola 8 napięcie w układzie trójkąt

10962 Synchchk 8 Delta Phs Stopnie Synchrokontrola 8 faza w układzie trójkąt

10963 Synchchk 8 SSCP DPh Stopnie Synchrocheck 8 synchscope

10964 Synchchk 8 Delta F Hz Synchrokontrola 8 częstotliwość w układzie trójkąt

10965 Synchchk 8 V1 Mag Wolty Synchrocheck 8 V1 mag

10967 Synchchk 8 V1 Ang Stopnie Synchrocheck 8 V1 angle

10968 Synchchk 8 V2 Mag Wolty Synchrocheck 8 V2 mag

10970 Synchchk 8 V2 Ang Stopnie Synchrocheck 8 V2 angle

10971 Synchchk 8 V2’ Mag Wolty Synchrocheck 8 V2_mag

10973 Synchchk 8 V2’ Ang Stopnie Synchrocheck 8 V2_angle

10974 Synchchk 8 Delta’ Phs Stopnie Synchrocheck 8 delta_phase

10975 Synchchk 8 SSCP DPh’ Stopnie Synchrocheck 8 _synchscope

10976 Synchchk 9 Delta V Wolty Synchrokontrola 9 napięcie w układzie trójkąt

10978 Synchchk 9 Delta Phs Stopnie Synchrokontrola 9 faza w układzie trójkąt

10979 Synchchk 9 SSCP DPh Stopnie Synchrocheck 9 synchscope

10980 Synchchk 9 Delta F Hz Synchrokontrola 9 częstotliwość w układzie trójkąt

10981 Synchchk 9 V1 Mag Wolty Synchrocheck 9 V1 mag

10983 Synchchk 9 V1 Ang Stopnie Synchrocheck 9 V1 angle

10984 Synchchk 9 V2 Mag Wolty Synchrocheck 9 V2 mag

10986 Synchchk 9 V2 Ang Stopnie Synchrocheck 9 V2 angle

10987 Synchchk 9 V2’ Mag Wolty Synchrocheck 9 V2_mag

10989 Synchchk 9 V2’ Ang Stopnie Synchrocheck 9 V2_angle

10990 Synchchk 9 Delta’ Phs Stopnie Synchrocheck 9 delta_phase

10991 Synchchk 9 SSCP DPh’ Stopnie Synchrocheck 9 _synchscope

10992 Synchchk 10Delta V Wolty Synchrokontrola 10 napięcie w układzie trójkąt
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A10994 Synchchk 10Delta Phs Stopnie Synchrokontrola 10 faza w układzie trójkąt

10995 Synchchk 10SSCP DPh Stopnie Synchrocheck 10 synchscope

10996 Synchchk 10Delta F Hz Synchrokontrola 10 częstotliwość w układzie trójkąt

10997 Synchchk 10V1 Mag Wolty Synchrocheck 10 V1 mag

10999 Synchchk 10V1 Ang Stopnie Synchrocheck 10 V1 angle

11000 Synchchk 10V2 Mag Wolty Synchrocheck 10 V2 mag

11002 Synchchk 10V2 Ang Stopnie Synchrocheck 10 V2 angle

11003 Synchchk 10V2’ Mag Wolty Synchrocheck 10 V2_mag

11005 Synchchk 10V2’ Ang Stopnie Synchrocheck 10 V2_angle

11006 Synchchk 10Delta’ Phs Stopnie Synchrocheck 10 delta_phase

11007 Synchchk 10SSCP DPh’ Stopnie Synchrocheck 10 _synchscope

12032 Brk 1 Acc Arc Amp A kA2-cyc Breaker 1 Acc arcing amp phase A

12034 Brk 1 Acc Arc Amp B kA2-cyc Breaker 1 Acc arcing amp phase B

12036 Brk 1 Acc Arc Amp C kA2-cyc Breaker 1 Acc arcing amp phase C

12038 Brk 1 Op Time A ms Wyłącznik 1 czas zadziałania faza A

12039 Brk 1 Op Time B ms Wyłącznik 1 czas zadziałania faza B

12040 Brk 1 Op Time C ms Wyłącznik 1 czas zadziałania faza C

12041 Brk 1 Op Time ms Wyłącznik 1 czas zadziałania

12042 Brk 1 Arc Amp A kA2-cyc Wyłącznik 1 prąd łuku faza A

12044 Brk 1 Arc Amp B kA2-cyc Wyłącznik 1 prąd łuku faza B

12046 Brk 1 Arc Amp C kA2-cyc Wyłącznik 1 prąd łuku faza C

12048 Brk 1 Amp Max A kA2-cyc Breaker 1 amp max phase A

12050 Brk 1 Amp Max B kA2-cyc Breaker 1 amp max phase B

12052 Brk 1 Amp Max C kA2-cyc Breaker 1 amp max phase C

12054 Brk 2 Acc Arc Amp A kA2-cyc Breaker 2 Acc arcing amp phase A

12056 Brk 2 Acc Arc Amp B kA2-cyc Breaker 2 Acc arcing amp phase B

12058 Brk 2 Acc Arc Amp C kA2-cyc Breaker 2 Acc arcing amp phase C

12060 Brk 2 Op Time A ms Wyłącznik 2 czas zadziałania faza A

12061 Brk 2 Op Time B ms Wyłącznik 2 czas zadziałania faza B

12062 Brk 2 Op Time C ms Wyłącznik 2 czas zadziałania faza C

12063 Brk 2 Op Time ms Wyłącznik 2 czas zadziałania

12064 Brk 2 Arc Amp A kA2-cyc Wyłącznik 2 prąd łuku faza A

12066 Brk 2 Arc Amp B kA2-cyc Wyłącznik 2 prąd łuku faza B

12068 Brk 2 Arc Amp C kA2-cyc Wyłącznik 2 prąd łuku faza C

12070 Brk 2 Amp Max A kA2-cyc Breaker 2 amp max phase A

12072 Brk 2 Amp Max B kA2-cyc Breaker 2 amp max phase B

12074 Brk 2 Amp Max C kA2-cyc Breaker 2 amp max phase C

12306 Oscill Num Triggers --- Oscylografia liczba wyzwoleń

13504 DCmA Ip 1 mA Wartość rzeczywista wejścia DCmA 1

13506 DCmA Ip 2 mA Wartość rzeczywista wejścia DCmA 2

13508 DCmA Ip 3 mA Wartość rzeczywista wejścia DCmA 3

13510 DCmA Ip 4 mA Wartość rzeczywista wejścia DCmA 4

13512 DCmA Ip 5 mA Wartość rzeczywista wejścia DCmA 5

13514 DCmA Ip 6 mA Wartość rzeczywista wejścia DCmA 6

13516 DCmA Ip 7 mA Wartość rzeczywista wejścia DCmA 7

13518 DCmA Ip 8 mA Wartość rzeczywista wejścia DCmA 8

13520 DCmA Ip 9 mA Wartość rzeczywista wejścia DCmA 9
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13522 DCmA Ip 10 mA Wartość rzeczywista wejścia DCmA 10

