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Zastosowanie
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Terminal zabezpieczeniowy maszyn
wiruj cych z funkcjami zabezpieczeniowymi, sterowniczymi, pomiarowymi oraz
kontrolnymi dla maszyn synchronicznych
(silniki, generatory) oraz dla du ych silników asynchronicznych
Pomiar napi i pr dów przy wykorzystaniu konwencjonalnych przekładników
pomiarowych lub sensorów pr dowych
oraz dzielników napi cia
Dostosowany MMI obejmuj cy du y
wy wietlacz graficzny lub zewn trzny
moduł wy wietlacza
Podstawowe pr dowe funkcje zabezpieczeniowe, jak i specjalne funkcje zabezpieczeniowe dla silników i generatorów,
np. zabezpieczenie ró nicowe dla generatorów, zabezpieczenie od niedowzbudzenia, termiczne zabezpieczenie przeci eniowe, zabezpieczenie od asymetrii obci enia, zabezpieczenie cz stotliwociowe, zabezpieczenie kierunkowe, mocowe, zabezpieczenie od nieprawidłowego rozruchu silników
Terminale maszyn wiruj cych REM 54_ s
przeznaczone jako główne systemy zabezpieczeniowe dla generatorów, bloków generator-transformator w elektrowniach małych
oraz rednich mocy. Ponadto innym obszarem zastosowania jest zabezpieczanie duych i/lub wa nych silników SN synchronicznych lub asynchronicznych , wykorzystanych do nap dzania pomp, młynów i
kruszarek, zarówno podczas rozruchu, jak i
normalnej pracy.

•

•

•

•

•

Funkcje sterownicze pozwalaj ce na
zdalne oraz lokalne sterowanie ł cznikami, odwzorowanie ich poło e oraz u ycie blokad polowych i mi dzypolowych
Pomiary, w tym, pomiar pr dów fazowych, napi
fazowych i mi dzyfazowych, napi cia i pr du zerowego, cz stotliwo ci, współczynnika mocy, harmonicznych, mocy oraz energii czynnej i
biernej itp.
Kontrola warunków pracy, obejmuj ca
kontrol zu ycia wył cznika, kontrol
obwodów wył czaj cych oraz układ detekcji uszkodzenia terminala
Komunikacja przy pomocy dwóch interfejsów komunikacyjnych: jeden do lokalnej komunikacji z komputerem PC oraz
drugi do zdalnej komunikacji z systemem
nadrz dnym
Cz
składowa systemu oferowanego
przez ABB

Oprócz funkcji zabezpieczeniowych, pomiarowych, sterowniczych oraz kontrolnych,
terminal wyposa ony jest du ilo funkcji
PLC, pozwalaj cych na programowanie na
jednym terminalu wielu funkcji logicznych
wykorzystywanych w automatyce stacyjnej.
Do komunikacji z systemem nadrz dnym
zaimplementowane s dwa protokóły transmisji tj. SPA oraz LON. Ponadto komunikacja w
protokóle LON w poł czeniu z funkcjami
PLC minimalizuje oprzewodowanie pomi dzy
terminalami.

Terminal zabezpieczeniowy maszyn
Funkcje

Terminal maszyn wiruj cych REM
54x posiada szeroki zakres funkcji:
•
•
•
•
•
•
•

Zabezpieczeniowych
Pomiarowych
Sterowniczych
Kontrolnych
Ogólnych
Komunikacyjnych
Standartowych

Funkcje zabezpieczeniowe

Grupa funkcji zabezpieczeniowych jest jedn
z najwa niejszych grup funkcji terminala
REF 54_. Bloczki funkcji zabezpieczeniowych s od siebie na wzajem niezale ne i
maj swoje własne grupy nastaw, rejestry
danych itd.
Typowa funkcja zabezpieczeniowa działaj ca
w oparciu o pomiar pr du mo e współpracowa zarówno z cewk Rogowskiego, jak i z
konwencjonalnym przekładnikiem pr dowym. Odpowiednio zabezpieczeniowe funkcje napi ciowe (np. zab. nadnapi ciowe)
mo e współpracowa z dzielnikami napi cia,
jak i z przekładnikami napi ciowymi.
Informacje o poziomach funkcjonalno ci oraz
funkcjach zabezpieczeniowych mo na znale w tabeli „Poziomy funkcjonalno ci,
funkcje zabezpieczeniowe” w rozdziale „Zamówienie”

Funkcje pomiarowe

Funkcje pomiarowe obejmuj trzy pr dy
fazowe, pr d zerowy, trzy napi cia fazowe
(lub mi dzyfazowe), napi cie zerowe, cz stotliwo , moc czynn i biern wraz ze współczynnikiem mocy. Dodatkowo dost pny jest
rejestrator zakłóce .

Funkcje sterownicze

Funkcje sterownicze s wykorzystywane do
odwzorowania ł czników tj. wył czników,
odł czników oraz do wykonywania polece
otwierania i zamykania sterowalnych ł czników w rozdzielnicy. Ponadto funkcje sterownicze zapewniaj wykorzystanie funkcji logicznych do sterowa ł cznikami dwustanowymi oraz funkcji kontrolnych dla rozmaitych obiektów.
Funkcje sterownicze skonfigurowane przy
pomocy Relay Configuration Tool musz by
powi zane ze wska nikami poło enia obiektów, które stanowi cz
rysunku MIMIC
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konfiguracji pola na wy wietlaczu terminala.
Wska niki poło e obiektów s u ywane do
pokazania stanu ł czników na rysunku MIMIC oraz ich lokalnego sterowania.

Funkcje kontrolne

W terminalach REM 54_ dost pne s tak e
funkcje kontroluj ce warunki pracy takie jak,
kontrola ci gło ci obwodów pr dowych i
napi ciowych, licznik czasu działania, kontrola stopnia zu ycia wył cznika, kontrola przegl dów okresowych, kontrola obwodów wył czaj cych oraz licznik czasu otwierania i
zamykania wył cznika z nastawami alarmowymi.

Funkcje ogólne

Dost pne s tak e dodatkowe funkcje do
ogólnych celów wykorzystania w logikach
takie jak, funkcja pod wietlania MMI, grupy
przeł czników, funkcje kasowania podtrzymanych sygnałów wyj ciowych, rejestrów i
rejestratora zakłóce .

Funkcje komunikacyjne

Terminal REM 54_ posiada dwa protokóły
komunikacji szeregowej: SPA oraz LON.

Funkcje standardowe

Funkcje standardowe s wykorzystane w
konfiguracji do takich logik, jak: blokady,
alarmy i nadawanie odpowiedniej kolejno ci
sterowaniom. U ycie funkcji logicznych nie
jest limitowane i funkcje te mog by ł czone
z funkcjami zabezpieczeniowymi, sterowniczymi, pomiarowymi, kontrolnymi oraz innymi funkcjami standardowymi. Dodatkowo,
wej cia oraz wyj cia binarne tak, jak i interfejs LON, mog zosta podł czone do funkcji
standardowych przy u yciu Relay Configuration Tool.

Inne funkcje
Wska nik niskiego napi cia pomocniczego
Terminal REM 54_ w funkcj detekcji spadku
napi cia pomocniczego. Moduł zasilacza
wysyła wewn trzny sygnał alarmowy w przypadku wykrycia spadku napi cia pomocniczego (ACFail, aktywny stanem niskim). Sygnał
alarmowy staje si aktywny, gdy napi cie
zasilaj ce spadnie poni ej 10% najni szego
napi cia znamionowego wej cia napi ciowego DC modułu zasilacza.
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Sygnał ten mo e zosta wyprowadzony według konfiguracji na dowolne wyj cie terminala REM 54_.
Wska nik przekroczenia temperatury
Terminal REM 54_ posiada wewn trzn
funkcj kontroli temperatury. Moduł zasilacza wysyła wewn trzny sygnał alarmowy
podczas, gdy temperatura wewn trz obudowy
terminala
wzro nie
do
+78°C
(+75°C…+83°C). Wskazanie przekroczenia
temperatury wewn trz obudowy terminala
jest konfigurowalne i mo e zosta powi zane
z dowolnym wyj ciem sygnałowym terminala.
Kanały analogowe
W zale no ci od tego, czy dany terminal
posiada sensory, czy te nie, liczba jego kanałów analogowych wynosi 9 (bez sensorów)
lub 10 ( z sensorami). Liczba kanałów wykorzystanych zale y od konfiguracji terminala
oraz rodzaju wykorzystanych przekładników
dopasowuj cych lub wej
sensorowych.
Ponadto, terminal posiada wirtualne kanały
analogowe, które słu do wyliczania pr du i
napi cia zerowego z pr dów i napi fazowych.
Terminal maszyn wiruj cych mierzy sygnały
analogowe wykorzystywane przez funkcje
zabezpieczeniowe, pomiarowe itp. poprzez
sensory lub galwanicznie separowane przekładniki po rednicz ce.
Sensor pr dowy (cewka Rogowskiego) lub
dzielnik napi cia mog zosta podł czone do
ka dego wej cia sensorowego. Terminal
pozwala u ytkownikowi na skonfigurowanie
ka dego wej cia sensorowego na odpowiedni
typ sensora, który zostanie podł czony do
danego wej cia.
Przekładniki dopasowuj ce oraz wej cia
sensorowe terminala s tak zaprojektowane,
e mo liwe jest wyprowadzenie zarówno
jednych, jak i drugich na wewn trzne kanały
pomiarowe 2…5 oraz 7…10. Je li na dany
kanał pomiarowy zostanie wyprowadzony
przekładnik dopasowuj cy, to na ten sam
kanał nie mo e zosta wyprowadzony ju
aden sensor i odwrotnie. Dla kanału 1 mo e
by wykorzystany wył cznie sensor, natomiast dla kanału 6 tylko przekładnik dopasowuj cy.
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Ka dy kanał analogowy terminala maszyn
wiruj cych jest oddzielnie konfigurowalny
przy pomocy oprogramowania Relay Configuration Tool.
Dla ka dego kanału oddzielnie mo e zosta
nastawiony współczynnik skali. Współczynniki te koryguj ró nice pomi dzy warto ciami znamionowymi zabezpieczanego obiektu i
przekładników / sensorów pomiarowych.
Przykładowo współczynnik 1.00 oznacza, e
pr d znamionowy zabezpieczanego silnika
jest dokładnie taki sam, jak pierwotny pr d
znamionowy przekładnika pr dowego.
• Terminale z numerem hardware’u
REM54x_xxxAAAA/CAAA/AAAB s
skonfigurowane tylko dla przekładników
dopasowuj cych
• Terminale z numerem hardware’u
REM54x_xxxAABA/CABA/AABB s
skonfigurowane dla przekładników dopasowuj cych i wej sensorowych
Obliczeniowe kanały analogowe
Terminal REM 54_ posiada równie kanały
wirtualne do otrzymywania pr du i napi cia
zerowego w przypadku, gdy u ywane s sensory. Sensory pr dowe i dzielniki napi cia s
podł czane do terminala przy pomocy przewodów koncentrycznych i przez to nie jest
mo liwe uzyskanie poł cze umo liwiaj cych
pomiar pr du i napi cia zerowego. Dla kanałów wirtualnych obliczane s zarówno amplituda, jak i k t fazowy pr du lub napi cia.
Cho pierwotnie przeznaczone do u ycia z
sensorami, obliczeniowe kanały analogowe
mog by równie zastosowane z konwencjonalnymi przekładnikami pomiarowymi.
Pr d zerowy jest obliczany numeryczne z
pr dów fazowych I0S = -(IL1 + IL2 +IL3). Minus
przed nawiasem oznacza, e fabrycznie kierunek przepływu pr du zerowego został przyj ty od linii do szyn, podczas gdy przepływ
mocy obci enia odbywa si od szyn do linii.
Uwaga! Gdy potrzebne jest czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe, nie jest zalecane
numeryczne wyliczanie pr du zerowego zamiast u ycia przekładników Ferrantiego.
Zwykle nastawa ziemnozwarciowa poni ej
10% warto ci znamionowej wymaga zastosowania przekładników Ferrantiego.
Napi cie zerowe U0 jest numerycznie obliczane z trzech napi fazowych
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U0S = (U1 + U2 + U3) / 3. U0S jest u ywane
zamiast układu otwartego trójk ta, je li do
pomiarów napi mi dzyfazowych zastosowane s dzielniki napi cia.
Je eli u ywany jest tylko jeden kanał wirtualny, wówczas, kanałowi temu zostanie nadany numer 11. Je li obliczane b d zarówno
pr d i napi cie zerowe, wówczas kanałowi I0S
zostanie nadany numer 11, a kanałowi U0S –
numer 12.
Wej cia binarne
Wej cia binarne terminala s wej ciami sterowanymi napi ciowo i optycznie izolowanymi. Ka de wej cie binarne mo e zosta
zanegowane.
Programowalny czas filtracji eliminuje
wpływ krótkich stanów nieustalonych napi cia podawanego na wej cie binarne na stan
tego wej cia. Czas filtracji nastawialny jest
dla ka dego wej cia binarnego terminala.
Terminale REM 543 i REM 545 ró ni si
miedzy sob mi dzy innymi liczb dost pnych wej binarnych. Niektóre specjalne
wej cia binarne, mog zosta zaprogramowane jako wej cia binarne, b d te jako wejcia licznika impulsów. W trybie licznika
impulsów zakres cz stotliwo ci dla tych
wej wynosi 0…100 Hz.
Likwidowanie oscylacji
Terminale maszyn wiruj cych posiadaj dwa
parametry globalne, które słu do likwidowania oscylacji wej binarnych. Nastawy
tych dwóch parametrów okre laj poziom
oscylacji oraz histerez dla wszystkich wej
binarnych. Likwidowanie oscylacji wej
binarnych ma na celu ograniczenie zapychania systemu nadrz dnego zb dnymi zdarzeniami w chwili wyst pienia oscylacji. Dane
wej cie binarne jest uwa ane za oscyluj ce,
gdy liczba zmian stanów wej cia po filtracji
czasowej w przeci gu jednej sekundy jest
wi ksza od nastawy „Poziom oscylacji”
(Input osc. level). Podczas oscylacji wej cie
binarne jest blokowane (stan niewła ciwy) i
generowane jest zdarzenie. Po odblokowaniu
wej cia, jego stan zale y od stanu przed blokowaniem.
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Atrybuty wej binarnych dla potrzeb konfiguracji terminali maszyn wiruj cych
Dla ka dego wej cia binarnego takie parametry, jak: jego stan, znacznik czasu zmiany
stanu, stan wła ciwo ci, mog zosta wyprowadzone na zewn trz w postaci atrybutów.
Atrybuty te s dost pne w konfiguracji terminala i mog zosta u yte do ró nych celów.
Wej cia RTD/analogowe
Terminale REM 543 oraz REM 545, które
wyposa one zostały w moduł wej
RTD/analogowych, posiadaj osiem wej
ogólnego zastosowania do pomiarów pr dów i
napi DC. Wej cia te s galwanicznie izolowane od modułu zasilacza oraz obudowy
terminala. Jednak e wej cia te podł czone s
do wspólnej masy. Wej cia RTD/analogowe
akceptuj sygnały napi ciowe, pr dowe oraz
rezystancyjne. Dla ka dego trybu działania
zastosowano dodatkowy parametr pozwalaj cy na wybór dost pnych zakresów pomiarowych.
Wyj cia binarne
Wyj cia terminala s podzielone na nast puj ce kategorie.
• HSPO: Szybkie wyj cie mocowe, dwustykowe, dedykowane do zastosowania w obwodach wył czaj cych oraz sterowniczych
wył czników i odł czników.
• PO: Wyj cie mocowe, jedno- lub dwustykowe, dedykowane do zastosowania w obwodach sterowniczych wył czników i
odł czników.
• SO: Wyj cie pojedyncze, z zestykiem
zwiernym lub rozwiernym o normalnej obci alno ci, nie nadaj ce si do zastosowania w obwodach wył czaj cych i sterowniczych.
Wyj cia analogowe
Terminale REM 543 oraz REM 545 wyposaone w moduł RTD/analogowy maj cztery
analogowe wyj cia 0…20 mA ogólnego przeznaczenia. Wszystkie wyj cia s galwanicznie
izolowane od zasilacza oraz obudowy, jak
równie mi dzy sob .
Diodowe wska niki alarmów
Terminal maszyn wiruj cych zapewnia mo liwo konfiguracji osiem wska ników diodowych za pomoc narz dzia Relay Mimic
Editor. Kolory diod (zielony, ółty, czerwony)
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oraz teksty dla stanów wysokiego oraz niskiego s dowolnie definiowane. Ponadto
mo na wybra jeden z trzech podstawowych
trybów działania ka dej z diod tj. tryb podtrzymana, niepodtrzymania oraz potrzymania
wiecenia wiatłem migaj cym. Alarmy
mog by potwierdzane zdalnie, lokalnie lub
te przy u yciu logiki.
Kanały alarmowe posiadaj znaczniki czasu
dla pojawiaj cych si alarmów. Zasada
nadawania znaczników czasowych zale y od
trybu działania danego kanału.
Wska nik blokady
Diodowy wska nik blokady posiada trzy
tryby działania:
• Normalny stan: dioda nieaktywna
• Stale wiec ca dioda ółta wskazuje na
blokad operacji sterowniczej.
• Czerwona dioda migaj ca wskazuje na
pomini cie blokad i przej cie w tryb testu.
Tekst wska nika blokady mo e by w taki
sam sposób definiowany, co dla pozostałych
kanałów alarmowych. Kolor diody blokady
jest ółty i nie mo e zosta zmieniony.
Software terminala posiada funkcj ogólnej
kontroli sygnałów blokuj cych. Przej cie w
tryb pomini cia blokad powoduje, e wszystkie sygnały pozwalaj ce na wykonanie sterowa s aktywne. Dzi ki temu mo liwe s
wszystkie lokalne sterowania i faktyczne
stany sygnałów blokuj cych nie s sprawdzane. Tak długo, jak aktywny jest tryb pomini cia blokad, diodowy wska nik blokady miga
na czerwono. Dodatkowo na wy wietlaczu
ciekłokrystalicznym wy wietlany jest komunikat, e wyst puj specjalne warunki pracy.
Kontrola obwodów wył czaj cych
Wej cia kontroli obwodów wył czaj cych
składaj si z dwóch jednostek funkcjonalnych.
• Generator pr du stałego, ł cznie ze wszystkimi, koniecznymi do tej funkcji elementami hardware’u
• Jednostka sygnalizacyjna, działaj ca w
oparciu o software
Jednostki funkcjonalne działaj w oparciu o
bloczki funkcyjne, zawarte w grupie funkcji
kontrolnych.
Funkcja kontroli ci gło ci obwodów wył czaj cych działa w oparciu o zasad wstrzy-
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kiwania pr du stałego. Fabrycznie funkcja
kontroli ci gło ci obwodów wył czaj cych
nie jest skonfigurowana.
Wi cej informacji na temat tej funkcji mo na
znale w technicznym opisie funkcji „Technical Descriptions of Functions”

