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                                                                                                          SYSTEMY | MiCOM Alstom C264 
 

MiCOM C264-P 
Zabezpieczenie z funkcją 
sterownika pola 

 

 

 

 

C264-P poszerza rodzinę 

urządzeń IED firmy Alstom 

o ofertę kompleksowego 

urządzenia 

zabezpieczającego, 

kontrolującego i 

monitorującego systemy 

elektroenergetyczne. 

Modułowe | Wielofunkcyjne | Uniwersalne 
 

C264-P - kompleksowe rozwiązanie kompaktowe 
 

Seria C264-P to urządzenia odpowiednie do zastosowania na główne lub 
rezerwowe zabezpieczenia bardzo rożnych aplikacji, nadające się do sieci 
elektrycznych z wszelkiego rodzaju powszechnie spotykanymi układami 
uziemienia, jak np. bezpośrednie, rezystancyjne czy też z dławikiem, jak również 
do sieci izolowanych. Ekran HMI zapewniający możliwość wyświetlania planszy 
synoptycznej pola oraz funkcji kontroli / sprzężenia blokad znacząco poszerza 
zakres zastosowań urządzeń z rodziny MiCOM.  
Pełna programowalność C264-P czyni go niezwykle uniwersalnym i 
ekonomicznym rozwiązaniem do zastosowań rozdzielczych o przeróżnych 
wymaganiach względem zabezpieczeń. 

 

Graficzny interfejs HMI pozwala na kontrolę rozdzielnicy oraz prezentację 
graficzną schematów jednokreskowych stacji. 

 

W skład serii C264  wchodzą modele C264, C264C, C264-P, C264RTU 
oraz C264ARN urządzeń IED do zarządzania polami liniowymi, 
automatycznej regulacji napięcia transformatorów, model RTU 
(koncentrator stacyjny). Dla pełnej integracji systemowej dostępne są 
protokoły IEC 61850, Modbus, DNP3, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104  

 

 

 

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA 

• Graficzna prezentacja pola: 

duży wyświetlacz HMI z 

konfigurowalnymi planszami 

• Kompleksowe rozwiązanie 

modułowe: zabezpieczenie, 

kontrola i pomiary 

• Integracja do istniejącego 

systemu automatyki 

podstacji: szeroki wybór 

protokołów komunikacyjnych 

• Wysoka funkcjonalność w 

jednej obudowie 

(zabezpieczenie, 

koncentrator danych, GTW 

komunikacyjny 
 

 

 

 

 

 

Grid-SAS-L3-PC264-2935-2013_03-EN  Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie referencyjny. Nie udziela 
się żadnej gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń, na które można by się powoływać, świadczących, że są one kompletne lub 
prawidłowe oraz że będą mieć zastosowanie do jakiegokolwiek konkretnego projektu. Będzie to podyktowane względami technicznymi i 
ekonomicznymi. Są one udostępniane bez zobowiązań oraz podlegają zmianom bez powiadomienia. Kopiowanie, używanie lub 
przekazywanie osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgodny jest surowo zabronione. Alstom przywiązuje dużą wagę do ochrony 
środowiska naturalnego. Niniejsza ulotka została wydrukowana na papierze przyjaznym środowisk



 

 

Zabezpieczenia generacji 

rozproszonej 
W C264-P dostępne są również 
trzy stopnie df/dt (prędkości zmian 
częstotliwości) o elastyczności 
gwarantowanej konfigurowalnymi 
histerezami oraz monitorowaniem 
progów częstotliwości i/lub 
kierunku. 
C264-P posiada również 
zabezpieczenie pod-/nad 
napięciowe oraz pod-/nad 
częstotliwościowe,  

 

 
Wsparcie dla sieci 
dynamicznych 
C264-P zaprojektowano mając 
na uwadze wymagania 
nowoczesnych sieci wysokiego i 
średniego napięcia. W razie 
pojedynczego lub wielokrotnych 
zwarć w sieciach wysokiego lub 
średniego napięcia, 
natychmiastowe odcięcie 
generacji rozproszonej może być 
uzależnione od określonych 
warunków zdefiniowanych przez 
operatorów. 
C264-P oferuje funkcje 
zabezpieczenia kierunkowo-
mocowego (dla mocy biernej)  

 