13524 DCmA Ip 11 mA Wartość rzeczywista wejścia DCmA 11

13526 DCmA Ip 12 mA Wartość rzeczywista wejścia DCmA 12

13528 DCmA Ip 13 mA Wartość rzeczywista wejścia DCmA 13

13530 DCmA Ip 14 mA Wartość rzeczywista wejścia DCmA 14

13532 DCmA Ip 15 mA Wartość rzeczywista wejścia DCmA 15

13534 DCmA Ip 16 mA Wartość rzeczywista wejścia DCmA 16

13536 DCmA Ip 17 mA Wartość rzeczywista wejścia DCmA 17

13538 DCmA Ip 18 mA Wartość rzeczywista wejścia DCmA 18

13540 DCmA Ip 19 mA Wartość rzeczywista wejścia DCmA 19

13542 DCmA Ip 20 mA Wartość rzeczywista wejścia DCmA 20

13544 DCmA Ip 21 mA Wartość rzeczywista wejścia DCmA 21

13546 DCmA Ip 22 mA Wartość rzeczywista wejścia DCmA 22

13548 DCmA Ip 23 mA Wartość rzeczywista wejścia DCmA 23

13550 DCmA Ip 24 mA Wartość rzeczywista wejścia DCmA 24

13552 RTD Ip 1 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 1

13553 RTD Ip 2 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 2

13554 RTD Ip 3 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 3

13555 RTD Ip 4 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 4

13556 RTD Ip 5 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 5

13557 RTD Ip 6 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 6

13558 RTD Ip 7 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 7

13559 RTD Ip 8 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 8

13560 RTD Ip 9 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 9

13561 RTD Ip 10 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 10

13562 RTD Ip 11 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 11

13563 RTD Ip 12 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 12

13564 RTD Ip 13 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 13

13565 RTD Ip 14 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 14

13566 RTD Ip 15 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 15

13567 RTD Ip 16 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 16

13568 RTD Ip 17 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 17

13569 RTD Ip 18 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 18

13570 RTD Ip 19 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 19

13571 RTD Ip 20 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 20

13572 RTD Ip 21 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 21

13573 RTD Ip 22 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 22

13574 RTD Ip 23 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 23

13575 RTD Ip 24 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 24

13576 RTD Ip 25 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 25

13577 RTD Ip 26 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 26

13578 RTD Ip 27 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 27

13579 RTD Ip 28 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 28

13580 RTD Ip 29 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 29

13581 RTD Ip 30 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 30

13582 RTD Ip 31 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 31

13583 RTD Ip 32 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 32

Adres Nazwa FlexAnalog Jednostki Opis
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A13584 RTD Ip 33 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 33

13585 RTD Ip 34 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 34

13586 RTD Ip 35 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 35

13587 RTD Ip 36 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 36

13588 RTD Ip 37 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 37

13589 RTD Ip 38 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 38

13590 RTD Ip 39 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 39

13591 RTD Ip 40 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 40

13592 RTD Ip 41 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 41

13593 RTD Ip 42 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 42

13594 RTD Ip 43 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 43

13595 RTD Ip 44 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 44

13596 RTD Ip 45 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 45

13597 RTD Ip 46 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 46

13598 RTD Ip 47 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 47

13599 RTD Ip 48 --- Wartość rzeczywista wejścia RTD 48

13600 Ohm Inputs 1 Value Ω Wartość Wejścia 1 ohm

13601 Ohm Inputs 2 Value Ω Wartość Wejścia 2 ohm

14189 PTP–IRIG-B Delta ns Czas PTP minus czas IRIG-B

24432 Communications Group --- Grupa komunikacji

24447 Active Setting Group --- Bieżąca grupa ustawień

32768 Tracking Frequency Hz Śledzenie częstotliwości na zacisku

39168 FlexElement 1 Value --- Wartość rzeczywista FlexElement 1

39170 FlexElement 2 Value --- Wartość rzeczywista FlexElement 2

39172 FlexElement 3 Value --- Wartość rzeczywista FlexElement 3

39174 FlexElement 4 Value --- Wartość rzeczywista FlexElement 4

39176 FlexElement 5 Value --- Wartość rzeczywista FlexElement 5

39178 FlexElement 6 Value --- Wartość rzeczywista FlexElement 6

39180 FlexElement 7 Value --- Wartość rzeczywista FlexElement 7

39182 FlexElement 8 Value --- Wartość rzeczywista FlexElement 8

41138 V0 3rd Harmonic 1 Wolty 3 harmoniczna VTFF 1 V0

41140 V0 3rd Harmonic 2 Wolty 3 harmoniczna VTFF 2 V0

41142 V0 3rd Harmonic 3 Wolty 3 harmoniczna VTFF 3 V0

41144 V0 3rd Harmonic 4 Wolty 3 harmoniczna VTFF 4 V0

41146 V0 3rd Harmonic 5 Wolty 3 harmoniczna VTFF 5 V0

41148 V0 3rd Harmonic 6 Wolty 3 harmoniczna VTFF 6 V0

45584 RxGOOSE Analog 1 --- RxGOOSE analog input 1

45586 RxGOOSE Analog 2 --- RxGOOSE analog input 2

45588 RxGOOSE Analog 3 --- RxGOOSE analog input 3

45590 RxGOOSE Analog 4 --- RxGOOSE analog input 4

45592 RxGOOSE Analog 5 --- RxGOOSE analog input 5

45594 RxGOOSE Analog 6 --- RxGOOSE analog input 6

45596 RxGOOSE Analog 7 --- RxGOOSE analog input 7

45598 RxGOOSE Analog 8 --- RxGOOSE analog input 8

45600 RxGOOSE Analog 9 --- RxGOOSE analog input 9

45602 RxGOOSE Analog 10 --- RxGOOSE analog input 10

45604 RxGOOSE Analog 11 --- RxGOOSE analog input 11

Adres Nazwa FlexAnalog Jednostki Opis
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45606 RxGOOSE Analog 12 --- RxGOOSE analog input 12

45608 RxGOOSE Analog 13 --- RxGOOSE analog input 13

45610 RxGOOSE Analog 14 --- RxGOOSE analog input 14

45612 RxGOOSE Analog 15 --- RxGOOSE analog input 15

45614 RxGOOSE Analog 16 --- RxGOOSE analog input 16

45616 RxGOOSE Analog 17 --- RxGOOSE analog input 17

45618 RxGOOSE Analog 18 --- RxGOOSE analog input 18

45620 RxGOOSE Analog 19 --- RxGOOSE analog input 19

45622 RxGOOSE Analog 20 --- RxGOOSE analog input 20

45624 RxGOOSE Analog 21 --- RxGOOSE analog input 21

45626 RxGOOSE Analog 22 --- RxGOOSE analog input 22

45628 RxGOOSE Analog 23 --- RxGOOSE analog input 23

45630 RxGOOSE Analog 24 --- RxGOOSE analog input 24

45632 RxGOOSE Analog 25 --- RxGOOSE analog input 25

45634 RxGOOSE Analog 26 --- RxGOOSE analog input 26

45636 RxGOOSE Analog 27 --- RxGOOSE analog input 27

45638 RxGOOSE Analog 28 --- RxGOOSE analog input 28

45640 RxGOOSE Analog 29 --- RxGOOSE analog input 29

45642 RxGOOSE Analog 30 --- RxGOOSE analog input 30

45644 RxGOOSE Analog 31 --- RxGOOSE analog input 31

45646 RxGOOSE Analog 32 --- RxGOOSE analog input 32

61439 PMU Num Triggers --- Synchrofazor zapisujący liczbę wyzwoleń

Adres Nazwa FlexAnalog Jednostki Opis



C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL B-1

C60 Breaker Protection System

Appendix B: Konfiguracja serwera RADIUS

Konfiguracja serwera RADIUS

W tym załączniku opisano konfigurowanie serwera RADIUS dla uwierzytelniania użytkowników.