Panel wy wietlacza

Terminal zabezpieczeniowy maszyn wiruj cych jest wyposa ony w na stałe zamontowany panel wy wietlacza, b d te w zewn trzny moduł wy wietlacza montowany w oddzielnym miejscu ni sam terminal. Zewn trzny moduł wy wietlacza wymaga oddzielnego zasilania z tego samego ródła, co
terminal główny. Wy wietlacz podzielony jest
na dwa okna: okno główne (17 rz dów) oraz
okno pomocnicze (2 rz dy).
Wy wietlacz graficzny przedstawia szczegółowe informacje, obiekty, zdarzenia, pomiary,
alarmy i parametry. Okno pomocnicze słu y
do wy wietlania wska ników, alarmów oraz
komunikatów pomocnych w obsłudze terminala.
Dodatkowo panel wy wietlacza posiada inne
elementy MMI:
• Trzy przyciski do sterowania lokalnego (I,
O, wybór obiektu)
• Osiem dowolnie programowalnych diod o
ró nych kolorach i ró nych trybach działania w zale no ci od konfiguracji.
• Wska nik diodowy blokad i trybu testu
• Trzy diodowe wska niki zabezpiecze
• Cztery przyciski ze strzałkami do poruszania si po menu oraz przycisk do kasowania
C oraz zatwierdzania E
• Optycznie izolowany szeregowy port komunikacyjny
• Sterowanie pod wietlaniem oraz kontrastem
wy wietlacza
• Dowolnie programowalny przycisk (F),
który mo e zosta u yty w konfiguracji terminala.
• Przycisk wyboru sterowania zdalne/lokalne
MMI posiada dwa podstawowe poziomy;
poziom dla u ytkownika oraz poziom in ynieryjny. Pierwszy z tych poziomów jest przeznaczony dla codziennej eksploatacji terminala, natomiast drugi słu y zaawansowanemu
programowaniu przeka nika.

Komunikacja szeregowa

Terminal maszyn wiruj cych posiada dwa
porty szeregowe, jeden na panelu czołowym,
a drugi na płycie tylnej.
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Według standardu ABB optyczny port (poł czenie RS 232) na panelu czołowym jest
przeznaczony do wgrywania konfiguracji
przy pomocy narz dzi CAP 50_. Komunikacja przy pomocy portu czołowego odbywa si
przy u yciu protokółu SPA.
Dziewi cio-pinowe zł cze RS-485 na płycie
tylnej mo e ł czy terminal do systemu nadrz dnego sterowania z wykorzystaniem protokółu SPA lub LON. W celu podł czenia
urz
dzenia do magistrali wiatłowodowej nale y
u y przetwornik opto-elektryczny RER 103,
który zapewnia zarówno komunikacj z wykorzystaniem protokółu SPA, jak i LON.

Samokontrola

Terminal maszyn wiruj cych REM 54x posiada rozbudowany system samokontroli.
System samokontroli w sposób ci gły kontroluje i wykrywa awaryjne warunki pracy urz dzenia, informuje u ytkownika o pojawieniu
si uszkodzenia poprzez MMI oraz komunikacj SPA/LON.
W przypadku, gdy zostanie wykryte uszkodzenie, zaczyna mruga zielona dioda, która
w normalnych warunkach wskazuje na stan
gotowo ci urz dzenia oraz na wy wietlaczu
pojawia si tekst wskazuj cy na uszkodzenie.
W tym samym czasie terminal wysyła sygnał
uszkodzenia na swój przeka nik wyj ciowy
IRF oraz blokuje wszystkie sygnały wył czaj ce z zabezpiecze .
Gdy pojawi si bł d wewn trzny, system
samokontroli generuje kod uszkodzenia IRF,
wskazuj cy na rodzaj uszkodzenia. Kod
uszkodzenia mo e zosta odczytany z menu
głównego terminala. Kod wskazuje na pierw
sze uszkodzenie wykryte przez system samokontroli.

Konfiguracja terminala maszyn wiruj cych

Do konfiguracji funkcji zabezpieczeniowych,
logicznych, pomiarowych oraz kontrolnych
terminala słu y narz dzie „The relay configuration tool”.
Narz dzie to oparte jest na standardzie IEC
61131-3. Programowalny system terminala
REM 54_ pozwala na działanie zestyków
wyj ciowych zgodnie ze stanem wej logicznych, wyj funkcji zabezpieczeniowych,
pomiarowych oraz kontrolnych. Funkcje PLC
(np. funkcje blokad oraz alarmów) s pro-
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gramowalne przy pomocy funkcji logicznych
takich jak, timery, liczniki, funkcje porównuj ce, przerzutniki itp. Program jest zapisywany w postaci graficznej przy u yciu oprogramowania słu cego do konfiguracji tych
urz dze .
Konfiguracja graficznego obrazu pola
MIMIC
Do konfiguracji graficznego wy wietlacza
oraz kanałów alarmowych słu y narz dzie o
nazwie „Relay Mimic Editor”. Konfiguracja ta
mo e zawiera wył czniki, odł czniki,
wska niki, dane pomiarowe, obiekty oraz
teksty definiowane przez u ytkownika oraz
wyja nienia. Ka da konfiguracja mo e zosta
zapisana w celu pó niejszego wykorzystania.
Ka da z o miu funkcji alarmowych mo e
zosta skonfigurowana na jednym arkuszu
graficznym edytora graficznego wy wietlacza.
Stanom aktywno ci oraz nieaktywno ci kanałów alarmowych mo e zosta przyporz dkowany tekst jednej wersji j zykowej oraz kolor
diody alarmowej. Dost pne s trzy kolory
diod alarmowych dla stanów kanałów alarmowych oraz trzy podstawowe tryby działania:
• Niepodtrzymany
• Podtrzymany-stały
• Podtrzymany migaj cy
Tekst przyporz dkowany diodzie blokady
mo e by równie definiowany ale kolor tej
diody nie mo e by zmieniony.
Konfiguracja sieci LON
Do definicji oraz ł czenia mi dzy sob
zmiennych sieciowych słu y narz dzie „The
Lon Network Tool”. Standardowo LON u ywany jest do przesyłania danych binarnych
pomi dzy terminalami w celu realizacji blokad oraz innych logik mi dzypolowych.

Parametryzacja terminala

Parametry terminali REM 54x mog by
nastawiane, zarówno lokalnie poprzez MMI
lub te zdalnie poprzez komunikacj szeregow z wykorzystaniem oprogramowania
„Relay Setting Tool”.
Parametryzacja lokalna
Gdy parametry wprowadzane s lokalnie,
nastawy tych parametrów mog by wybierane spo ród nastaw dost pnych w menu. Do
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opisu tych parametrów mo e zosta wybrany
odpowiedni j zyk.
Parametryzacja zdalna
Oprogramowanie „ Relay Setting Tool” u ywane jest w celu zdalnej parametryzacji i
zdalnego wprowadzania nastaw. Parametry
mog by nastawione w trybie off-line, a
nast pnie wgrane do przeka nika poprzez
port komunikacyjny. Struktura menu tego
oprogramowania obejmuj ca ekrany nastaw i
parametrów jest taka sama, jak struktura
menu samego terminala.

Podł czenia

Wszystkie obwody zewn trzne s podł czane
do listew zaciskowych znajduj cych si na
płycie tylnej terminala. Listwa zaciskowa
dedykowana obwodom pomiarowym jest na
stałe zamontowana na płycie tylnej i posiada
zaciski rubowe.

ABB Sp. z o.o.
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Sensory ABB (cewka Rogowskiego oraz
dzielnik napi cia) s podł czane do specjalnych konektorów koncentrycznych BNC. Ten
typ konektorów stosowany jest w celu zmniejszenia wpływu zakłóce na pomiary i działanie zabezpiecze . Nieu ywane wej cie sensorowe musi zosta zwarte przy pomocy specjalnych za lepek.
Zastosowany interfejs szeregowy RS-485 na
panelu tylnym słu y do podł czania terminala
do magistrali SPA lub LON. Podł czenie to
odbywa si za po rednictwem przetwornika
optoelektrycznego RER 103. Montowany jest
on na dziewi cio-pinowej zł czce typu D i
przekr cany jest do płyty tylnej przy pomocy
rub.
Wej cia binarne oraz wyj cia stykowe s
podł czane do listew wielozaciskowych.
Uziemienie ochronne ł czy si do ruby oznaczonej symbolem uziemienia.
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Rys. 1. Przykładowy schemat poł cze terminala REM 543

ABB Sp. z o.o.
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Rys. 2. Przykładowy schemat poł cze terminala REM 545
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Rys. 3. Schemat listwy zaciskowej modułu RTD analogowego

Napi cie pomocnicze

Do działania terminala REM 54_ ł cznie z
zewn trznym modułem wy wietlacza potrzebne jest zasilanie napi ciem pomocniczym. Wewn trzny moduł zasilacza terminala zabezpieczeniowego formuje napi cia
wymagane przez wewn trzne układy elektroniczne. Moduł ten jest galwanicznie

Dane
techniczne

ABB Sp. z o.o.

izolowanym przetwornikiem dc/dc typu flyback. Zielony wska nik na panelu czołowym
wieci si , gdy moduł zasilacza jest w stanie
działania.
Zasilanie
Dost pne moduły zasilaczy dla REM 54_ s
PS1/_

Tabela 1: Wersje modułów zasilaczy
Moduł zasilacza
Znamionowe napi cie wejciowe zasilacza
PS1/240
110/120/220/240 V ac lub
110/125/220/ V dc
PS1/48
24/48/60 V dc
Zewn trzny moduł wy110/120/220/240 V ac lub
wietlacza
110/125/220 V dc

Napi cie znamionowe
wej binarnych
110/125/220 V dc
24/48/60/110/125/220 V dc
-
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Tabela 2: Bloczki funkcyjne ogólnego przeznaczenia
Funkcje
Opis
MMIWAKE
Pod wietlenie wy wietlacza
INDRESET
Kasowanie wska ników działania, podtrzymanych sygnałów
wyj ciowych, rejestrów, przebiegów rejestratora zakłóce
SWGRP1…SWGRP20
Grupy przeł czników SWGRP1…SWGRP20
Tabela 3. Standartowe bloczki funkcyjne
Funkcje
Opis
ABS
Warto bezwzgl dna
ACOS
Funkcja acos
ADD
Funkcja dodawania
AND
Bramka logiczna AND
ASIN
Funkcja asin
ATAN
Funkcja atan
BITGET
Pobranie jednego bitu
BITSET
Nastawienie jednego bitu
BOOL_TO_*
Konwersja typu zmiennych z BOOL na WORD/ USINT/
UINT/ UDINT/ SINT/ REAL/ INT/ DWORD/ DINT/ BYTE
BOOL2INT
Konwersja wej BOOL na wej cie INT
BYTE_TO_*
Konwersja typu zmiennych z BYTE na WORD/ DWORD
COMH
Komparator histerezy
COS
Cosinus w radianach
CTD
Licznik w dół
CTU
Licznik w gór
CTUD
Licznik w gór i w dół
DATE_TO_UDINT
Konwersja typu zmiennych z DATE na UDINT
DINT_TO_*
Konwersja typu zmiennych z DINT na SINT/ REAL/ INT
DIV
Funkcja dzielenia
DWORD_TO_*
Konwersja typu zmiennych z DWORD na WORD/ BITE
EQ
Funkcja =
EXP
Eksponent naturalny
EXPT
Funkcja pot gowania
F_TRIG
Detekcja zbocza malej cego
GE
Funkcja ≥
GT
Funkcja >
INT_TO_*
Konwersja typu zmiennych z INT na REAL/ DINT
INT2BOOL
Konwersja typu wej cia INT na wyj cia BOOL
LE
Funkcja ≤
LIMIT
Limit
LN
Logarytm naturalny
LOG
Logarytm o podstawie dziesi tnej
LT
Funkcja <