ZASTOSOWANIA 

Zabezpieczenie pól liniowych 

Modele MiCOM C264-P są 
wyposażone w całą gamę funkcji 
zabezpieczeń nadprądowych, 
ziemnozwarciowych, napięciowych i 
częstotliwościowych, z dużym 
wyborem charakterystyk DT lub 
IDMT. 
Aplikacje wymagające kierunkowych 
zabezpieczeń ziemnozwarciowych, 
zyskują wraz z nimi człony 
kierunkowej kontroli fazy oraz zwarć 
doziemnych dla czterech 
niezależnych stopni. Kontrola 
napięcia oraz konfigurowalne 
obwiednie charakterystyk 
kierunkowych  
Dla uzyskania maksymalnej czułości 
można podłączyć przekładniki 
Ferrantiego, dodatkowo z 
przekładników napięciowych 
połączonych w otwarty trójkąt może 
być podawane przesunięcie napięcia 
punktu neutralnego.  Zintegrowana 
funkcja wielokrotnego ponawiania 
zamykania uzupełnia aplikacje 
zabezpieczania pól liniowych, w 
przypadku których spodziewane są 
zwarcia przemijające w liniach 
napowietrznych. 

 

 

 

 
 

 

  

Karta Zasilacza Karta Procesora Karta Modułu obsługi 

wyłącznika 



 
 

 

Zabezpieczenie nadprądowe I 

ziemnozwarciowe (50/51, 50N/51N) 

Trzy niezależne stopnie zabezpieczenia 
fazowego i ziemnozwarciowego. Dla 
pierwszych dwóch stopni użytkownik 
może dowolnie wybrać rodzaj 
charakterystyki czasowej (niezależnej lub 
zależnej) (IEC, IEEE/ANSI, RI). Trzeci 
stopień może być skonfigurowany tylko 
wg charakterystyki niezależnej. 
Charakterystyki zależne IDMT posiadają 
czasową nastawę kasowania (resetu) aby 
reagować nie reagować na krótkie zaniki 
pobudzenia funkcji nadprądowych. 
Dla pomiarów ziemnozwarciowych sa 
dedykowane charakterystyki .  
EPATR A, B, C. 
 

Fazowe i Ziemnozwarciowe 

Zabezpieczenie Kierunkowe 

(67, 67N) 

Każdy stopień zabezpieczenia prądowego 
w C264-P może być swobodnie i 
niezależnie skonfigurowany jako 
kierunkowy z konfiguracją parametrów jego 
kierunkowości.  
 

Mocowe Kierunkowe (32N) 

Zabezpieczenie mocowe zabezpiecza 
elementy systemu energetycznego przed 
zwarciami ziemnozwarciowymi gdy 
uziemienie punktu gwiazdowego 
transformatora jest wykonane przez 
rezystancję, pojemość czy dodatkową 
indukcję (cewka Petersena). Dostępne 
mamy charakterystyki zależne DMTn and 
IDMT dla lepszej koordynacji działania 
funkcji. 
 

Pod I Nadnapięciowe (27, 59, 59N) 

MiCOM C264-P umożliwia wykorzystanie 
dwóch niezależnych stopni napięciowych 

(podnapięciowych lun nadnapięciowych). 

Dostępne są niezależne czasowo 

charakterystyki dla wszystkich  stopni 
napięciowych  

Każdy ze stopni może być skonfigurowany 

działając jednofazowo lub 3-faz. Dodatkowo 

można wykorzystać dodatkowy stopień dla 
zwarć doziemnych. 

Funkcje zabezpieczające są dla wygody oznaczone odpowiednimi 

numerami IEEE/ANSI. 

 
Przegląd funkcji zabezpieczających C264-P 

ANSI Funkcja MiCOM C264-P 
51/51N Zabezpieczenie 

nadprądowe o 

charakterystyce 

IDMT/ziemnozwarciowe 

• 

50/50N Zabezpieczenie nadprądowe 

o charakterystyce 

DT/ziemnozwarciowe 

• 

50BF Lokalna rezerwa wyłącznikowa • 
67 Zabezpieczenie nadprądowe 

kierunkowe 
• 

67N Zabezpieczenie nadprądowe 
ziemnozwarciowe kierunkowe 

• 

37 Podprądowe • 
59N Doziemienie zerowo-

napięciowe 
• 

59 Nadnapięciowe • 
27 Podnapięciowe • 
810 Nadczęstotliwościowe • 
81U Podczęstotliwościowe • 
81R Prędkość zmian 

częstotliwości (df/dt) 