B.1  Konfiguracja serwera RADIUS
W poniższym przykładzie  przedstawiono procedurę konfiguracji prostego serwera RADIUS. Zainstalować 
oprogramowanie serwera RADIUS na oddzielnym komputerze. W tym przykładzie korzystamy z oprogramowania 
FreeRADIUS firmy zewnętrznej.

1. Pobrać i zainstalować serwer FreeRADIUS z www.freeradius.net jako serwer RADIUS. Jest to instalacja 32-bitowa dla 
systemu Windows, która działa. Gdyby inne narzędzie innej firmy nie zadziałało, proszę skorzystać z oprogramowania 
FreeRADIUS z freeradius.net.

2. Otworzyć plik radius.conf w folderze <Path_to_Radius>\etc\raddb, odnaleźć pole „bind_address” i wprowadzić adres 
IP serwera RADIUS. Przykład:

bind_address = 10.14.61.109

Jest potrzebny edytor tekstu, jak EditPad Lite obsługujący bezpośrednią edycję i zapisywanie kodowań UNIX i linii 
podziałów.

3. W pliku users.conf w folderze <Path_to_Radius>\etc\raddb dodać następujący tekst, by skonfigurować użytkownika 
„Tester” z rolą administratora.

Tester               User-Password == "testpw"

                     GE-PDC-USER-Role = Administrator,

4. W pliku clients.conf w foldrze <Path_to_Radius>\etc\raddb dodać następujący teks, by zdefiniować UR jako klienta 
RADIUS, gdzie adres IP klienta wynosi 10.0.0.2, maska podsieci 255.255.255.0, tajny klucz udostępniony podany tutaj 
jest także skonfigurowany w urządzeniu UR, by zapewnić pomyślne uwierzytelnianie, a krótka nazwa to to krótki, 
opcjonalny alias, który można użyć zamiast adresu IP.

client 10.0.0.2/24 {

secret = testing123

shortname = private-network-1
}

5. W folderze <Path_to_Radius>\etc\raddb utworzyć plik o nazwie dictionary.ge i dodać następujący tekst.
# ##########################################################
#  GE VSAs

############################################################

VENDOR                          GE               2910

http://freeradius.net
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# Management authorization
BEGIN-VENDOR                    GE

# Role ID
ATTRIBUTE                       GE-UR-Role        1             integer

# GE-UR-ROLE values
VALUE GE-UR-Role                Administrator     1

VALUE GE-UR-Role                Supervisor        2

VALUE GE-UR-Role                Engineer          3
VALUE GE-UR-Role                Operator          4

VALUE GE-UR-Role                Observer          5

END-VENDOR                      GE

#############################################################

6. W pliku słownika w folderze <Path_to_Radius>\etc\raddb dodać następującą linię:
$INCLUDE dictionary.ge

Plik może wyglądać następująco:
$INCLUDE ../shareéfreeradius/dictionary
$INCLUDE dictionary.ge

7. Po raz pierwszy uruchomić serwer RADIUS w trybie debugowania, aby upewnić się, że nie ma żadnych błędów 
kompilacji.

<Path_to_Radius>/start_radiusd_debug.bat

8. Skonfigurować parametry RADIUS w UR następująco.

8.1. Przy logowaniu wybrać Device dla Authentication Type i ustawić Administrator jako User Name. Domyślne 
hasło to „ChangeMe1#”

8.2. Przejść do Settings > Product Setup > Security. Skonfigurować adres IP i porty dla serwera RADIUS. 
Pozostawić pole GE vendor ID na domyślnej wartości 2910. Uaktualnić tajny klucz udostępniony RADIUS, jak 
podano w pliku clients.conf. Restart the relay for the IP address and port changes to take effect.

9. Sprawdzić działanie. Zalogować się do oprogramowania UR w następujący sposób. W oknie logowania wybrać Server 
jako Authentication Type (rodzaj uwierzytelniania), wprowadzić nazwę użytkownika (na przykład Tester i hasło 
„testpw”). Sprawdzić, czy w pliku logów serwera RADIUS znajduje się linia "Access-Accept".

Przypominamy, że gdyby narzędzie innej firmy nie zadziałało, proszę skorzystać z oprogramowania FreeRADIUS 
z freeradius.net.
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Interfejs wiersza poleceń

W tym dodatku przedstawiono dostęp do oprogramowania za pomocą wiersza poleceń.

C.1  Interfejs wiersza poleceń
SetupCLI to interfejs wiersza poleceń do komunikacji z oprogramowaniem EnerVista UR Setup do konfiguracji 
przekaźników uniwersalnych. Polecenia można wysyłać z wiersza poleceń systemu DOS lub pliku wsadowego systemu 
Windows.

Interfejs jest instalowany z oprogramowaniem EnerVista. Jego domyślna lokalizacja jest podobna do
C:\Program Files\EnerVista\Tools\SetupCLI

Oprogramowanie EnerVista musi być zainstalowane na komputerze w celu uruchomienia interfejsu wiersza poleceń. 
Interfejs wiersza poleceń nie zapewnia zdalnego połączenia z komputerem z oprogramowaniem EnerVista.

Elementy do zapamiętania są następujące:

• Współpracuje z programem EnerVista UR Setup w wersji 6.10 i nowszej

• Dostępne tylko w języku angielskim

• Graficzny interfejs użytkownika oprogramowania nie jest dostępny jednocześnie z interfejsem wiersza poleceń

• Nie obsługuje poleceń współbieżnych

• Ma ograniczoną funkcjonalność CyberSentry

• Nie współpracuje z programem UR Engineer

• Nie działa, gdy włączono zabezpieczenia EnerVista UR Setup, co oznacza, że wymagane jest logowanie

Składnia komend jest następująca:

• Wyrażenia zawarte w [ ] są opcjonalne

• Wartości ujęte w < > zostaną zastąpione wartościami użytkownika

• <Application> zostaje zastąpione przez oprogramowanie EnerVista w celu odebrania polecenia. Użyj „URPC” dla 
konfiguracji EnerVista UR.

• <device> to nazwa urządzenia UR, wyświetlana w polu Nazwa urządzenia w oknie Ustawienia urządzenia 
i wyświetlana w oknie online. Używaj cudzysłowów ze spacjami, np. "B30 Belfort"

• „-s” można użyć z dowolnym poleceniem, aby wyłączyć komunikaty o błędach

• Wszystkie polecenia, ich zwaracane kody i opis błędu są rejestrowane w pliku 
C:\ProgramData\EnerVista\Tools\SetupCLI\SetupCLI.log
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• Po włączeniu konta osoby nadzorującej ustawienie „Lock Relay” nalezy najpierw zmienić na „No,” aby można było 
użyć polecenia putsettings, inservice lub reboot. Tego ustawienia nie można zmienić za pomocą interfejsu wiersza 
poleceń.

• Użyj cudzysłowów (""), aby zamknąć dowolny parametr zawierający spację

• W poleceniach, opcjach i parametrach rozróżniana jest wielkość liter

• Wszystkie polecenia mają zwracany kod 0-255. 0 oznacza sukces, a 1-255 oznacza różne błędy

• Jeśli SetupCLI jest zautomatyzowany (w pliku wsadowym), upewnij się, że działa tylko jednen plik wsadowy w danym 
momencie. SetupCLI nie obsługuje poleceń współbieżnych

Aby uruchomić interfejs wiersza poleceń:

1. W systemie Windows kliknij przycisk Start, wpisz cmd i naciśnij klawisz Enter. Po wyświetleniu monitu o zezwolenie 
otworzy się okno poleceń systemu Windows.