ABB Sp. z o.o.
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Tabela 3. Standartowe bloczki funkcyjne
Funkcje
Opis
MAX
Wybór warto ci maksymalnej
MIN
Wybór warto ci minimalnej
MOD
Moduł
MOVE
Przesuni cie
MUL
Funkcja mno enia
MUX
Funkcja multipleksera
NE
Funkcja > lub <
NOT
Negacja
OR
Bramka logiczna OR
R_TRIG
Detekcja zbocza rosn cego
REAL_TO_*
Konwersja typu zmiennych z REAL na USINT/ UINT/
UDINT/ SINT/ INT/ DINT/
ROL
Rotacja do lewej
ROR
Rotacja do prawej
RS
Przerzutnik RS
RS_D
Przerzutnik RS z wej ciem danych
SEL
Selekcja binarna
SHL
Przesuni cie bitu do lewej
SHR
Przesuni cie bitu do prawej
SIN
Sinus w radianach
SINT_TO_*
Konwersja typu zmiennych z SINT na REAL/ INT/ DINT
SUB
Funkcja odejmowania
SQRT
Pierwiastek kwadratowy
SR
Przerzutnik SR
XOR
Bramka logiczna XOR
TAN
Tangens w radianach
TIME_TO_*
Konwersja typu zmiennych z TIME na UDINT/ TOD/ REAL
TOD_TO_*
Konwersja typu zmiennych z TOD na UDINT/ TIME/ REAL
TOF
Zwłoka czasowa OFF
TON
Zwłoka czasowa ON
TP
Czas impuls
TRUNC_* Zaokr glanie w kierunku zera
UDINT_TO_
Konwersja typu zmiennych z UDINT na USINT/UINT/REAL
UINT_TO_*
Konwersja typu zmiennych z UINT na USINT/ UDINT/
REAL/ BOOL
USINT_TO_*
Konwersja typu zmiennych z USINT na UINT/UDINT/REAL
WORD_TO_*
Konwersja typu zmiennych z WORD na DWORD/ BYTE
Tabela 4: Bloczki funkcji kontrolnych
Funkcje
Opis
CMBWEAR1
Funkcja kontroli zu ycia wył cznika 1
CMBWEAR2
Funkcja kontroli zu ycia wył cznika 2
CMCU3
Funkcja kontroli pr dowego obwodu analogowego
CMGAS1
Kontrola ci nienia gazu 1
CMGAS3
Trójbiegunowa kontrola gazu
CMSCHED
Zaplanowane przegl dy
CMSPRC1
Kontrola zbrojenia nap du 1
CMTCS1
Kontrola ci gło ci obwodu wył czaj cego 1
CMTCS2
Kontrola ci gło ci obwodu wył czaj cego 2
CMTIME1
Licznik czasu działania 1 np. silnika
CMTIME2
Licznik czasu działania 2 np. silnika
CMTRAV1
Kontrola czasu działania wył cznika 1
CMVO3
Funkcja kontroli napi ciowego obwodu analogowego

ABB Sp. z o.o.
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Tabela 5: Bloczki funkcji sterowniczych
Funkcje
Opis
COCB1
Sterowanie i odwzorowanie wył cznika 1
COCB2
Sterowanie i odwzorowanie wył cznika 2
Bezpo rednie otwieranie wył czników z MMI
COCBDIR
Sterowanie, odwzorowanie trójpozycyjnego odł cznika 1
CO3DC1
CO3DC2
Sterowanie, odwzorowanie trójpozycyjnego odł cznika 2
CODC1…COCD5
Sterowanie i odwzorowanie odł czników 1…5
COIND1…COIND8
Odwzorowanie ł czników 1…8
Logiczny selektor rodzaju sterowania LOCAL/REMOTE
COLOCAT
COSW1…COSW4
Przeł czniki 1…4 zał/wył
MMIALAR1…MMIALAR8
Kanały alarmowe, wska niki diodowe 1…8
MMIDATA1…MMIDATA5
Ikony danych wy wietlacza MIMIC 1…5
Tabela 6: Bloczki funkcji pomiarowych
Pomiary ogólne/ wej cie analogowe RTD/ moduł analogowy, MEAI1…8
Bloczki ogólnych funkcji pomiarowych mog by u ywane do pomiarów sygnałów AC
lub AC ogólnego przeznaczenia przy pomocy wej cia sensorowego. Zawieraj one równie wej cie typu REAL, które mo e zosta wykorzystane do pomiaru ka dego sygnału
wewn trznego typu REAL opartego na standardzie IEC 61131-3, np. sygnału wej ciowego z modułu RTD/analogowego.
GE1…3 (V dc/ac)
-10000.00000…10000.00000
Wej cie ogólne typu REAL
-10000.00000…10000.00000
Wyj cie analogowe modułu RTD/analogowego, MEAO1…4
Bloczki funkcyjne wyj analogowych wyskalowuj dowolny sygnał wewn trzny typu
REAL oparty na standardzie IEC 61131-3 zgodnie z wybranym zakresem 0…20 mA lub
4…20 mA, który to sygnał jest wyprowadzany na jedno z wej modułu RTD/ analogowego
Wej cie ogólnego przeznaczenia typu REAL
-10000.00000…10000.00000
Pomiar pr du zerowego, MECU1A oraz MECU1B
Io(A)
0.0…20000.0 A
Io(%)
0.0…80.0% In
Trójfazowy pomiar pr du, MECU3A
IL1
IL2
IL3
IL1
IL2
IL3
IL1 redni
IL2 redni
IL3 redni
IL1 redni
IL2 redni
IL3 redni

ABB Sp. z o.o.

0.0…20000.0 A
0.0…20000.0 A
0.0…20000.0 A
0.0…1000.0% In
0.0…1000.0% In
0.0…1000.0% In
0.0…20000.0 A
0.0…20000.0 A
0.0…20000.0 A
0.0…1000.0% In
0.0…1000.0% In
0.0…1000.0% In
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Rejestrator zakłóce dla 16 kanałów analogowych, MEDREC16
Rejestrator zakłóce MEDRE16 u ywany jest do rejestracji zarówno przebiegów pr dów i
napi , jak równie wewn trznych sygnałów binarnych opartych na standardzie
IEC 61131-3 oraz wej ciowych sygnałów binarnych podawanych na listwy zaciskowe
terminala. Maksymalna liczba wej analogowych oraz binarnych wynosi 16. Jeden okres
przebiegu zawiera 40 próbek.
Tryb działania
Nasycenia
Nadpisu
Rozszerzenia
Czas rejestracji przed wyzwoleniem
0…100%
Limit nadmiarowy Ilx
0.00…40.00 x In
Limit nadmiarowy Io
0.00…40.00 x In
Limit nadmiarowy Iob
0.00…40.00 x In
Limit nadmiarowy Uo
0.00…2.00 x Un
Limit nadmiarowy Ux
0.00…2.00 x Un
Limit nadmiarowy Uxy
0.00…2.00 x Un
Limit nadmiarowy U12b
0.00…2.00 x Un
Limit nadmiarowy ILxb
0.00…40.0 x In
Limit niedomiarowy Ux
0.00…2.00 x Un
Limit niedomiarowy Uxy
0.00…2.00 x Un
Czas filtracji kanałów analogowych
0.000…60.000 s
Rejestracja mo e zosta wyzwolona ka dym z osobna lub razem z poni ej wymienionych
sposobów:
- wyzwolenie zboczem rosn cym lub malej cym jednego lub kilku sygnałów binarnych
- wyzwolenie nadpr dowe, nadnapi ciowe lub podnapi ciowe
- wyzwolenie r czne z menu lub przyciskiem F (gdy skonfigurowany)
- wyzwolenie poprzez komunikacj szeregow lub parametr
- wyzwalanie okresowe
Długo rejestracji zale y od ilo ci rejestracji oraz liczby u ywanych wej . Na przykład,
nast puj ca kombinacja ilo ci rejestracji oraz liczby wej dla 50 Hz daje nast puj ce
długo ci rejestracji:
L. rejestracji / L. kanałów
1
3
10
1
1066 cykli
399 cykli
125 cykli
21.3 s
7.9 s
2.5 s
5
212 cykli
79 cykli
25 cykli
4.2 s
1.5 s
0.5 s
10
106 cykli
39 cykli
12 cykli
2.1 s
0.7 s
0.24 s
Pomiar cz stotliwo ci systemu, MEFR1
Cz stotliwo
10.00…75.00 Hz
Cz stotliwo rednia
10.00…75.00 Hz
Napi cie U
0.0…2.0 x Un

ABB Sp. z o.o.
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Trójfazowy pomiar mocy i energii, MEPE7
P3 (kW)
-999999…999999 kW
Q3 (kvar)
-999999…999999 kvar
Współczynnik mocy DPF
-1.00…1.00
Współczynnik mocy PF
-1.00…1.00
P3 rednia (kW)
-999999…999999 kW
Q3 rednia (kvar)
-999999…999999 kvar
Energia kWh
0…999999999 kWh
Energia zwrotna kWh
0…999999999 kWh
Energia kvarh
0…999999999 kvarh
Energia zwrotna kvarh
0…999999999 kvarh

ABB Sp. z o.o.

Pomiar napi cia zerowego, MEVO1A
Uo
Uo

0…150000 V
0.0…120.0% Un

Trójfazowy pomiar napi cia, MEVO3A
UL1_U12
UL2_U23
UL3_U31
UL1_U12
UL2_U23
UL3_U31
UL1_U12 rednie
UL2_U23 rednie
UL3_U31 rednie
UL1_U12 rednie
UL2_U23 rednie
UL3_U31 rednie

0.00…999.99 kV
0.00…999.99 kV
0.00…999.99 kV
0.00…2.00 x Un
0.00…2.00 x Un
0.00…2.00 x Un
0.00…999.99 kV
0.00…999.99 kV
0.00…999.99 kV
0.00…2.00 x Un
0.00…2.00 x Un
0.00…2.00 x Un
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Tabela 7: Bloczki funkcji zabezpieczeniowych
Trójfazowe, bezkierunkowe zabezpieczenie nadpr dowe, stopie niskonastawny,
NOC3Low, 3I>
Pr d pobudzenia
0.10…5.00 x In
Czas działania w trybie czasowo nieza0.05…300.00 s
le nym
0.05…1.00
Stała czasowa w trybie czasowo zale nym
Nie u ywane
Tryb działania
Charakterystyka czasowo-niezale na
Char. ekstremalnie odwrócona
Char. bardzo odwrócona
Char. normalnie odwrócona
Char. długoczasowa odwrócona
Char. typu RI
Char. typu RD
Tryb pomiaru
Czas odwzbudzenia licznika czasu działania
Dokładno działania
Czas pobudzenia
Czas odpadu
Współczynnik odpadu
Czas zwłoki
Dokładno czasu działania w trybie
czasowo-niezale nym
Indeks klasy dokładno ci E dla trybu
czasowo-zale nego

ABB Sp. z o.o.

Pomiar mi dzy-szczytowy
Pomiar składowej podstawowej
0…1000 ms
Uwaga! Warto ci podane poni ej wyst puj
gdy f/fn = 0.95…1.05
± 2.5% nastawy lub ± 0.01 x In
Dla pr du podanego > 2.0 x nastawa pr.:
czas wewn trzny < 32 ms
czas całkowity < 40 ms
40…1000 ms (w zale no ci od minimalnej
długo ci impulsu wył czaj cego)
0.95
< 45 ms
± 2% nastawy lub ± 20 ms
Indeks klasy E = 5.0 lub ± 20 ms

16

Terminal zabezpieczeniowy maszyn

REM 54_

Trójfazowe, bezkierunkowe zabezpieczenie nadpr dowe, stopie wysokonastawny,
NOC3High, 3I>> oraz bezzwłoczny, NOC3Inst, 3I>>>
Pr d pobudzenia
0.10…40.00 x In
Czas działania
0.05…300.00 s
Nie u ywane
Tryb działania
Charakterystyka czasowo-niezale na
Działanie bezzwłoczne
Tryb pomiaru
Pomiar mi dzy-szczytowy
Pomiar składowej podstawowej
Czas odwzbudzenia licznika czasu dzia0…1000 ms
łania
Uwaga! Warto ci podane poni ej wyst puj
gdy f/fn = 0.95…1.05
Dokładno działania
0.1…10 x In: ± 2.5% nastawy lub ± 0.01 x In
10…40 x In: ± 5% nastawy
Czas pobudzenia
Dla pr du podanego > 2.0 x nastawa pr.:
czas wewn trzny < 32 ms
czas całkowity < 40 ms
Czas odpadu
40…1000 ms (w zale no ci od minimalnej
długo ci impulsu wył czaj cego)
Współczynnik odpadu
0.95
Czas zwłoki
< 45 ms
Dokładno czasu działania w trybie
czasowo-niezale nym
± 2% nastawy lub ± 20 ms

ABB Sp. z o.o.
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Zabezpieczenie nadpr dowe napi ciowo-zale ne, stopie nisko-nastawny, VOC6Low,
I(U)> oraz stopie wysoko-nastawny, VOC6High, I(U)>>
Pr d pobudzenia
0.10…5.00 x In
Czas działania w trybie czasowo nieza0.05…300.00 s
le nym
0.05…1.00
Stała czasowa w trybie czasowo zale skokiem napi ciowym
nym
zboczem napi ciowym
Tryb sterowania stopnia
skokiem sygnału wej ciowego
Próg napi ciowy dla trybu sterowania
skokiem napi ciowym
Górny próg napi ciowy dla trybu sterowania zboczem napi ciowym
Dolny próg napi ciowy dla trybu sterowania zboczem napi ciowym
Mno nik pr dowy dla niskiej nastawy
pr dowej
Tryb działania