• 

32 Zabezpieczenie mocowe 
kierunkowe Iecosfi 

• 

79 SPZ • 

25 Kontrola synchronizmu • 
CTS Monitoring przekładnika 

prądowego 
• 

VTS Monitoring przekładnika 
napięciowego 

• 

74 Monitoring obwodu wyzwalania • 
49 Zabezpieczenie przed 

przeciążeniem termicznym 
• 

32N Zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe 
watometryczne 

• 

46 Zabezpieczenie nadprądowe 
reagujące na składową 
przeciwną 

• 

SOFT Załączenie na zwarcie • 

 



 

 

 
 
 
 
 

Detekcja Zerwanego Przewodu (37) 

Funkcja pod prądowa z 
charakterystyką niezależną może być  

wykorzystana w MiCOM C264-P do 

wykrycia zerwania przewodu czy też 

utraty obciążenia (poprzez 
wykorzystanie wewnętrznej logiki 

można powiązać funkcje prądowe z 

napięciowymi w celu polepszenia 

kryteriów rozpoznania usterki) 

 
Przeciążenie Cieplne (49) 

Funkcja wykrywająca przeciążenie 

cieplne jest oparta na modelu 

cieplnym dla transformatora lub dla 
linii. Model cieplny bazuje na 

wartościach RMS prądu uwzględniając 

pomiar do 10 harmonicznej. Zarówno 

poziom alarmu jak i wyłączenia są 

swobodnie konfigurowalne.  

 
Nad i Pod częstotliwościowe (81O, 

81U) 

Funkcja zabezpieczenia 

częstotliwościowego w MiCOM C264-

P zapewnia 6 swobodnie 
konfigurowalnych progów nastaw z 

charakterystyką niezależną. Każdy ze 

stopni może być skonfigurowany jako 

nad lub pod częstotliwościowy. 

 
Od szybkich zmian częstotliwości 

(81R) 

Ta funkcja zapewnia możliwość 

skonfigurowania 6 niezależnych stopni 

bazując na wyliczonej wartości zmian 

częstotliwości w czasie. Każdy ze 
stopni może być skonfigurowany do 

wzrostu lub obniżenia df/dt. 

 
SPZ (79) 

MiCOM C264-P umożliwia 

skonfigurowanie i realizację 1f lub 3f 
SPZ. Możliwe jest skonfigurowanie do 

4 stopni SPZ. Każdy ze stopni posiada 

własne parametry czasowe. SPZ 

może zostać zainicjowany zarówno 

wewnętrznie przez C264-P jak i 
zewnętrznie poprzez wejście binarne. 

 
LRW (50BF) 

Funkcja bazuje na pomiarze prądu I 

odliczenia czasu od momentu 

wysłania komendy na wyłącz 
wyłącznika.  

 

 

 

LRW może zostać zainicjowany 

zarówno wewnętrznie przez C264-P 
jak i zewnętrznie poprzez wejście 

binarne. 

 
Zimny Start 

MiCOM C264P pozwalana na 

czasowe zablokowanie nastaw od 
momentu załączenia wyłącznika w 

celu umożliwienia startu np. silnika 

w trudnych warunkach 

obciążeniowych. 

 
Grupy Nastaw 

2 oddzielne grupy nastaw 

umożliwiają przygotowanie 

urządzenia na pracę w dwóch 

różnych warunkach na stacji. 

Przełączenie grup nastaw może być 
wykonane za pomocą komend 

protokołu IEC61850, ręcznie z 

menu przekaźnika czy też za 

pomocą wejść binarnych. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestracja Zakłóceń 

MiCOM C264-P umożliwia start 
rejestratora zakłóceń poprzez: 

• zmianę stanu wejścia binarnego; 

• przekroczenie progu 

pobudzeniowego funkcji 

zabezpieczeniowej;  

• Na życzenie użytkownika; 
Długość okna rejestracji oraz okres 

przed i po wystąpieniu zakłócenia 

jest swobodnie konfigurowalny. 

 

Rys. Widok zdalnego dostępu do C264-P oraz edytora graficznego dla przygotowania logik 

PSL. 
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