2. Wpisz SetupCLI, a następnie wykonaj działanie. Przykładem użycia jest wpisanie „SetupCLI -h”, aby wyświetlić 
pomoc, w szczególności polecenia i wyjaśnienia tutaj opisane.

Figure C-1: Interfejs wiersza poleceń działa w oknie poleceń

SetupCLI -h

Wyświetl pomoc.

Wyświetla tutaj streszczenie treści.

SetupCLI <Application> start [-c] [-s]

Uruchom aplikację o nazwie <Aplikacja>.

Aby rozpocząć w trybie klienta, który jest graficznym interfejsem użytkownika, należy włączyć opcję "-c". Przed użyciem 
oprogramowanie musi być bezczynne bez otwartych okien. Każda aktywność lub otwarte okna mogą powodować 
nieoczekiwane zachowanie. W trybie klienta nie używaj funkcji Site Management serwisu Launchpad.

Aby pominąć błędy, użyj opcji opcję -s.

Przykład: SetupCLI URPC start -c

SetupCLI <Application> exit [-s]

Zamknij aplikację o nazwie <Aplikacja>.

Przykład: SetupCLI URPC exit

SetupCLI <Application> login -d <device> [-A <authentication type>] [-a <account>] -w <password> [-s]

Uwierzytelnij za pomocą urządzenia <device>, używając hasła <password>.
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Dla urządzeń innych niż CyberSentry — Ustaw <authentication type> na „traditional.” Zwróć uwagę, że <authentication 
type> domyślnie jest "traditional" , jeśli nie jest określony. Ustaw <account> na "COMMANDS" lub "SETTINGS". Jeśli nie 
podano, używane jest konto SETTINGS.

Przykład: SetupCLI URPC login -d "C30 Melbourne" -A traditional -a SETTINGS -w 1password1

Przykład pliku wsadowego sprawdzającego błąd (ten plik wsadowy stosuje standardowe operacje na plikach 
wsadowych do sprawdzenia kodu zwrotnego (ERRORLEVEL) i przejścia do procedury obsługi błędów):

SetupCLI URPC start
SetupCLI URPC login -d demoDevice -a SETTINGS -w WrongPassword -A traditional
IF NOT ERRORLEVEL 0 GOTO FAILED
SetupCLI URPC putsettings -d demoDevice  -f "example file.urs"
SetupCLI URPC inservice -d demoDevice 
SetupCLI URPC reboot -d demoDevice
SetupCLI URPC exit
exit

:FAILED
echo Please try again
exit

W przypadku urządzeń CyberSentry z lokalnym uwierzytelnianiem — Ustaw <authentication type> na "local". Ustaw 
<account> na "Supervisor", "Administrator", "Engineer", "Operator", lub "Observer".

W przypadku urządzeń CyberSentry z uwierzytelnianiem RADIUS — Ustaw <authentication type> to "radius". Ustaw 
<account> na koncie użytkownika na serwerze RADIUS.

SetupCLI <Application> logout -d <device> [-s] 

Wyloguj się z urządzenia <device>.

Przykład: SetupCLI URPC logout -d C30

SetupCLI <Application> getsettings -d <device> -f <File> [-s]

Odczytaj ustawienia z urządzenia <device> i zapisz je w pliku .urs <File>. Plik <File> nie może już istnieć. Domyślna 
ścieżka do pliku wyjściowego to C:\Users\Public\Public Documents\GE Power Management\URPC\Data

Przykład: SetupCLI URPC getsettings -d C30 -f "C30 Markham.urs"

Przykład pliku wsadowego do pobrania pliku ustawień:

SetupCLI URPC start
SetupCLI URPC getsettings -d demoDevice -f C:\example.urs 
SetupCLI URPC exit

Przykład pliku wsadowego do pobrania pliku ustawień z przekaźnika wymagającego uwierzytelniania RADIUS:

SetupCLI URPC start
SetupCLI URPC login -d demoDevice -a %1 -w %2 -A radius
SetupCLI URPC getsettings -d demoDevice -f "example file.urs"
SetupCLI URPC logout -d demoDevice
SetupCLI URPC exit

Mimo, że nazwa użytkownika i hasło mogły zostać wprowadzone w tym pliku wsadowym, spowodowałoby to 
zagrożenie bezpieczeństwa. Pliki wsadowe umożliwiają przekazywanie parametrów środowiska wykonawczego 
i odwoływanie się do nich w skrypcie jako %1, %2 i tak dalej. Na przykład, jeśli ten plik nazywa się example.bat, 
wywołuje się go w następujący sposób:  "example.bat MyUserName MyPassword" 
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SetupCLI <Application> putsettings -d <device> -f <File> [-s]

Zapisz plik ustawień <File> w urządzeniu <device>.

W przypadku urządzeń CyberSentry polecenie putsettings jest obsługiwane tylko dla użytkowników z rolą 
"Administrator".

Przykład: SetupCLI URPC putsettings -d C30 -f "C30 Markham.urs"

SetupCLI <Application> compare -f <File1> -r <File2> -o <OutputFile> [-s]

Porównaj pliki ustawień <File1> i <File2> i zapisz dane wyjściowe do <OutputFile>.

Przykład: SetupCLI URPC compare -f may.urs -r september.urs -o compared.txt

Przykład pliku wsadowego, który pobiera plik ustawień, porównuje go z istniejącym plikiem ustawień i otwiera wynikowy 
plik porównania:

SetupCLI URPC start
SetupCLI URPC getsettings -d demoDevice  -f devicefile.urs
SetupCLI URPC compare -f existingfile.urs -r devicefile.urs -o output.txt

Dane wyjściowe są podobne do następujących:
Porównanie pliku ustawień aaa.urs: C:\Users\Public\Public Documents\GE Power Management\URPC\Data\ with 
bbb.urs : C:\Users\Public\Public Documents\GE Power Management\URPC\Data\

  #      Setting Name                    (Group,Module,Item)   Value

    1 + Default Message Timeout                (1,1,1) = 299 s
    2 - Default Message Timeout                 (1,1,1) = 300 s
    3 + Flash Message Time                          (1,1,1) = 0.9 s
    4 - Flash Message Time                           (1,1,1) = 1.0 s

SetupCLI <Application> inservice -d <device> [-n] [-s]

Włącz urządzenie do użytku. Włącz opcję -n, aby wyłączyć urządzenie.

Przykład: SetupCLI URPC inservice -d C30

SetupCLI <Application> reboot -d <device> [-s]

Zrestartuj przekaźnik <device>. Jest to konieczne po zmianie ustawień IEC 61850 i ustawień źródła agregatora.

Przykład: SetupCLI URPC reboot -d "C30_Instanbul"

SetupCLI <Application> adddevice -I <IP Address> -S <Slave Address> -P <Modbus Port>

Połącz się z urządzeniem, używając jego adresu IP, adresu slave i portu Modbus. Pokaż urządzenie w interfejsie EnerVista 
w obszarze SetupCLI jako DEV@SETUP_CLI.

Oprogramowanie EnerVista do konfiguracji przekaźników uniwersalnych od 7.30 obsługuje to polecenie.
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Figure C-2: Urządzenie dodane za pomocą adresu IP

Urządzenie nosi nazwę DEV@SETUP_CLI, która jest stosowana jako nazwa urządzenia wymagana przez parametr 
<device> innych poleceń SetupCLI.