Wybór napi cia
Czas odwzbudzenia licznika czasu działania

Dokładno

działania

Czas pobudzenia
Czas odpadu
Współczynnik odpadu
Czas zwłoki
Dokładno czasu działania w trybie
czasowo-niezale nym
Indeks klasy dokładno ci E dla trybu
czasowo-zale nego
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0.10…1.00 x Un
0.60…1.00 x Un
0.10…0.59 x Un
0.05…1.00
Nie u ywane
Charakterystyka czasowo-niezale na
Char. ekstremalnie odwrócona
Char. bardzo odwrócona
Char. normalnie odwrócona
Char. długoczasowa odwrócona
Char. typu RI
Char. typu RD
Pomiar mi dzy-szczytowy
Pomiar składowej podstawowej
Napi cia mi dzyfazowe
Napi cia fazowe
0.00…10.00 s
Uwaga! Warto ci podane poni ej wyst puj
gdy f/fn = 0.95…1.05
± 2.5% nastawy lub ± 0.01 x In
± 2.5% nastawy lub ± 0.01 x Un
Dla pr du podanego > 2.0 x nastawa pr.:
czas wewn trzny < 32 ms
czas całkowity < 40 ms
80…1040 ms (w zale no ci od minimalnej
długo ci impulsu wył czaj cego)
0.95
< 45 ms
± 2% nastawy lub ± 20 ms
Indeks klasy E = 5.0 lub ± 20 ms
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Trójfazowe zabezpieczenie podimpedancyjne, stopie nisko-nastawny UI6Low, Z<
oraz stopie wysoko-nastawnyUI6High, Z<<
Nastawa Z
0.01…60.00 j.wz.
Czas działania
0.04…300.00 s
Nie u ywany; u ywany
UI6High
Sygnały pomiarowe (wybór fazy)
4 mo liwo ci wyboru napi fazowych
7 mo liwo ci wyboru napi mi dzy-faz.
(w zale no ci od dost pnych sygnałów)
Tryb pomiaru
Pomiar mi dzy-szczytowy
Pomiar składowej podstawowej
Uwaga! Warto ci podane poni ej wyst puj
gdy f/fn = 0.95…1.05
Dokładno działania
± 3.0% warto ci nastawy lub ± 0.02 j.wz.
Czas pobudzenia
Przy podanej impedancji = 0.5 x nastawa Z:
czas wewn trzny < 42 ms
czas całkowity < 50 ms
Czas odpadu
70…1030 ms (w zale no ci od nastawionej
długo ci impulsu wył czaj cego)
Współczynnik odpadu
1.03
Czas zwłoki
< 45 ms
Dokładno czasu działania
± 2% warto ci nastawy lub ± 20 ms
Stabilizowane generatorowe zabezpieczenie ró nicowe, Diff6G, 3∆
∆I>, 3∆
∆I>>
Nastawa podstawowa; najmniejszy stosunek pr du ró nicowego do pr du znamionowego, która powoduje wył czenie 5…50%
Nachylenie pocz tkowe; nachylenie
drugiej linii charakterystyk działania
10…50%
Punkt załamania 1; punkt załamania
pomi dzy liniami 1 i 2 charakterystyki
0.0…1.0 x In
Punkt załamania 2; punkt załamania
pomi dzy liniami 2 i 3 charakterystyki
1.0…3.0 x In
5…30 x In
Warto wył czenia stopnia bezzwł.
Uwaga! Warto ci podane poni ej wyst puj
gdy f/fn = 0.95…1.05
Dokładno działania
Pomiar przesuni cia fazowego: ±4°
Stopie stabilizowany: ±4% nastawy
lub ±2% x In
Stopie bezzwłoczny: ±4% nastawy
lub ±2% x In
Czas wył czenia
Podane pr dy > 2.0 x pr d działania:
czas wewn trzny < 35 ms
czas całkowity < 45 ms
Czas odpadu
60…1020 ms (w zale no ci od nastawionej
długo ci impulsu wył czaj cego)
Współczynnik odpadu
0.95
Czas zwłoki
< 40 ms
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Wysoko-impedancyjne lub działaj ce w oparciu o równowa enie strumienia zabezpieczenie ró nicowe dla generatorów i silników, Diff3, 3∆
∆I>
Nastawa podstawowa
0.5…50 %
Uwaga! Warto ci podane poni ej wyst puj
gdy f/fn = 0.95…1.05
Dokładno działania
±2.5% warto ci nastawy lub ± 0.004 x In
Podane pr dy > 2.0 x pr d działania:
czas wewn trzny < 20 ms
czas całkowity < 30 ms
Czas odpadu
60…1020 ms (w zale no ci od nastawionej
długo ci impulsu wył czaj cego)
Współczynnik odpadu
0.95
Czas zwłoki
Zabezpieczenie działa od razu po przekroczeniu przez pr d warto nastawy
Bezkierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe, stopie nisko-nastawny,
NEF1Low, Io>
Pr d pobudzenia
1.0…100.0% In
Czas działania w trybie czasowo nieza0.05…300.00 s
le nym
Stała czasowa w trybie czasowo zale 0.05…1.00
nym
Nie u ywane
Tryb działania
Charakterystyka czasowo-niezale na
Char. ekstremalnie odwrócona
Char. bardzo odwrócona
Char. normalnie odwrócona
Char. długoczasowa odwrócona
Char. typu RI
Char. typu RD
Pomiar mi dzy-szczytowy
Pomiar składowej podstawowej
Czas odwzbudzenia licznika czasu dzia0.00…1000 ms
łania
Uwaga! Warto ci podane poni ej wyst puj
gdy f/fn = 0.95…1.05
Dokładno działania
±2.5 % warto ci nastawy + 0.0005 x In
Podane pr dy > 2.0 x pr d działania:
czas wewn trzny < 32 ms
czas całkowity < 40 ms
Czas odpadu
40…1000 ms (w zale no ci od nastawionej
długo ci impulsu wył czaj cego)
Współczynnik odpadu
0.95
Zwłoka czasowa
< 45 ms
Dokładno czasu działania w trybie
czasowo-niezale nym
±2 % nastawy lub ±20 ms
Indeks E klasy dokładno ci w trybie
czasowo zale nym
Indeks klasy E = 5.0 lub ±20 ms
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Bezkierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe, stopie wysoko-nastawny,
NEF1High, Io>> i bezzwłoczny, NEF1Inst, Io>>>
Pr d rozruchowy
0.10…12.00 x In
Czas działania
0.05…300.00 s
Tryb działania
Nie u ywane
Charakterystyka czasowo-niezale na
Działanie bezzwłoczne
Tryb pomiaru
Pomiar mi dzy-szczytowy
Pomiar składowej podstawowej
Czas odwzbudzenia licznika czasu dzia0…1000 ms
łania
Uwaga! Warto ci podane poni ej wyst puj
gdy f/fn = 0.95…1.05
Dokładno działania
±2.5 % warto ci nastawy lub ±0.01 x In
Czas pobudzenia
Podane pr dy > 2.0 x pr d działania:
czas wewn trzny < 32 ms
czas całkowity < 40 ms
Czas odpadu
40…1000 ms (w zale no ci od nastawionej
długo ci impulsu wył czaj cego)
Współczynnik odpadu
0.95
Czas zwłoki
< 45 ms
Dokładno czasu działania w trybie
±2% warto ci nastawy lub ±20 ms
czasowo-niezale nym
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Kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe, stopie nisko-nastawny, DEF2Low,
Io>→
→
Pr d rozruchowy
1.0…25.0% In
Napi cie rozruchowe
2.0…100.0% Un
Czas działania w trybie czasowo0.1…300.0 s
niezale nym
Stała czasowa w trybie czasowo0.05…1.00
zale nym
Tryb działania
Nie u ywane
Charakterystyka czasowo-niezale na
Charakterystyka ekstremalnie odwrócona
Charakterystyka bardzo odwrócona
Charakterystyka normalnie odwrócona
Charakterystyka długoczasowa odwrócona
Kryterium działania

Kierunek działania
K t maksymalnej czuło ci ϕb

Charakterystyka działania
Zabezpieczenie od zwar przerywanych
Tryb pomiaru
Czas odwzbudzenia licznika czasu działania
Dokładno działania