Nazwa urządzenia DEV@SETUP_CLI jest zawsze przypisywana do urządzenia, które jest podłączone ostatnio, wykonując 
polecenie "adddevice". Oznacza to, że aplikacja obsługuje tylko jedno urządzenie nazwane jako DEV@SETUP_CLI, 
a komenda "adddevice" rozłącza / usuwa urządzenie DEV@SETUP_CLI, które było wcześniej połączone przez wykonanie 
polecenia "adddevice".

Nazwa urządzenia DEV@SETUP_CLI nigdy nie jest używana do konfigurowania / łączenia się z urządzeniem za 
pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika.

Przykład pliku wsadowego wykorzystującego adres IP urządzenia do pobrania pliku ustawień:

 SetupCLI URPC start
 SetupCLI URPC adddevice -I 192.168.140.113 -S 113 -P 502
 SetupCLI URPC getsettings -d DEV@SETUP_CLI -f C:\example.urs
 SetupCLI URPC exit

Po podłączeniu urządzenia za pomocą adresu IP nazwa urządzenia DEV@SETUP_CLI służy do identyfikacji tego 
urządzenia za pomocą polecenia „getsettings.”

Przykład pliku wsadowego wykorzystującego adres IP urządzenia do pobrania pliku ustawień, gdy wymagane jest 
uwierzytelnianie RADIUS:

SetupCLI URPC start
SetupCLI URPC adddevice -I 192.168.140.113 -S 113 -P 502 
SetupCLI URPC login -d DEV@SETUP_CLI -a %1 -w %2 -A radius
SetupCLI URPC getsettings -d DEV@SETUP_CLI -f "example file.urs"
SetupCLI URPC logout -d DEV@SETUP_CLI
SetupCLI URPC exit

DEV@SETUP_CLI musi być użyte jako nazwa urządzenia w komendach, po których następuje polecenie "adddevice".
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Appendix D: Pozostałe informacje

Pozostałe informacje

W niniejszym rozdziale podano historię gwarancji i zmian.

D.1  Gwarancja
Dla  produktów dostarczonych od 1 października 2013 roku firma GE Grid Solutions udziela 10-letniej gwarancji na 
większość produktów wytwarzanych przez GE. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi gwarancji, w tym wszelkimi 
ograniczeniami i zastrzeżeniami można zapoznać się w regulaminie pod adresem 

http://www.gegridsolutions.com/multilin/warranty.htm

Dla produktów dostarczonych przed 1 października 2013 roku obowiązuje standardowa gwarancja 24-miesięczna.

D.2  Historia zmian
W poniższej tabeli  podano historię wydań i zmian tego dokumentu.

Table D-1: Historia zmian (angielski)

Instrukcja P/N Zmiana C60 Data wydania ECO

1601-0100-A1 1.6x 11 sierpnia 1999 ---

1601-0100-A2 1.8x piątek, 29 października 1999 URC-005

1601-0100-A3 1.8x poniedziałek, 15 listopada 
1999

URC-007

1601-0100-A4 2.0x piątek, 17 grudnia 1999 URC-010

1601-0100-A5 2.2x piątek, 12 maja 2000 URC-012

1601-0100-A6 2.2x środa, 14 czerwca 2000 URC-014

1601-0100-A6a 2.2x środa, 28 czerwca 2000 URC-014a

1601-0100-B1 2.4x piątek, 8 września 2000 URC-016

1601-0100-B2 2.4x piątek, 3 listopada 2000 URC-018

1601-0100-B3 2.6x piątek, 9 marca 2001 URC-020

1601-0100-B4 2.8x czwartek, 11 października 
2001

URC-023

1601-0100-B5 2.9x poniedziałek, 3 grudnia 2001 URC-025

http://www.gegridsolutions.com/multilin/warranty.htm


D-2 C60 BREAKER PROTECTION SYSTEM – INSTRUCTION MANUAL

HISTORIA ZMIAN APPENDIX D: POZOSTAŁE INFORMACJE

D

1601-0100-B6 2.6x piątek, 27 lutego 2004 URX-120

1601-0100-C1 3.0x wtorek, 2 lipca 2002 URC-027

1601-0100-C2 3.1x piątek, 30 sierpnia 2002 URC-029

1601-0100-C3 3.0x poniedziałek, 18 listopada 
2002

URC-032

1601-0100-C4 3.1x poniedziałek, 18 listopada 
2002

URC-033

1601-0100-C5 3.0x wtorek, 11 lutego 2003 URC-036

1601-0100-C6 3.1x wtorek, 11 lutego 2003 URC-037

1601-0100-D1 3.2x wtorek, 11 lutego 2003 URC-039

1601-0100-D2 3.2x poniedziałek, 2 czerwca 
2003

URX-084

1601-0100-E1 3.3x czwartek, 1 maja 2003 URX-080

1601-0100-E2 3.3x czwartek, 29 maja 2003 URX-083

1601-0100-F1 3.4x środa, 10 grudnia 2003 URX-111

1601-0100-F2 3.4x poniedziałek, 9 lutego 2004 URX-115

1601-0100-G1 4.0x wtorek, 23 marca 2004 URX-123

1601-0100-G2 4.0x poniedziałek, 17 maja 2004 URX-136

1601-0100-H1 4.2x środa, 30 czerwca 2004 URX-145

1601-0100-H2 4.2x piątek, 23 lipca 2004 URX-151

1601-0100-J1 4.4x środa, 15 września 2004 URX-156

1601-0100-K1 4.6x wtorek, 15 lutego 2005 URX-176

1601-0100-L1 4.8x piątek, 5 sierpnia 2005 URX-202

1601-0100-M1 4.9x czwartek, 15 grudnia 2005 URX-208

1601-0100-M2 4.9x poniedziałek, 27 lutego 2006 URX-214

1601-0100-N1 5.0x piątek, 31 marca 2006 URX-217

1601-0100-N2 5.0x piątek, 26 maja 2006 URX-220

1601-0100-P1 5.2x poniedziałek, 23 
października 2006

URX-230

1601-0100-P2 5.2x środa, 24 stycznia 2007 URX-232

1601-0100-R1 5.4x wtorek, 26 czerwca 2007 URX-242

1601-0100-R2 5.4x piątek, 31 sierpnia 2007 URX-246

1601-0100-R3 5.4x środa, 17 października 2007 URX-251

1601-0100-S1 5.5x piątek, 7 grudnia 2007 URX-253

1601-0100-S2 5.5x piątek, 22 lutego 2008 URX-258

1601-0100-S3 5.5x środa, 12 marca 2008 URX-260

1601-0100-T1 5.6x piątek, 27 czerwca 2008 08-0390

1601-0100-U1 5.7x piątek, 29 maja 2009 09-0938

1601-0100-U2 5.7x środa, 30 września 2009 09-1165

1601-0100-V1 5.8x sobota, 29 maja 2010 09-1457

1601-0100-V2 5.8x wtorek, 4 stycznia 2011 11-2237

1601-0100-W1 5.9x środa, 12 stycznia 2011 11-2227

1601-0100-X1 6.0x środa, 21 grudnia 2011 11-2840

1601-0100-X2 6.0x czwartek, 5 kwietnia 2012 12-3254

1601-0100-Y1 7.0x niedziela, 30 września 2012 12-3529

1601-0100-Y2 7.0x niedziela, 11 listopada 2012 12-3601

1601-0100-Z1 7.1x sobota, 30 marca 2013 13-0126

1601-0100-AA1 7.2x czwartek, 1 sierpnia 2013 13-0401

Instrukcja P/N Zmiana C60 Data wydania ECO
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Table D-2: Znaczne zmiany w instrukcji obsługi C60  AF2 (angielski)