Czas rozruchowy

Czas odwzbudzenia
Współczynnik odpadu
Czas zwłoki
Dokładno czasu działania w trybie
czasowo-niezale nym
Indeks E klasy działania w trybie czasowo-zale nym
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K t maksymalnej czuło ci & Uo
K t maksymalnej czuło ci
IoSin/Cos & Uo
IoSin/Cos
Bezkierunkowe Io
Bezkierunkowe Uo
Wprzód
W tył
-90°
-60°
-30°
0°
IoSin(ϕ)
IoCos(ϕ)
Nie aktywne
Aktywne
Pomiar mi dzy-szczytowy
Pomiar składowej podstawowej
0…1000 ms
Uwaga! Warto ci podane poni ej wyst puj
gdy f/fn = 0.95…1.05
±2.5% warto ci nastawy +0.0005 x In
±2.5% warto ci nastawy +0.01 x Un
K t fazowy ±2°
Podany pr d zerowy >2.0 x pr d rozruchowy
oraz napi cie zerowe >2.0 x napi cie rozr.
Czas wewn trzny < 72 ms
Czas całkowity < 80 ms
40…1000 ms (w zale no ci od nastawionej
długo ci impulsu wył czaj cego)
0.95
<50 ms
±2% warto ci nastawy lub ±20 ms
Indeks klasy E = 5.0 lub ±20 ms
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Kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe, stopie wysoko-nastawny, DEF2High,
Io>>→
→ oraz stopie bezzwłoczny, DEF2Inst, Io>>>→
→
Pr d rozruchowy
1.0…200.0% In
Napi cie rozruchowe
2.0…100.0% Un
Stała czasowa w trybie czasowo0.05…1.00
zale nym
Tryb działania
Nie u ywane
Charakterystyka czasowo-niezale na
Działanie bezzwłoczne
Kryterium działania
K t maksymalnej czuło ci & Uo
K t maksymalnej czuło ci
IoSin/Cos & Uo
IoSin/Cos
Bezkierunkowe Io
Bezkierunkowe Uo
Kierunek działania
Wprzód
W tył
K t maksymalnej czuło ci ϕb
-90°
-60°
-30°
0°
Charakterystyka działania
IoSin(ϕ)
IoCos(ϕ)
Zabezpieczenie od zwar przerywanych
Nie aktywne
Aktywne
Tryb pomiaru
Pomiar mi dzy-szczytowy
Pomiar składowej podstawowej
Czas odwzbudzenia licznika czasu działania
0…1000 ms
Dokładno działania
Uwaga! Warto ci podane poni ej wyst puj
gdy f/fn = 0.95…1.05
±2.5% warto ci nastawy +0.0005 x In
±2.5% warto ci nastawy +0.01 x Un
K t fazowy ±2°
Czas rozruchowy
Podany pr d zerowy >2.0 x pr d rozruchowy
oraz napi cie zerowe >2.0 x napi cie rozr.
Czas wewn trzny < 72 ms
Czas całkowity < 80 ms
Czas odwzbudzenia
40…1000 ms (w zale no ci od nastawionej
długo ci impulsu wył czaj cego)
Współczynnik odpadu
0.95
Czas zwłoki
<50 ms
Dokładno czasu działania w trybie
±2% warto ci nastawy lub ±20 ms
czasowo-niezale nym
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Wysoko-impedancyjne selektywne zabezpieczenie ziemnozwarciowe, REF1A, ∆Io>
Nastawa podstawowa; najni szy stosu0.5…50 %
nek pr du ró nicowego do pr du znamionowego powoduj cy wył czenie
Uwaga! Warto ci podane poni ej wyst puj
gdy f/fn = 0.95…1.05
Dokładno działania
±2.5% warto ci nastawy ±0.0005 x In
Czas wył czenia
Podane pr dy >2.0 x pr d działania:
Czas wewn trzny < 20 ms
Czas całkowity < 30 ms
Czas odwzbudzenia
60…1020 ms (w zale no ci od minimalnej
szeroko ci impulsu wył czaj cego)
Współczynnik odpadu
0.80…0.98
Czas zwłoki
Funkcja zabezpieczeniowa działa, gdy tylko
pr d przekroczy warto nastawy
Zabezpieczenie napi cia zerowego, stopie nisko-nastawny, ROV1Low, Uo>
Napi cie rozruchowe
2.0…20.0% Un
Czas działania
0.05…300.00 s
Tryb działania
Nie u ywane
Charakterystyka czasowo-niezale na
Tryb pomiaru
Pomiar mi dzy-szczytowy
Pomiar składowej podstawowej
Uwaga! Warto ci podane poni ej wyst puj
gdy f/fn = 0.95…1.05
Dokładno działania
±2.5% warto ci nastawy ±0.0005 x In
Czas rozruchowy
Podane napi cia >2 x napi cie rozruchowe:
czas wewn trzny < 32 ms
czas całkowity < 40 ms
Czas odwzbudzenia
40…1000 ms (w zale no ci od minimalnej
szeroko ci impulsu wył czaj cego)
Współczynnik odpadu
0.95
Czas zwłoki
Całkowity czas blokowania: < 25 ms
Całkowity czas, gdy napi cie spadnie poni ej
warto ci rozruchowej: < 50 ms
Dokładno czasu działania w trybie
±2% warto ci nastawy lub ±20 ms
czasowo-niezale nym
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Trójfazowe, termiczne zabezpieczenie przeci eniowe dla silników, generatorów i
transformatorów TOL3Dev, 3
NASTAWY PODSTAWOWE
Pr d rozruchowy silnika
0.10…10.00 x In
Dopuszczalny, maksymalny czas rozru0.1…120.0 s
chu silnika
Liczba rozruchów dozwolonych pocz w- 1…3
szy od stanu zimnego silnika
Typ zabezpieczanego urz dzenia
Silnik z wentylacj , Pn < 1500 kW
Silnik z wentylacj , Pn > 1500 kW
Silnik z chłodz. powierzch. Pn < 500 kW
Silnik z chłodz. powierzch. Pn > 500 kW
Hydrogenerator lub mały generator turbinowy
chłodzony powietrzem
Du y generator turbinowy
Transformator
Temperatura wył czenia
80.0…120.0%
Temperatura alarmu ostrzegania
40.0…100.0%
Blokowanie ponownego rozruchu (limit
40.0…100.0%
temperaturowy dla wła ciwego rozruchu)
Temperatura otoczenia
-50…100°C
Stała czasowa chłodzenia
1.0…10.0 x stała czasowa
Stała czasowa nagrzewania generatora
1…999 min
lub transformatora
NASTAWY ZAAWANSOWANE
Stała krótko-czasowa dla stojana
0.0…999.0 min
Stała długo-czasowa dla stojana
0.0…999.0 min
Współczynnik wagi stałej krótko0.00…1.00
czasowej dla stojana
Wzrost temperatury stojana przy pr dzie 0.0…350.0°C
znamionowym
Maksymalna temperatura stojana
0.0…350.0°C
Stała krótko-czasowa dla wirnika
0.0…999.0 min
Stała długo-czasowa dla wirnika
0.0…999.0 min
Współczynnik wagi stałej krótko0.00…1.00
czasowej dla wirnika
Wzrost temperatury wirnika przy pr dzie 0.0…350.0°C
znamionowym
Maksymalna temperatura wirnika
0.0…350.0°C
Tryb działania (zasada kompensacji
Nie u ywane
temperatury otoczenia)
Brak sensorów; nastawiona temp. otoczenia
U ywany 1 sensor, U ywane 2 sensory
Czas oczekiwania na wła ciwy rozruch
0…86400 s
(parametr tylko do odczytu)
Przewidziany czas do wył czenia (para0…86400 s
metr tylko do odczytu)
Uwaga! Warto ci podane poni ej wyst puj
gdy f/fn = 0.95…1.05
±1.0 %, I = 0.1…10.0 x In
Współczynnik odpadu
Trip: (Obliczony wzrost temp. – 0.1)/Temp.
wył czenia, Pobudzenie: (Obliczony wzrost
temp. – 0.1)/ temp. alarmu ostrzegania
Odwzbudzenie:(Obliczony wzrost temp.–0.1)/
limit temperatury blokowania ponownego
rozruchu
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Zabezpieczenie składowej przeciwnej pr du, stopie nisko-nastawny, NPS3Low, I2>
oraz stopie wysoko-nastawny, NPS3High, I2>>
Tryb działania
Nie u ywany
Charakterystyka czasowo-niezale na
Charakterystyka czasowa-zale na
Warto rozruchowa I2
0.01…0.50 x In
Czas działania
0.1…120.0 s
Stała K charakterystyki działania (odpo5.0…100.0
wiada stałej maszyny: I22t podawanej
przez producenta maszyny)
Czas pobudzenia w trybie czasowo0.1…60.0 s
zale nym
Minimalny czas działania w trybie cza0.1…120.0 s
sowo-niezale nym
Maksymalny czas działania
500…10000 s
Czas chłodzenia maszyny
5…10000 s
Liczba mierzonych faz
2 lub 3
Kierunek wirowania
W przód
W tył
Czas kasowania licznika czasu działania
0…1000 ms
Uwaga! Warto ci podane poni ej wyst puj
gdy f/fn = 0.95…1.05
Dokładno działania
±2.5 % warto ci nastawy lub ±0.01 x In
Czas pobudzenia
Podany pr d I2 = 2.00 x warto rozruchowa
czas wewn trzny < 32 ms
czas całkowity < 40 ms
Czas odwzbudzenia
70…1030 ms (w zale no ci od minimalnej
szeroko ci impulsu wył czaj cego)
Współczynnik odpadu
0.96
Czas zwłoki
< 45 ms
Dokładno czasu działania w trybie
±2% warto ci nastawy lub ±20 ms
czasowo-niezale nym
Indeks E klasy dokładno ci w trybie
±2% obliczonego, idealnego czasu działania
czasowo-zale nym
lub ±20 ms
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Trójfazowe zabezpieczenie nadnapi ciowe, stopie nisko-nastawny, OV3Low, 3U>
Napi cie pobudzenie
0.10…1.60 x Un
Czas działania
0.05…300.0 s
Mno nik czasu
0.05…1.00
Tryb działania
Nie u ywany
Charakterystyka czasowo-niezale na
Krzywa A
Krzywa B
Tryb pomiaru
Napi cia mi dzyfazowe, pomiar mi dzyszczytowy
Napi cia mi dzyfazowe, pomiar składowej
podstawowej
Napi cia fazowe, pomiar składowej podstawowej
Histereza działania
1.0…5.0%
Uwaga! Warto ci podane poni ej wyst puj
gdy f/fn = 0.95…1.05
Dokładno działania
±2.5 % warto ci nastawy
Czas pobudzenia
Podane napi cia = 1.1 x napi cie rozruchowe:
czas wewn trzny < 42 ms
czas całkowity < 50 ms
Czas odwzbudzenia
40…1000 ms (w zale no ci od minimalnej
szeroko ci impulsu wył czaj cego)
Współczynnik odpadu
0.96 (zakres 0.95…0.99)
Zwłoka czasowa
< 50 ms
Dokładno czasu działania w trybie
±2% warto ci nastawy lub ±20 ms
czasowo-niezale nym
Indeks E klasy dokładno ci w trybie
±20 ms
czasowo-zale nym
Trójfazowe zabezpieczenie nadnapi ciowe, stopie wysoko-nastawny, OV3High,
3U>>
Napi cie pobudzenie
0.10…1.60 x Un
Czas działania
0.05…300.0 s
Tryb działania
Nie u ywany
Charakterystyka czasowo-niezale na
Tryb pomiaru
Napi cia mi dzyfazowe, pomiar mi dzyszczytowy
Napi cia mi dzyfazowe, pomiar składowej
podstawowej
Napi cia fazowe, pomiar składowej podst.
Histereza działania
0.96 (zakres 0.95…0.99)
Uwaga! Warto ci podane poni ej wyst puj
gdy f/fn = 0.95…1.05
Dokładno działania
±2.5 % warto ci nastawy
Czas pobudzenia
Podane napi cia = 1.1 x napi cie rozruchowe:
czas wewn trzny < 42 ms
czas całkowity < 50 ms
Czas odwzbudzenia
40…1000 ms (w zale no ci od minimalnej
szeroko ci impulsu wył czaj cego)
Współczynnik odpadu
0.95
Zwłoka czasowa
< 50 ms
Dokładno czasu działania w trybie
±2% warto ci nastawy lub ±20 ms
czasowo-niezale nym
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Trójfazowe zabezpieczenie podnapi ciowe, stopie nisko-nastawny, UV3Low, 3U<
Napi cie pobudzenie
0.10…1.2 0 x Un
Czas działania
0.05…300.0 s
Mno nik czasu
0.05…1.00
Tryb działania
Nie u ywany
Charakterystyka czasowo-niezale na
Krzywa C
Tryb pomiaru
Napi cia mi dzyfazowe, pomiar mi dzyszczytowy
Napi cia mi dzyfazowe, pomiar składowej
podstawowej
Napi cia fazowe, pomiar składowej podstawowej
Histereza działania
1.0…5.0%
Uwaga! Warto ci podane poni ej wyst puj
gdy f/fn = 0.95…1.05
Dokładno działania
±2.5 % warto ci nastawy
Czas pobudzenia
Podane napi cia < 0.5 x napi cie rozruchowe:
czas wewn trzny < 32 ms
czas całkowity < 40 ms
Czas odwzbudzenia
40…1000 ms (w zale no ci od minimalnej
szeroko ci impulsu wył czaj cego)
Współczynnik odpadu
1.04 (zakres 1.005…1.05)
Zwłoka czasowa
< 60 ms
Dokładno czasu działania w trybie
±2.5 % warto ci nastawy
czasowo-niezale nym
Indeks E klasy dokładno ci w trybie
±35 ms
czasowo-zale nym
Trójfazowe zabezpieczenie podnapi ciowe, stopie wysoko-nastawny, UV3High,
3U<<
Napi cie pobudzenie
0.10…1.20 x Un
Czas działania
0.05…300.0 s
Tryb działania
Nie u ywany
Charakterystyka czasowo-niezale na
Tryb pomiaru
Napi cia mi dzyfazowe, pomiar mi dzyszczytowy
Napi cia mi dzyfazowe, pomiar składowej
podstawowej
Napi cila fazowe, pomiar składowej podstawowej
Histereza działania
1.0…5.0%
Uwaga! Warto ci podane poni ej wyst puj
gdy f/fn = 0.95…1.05
Dokładno działania
±2.5 % warto ci nastawy
Czas pobudzenia
Podane napi cia < 0.5 x napi cie rozruchowe:
czas wewn trzny < 32 ms
czas całkowity < 40 ms
Czas odwzbudzenia
40…1000 ms (w zale no ci od minimalnej
szeroko ci impulsu wył czaj cego)
Współczynnik odpadu
1.04 (zakres 1.005…1.05)
Zwłoka czasowa
< 60 ms
Dokładno czasu działania w trybie
±2.5% warto ci nastawy
czasowo-niezale nym
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Napi ciowe zabezpieczenie kolejno ci faz, PSV3St1 oraz PSV3St2, U1<, U2>, U1>
Warto rozruchowa U2>
0.01…1.00 x Un
Warto rozruchowa U1<
0.01…1.20 x Un
Warto rozruchowa U1>
0.80…1.60 x Un
Czas działania U2>
0.04…60.00 s
Czas działania U1<
0.04…60.00 s
Czas działania U1>
0.04…60.00 s
Tryb działania
Nie u ywane; U1< & U2> & U1>;
U1< & U2>; U2>; U1<; U1>
Wybór kierunku
Wprzód; W tył, Wej cie ROT_DIR
Uwaga! Warto ci podane poni ej wyst puj
gdy f/fn = 0.95…1.05
Dokładno działania
±2.5 % warto ci nastawy lub ± 0.01 x Un
Czas wył czenia
Działanie U2>:
Podane napi cie składowej przeciwnej =
= 1.1 x warto rozruchowa
czas wewn trzny < 32 ms
czas całkowity < 50 ms
Działanie U1<:
Podane napi cie składowej przeciwnej =
= 0.5 x warto rozruchowa
czas wewn trzny < 32 ms
czas całkowity < 40 ms
Działanie U1>:
Podane napi cie składowej przeciwnej =
= 1.1 x warto rozruchowa
czas wewn trzny < 32 ms
czas całkowity < 50 ms
Czas odwzbudzenia
70…1030 ms (w zale no ci od minimalnej
szeroko ci impulsu wył czaj cego)
Współczynnik odpadu
Działanie U2>: 0.96
Działanie U1<: 1.04
Działanie U1>: 0.99
Czas zwłoki
< 45 ms (dla wszystkich trybów działania)
Dokładno czasu działania
±2% warto ci nastawy lub ±20 ms
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Zabezpieczenie nad- lub podcz stotliwo ciowe, 5 stopni, Freq1St1…Freq1St5, f</f>,
df/dt
Tryb działania
Nie u ywane
f</f> 1 licznik czasu
f</f> 2 liczniki czasu
f</f> LUB df/dt>
f</f> ORAZ df/dt>
f</f> LUB df/dt<
f</f> ORAZ df/dt<
Próg podcz stotliwo ciowy blokowania
0.30…0.90 x Un
Warto rozruchowa zab. pod-/nadcz st. 25.00…75.00 Hz
Czas działania zab. pod-/nadcz st.
0.10…120.00 s
Warto rozruchowa zabezp. df/dt
0.2…10.0 Hz/s
Czas działania zabezp. df/dt
0.12…120.00 s
Dokładno działania
Zabezp. pod-/nadcz st. (f</f>): ±10 mHz
Szybko zmian sz stotliwo ci (df/dt);
Rzeczywiste df/dt < ±5 Hz/s: ±10 mHz
Rzeczywiste df/dt < ±15 Hz/s: ±2.0 % wartoci rzeczywistej
Czas pobudzenia
Blokowanie podnapi ciowe: ±1.0% nastawy
Czas odwzbudzenia
Całkowity czas pobudzenia dla fn = 50 Hz:
Pomiar cz stotliwo ci < 100 ms
Pomiar df/dt < 120 ms
Dokładno czasu działania
140…1000 ms (w zale no ci od minimalnej
szeroko ci impulsu wył czaj cego)
Dokładno czasu działania
±2% warto ci nastawy lub ±30 ms
Zabezpieczenie od niedowzbudzenia, stopie nisko-nastawny, UE6Low, X<
Czas działania
0.06…60.00 s
Odległo wierzchołka koła od impedan- -10.00…10.00 p.u.
cji od osi R
rednica koła impedancji
0.01…60.00 p.u.
Przesuni cie rodka koła impedancji od
-10.00…10.00 p.u.
osi X
Tryb pomiaru
Nie u ywane
Jedna faza, napi cia fazowe, składowa podst.
Jedna faza, nap. mi dzy-fazowe, skł. podst.
Trzy fazy, napi cia fazowe, skład. podst.
Trzy fazy, nap. mi dzy-fazowe, skł. podst.
Trzy fazy, napi cia fazowe, skł. kolejn. zgod.
Trzy fazy, nap. miedzy-fazowe, skł. kol. zg.
Czas odpadu
0.00…10.00 s
Dokładno działania
Uwaga! Warto ci podane poni ej wyst puj
gdy f/fn = 0.95…1.05
±4.0% nastawy lub ± 0.02 x Un
Czas pobudzenia
Podana impedancja = 0.50 x promie koła:
Czas wewn trzny < 62 ms
Czas całkowity < 70 ms
Czas odwzbudzenia
100…1100 ms ( w zale no ci od minimalnej
szeroko ci impulsu wył czajacego)
Współczynnik odpadu
1.04
Czas zwłoki
< 45 ms
Dokładno czasu działania w trybie
± 2% warto ci nastawy lub ± 20 ms
czasowo-niezale nym
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Zabezpieczenie od niedowzbudzenia, stopie wysoko-nastawny, UE6High, X<<
Czas działania
0.06…10.00 s
Odległo wierzchołka koła od impedan- -10.00…10.00 p.u.
cji od osi R
rednica koła impedancji
0.01…60.00 p.u.
Przesuni cie rodka koła impedancji od
-10.00…10.00 p.u.
osi X
Tryb pomiaru
Nie u ywane
Jedna faza, napi cia fazowe, składowa podst.
Jedna faza, nap. mi dzy-fazowe, skł. podst.
Trzy fazy, napi cia fazowe, skład. podst.
Trzy fazy, nap. mi dzy-fazowe, skł. podst.
Trzy fazy, napi cia fazowe, skł. kolejn. zgod.
Trzy fazy, nap. miedzy-fazowe, skł. kol. zg.
Czas odpadu
0.00…10.00 s
Dokładno działania
Uwaga! Warto ci podane poni ej wyst puj
gdy f/fn = 0.95…1.05
± 4.0% nastawy lub ± 0.02 x Un
Czas pobudzenia
Podana impedancja = 0.50 x promie koła:
Czas wewn trzny < 62 ms
Czas całkowity < 70 ms
Czas odwzbudzenia
100…1100 ms (w zale no ci od minimalnej
szeroko ci impulsu wył czajacego)
Współczynnik odpadu
1.04
Czas zwłoki
< 45 ms
Dokładno czasu działania w trybie
± 2 % warto ci nastawy lub ± 20 ms
czasowo-niezale nym
Zabezpieczenie od przewzbudzenia, stopie nisko-nastawny, OE1Low, U/f> oraz
stopie wysoko-nastawny OE1High, U/f>>
U/f pobudzenia (tryb czasowo-niezal.)
1.00…2.00 x U/f
U/f pobudzenia (tryb czasowo-zale ny)
1.00…2.00 x U/f
U max
0.80…1.60 x Un
Czas działania
0.10…600.00 s
k
0.1…100.0
Czas maksymalny
500…10000 s
Stała zwłoka
0.1…120.0 s
Czas chłodzenia
5…10000 s
Tryb działania
Nie u ywane; Tryb czasowo-niezale ny;
Krzywa#1; Krzywa#2
Dokładno działania
20…40 Hz: ± 4% warto ci nastawy;
40…80 Hz: ± 2% warto ci nastawy.
Czas pobudzenia
Podane U/f > 2.0 x Un/fn; czas wewn trzny
<60 ms, czas całkowity <70 ms
Czas odwzbudzenia
100…1060 ms (w zale no ci od minimalnej
szeroko ci impulsu wył czaj cego)
Współczynnik odpadu
20…40 Hz: 0.99; 40…80 Hz: 0.97
Czas zwłoki
<105 ms
Dokładno czasu działania w trybie
20…80 Hz: ±4% warto ci nastawy lub ± 40ms
czasowo-niezale nym
Dokładno czasu działania w trybie
±100ms lub dokładno taka, jak podczas
czasowo-zale nym
pomiaru napi cia ró ni cego si ±1.0%
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Kierunkowe, 3 – stopniowe zabezpieczenie nadmocowe, OPOW6St1…OPOW6St3,
P>→
→/Q>→
→
Czas działania
0.04…300.00 s
K t (kierunek mocy)
-90…90 °
Nastawa mocy (moc pobudzenia)
1.0…200.0 % Sn
Czas odpadu
0.00…60.00 s
Tryb pomiaru
Nie u ywane
U1,U2,U3 & I1,I2,I3
U12,U23,U0 & I1,I2,I3
U23,U31,U0 & I1,I2,I3
U12,U31,U0 & I1,I2,I3
U12,U23 & I1,I2,I3
U12,U31 & I1,I2,I3
U1 & I1
U2 & I2
U3 & I3
U12 & I3
U23 & I1
U31 & I2
Kierunek mocy
Wprzód
W tył
Uwaga! Warto ci podane poni ej wyst puj
gdy f/fn = 0.95…1.05
Dokładno działania
±1.0% warto ci nastawy lub ±0.01 x warto
znamionowa
Czas pobudzenia
Podana moc > 2.0 x nastawa mocy:
Czas wewn trzny < 32 ms
Czas całkowity < 40 ms
Czas odwzbudzenia
70…1030 ms (w zale no ci od minimalnej
szeroko ci impulsu wył czaj cego)
Współczynnik odpadu
0.98
Czas zwłoki
< 45 ms
Dokładno czasu działania w trybie
±2% warto ci nastawy lub ±20 ms
czasowo-niezale nym

ABB Sp. z o.o.