Table D-3: Znaczne zmiany w instrukcji obsługi C60  AF1 (angielski)

1601-0100-AB1 7.3x piątek, 7 listopada 2014 14-1408

1601-0100-AB2 7.3x wtorek, 1 września 2015 15-2215

1601-0100-AC1 7.40x czwartek, 8 grudnia 2016 16-3319

1601-0100-AE1 7.41x wtorek, 31 stycznia 2017 17-3427

1601-0100-AE3 7.4x piątek, 28 kwietnia 2017 17-3561

1601-0100-AF1 7.6x piątek, 30 czerwca 2017 17-3779

1601-0100-AF2 7.6x wtorek, 31 października 
2017

17-3935

Strona Opis

--- Zmiana ogólna

--- Dodano moduł CPU typu W do numerów katalogowych w rozdziale 2, rozdziale 3 dotyczącym instalacji, w puncie „Wymiana 
panelu przedniego” w rozdziale 10

--- Dodano języki japoński i polski oraz moduły 6W i 6X, do numerów katalogowych w rozdziale 2. Moduł 6W oferuje 30 zestyków 
wejściowych, a moduł 6X oferuje 18 wyjść.

3-17 Dodano moduły 6W i 6X z zestykami wejściowymi i wyjściowymi do Tabeli 3-3 Przypisanie zestyków w module wejścia 
wyjścia oraz do rysunku 3-17 Połączenia zestyków modułu wejścia i wyjścia (Strona 3 z 3)

5-290 Uaktualniono Schemat logiczny zabezpieczenia przeciążeniowego termicznego

Strona Opis

--- Zmiana ogólna

--- Zmieniono „płyta czołowa” na „panel przedni,” aby zachować spójność i odzwierciedlić witrynę internetową

--- Dodano opcję graficznego panelu przedniego do numerów katalogowych i danych technicznych w rozdziale 2, Interfejsy 
w rozdziale 4, Ustawienia w rozdziale 5, Wartości rzeczywiste w rozdziale 6

--- Dodano protokoły PEAP-GTC i PAP do uwierzytelniania logowania użytkowników podczas korzystania z serwera RADIUS. 
Dodano do Ustawienia> Konfiguracja produktu> Zabezpieczenia> Metoda uwierzytelniania RADIUS oraz do mapy pamięci 
Modbus i kodów F.

--- Zaktualizowano zestyki wejściowe z 96 na 120 i zestyki wyjściowe z 64 na 72 w opisie produktu w rozdziale 2 i tabeli 
argumentów FlexLogic w rozdziale 5

--- Zaktualizowano liczbę członów Czasowe zabezpieczenie nadprądowe składowej zerowej z 4 na 6 w tabeli argumentów 
FlexLogic, ustawieniach, funkcjach w tabeli produktów, mapie pamięci Modbus

--- Zaktualizowano liczbę członów członu Czasowe zabezpieczenie nadprądowe fazowe z 4 na 6 w tabeli argumentów FlexLogic, 
ustawieniach, funkcjach w tabeli produktów, mapie pamięci Modbus

--- Zaktualizowano liczbę członów (rozłącznik) wyłącznik z 16 na 24 w tabeli argumentów FlexLogic, ustawieniach, funkcjach 
w tabeli produktów, mapie pamięci Modbus

--- Zaktualizowano liczbę członów Zapłon ponowny późny wyłącznika z 4 na 3 w danych technicznych, w tabeli argumentów 
FlexLogic, ustawieniach, funkcjach w tabeli produktów, mapie pamięci Modbus

3-36 Zaktualizowano Rysunek Podłączenie interfejsu RS422 i światłowodu dla kanałów zegarowych (z 7a i 7b no 1a i 1b)

3-67 Dodano Połącz do punktu dotyczącego bramy D400

4-44 Zaktualizowano instrukcje etykietowania LEDów dla nowego program do projektowania etykiet na panel przedni

4-50 Dodano punkt dotyczący standardowego panelu przedniego i etykietowania LEDów i przycisków

5-106 Dodano punkt dotyczący portu USB, jak włączyć / wyłączyć port USB na graficznym panelu przednim

5-123 Zaktualizowano punkt dotyczący przycisków programowanych przez użytkownika zgodnie ze specyfikacją

5-138 Zaktualizowano punkt dotyczący wyłączników według specyfikacji

5-151 Zaktualizowano punkt dotyczący rozłączników według specyfikacji

9-5 Dodano punkt dotyczący konwersji ustawień urządzenia

9-7 Dodano punkt dotyczący kopiowania ustawień do innego urządzenia

Instrukcja P/N Zmiana C60 Data wydania ECO
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Table D-4: Znaczne zmiany w instrukcji obsługi C60  AE3 (angielski)

Table D-5: Znaczne zmiany w instrukcji obsługi C60  AE1 (angielski)

Table D-6: Znaczne zmiany w instrukcji obsługi C60  AC1 (angielski)

9-15 Dodano punkt o wymianie panelu przedniego na nowy graficzny panel przedni

Strona Opis

--- Zmiana ogólna

2- Aktualizacja numerów katalogowych

5-151 Zaktualizowano podstawowe ustawienia konfiguracji synchrofazora

9-5 Dodano punkt dotyczący kopiowania ustawień do innego urządzenia

Strona Opis

--- Zmiana ogólna

--- Dodano rutowalną zawartość GOOSE w rozdziałach 2 i 5

3-36 Zaktualizowano Rysunek Podłączenie interfejsu RS422 i światłowodu dla kanałów zegarowych (z 7a i 7b no 1a i 1b)

4- Dodano treści dotyczące programu Engineer

5- Uaktualniono treść dotyczącą IEC 61850

A- Zaktualizowano tabelę FlexAnalog dla większości produktów UR

Strona Opis

--- Zmiana ogólna. Dodano pomoc przez Internet i zaktualizowano ogólną pomoc przez Internet.

--- Usunięto logo EAC ze strony tytułowej i usunięto certyfikat EAC ze specyfikacji zatwierdzeń, ponieważ dokument nie został 
przetłumaczony na język rosyjski

--- Zaktualizowano treść rozdziału Prąd wyładowania łukowego wyłącznika, w tym tabelę argumentów FlexLogic, ustawienia, 
schemat logiczny, wartości rzeczywiste, mapę pamięci Modbus 

--- Zaktualizowano treść synchrokonktroli, w tym ustawienia, schemat logiczny, wartości rzeczywiste i liczbę członów z 4 na 10 
w rozdziale interfejsu, tabelę argumentów FlexLogic, ustawienia, wartości rzeczywiste, tablicę FlexAnalog, funkcje w tabeli 
produktów, mapę pamięci Modbus, tabele IMD

--- Zaktualizowano treść dotyczacą raportu o błędach i lokalizacji uszkodzeń, w tym ustawienia, wartości rzeczywiste i rozdziały 
o teorii działania oraz mapę pamięci Modbus.  Zwiększono liczbę elementów do czterech.