32

Terminal zabezpieczeniowy maszyn

REM 54_

Niedomiarowe zabezpieczenie mocy zwrotnej, 3 stopnie, UPOW6St1…UPOW6St3,
P</P>←
←
Czas działania
0.04…300.00 s
Tryb działania
Podmocowe
Mocy zwrotnej
Nastawa mocy (moc pobudzenia)
1.0…200.0 % Sn
Tryb blokady
OFF
ON
Czas odpadu
0.00…60.00 s
Tryb pomiaru
Nie u ywane
U1,U2,U3 & I1,I2,I3
U12,U23,U0 & I1,I2,I3
U23,U31,U0 & I1,I2,I3
U12,U31,U0 & I1,I2,I3
U12,U23 & I1,I2,I3
U12,U31 & I1,I2,I3
U1 & I1
U2 & I2
U3 & I3
U12 & I3
U23 & I1
U31 & I2
Kierunek mocy
Wprzód
W tył
Uwaga! Warto ci podane poni ej wyst puj
gdy f/fn = 0.95…1.05
Dokładno działania
±1.0% warto ci nastawy lub ±0.01 x warto
znamionowa
±1.5% warto ci nastawy lub ±0.015 x warto
znamionowa, gdy u ywane s rezystancyjne
dzielniki napi cia
Czas pobudzenia
Podana moc <0.5 x nastawa mocy (podmocowe) lub 2.0 x nastawa mocy (mocy zwrotnej)
Czas wewn trzny < 32 ms
Czas całkowity < 40 ms
Czas odwzbudzenia
70…1030 ms (w zale no ci od minimalnej
szeroko ci impulsu wył czaj cego)
Współczynnik odpadu
0.98 (mocy zwrotnej)
1.02 (podmocowe)
Czas zwłoki
< 45 ms
Dokładno czasu działania w trybie
±2% warto ci nastawy lub ±20 ms
czasowo-niezale nym
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Kontrola rozruchu silników, MotStart, Is2t, n<
Pr d rozruchowy (silnika)
1.0…10.0 x In
Czas rozruchu (silnika)
0.3…250.0 s
Limit czasowy blokowania ponownego
1.0…500.0 s
rozruchu
Pr dko odliczania czasu
2.0…250.0 s/h
Dopuszczalny czas utyku
2.0…120.0 s
Tryb działania
Nie u ywane
I2t
I2t & Utyk
Licznik rozruchów (param. tylko do
0…99999
odczytu)
Czas do pozwolenia na kolejny rozruch
0…99999 min
Wej cie utyku (sygnał do wskazywania
Aktywny
utyku, param. tylko do odczytu)
Nieaktywny
Dokładno działania
f/fn = 0.95…1.05: ±2.5% warto
±0.01 x In
Czas pobudzenia
f/fn = 0.95…1.50:
Czas wewn trzny < 22 ms
Czas całkowity < 30 ms
f/fn = 0.50…0.95:
Czas wewn trzny < 32 ms
Czas całkowity < 40 ms
Współczynnik odpadu
0.95
Czas zwłoki
< 50 ms
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nastawy lub

Bezkierunkowe zabezpieczenie podpr dowe, 2 stopnie, NUC3St1 oraz NUC3St2, 3I<
Tryb działania
Nie u ywane
Alarm
Wył czenie
Kryterium działania
1, 2 lub 3 faza
wszystkie 3 fazy
Pr d pobudzenia
0.10…0.99 x In
Czas działania
0.1…600.0 s
Wewn trzne blokowanie podpr dowe
Aktywne
Nieaktywne
Czas blokowania podczas rozruchu
0…7200 s
Tryb pomiaru
Warto ci mi dzy-szczytowe
Składowa podstawowa
Uwaga! Warto ci podane poni ej wyst puj
gdy f/fn = 0.95…1.05
Dokładno działania
±2.5% warto ci nastawy lub ±0.01 x In
Czas pobudzenia
Podane pr dy = 0.5 x pr d rozruchowy:
Czas wewn trzny < 92 ms
Czas całkowity < 100 ms
Czas kasowania
40…1000 ms (W zale no ci od minimalnej
szeroko ci impulsu wył czaj cego)
Współczynnik odpadu
1.02
Czas zwłoki
< 80 ms
Dokładno czasowa w trybie czasowo±2% warto ci nastawy lub ±25ms
niezale nym
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Zabezpieczenie od niezgodno ci faz, PREV3, 3I
, 3I
Tryb działania
Nie u ywany; 2 fazowy, 3 fazowy
Czas działania
0.1…10.0 s
Spodziewany kierunek wirowania
Wprzód; W tył
Uwaga! Warto ci podane poni ej wyst puj
gdy f/fn = 0.95…1.05
Dokładno działania
Ró nica k towa: ±2°
Pr d: ±0.01 x In
Czas pobudzenia
Przy niezgodno ci faz i podanych pr dach
= 1.0 x In
Czas wewn trzny < 72 ms
Czas całkowity < 80 ms
Czas odwzbudzenia
40…1000 ms (W zale no ci od minimalnej
szeroko ci impulsu wył czaj cego)
Współczynnik odpadu
Warto odpadu dla ró nicy k ta fazowego 3°
Czas zwłoki
<60 ms
Dokładno czasu działania
±2% warto ci nastawy lub ±25 ms
Detekcja pr du udarowego transformatora oraz pr du rozruchowego silnika Inrush3, 3I2f>
Stosunek I2f/I1f>
5…50 %
Pr d pobudzenia
0.10…5.00 x In
Tryb działania
Nie u ywane
Tryb udaru
Tryb rozruchu
Dokładno działania
Uwaga! Warto ci podane poni ej wyst puj
gdy f/fn = 0.95…1.05
Pomiar stosunku I2f/I1f: ±5.0% warto ci nastawy
Czas pobudzenia
Czas wewn trzny < 32 ms
Czas całkowity < 40 ms
Funkcja kontroli bezpieczników, FuseFail, FUSEF
Stosunek U2/U1>
10…50 %
Stosunek I2/I1<
10…50 %
Dokładno działania
Gdy f/fn = 0.98…1.02
±2.0 jednostek procentowych (nastaw U2/U1>
oraz I2/I1<)
Gdy f/fn = 0.95…1.05
±4.0 jednostek procentowych (nastaw U2/U1>
oraz I2/I1<)
Czas aktywacji BSOUT (gdy przerwa
Podane napi cie kolejno ci przeciwnej =
tasku wynosi 10 ms)
= 2.00 x stosunek U2/U1>
(f/fn = 0.98…1.02): < 35 ms (w tym samym
tasku)
Czas odwzbudzenia
20 ms (w tym samym tasku)
Współczynnik odpadu
Dla U2/U1>: 0.8…0.96
Dla I2/I1<: 1.04…1.2
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Tabela 8: Wej cia analogowe
Cz stotliwo znamionowa
50.0/60.0 Hz
Wej cia pr dowe
pr d znamionowy
Wytrzymało
Ci gła
cieplna
Przez 1 s
Dynamiczna wytrzymało pr dowa, warto jednopołówkowa
Impedancja wej ciowa
Wej cia napi ciowe Napi cie znamionowe

Wej cia sensorowe,
maksymalnie 8

Wytrzymało napi ciowa, ci gła
Pobór mocy przy nap. znamion.
Zakres napi cia (skutecznego)
Zakres napi cia (szczytowego)
Impedancja wej ciowa
Pojemno wej ciowa

1A/5A
4 A/20 A
100 A/500 A
250 A / 1250 A
<100mΩ/<20mΩ
100 V/110 V/ 115 V/120 V
(parametryzacja)
2 x Un (240 V)
<0.5 VA
±9.4 V
±12 V
>4.7 MΩ
<1 nF

Tabela 9. Zasilanie napi ciem pomocniczym
Typ
PS1/240V
Zewn trzny moduł
wy wietlacza
Napi cie wej ciowe ac 110/120/220/240 V
Napi cie wej ciowe dc 110/125/220 V
Zakres działania
<50 W
Dopuszczalne wahania Maks. 12 % warto ci nap. stałego
napi cia dc
Dopuszczalny czas
<50 ms, 110 V oraz
przerwy w zasilaniu
<100 ms, 200 V
napi ciem dc
Wska nik wewn trznej + 78°C (+75…83°C)
temperatury
Tabela 10: Wej cia binarne
Wersja zasilacza
Napi cie wej ciowe, dc
Zakres działania, dc
Pobór pr du
Pobór mocy na wej cie
Zliczanie impulsów (specjalne wej cia
binarne), zakres cz stotliwo ci

ABB Sp. z o.o.

PS1/240 V
110/125/220 V
80…265 V
~2…25 mA
<0.8 W
0…100 Hz

PS1/48V
24/48/60 V

PS1/48 V
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Tabela 11: Wej cia RTD/analogowe
Zalecane czujniki RTD
TRC 0.00385 (DIN 43760)
100 Ω Platynowe
(temperaturowe)
TRC 0.00385
250 Ω Platynowe
TRC 0.00385
1000 Ω Platynowe
TRC 0.00618 (DIN 43760)
100 Ω Niklowe
TRC 0.00618
120 Ω Niklowe
TRC 0.00618
250 Ω Niklowe
TRC 0.00618
1000 Ω Niklowe
TRC 0.00427
10 Ω miedziane
Maksymalna rezystancja
200 Ω na elektrod
elektrod (pomiar trójprzewodowy)
Dokładno
±0.5% w pełnej skali
±1.0% w pełnej skali dla czujnika miedzianego 10 Ω
Izolacja
2 kV (pomi dzy wej ciami, a wyj ciami oraz wej ciami a
uziemieniem ochronnym)
Cz st. próbkowania
5 Hz
Czas odpowiedzi
≤Czas filtracji + 30 ms (430 ms…5.03s)
Pr d czujnika
Max 4.2 mA warto ci skutecznej
6.2 mA warto ci skutecznej dla czujnika 10 Ω miedzianego
Rezystancja wej cia pr 274 Ω ± 0.1%
dowego
Tabela 12:Wyj cia sygnałowe
Maksymalne napi cie operacyjne
Obci alno ci gła
Obci alno 0.5s
Obci alno 3 s
Zdolno przerywania sygnału przy stałej czasowej
obwodu L/R < 40 ms, dla 48/110/220 Vdc
Tabela 13: Wyj cia mocowe
Maksymalne napi cie operacyjne
Obci alno ci gła
Obci alno 0.5 s
Obci alno 3 s
Zdolno przerywania sygnału przy stałej czasowej
obwodu L/R < 40 ms, przy 48/110/220 V dc
Minimalne obci enie styku
Kontrola obwodów Zakres nap. sterowniczego
wył czaj cych
Pobierany pr d przed obwód
kontrolny
Czuło napi ciowa na styk
Tabela 14: Wyj cia analogowe
Zakres wyj cia
Dokładno
Maksymalne obci enie
Izolacja
Czas odpowiedzi
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250 V ac/dc
5A
10 A
8s
1 A/0.25 A/0.15 A

250 V ac/dc
5A
30 A
15 A
5 A/3 A/1 A
100 mA, 24 V ac/dc
100 mA, 24 V ac/dc (2.4 VA)
Około 1.5 mA (0.99…1.72 mA)
20 V ac/dc (15…20 V)

0…20 mA
±0.5% pełnego zakresu
600 Ω
2 kV (wyj cie do wyj cia, wyj cie do wej
oraz wyj cie do uziemienia ochronnego)
≤ 85 ms
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Tabela 15: Warunki rodowiskowe
Zakres temperatury pracy
Zakres temperatury transportu i przechowywania
Klasa obudowy
Strona czołowa, monta wpuszczany
Strona tylna, listwy zaciskowe
Suchy test nagrzewania
Suchy test chłodzenia
Cykliczny test na wilgotno
Testy temperatury przechowywania
Tabela 16: Testy standardowe
Testy izolacji
Test dielektryczny
IEC60255-5
Test nap. udarowe
IEC 60255-5

Testy mechaniczne
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-10…+55°C
IP 54
IP 20
Zgodnie z IEC 60068-2-2
(BS 2011: Cz
2.1 B)
Zgodnie z IEC 60068-2-1
Zgodnie z IEC 60068-2-30
Wil. wzg. = 95%, T=25°…55°
Zgodnie z IEC 60068-2-48

Napi cie probiercze

2 kV, 50 Hz, 1 min

Napi cie probiercze

5 kV, impulsy udarowe 1,2/50 µs,
ródło energii 0.5J
> 100 MΩ, 500V dc

Pomiar rezystancji
Rezystancja izolacji
izolacji IEC 60255-5
Testy na wibracje (sinusoidalne)
Test na wstrz sy i uderzenia

IEC60255-21-1 kl 1
IEC60255-21-1 kl 1
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Tabela 17: Testy na oddziaływanie elektromagnetyczne
Poziom odporno ci na pole elektromagnetyczne spełnia wymienione poni ej wymogi
Test na przebicia 1MHz kl. Tryb normalny
2.5 kV
III
Tryb ró nicowy
1.0 kV
(IEC 60255-22-1)
Test wyładowa elektroDla wyładowa stykowych
6 kV
stat. kl. III (IEC 611000Dla wyładowa w powietrzu
8 kV
4-2 oraz 60255-22-2)
Test wpływu cz stotliwoTryb normalny
10 V (wart. sk.),
ci radiowych
(IEC 61000-4-6)
f = 150 kHz…80 mHz
Tryb z modulacj amplitudy
10 V/m (wart. sk.)
(IEC 61000-4-3)
f = 80…1000 MHz
Tryb z modulacj impulsu
10 V/m (wart. sk.)
(ENV 50204)
Tryb z przeno nym nadajnif = 77.2 MHz, P = 6 W
kiem (IEC 60255-22-3, meto- f = 172.25 MHz, P = 5W
da C)
Test na zakłócenia szybko- Zasilanie
4 kV
przej ciowe (IEC 60255Wej cia/Wyj cia
2 kV
22-4 oraz IEC 61000-4-4)
Testy na przepi cia
Zasilanie
4 kV, tryb normalny
(IEC 61000-4-5)
2 kV, tryb ró nicowy
Wej cia/Wyj cia
2 kV, tryb normalny
1 kV, tryb ró nicowy
Test pola magnetycznego
100 A/m
przy cz stotliwo ci zasilania 50 Hz
Test na spadki napi cia i
30%, 10 ms
krótkotrwałe jego zaniki
> 90%, 5000 ms
(IEC 61000-4-11)
Testy emisji elektromagne- EN 55011, klasa A
tycznej (EN 55011 oraz
EN 50081-2)
Aprobata CE

ABB Sp. z o.o.