--- Dodano treści dotyczące zabezpieczenia nadczęstotliwościowego do opisu, specyfikacji, tabeli argumentów FlexLogic, 
ustawień, funkcji w tabeli produktów, mapy pamięci Modbus i tabeli IMD

--- Dodano treści Trip Output, Single-Pole Tripping, Open Pole (1P) i Phase Select do opisu, specyfikacji, tabeli argumentów 
FlexLogic, ustawień, teorii działania, funkcji w liście produktów, mapie pamięci Modbus i tabelach IMD

--- Zaktualizowano liczbę członów Zapłon ponowny późny wyłącznika zwiększając z dwóch do czterech, w tablicy argumentów 
FlexLogic, ustawieniach, funkcjach w tabeli produktów, mapie pamięci Modbus

--- Dodano treści Phase Select do tabeli argumentów FlexLogic. Treść już w rozdziale o teorii działania, funkcje w tabeli 
produktów i tabeli IMD.

--- Zaktualizowano liczbę członów Breaker Failure z 2 na 4 w tabeli argumentów FlexLogic, ustawieniach, funkcjach w tabeli 
produktów, mapie pamięci Modbus

--- Zaktualizowano liczbę członów Czasowe zabezpieczenie nadprądowe (TOC) składowej zerowej z 6 na 4 w tabeli argumentów 
FlexLogic, ustawieniach, funkcjach w tabeli produktów, mapie pamięci Modbus

--- Zaktualizowano liczbę członów członu Czasowe zabezpieczenie nadprądowe (TOC) fazowe z 6 na 4 w tabeli argumentów 
FlexLogic, ustawieniach, funkcjach w tabeli produktów, mapie pamięci Modbus

--- Usunięto funkcję nadzorującą Open Pole Detect, na przykład z tablicy argumentów FlexLogic, ustawień, funkcji w tabeli 
produktów, mapie pamięci Modbus i tabel IMD

2- Zaktualizowano kilka specyfikacji, jak TOC, IOC, liczba wierszy FlexLogic

4-30 Dodano punkt dotyczący FlexLogic Design and Monitoring przy użyciu programu Engineer na końcu rozdziału o interfejsach.

5-38 Dodano ustawienia PRT FUNCTION w punkcie o sieciach, aby włączyć / wyłączyć każdy port Ethernet

5-49 Zaktualizowano punkt dotyczący IEC 61850

5-61 Dodano punkt dotyczący obsługę Routable GOOSE

Strona Opis
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5-191 Zaktualizowano liczbę wierszy FlexLogic z 512 na 1024 w ustawieniach edytora równań FlexLogic

9-1 Dodano punkt Monitorowanie

9-2 Dodano punkt Pobierz pliki

C- Dodano dodatek dotyczący interfejsu wiersza poleceń

Strona Opis
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Abbreviations

Abbreviations

A Amper
AC Prąd przemienny
A/D Analogowy na cyfrowy
AE Accidental Energization, Application Entity
AMP Amper
ANG Kąt
ANSI American National Standards Institute - 

Amerykański Krajowy Instytut Normalizacyjny
AR Automatyczne SPZ
ARP Address Resolution Protocol
ASDU Jednostka danych serwisowych wartstwy aplikacji
ASYM Asymetria
AUTO Automatyczny
POMOCNICZY Pomocniczy
AVG Średnie
AWG Znormalizowany system średnic przewodów 

elektrycznych stosowany w Stanach 
Zjednoczonych

BCS Best Clock Selector
BER Współczynnik błędnych bitów
BF Usterka wyłącznika
BFI Inicjacja na wypadek awarii wyłącznika
BKR Wyłącznik
BLK Blokowanie
BLKG Blokowanie
BNC Bayonet Neill-Concelman
BPNT Punkt załamania charakterystyki
BRKR Wyłącznik

CA Certificate Authority
CAP Kondensator
CC Kondensator sprzęgający
CCVT Przekładnik napięciowy kondensatora 

sprzęgającego
CFG Konfiguracja / konfigurowalny
.CFG Rozszerzenie nazwy dla plików oscylograficznych
CHK Sprawdzenie
CHNL Kanał
CID Opis skonfigurowanego inteligentnego urządzenia 

elektronicznego
CLS Zamknięcie
CLSD Zamknięty
CMND Komenda
CMPRSN Porównanie
CO Zestyk wyjściowy
POL Komunikacja

COMM Komunikacja
COMP Skompensowane, porównanie
CONN Połączenie
CONT Ciągły, zestyk
CO-ORD Koordynacja
Centralna jednostka przetwarzaniaCentralna jednostka 

przetwarzania
CRC Cyclic Redundancy Code/Check
CRL Certificate Revocation List
CRT, CRNT Prąd
CSA Canadian Standards Association
CT Przekładnik prądowy
CVT Pojemnościowy przekładnik napięciowy

D/A Cyfrowo-analogowy
DC (dc) Prąd stały
DCE Urządzenie do transmisji danych
DCS Rozproszony system sterowania
DD Detektor zakłóceń
DFLT Domyślne
DGNST Diagnostyka
DIFF Różnicowy
DIR Kierunkowe
DISCREP Niezgodność
DIST Odległość
DMD Zapotrzebowanie
DNP Protokół DNP
DPO Opadnięcie
DPS Double-Point Status
DSP Digital Signal Processor
DST Czas letni
dt Szybkość zmian
DTT Bezpośrednie wyłączenie zdalne bezwarunkowe
DUTT Direct Under-reaching Transfer Trip

EGD Ethernet Global Data
ENCRMNT Encroachment
EPRI Electric Power Research Institute
.EVT Rozszerzenie nazwy dla plików rejestratora 

danych
EXT Extension, External

F Pole
FAIL Awaria
FD Fault Detector
FDH Detektor zwarć górny
FDL Detektor zwarć dolny
FIR Skończona odpowiedź impulsowa

Glosariusz
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FLA Prąd pełnego obciążenia
FO Światłowód
FPGA Bezpośrednio programowalna macierz bramek
FREQ Częstotliwość
FSK Frequency-Shift Keying
FTP Protokół transmisji plików
FxE FlexElement™
FWD Do przodu

G generator,
GCM Galois Counter Mode
GDOI Group Domain of Interpretation
GE General Electric
GND Uziemienie
GNTR generator,
GoCB GOOSE Control Block
GOOSE General Object Oriented Substation Event
GPS Globalny system pozycjonowania
GSU Generator Step-Up

HARM Harmoniczna / Harmoniczne
HCT High Current Time
HGF Wysokoimpedancyjne zabezpieczenie 

ziemnozwarciowe (CT)
HIZ High-Impedance and Arcing Ground
HMI Interfejs człowiek-maszyna
HTTP Hyper Text Transfer Protocol
HV (GN) Wysokie napięcie
HYB Hybridowy
Hz Herc

I Natychmiastowy
I_0 Składowa zerowa prądu
I_1 Składowa zgodna prądu
I_2 Składowa przeciwna prądu
IA Prąd fazy A
IAB Prąd fazy A minus B
IB Prąd fazy B
IBC Prąd fazy B minus C
IC Prąd fazy C
ICA Prąd fazy C minus A
ICD Plik opisu możliwości urządzenia IED
ID/Nr id./IdentyfikatorIdentyfikacja
IED Inteligentne urządzenie elektroniczne
IEC International Electrotechnical Commission 

(Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna)
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers - 

Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników
IG Ground (not residual) current
Igd Różnicowy prąd doziemny
IGMP Internet Group Management Protocol
IID Instantiated IED Capability Description
IN CT Residual Current (3Io) or Input
INC SEQ Niekompletna sekwencja
INIT Inicjacja
INST Natychmiastowy
INV Zależna
(ang. I/O) WE/WYWejście/wyjście
IOC Nadprądowe bezzwłoczne
IOV Nadnapięciowe bezzwłoczne
IRC Inter-Relay Communication
IRIG Inter-Range Instrumentation Group
ISO Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
IUV Podnapięciowe bezzwłoczne

K0 Kompensacja składowej zerowej prądu
kA kiloAmpere
KDC Key Distribution Center
kV kiloVolt

Wyświetlacz LCDWyświetlacz ciekłokrystaliczny
Dioda LED Dioda elektroluminescencyjna:

LEO Line End Open
LFT BLD Left Blinder
LOOP Pętla zwrotna
LPU Line Pickup
LRA Locked-Rotor Current
LTC Load Tap-Changer
LV Niskie napięcie

M Machine
M2M Machine to Machine
mA MilliAmpere
MAG Magnitude
ECE Manual / Manually
MAX Maksimum
Mb Megabit
MIKROFON Model Implementation Conformance
DRUG Minimum, Minutes
MMI Man Machine Interface
MMS Specyfikacja komunikatów w procesie 

wytwarzania
MRT Minimalny czas reakcji
MSG Komunikat
MTA Maximum Torque Angle
MTR Silnik
MVA MegaVolt-Ampere (total 3-phase)
MVA_A MegaVolt-Ampere (phase A)
MVA_B MegaVolt-Ampere (phase B)
MVA_C MegaVolt-Ampere (phase C)
MVAR MegaVar (łącznie 3-fazy)
MVAR_A MegaVar (faza A)
MVAR_B MegaVar (faza B)
MVAR_C MegaVar (faza C)
MVARH MegaVar-Hour
MW MegaWatt (łącznie 3-fazy)
MW_A MegaWatt (faza A)
MW_B MegaWatt (faza B)
MW_C MegaWatt (faza C)
MWH MegaWatt-Hour

N Neutralny
N/A, n/a Nie dotyczy
NEG Negative (ujemna)
NMPLT Nameplate
NOM Nominal
NTR Neutralny

O Over (nadmiar)
OC, O/C Nadprądowe
OCSP Online Certificate Status Protocol
OF Overload Factor
O/P, Op Wyjście
OP Zadziałanie
OPER Zadziałanie
OPERATG Eksploatacja
O/S Operating System
OSI Open Systems Interconnect
OSB Out-of-Step Blocking
OUT Wyjście
OV Nadnapięciowe
OVERFREQ Nadczęstotliwościowe
OVLD Przeciążeniowe

P Fazowe
PC Phase Comparison, Personal Computer
PCNT Percent
PF Power Factor (łacznie 3-fazy)
PF_A Power Factor (faza A)
PF_B Power Factor (faza B)
PF_C Power Factor (faza C)
PFLL Phase and Frequency Lock Loop
PHS Fazowe
PICS Dokument zgodności implementacji protokołu
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PKI Public Key Infrastructure
PKP Pobudzenie
PLC Fala nośna w linii energetycznej
POS Dodatni
POTT Wyzwalanie z zasięgiem wydłużonym i zdalnym 

przyzwoleniem
PRESS Pressure
PRI Pierwotne
PROT Zabezpieczenie
PRP Protokół redundancji równoległej
PSEL Presentation Selector
PTP Protokół precyzyjnej synchronizacji czasu
pu Na jednostkę
PUIB Pickup Current Block
PUIT Pickup Current Trip
PUSHBTN Przycisk
PUTT Permissive Under-reaching Transfer Trip
PWM Z modulacją szerokości impulsu
PWR Moc

QUAD Quadrilateral

R Rate, Reverse
RA Registration Authority
RCA Reach Characteristic Angle
NR REF. Odniesienie
REM Remote (zdalne)
ODWRAC Do tyłu
R-GOOSE Routable GOOSE
RI (zależna błyskawiczna)Reclose Initiate
RIP Ponowne zamknięcie w toku
RGT BLD Right Blinder
RMA Return Materials Authorization
Wartość skuteczna:Wartość skuteczna
ROCOF Prędkość zmian częstotliwości
ROD Remote Open Detector
RRTD Remote Resistance Temperature Detector
RST Resetuj
RSTR Restrained
RTD Rezystancyjny czujnik temperaturowy
RTU Terminal zdalny
RX (Rx) Receive, Receiver

s sekundy
S Czuły
SAT CT Saturation
SBO Wybierz przed uruchomieniem (ang. Select Before 

Operate)
System SCADA System wizualizacji, kontroli i gromadzenia 

danych
SCC Sterownik komunikacji szeregowej
SCD System Configuration Description
SCL Język konfiguracji podstacji
SCEP Simple Certificate Enrollment Protocol
SEC Wtórny
SEL Select / Selector / Selection
SENS Czuły
SEQ Sequence
SFTP Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol, Secure 

File Transfer Protocol
SIR Stosunek impedancji źródła do impedancji 

pozostałej części sieci
SNTP Prosty sieciowy protokół czasu
SRC Źródło
SSB Modulacja jednowstęgowa
SSEL Session Selector
STATS Statistics
SUPN Supervision (nadzór)
SUPV Supervise / Supervision
SV Supervision, Service
SYNC Kontrola synchronizmu
SYNCHCHK Kontrola synchronizmu

T Czas, transformator
TC Pojemność cieplna
TCP Protokół TCP
TCU Wykorzystana pojemność cieplna
TD MULT Time Dial Multiplier
TEMP Temperatura
TFTP Trivial File Transfer Protocol
Współczynnik zawartości harmonicznych (THD)Współczynnik 

zawartości harmonicznych
TMR timer,
TOC Zwłoczne zabezpieczenie nadprądowe
TOV Zwłoczne zabezpieczenie nadnapięciowe
TRANS Transient (przejściowy)
TRANSF Transfer
TSEL Transport Selector
TUC Zwłoczne zabezpieczenie podprądowe
TUV Zwłoczne zabezpieczenie podnapięciowe
TX (Tx) Nadawać, nadajnik

U Pod
UC Podprądowe
UCA Utility Communications Architecture
UDP Protokół pakietów użytkownika
UL Underwriters Laboratories
UNBAL Asymetria
UR Przekaźnik uniwersalny
URC Universal Recloser Control
.URS Rozszerzenie nazwy dla plików ustawień
UV Podnapięciowe

V/Hz Zabezpieczenie od przedwzbudzenia
V_0 Składowa zerowa napięcia
V_1 Składowa zgodna napięcia
V_2 Składowa przeciwna napięcia
VA Napięcie fazy A
VAB Napięcie fazy A do B
VAG Napięcie fazy A do uziemienia
VARH Var-hour voltage
VB Napięcie fazy B
VBA Napięcie fazy B do A
VBG Napięcie fazy B do uziemienia
VC Napięcie fazy C
VCA Napięcie fazy C do A
VCG Napięcie fazy C do uziemienia
VF Zmienna częstotliwość
VIBR Drgania
ang. (VT) PN Przekładnik napięciowy
VTFF Na wyp. usterki bezpiecznika przekładnika 

napięciowego
VTLOS Utrata sygnału przekładnika napięciowego

WDG Winding
WH Watogodzina
w/ opt Z opcją
WGS Światowy System Geodezyjny
WRT W odniesieniu do

X Reaktancja
XDUCER Przetwornik
XFMR Transformator

Z Impedancja, strefa
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