Zgodnie z dyrektywami 89/336/EEC oraz 73/23/EEC
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REM 54_

Tabela 18: Transmisja danych
Interfejs tylni, port X3.3
Poł czenie RS485
Magistrala LON lub SPA, do wyboru
Do galwanicznej separacji potrzebny jest przetwornik optoelektryczny RER 103
Interfejs tylni, porty X3.1
Nie wykorzystane, przewidziane dla przyszłych zastosowa
oraz X3.2
Interfejs tylni, port X3.4
Poł czenie RJ45
Galwanicznie izolowane poł czenie RJ45 dla zewn trznego
panelu wy wietlacza
Kabelek komunikacyjny
1MRS 120511.001
Panel czołowy
Optyczny port RS232
Kod danych
ASCII
Pr dko ci przesyłu danych
4.8, 9.6 lub 19.2 kb/s, do
wyboru
Kabelek komunikacyjny
1MKC 9500011
Asynchroniczne parametry Bity startu
1
komunikacyjne
Bity danych
7
Kontrola parzysto ci
Parzysty
Bity stopu
1
Pr dko komunikacyjna
9.6 kb/s (fabrycznie)
Protokóły komunikacyjne
Protokół LON, SPA
Tabela 19: Dane ogólne
Oprogramowanie
Rejestracja zdarze

Dane rejestrowane
Funkcje zabezpieczeniowe
Funkcje sterownicze
Funkcje kontrolne
Funkcje pomiarowe
Samokontrola

Wymiary

Ci ar

ABB Sp. z o.o.

CAP 501
CAP 505
LNT 505
Wszystkie zdarzenia s rejestrowane w nast puj cej składni:
przyczyna, czas, data, ostatnich 100 zdarze jest
rejestrowanych
Rejestrowane s warto zadziała
Patrz Opis Techniczny bloczków funkcyjnych

Obwody RAM
Obwody ROM
Obwody pami ci paramatrycznej
Ci gła kontrola elementów CPU
Obwody zasilacza
Moduły cyfrowych wej /wyj
Moduł wej ciowy RTD/analogowy
Moduł MMI
Wewn trzne ł cze komunikacyjne
Przetworniki A/D oraz analogowe multipleksery
Szeroko : 223.7 mm (½ 19” raka)
Wysoko , ramka: 265.9 mm (6U)
Wysoko , pudełko: 255.8 mm
Gł boko : 235 mm
Rysunki techniczne z wymiarami dost pne s w
opisie monta owym
~8 kg
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Zamawianie

REM 54_

Specyfikacja zamówienia terminali REM 54_
polega na podaniu nast puj cych parametrów: numer zamówieniowy, kombinacja
j zykowa wy wietlacza oraz liczba zamawianych urz dze .

Numer zamówieniowy podawany jest na pasku
oznaczeniowym, umieszczonym na panelu czołowym dostarczonego terminala, np.
Order No: REM543BM212AAA

Ka dy terminal REM 54_ posiada okre lony
numer zamówieniowy definiuj cy zarówno
hardware, jak i software tak, jak to podano
poni ej.

Kombinacja j zykowa (patrz poni sza tabela)
jest wyró niona trzema ostatnimi cyframi
numeru software’u, podanego na pasku oznaczeniowym, np. Software No:1MRS110019001
Kombinacje j zykowe
Oznaczenie
-001
-002
-003

Kombinacja j zykowa
Angielsko-Niemiecka
Angielsko-Szwedzka
Angielsko-Fi ska

Terminale REM 543 i 545, ró ni si mi dzy
sob liczb wej binarnych oraz wyj w
sposób nast puj cy:
Liczba wej /wyj
Liczba wej /wyj
Wej cia binarne
Wej cia kontroli obwodów wył czaj cych
Wyj. mocowe (NO pojed.)
Wyj. mocowe (NOpodw)
Wyj. sygnałowe (NO)
Wyj. sygnałowe (NO/NC)
Wyj cia samokontroli

ABB Sp. z o.o.

REM 543
15
2

REM 545
25
2

5
2
5
1

2
9
2
5
1
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Dost pnych jest szereg funkcji, których wybór
determinuje funkcjonalno
terminala (patrz
poni sze tabele).
Funkcje zabezpieczeniowe dla silnika i generatora
Kod
Symbol
Funkcja
ANSI
IEC
51

3I>

50/51/51B

3I>>

50/51B

3I>>>

51V

I(U)>

51V

I(U)>>

87G/87M

3∆I>

87G
21G

3∆I>,
3∆I>>
Z<

21G

Z<<

51N

Io> /SEF

50N/51N

Io>>

50N/51N

67N

Io>>>/
Io-o>
Io>/
SEF →
Io>> →

67N

Io>>> →

87N
59N

∆Io>,
REF
Uo>

59N

Uo>>

59N

Uo>>>

67N/51N

ABB Sp. z o.o.

REM 54_
W celu uzyskania wi cej informacji na temat
poszczególnych funkcji, nale y si skonsultowa z dostawc przeka nika.

Kod

REM 54_
dla silnika

ZABEZPIECZENIA ZWARCIOWE
Trójfazowe, bezkierunkowe nadNOC3
X
pr dowe, stopie nisko-nastawny.
Low
Trójfazowe, bezkier. nadpr dowe,
NOC3
X
stopie wysoko-nastawny / blokoHigh
wane nadpr dowe
Trójfazowe, bezkier. nadpr dowe,
NOC3
X
stopie bezzwłoczny / blokowane
Inst
nadpr dowe
Nadpr dowe, napi ciowo zale ne, VOC6
X
stopie nisko-nastawny
Low
Nadpr dowe, napi ciowo zale ne,
VOC6
X
stopie wysoko-nastawny
High
Wysoko-impedancyjne, ró nicowe Diff3
X
dla silników/generatorów
Stabilizowane, trójfazowe ró nico- Diff6
we dla generatorów
Trójfazowe, podimpedancyjne,
UI6
stopie nisko-nastawny
Low
Trójfazowe, podimpedancyjne,
UI6
stopie nisko-wysoko
High
ZABEZPIECZENIA ZIEMNOZWARCIOWE
Bezkierunkowe, ziemnozwarciowe, NEF1
X
stopie nisko-nastawny
Low
Bezkierunkowe, ziemnozwarciowe, NEF1
X
stopie wysoko-nastawny
High
Bezkierunkowe, ziemnozwarciowe, NEF1
X
stopie bezzwłoczny
Inst
Kierunkowe, ziemnozwarciowe,
DEF2
X
stopie nisko-nastawny
Low
Kierunkowe, ziemnozwarciowe,
DEF2
X
stopie wysoko-nastawny
High
Kierunkowe, ziemnozwarciowe,
DEF2
X
stopie bezzwłoczny
Inst
Wysoko-impedancyjne, selektywne REF1A
zabezpieczenie ziemnozwarciowe
Nadnapi ciowo-zerowe, stopie
ROV1
X
nisko-nastawny
Low
Nadnapi ciowo-zerowe, stopie
ROV1
X
wysoko-nastawny
High
Nadnapi ciowo-zerowe, stopie
ROV1
X
bezzwłoczny
Inst

REM 54_ dla
generatora
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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49M/49G/
49T
46
46

ZABEZPIECZENIA OD PRZECI E I ASYMETRII FAZOWEJ
Trójfazowe, termiczne, od przeci TOL3
X
3θ>
e dla silników / generatorów /
Dev
transformatorów
I2>
Zabezpieczenie składowej przeciw- NPS3
X
nej pr du, stopie nisko-nastawny
Low
I2>>
Zabezpieczenie składowej przeciw- NPS3
X
nej pr du, stopie wysokoHigh
nastawny

Funkcje zabezpieczeniowe dla silnika i generatora
Kod
Symbol
Funkcja
ANSI
IEC
59
59
27
27
27, 47, 59
27, 47, 59
81U/81O
81U/81O
81U/81O
81U/81O
81U/81O

32P/32Q
32P/32Q
32P/32Q

ABB Sp. z o.o.

REM 54_

Kod

REM 54_
dla silnika

ZABEZPIECZENIA POD/NADNAPI CIOWE
Trójfazowe, nadnapi ciowe, stopie
OV3
X
nisko-nastawny
Low
3U>>
Trójfazowe, nadnapi ciowe, stopie
OV3
X
wysoko-nastawny
High
3U<
Trójfazowe, podnapi ciowe, stoUV3
X
pie nisko-nastawny
Low
3U<
Trójfazowe, podnapi ciowe, stoUV3
X
pie wysoko-nastawny
High
U1<,U2> Trójfazowe, napi ciowe, kolejno ci PSV3
X
U1>
zgodnej i przeciwnej, stopie 1
St1
U1<,U2> Trójfazowe, napi ciowe, kolejno ci PSV3
X
U1>
zgodnej i przeciwnej, stopie 2
St2
ZABEZPIECZENIE NAD/PODCZ STOTLIWO CIOWE / SCO
f</f>/
Podcz stotliwo ciowe lub nadcz Freq1
df/dt
stotliwo ciowe, reaguj ce na pr dSt1
ko zmian cz stotliw., stopie 1
f</f>/
Podcz stotliwo ciowe lub nadcz Freq1
df/dt
stotliwo ciowe, reaguj ce na pr dSt2
ko zmian cz stotliw., stopie 2
f</f>/
Podcz stotliwo ciowe lub nadcz Freq1
df/dt
stotliwo ciowe, reaguj ce na pr dSt3
ko zmian cz stotliw., stopie 3
f</f>/
Podcz stotliwo ciowe lub nadcz Freq1
df/dt
stotliwo ciowe, reaguj ce na pr dSt4
ko zmian cz stotliw., stopie 4
f</f>/
Podcz stotliwo ciowe lub nadcz Freq1
df/dt
stotliwo ciowe, reaguj ce na pr dSt5
ko zmian cz stotliw., stopie 5
ZABEZPIECZENIE NAD/PODMOCOWE
Trójfazowe, kierunkowe, nadmoOPOW
P> → /
cowe, stopie 1
6St1
Q> →
Trójfazowe, kierunkowe, nadmoOPOW
P>→ /
cowe, stopie 2
6St2
Q> →
Trójfazowe, kierunkowe, nadmoOPOW
P> →/
cowe, stopie 3
6St3
Q> →
3U>

X
X
X

REM 54_ dla
generatora
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
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32
32
32

24
24
40
40

P</P> ←

Trójfazowe, podmocowe lub za- UPObezpieczenie od mocy zwrotnej W6St1
stopie 1
P</P> ← Trójfazowe, podmocowe lub za- UPObezpieczenie od mocy zwrotnej W6St2
stopie 2
P</P> ← Trójfazowe, podmocowe lub za- UPObezpieczenie od mocy zwrotnej W6St3
stopie 3
ZABEZPIECZENIE OD PRZE/NIEDOWZBUDZENIA
U/f>
Od przewzbudzenia, stopie nisko- OE1
nastawny
Low
U/f>>
Od przewzbudzenia, stopie
OE1
wysoko-nastawny
High
X<
Od niedowzbudzenia, stopie
UE6
nisko-nastawny
Low
X<<
Od niedowzbudzenia, stopie
UE6
wysoko-nastawny
High

Funkcje zabezpieczeniowe dla silnika i generatora
Kod
Symbol
Funkcja
ANSI
IEC
68
60

3I2f>
FUSEF

62BF
48, 14, 66

CBFP
Is2t, n<

37

3I<

37

3I<<

46R

ABB Sp. z o.o.

REM 54_

3I
3I

Kod

FUNKCJE DODATKOWE
Trójfazowa detekcja rozruchu
Inrush3
Kontrola bezpieczników
Fuse
Fall
Lokalna rezerwa wył cznikowa
Kontrola rozruchu
Mot
Start
Trójfazowe, bezkierunkowe, pod- NUC3
pr dowe, stopie 1
St1
Trójfazowe, bezkierunkowe, pod- NUC3
pr dowe, stopie 2
St2
Zabezpieczenie kolejno ci faz
PREV3

X
X
X

X
X
X
X

REM 54_
dla silnika

REM 54_ dla
generatora

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
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Pozostałe funkcje dla silnika i generatora
Symbol
Funkcja
IEC

3I
Io
Io
3U
Uo
E/P/Q/pf
f

CBCM
CBCM
CBCM
CBCM
CBCM
CBCM
CBCM
CBCM
CBCM
CBCM

ABB Sp. z o.o.

REM 54_

Kod

FUNKCJE POMIAROWE
PR D
Pr d trójfazowy
MECU3A
Pr d zerowy
MECU1A
Pr d zerowy, stopie B
MECU1B
NAPI CIE
Napi cie trójfazowe
MEVO3A
Napi cie zerowe
MEVO1A
ENERGIA/MOC
MEPE7
Trójfazowa moc i energia (z cosϕ)
CZ STOTLIWO
Cz stotliwo systemu
MEFR1
REJESTRACJA
Rejestracja zakłóce
MEDREC16
MODUŁ RTD
Pomiary z wej RTD/analogowych, poMEAI1…8
miary ogólne
Pomiary z wyj analogowych (Tylko dla
MEAO1…4
terminali z modułem RTD)
FUNKCJE KONTROLNE
WYŁ CZNIK
Zu ycie elektryczne wył cznika 1
CMBWEAR
Zu ycie elektryczne wył cznika 2
CMBWEAR
Licznik czasu działania 1 (np. silnika)
CMTIME1
Licznik czasu działania 1 (np. silnika)
CMTIME2
Kontrola ci nienia gazu
CMGAS1
Kontrola ci n. gazu dla trzech biegunów
CMGAS3
Kontrola zbrojenia 1
CMSPRC1
Czas zadziałania wył cznika 1
CMTRAV1
Zaplanowane przegl dy
CMSCHED

REM 54_
dla silnika

REM 54_ dla
generatora

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Pozostałe funkcje dla silnika i generatora
Symbobl
Funkcja
IEC

TCS
TCS
MCS
MCS

ABB Sp. z o.o.

REM 54_

Kod

FUNKCJE KONTROLNE
OBWODY WYŁ CZAJ CE
Kontrola obwodów wył czaj cych 1
CMTCS1
Kontrola obwodów wył czaj cych 2
CMTCS2
OBWODY POMIAROWE
Kontrola ci gło ci obwodów pr dowych
CMCU3
Kontrola ci gło ci obw. napi ciowych
CMVO3
FUNKCJE STEROWNICZE
WYŁ CZNIKI, ODŁ CZNIKI, UZIEMNIKI
Wył cznik 1, 2 (2 wej cia odwzorowuj ce, COCB1, 2
2 wyj cia sterownicze)
Odł cznik 1…5 (2 wej cia odwzor-ce,
CODC1…5
2 wyj cia sterownicze)
Odł cznik trójpoło eniowy 1, 2 (3 wej cia CO3DC1…2
odwzorowuj ce, 4 wyj cia sterownicze)
Wskazanie poło enia obiektów 1…8
COIND1…8
(2 wej cia odwzorowuj ce)
Przesył danych dynamicznych na MMI
MMIDATA
1…5
Alarmy 1…8 na MMI
MMALAR
1…8
Przeł cznik ON/OFF 1…4 na MMI
COSW1…4
Bezp. sterow. wył cznikami przez MMI
COCBDIR
Logiczny przeł cznik trybu sterowania
COLOCAT
DODATKOWE FUNKCJE
Blokady polowe i mi dzypolowe
Sterowanie zdalne
FUNKCJE STANDARDOWE
Kasowanie wska ników zadziała , przeINDRESET
ka ników i rejestrów
Pod wietlenie MMI
MMIWAKE
Grupy przeł czników SWGRP1, 2
SWGRP
1…20
Elementy logiczne PLC (AND, OR, elementy czasowe itp.) zgodnie z IEC61131-3
TRANSMISJA DANYCH
Zdarzenia definiowane przez u ytkownika EVENT230
E0…E63
Magistrala SPA
Magistrala LON
FUNKCJE OGÓLNE
Dwie grupy nastaw
Zdalne wprowadzanie nastaw
Samokontrola wewn trzna
Wy wietlanie komunikatów, generowanie
zdarze i rejestracja danych
Pomiary, wy wietlania stanów parametrów
i przeł czników
Przesył zdalnych sygnałów binarnych
Przesył lokalnych sygnałów binarnych

REM 54_
dla silnika

REM 54_ dla
generatora

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
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REM 54_
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REM543B_212CAAA

REM543B_212AABA

REM543B_212CABA

REM543B_212AAAB

REM543B_212AABB

REM543A_213AAAA

REM543A_213CAAA

REM543A_213AABA

REM543A_213CABA

REM543A_213AAAB

REM543A_213AABB

Interfejs analogowy
Kanały sensorowe (pr d / napi cie)
Przekładnik pr dowy 1/5 A
Przekładnik pr dowy 0.2/1 A
Przekładnik napi ciowy 100 V
Płyty procesora głównego
Moduł CPU
Płyty modułu zasilacza
Typ 1: 80…265 Vac/Vdc
Typ 1: 18…265 Vdc
Typ 2: 80…265 Vac/Vdc
Typ 2: 18…265 Vac/Vdc
Płyty wej /wyj binarnych
Typ 1: czuło napi ciowa 80 Vdc
Typ 1: czuło napi ciowa 18 Vdc
Typ 2: czuło napi ciowa 80 Vdc
Typ 2: czuło napi ciowa 18 Vdc
Płyta wej /wyj analogowych
Moduł RTD/analogowy
Płyty wy wietlacza
Wbudowany wy wietlacz graficzny
Zewn trzny wy wietlacz graficzny

REM543B_212AAAA

Przegl d konfiguracji sprz towych terminali REM
REM 543
Numer zamówieniowy
Numer hardware’u

4
1
4

4
1
4

9
4
1
4

9
4
1
4

4
1
4

9
4
1
4

4
1
4

4
1
4

9
4
1
4

9
4
1
4

4
1
4

9
4
1
4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

Obudowa 1/2

1

Wej cia binarne
Wyj cia mocowe, jednobiegunowe
Wyj cia mocowe, dwubiegunowe
Wyj cia sygnalizacyjne (NO)
Wyj cia sygnalizacyjne (NO/NC)
Kontrolowane obwody wył czaj ce
Wyj cia IRF
Wej cia RTD/analogowe
Wyj cia analogowe

15
0
5
2
5
2
1
0
0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15
0
5
2
5
2
1
8
4
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REM543B_214CAAA

REM543B_214AABA

REM543B_214CABA

REM543B_214AAAB

REM543B_214AABB

REM543A_215AAAA

REM543A_215CAAA

REM543A_215AABA

REM543A_215CABA

REM543A_215AAAB

REM543A_215AABB

Interfejs analogowy
Kanały sensorowe (pr d / napi cie)
Przekładnik pr dowy 1/5 A
Przekładnik pr dowy 0.2/1 A
Przekładnik napi ciowy 100 V
Płyty procesora głównego
Moduł CPU
Płyty modułu zasilacza
Typ 1: 80…265 Vac/Vdc
Typ 1: 18…265 Vdc
Typ 2: 80…265 Vac/Vdc
Typ 2: 18…265 Vac/Vdc
Płyty wej /wyj binarnych
Typ 1: czuło napi ciowa 80 Vdc
Typ 1: czuło napi ciowa 18 Vdc
Typ 2: czuło napi ciowa 80 Vdc
Typ 2: czuło napi ciowa 18 Vdc
Płyta wej /wyj analogowych
Moduł RTD/analogowy
Płyty wy wietlacza
Wbudowany wy wietlacz graficzny
Zewn trzny wy wietlacz graficzny

Numer zamówieniowy
REM543B_214AAAA

REM 543
Numer hardware’u

REM 54_

6

6

9
6

9
6

6

9
6

6

6

9
6

9
6

6

9
6

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

Obudowa 1/2

1

Wej cia binarne
Wyj cia mocowe, jednobiegunowe
Wyj cia mocowe, dwubiegunowe
Wyj cia sygnalizacyjne (NO)
Wyj cia sygnalizacyjne (NO/NC)
Kontrolowane obwody wył czaj ce
Wyj cia IRF
Wej cia RTD/analogowe
Wyj cia analogowe

15
0
5
2
5
2
1
0
0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15
0
5
2
5
2
1
8
4
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REM543B_216CAAA

REM543B_216AABA

REM543B_216CABA

REM543B_216AAAB

REM543B_216AABB

REM543A_217AAAA

REM543A_217CAAA

REM543A_217AABA

REM543A_217CABA

REM543A_217AAAB

REM543A_217AABB

Interfejs analogowy
Kanały sensorowe (pr d / napi cie)
Przekładnik pr dowy 1/5 A
Przekładnik pr dowy 0.2/1 A
Przekładnik napi ciowy 100 V
Płyty procesora głównego
Moduł CPU
Płyty modułu zasilacza
Typ 1: 80…265 Vac/Vdc
Typ 1: 18…265 Vdc
Typ 2: 80…265 Vac/Vdc
Typ 2: 18…265 Vac/Vdc
Płyty wej /wyj binarnych
Typ 1: czuło napi ciowa 80 Vdc
Typ 1: czuło napi ciowa 18 Vdc
Typ 2: czuło napi ciowa 80 Vdc
Typ 2: czuło napi ciowa 18 Vdc
Płyta wej /wyj analogowych
Moduł RTD/analogowy
Płyty wy wietlacza
Wbudowany wy wietlacz graficzny
Zewn trzny wy wietlacz graficzny

Numer zamówieniowy
REM543B_216AAAA

REM 543
Numer hardware’u

REM 54_

7

7

9
7

9
7

7

9
7

7

7

9
7

9
7

7

9
7

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

Obudowa 1/2

1

Wej cia binarne
Wyj cia mocowe, jednobiegunowe
Wyj cia mocowe, dwubiegunowe
Wyj cia sygnalizacyjne (NO)
Wyj cia sygnalizacyjne (NO/NC)
Kontrolowane obwody wył czaj ce
Wyj cia IRF
Wej cia RTD/analogowe
Wyj cia analogowe

15
0
5
2
5
2
1
0
0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15
0
5
2
5
2
1
8
4
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Terminal zabezpieczeniowy maszyn

ABB Sp. z o.o.

REM543B_218CAAA

REM543B_218AABA

REM543B_218CABA

REM543B_218AAAB

REM543B_218AABB

REM543A_219AAAA

REM543A_219CAAA

REM543A_219AABA

REM543A_219CABA

REM543A_219AAAB

REM543A_219AABB

Interfejs analogowy
Kanały sensorowe (pr d / napi cie)
Przekładnik pr dowy 1/5 A
Przekładnik pr dowy 0.2/1 A
Przekładnik napi ciowy 100 V
Płyty procesora głównego
Moduł CPU
Płyty modułu zasilacza
Typ 1: 80…265 Vac/Vdc
Typ 1: 18…265 Vdc
Typ 2: 80…265 Vac/Vdc
Typ 2: 18…265 Vac/Vdc
Płyty wej /wyj binarnych
Typ 1: czuło napi ciowa 80 Vdc
Typ 1: czuło napi ciowa 18 Vdc
Typ 2: czuło napi ciowa 80 Vdc
Typ 2: czuło napi ciowa 18 Vdc
Płyta wej /wyj analogowych
Moduł RTD/analogowy
Płyty wy wietlacza
Wbudowany wy wietlacz graficzny
Zewn trzny wy wietlacz graficzny

Numer zamówieniowy
REM543B_218AAAA

REM 543
Numer hardware’u

REM 54_

8

8

9
8

9
8

8

9
8

8

8

9
8

9
8

8

9
8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

Obudowa 1/2

1

Wej cia binarne
Wyj cia mocowe, jednobiegunowe
Wyj cia mocowe, dwubiegunowe
Wyj cia sygnalizacyjne (NO)
Wyj cia sygnalizacyjne (NO/NC)
Kontrolowane obwody wył czaj ce
Wyj cia IRF
Wej cia RTD/analogowe
Wyj cia analogowe

15
0
5
2
5
2
1
0
0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15
0
5
2
5
2
1
8
4
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Terminal zabezpieczeniowy maszyn

ABB Sp. z o.o.

REM545B_222CAAA

REM545B_222AABA

REM545B_222CABA

REM545B_222AAAB

REM545B_222AABB

REM545A_223AAAA

REM545A_223CAAA

REM545A_223AABA

REM545A_223CABA

REM545A_223AAAB

REM545A_223AABB

Interfejs analogowy
Kanały sensorowe (pr d / napi cie)
Przekładnik pr dowy 1/5 A
Przekładnik pr dowy 0.2/1 A
Przekładnik napi ciowy 100 V
Płyty procesora głównego
Moduł CPU
Płyty modułu zasilacza
Typ 1: 80…265 Vac/Vdc
Typ 1: 18…265 Vdc
Typ 2: 80…265 Vac/Vdc
Typ 2: 18…265 Vac/Vdc
Płyty wej /wyj binarnych
Typ 1: czuło napi ciowa 80 Vdc
Typ 1: czuło napi ciowa 18 Vdc
Typ 2: czuło napi ciowa 80 Vdc
Typ 2: czuło napi ciowa 18 Vdc
Płyta wej /wyj analogowych
Moduł RTD/analogowy
Płyty wy wietlacza
Wbudowany wy wietlacz graficzny
Zewn trzny wy wietlacz graficzny

Numer zamówieniowy
REM545B_222AAAA

REM 545
Numer hardware’u

REM 54_

4
1
4

4
1
4

9
4
1
4

9
4
1
4

4
1
4

9
4
1
4

4
1
4

4
1
4

9
4
1
4

9
4
1
4

4
1
4

9
4
1
4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1
1

1

Obudowa 1/2

1

Wej cia binarne
Wyj cia mocowe, jednobiegunowe
Wyj cia mocowe, dwubiegunowe
Wyj cia sygnalizacyjne (NO)
Wyj cia sygnalizacyjne (NO/NC)
Kontrolowane obwody wył czaj ce
Wyj cia IRF
Wej cia RTD/analogowe
Wyj cia analogowe

25
2
9
2
5
2
1
0
0

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25
2
9
2
5
2
1
8
4
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Terminal zabezpieczeniowy maszyn

ABB Sp. z o.o.

REM545B_224CAAA

REM545B_224AABA

REM545B_224CABA

REM545B_224AAAB

REM545B_224AABB

REM545A_225AAAA

REM545A_225CAAA

REM545A_225AABA

REM545A_225CABA

REM545A_225AAAB

REM545A_225AABB

Interfejs analogowy
Kanały sensorowe (pr d / napi cie)
Przekładnik pr dowy 1/5 A
Przekładnik pr dowy 0.2/1 A
Przekładnik napi ciowy 100 V
Płyty procesora głównego
Moduł CPU
Płyty modułu zasilacza
Typ 1: 80…265 Vac/Vdc
Typ 1: 18…265 Vdc
Typ 2: 80…265 Vac/Vdc
Typ 2: 18…265 Vac/Vdc
Płyty wej /wyj binarnych
Typ 1: czuło napi ciowa 80 Vdc
Typ 1: czuło napi ciowa 18 Vdc
Typ 2: czuło napi ciowa 80 Vdc
Typ 2: czuło napi ciowa 18 Vdc
Płyta wej /wyj analogowych
Moduł RTD/analogowy
Płyty wy wietlacza
Wbudowany wy wietlacz graficzny
Zewn trzny wy wietlacz graficzny

Numer zamówieniowy
REM545B_224AAAA

REM 545
Numer hardware’u

REM 54_

6

6

9
6

9
6

6

9
6

6

6

9
6

9
6

6

9
6

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1
1

1

Obudowa 1/2

1

Wej cia binarne
Wyj cia mocowe, jednobiegunowe
Wyj cia mocowe, dwubiegunowe
Wyj cia sygnalizacyjne (NO)
Wyj cia sygnalizacyjne (NO/NC)
Kontrolowane obwody wył czaj ce
Wyj cia IRF
Wej cia RTD/analogowe
Wyj cia analogowe

25
2
9
2
5
2
1
0
0

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25
2
9
2
5
2
1
8
4

52

Terminal zabezpieczeniowy maszyn

ABB Sp. z o.o.

REM545B_226CAAA

REM545B_226AABA

REM545B_226CABA

REM545B_226AAAB

REM545B_226AABB

REM545A_227AAAA

REM545A_227CAAA

REM545A_227AABA

REM545A_227CABA

REM545A_227AAAB

REM545A_227AABB

Interfejs analogowy
Kanały sensorowe (pr d / napi cie)
Przekładnik pr dowy 1/5 A
Przekładnik pr dowy 0.2/1 A
Przekładnik napi ciowy 100 V
Płyty procesora głównego
Moduł CPU
Płyty modułu zasilacza
Typ 1: 80…265 Vac/Vdc
Typ 1: 18…265 Vdc
Typ 2: 80…265 Vac/Vdc
Typ 2: 18…265 Vac/Vdc
Płyty wej /wyj binarnych
Typ 1: czuło napi ciowa 80 Vdc
Typ 1: czuło napi ciowa 18 Vdc
Typ 2: czuło napi ciowa 80 Vdc
Typ 2: czuło napi ciowa 18 Vdc
Płyta wej /wyj analogowych
Moduł RTD/analogowy
Płyty wy wietlacza
Wbudowany wy wietlacz graficzny
Zewn trzny wy wietlacz graficzny

Numer zamówieniowy
REM545B_226AAAA

REM 545
Numer hardware’u

REM 54_

7

7

9
7

9
7

7

9
7

7

7

9
7

9
7

7

9
7

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1
1

1

Obudowa 1/2

1

Wej cia binarne
Wyj cia mocowe, jednobiegunowe
Wyj cia mocowe, dwubiegunowe
Wyj cia sygnalizacyjne (NO)
Wyj cia sygnalizacyjne (NO/NC)
Kontrolowane obwody wył czaj ce
Wyj cia IRF
Wej cia RTD/analogowe
Wyj cia analogowe

25
2
9
2
5
2
1
0
0

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25
2
9
2
5
2
1
8
4
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Terminal zabezpieczeniowy maszyn

ABB Sp. z o.o.

REM545B_228CAAA

REM545B_228AABA

REM545B_228CABA

REM545B_228AAAB

REM545B_228AABB

REM545A_229AAAA

REM545A_229CAAA

REM545A_229AABA

REM545A_229CABA

REM545A_229AAAB

REM545A_229AABB

Interfejs analogowy
Kanały sensorowe (pr d / napi cie)
Przekładnik pr dowy 1/5 A
Przekładnik pr dowy 0.2/1 A
Przekładnik napi ciowy 100 V
Płyty procesora głównego
Moduł CPU
Płyty modułu zasilacza
Typ 1: 80…265 Vac/Vdc
Typ 1: 18…265 Vdc
Typ 2: 80…265 Vac/Vdc
Typ 2: 18…265 Vac/Vdc
Płyty wej /wyj binarnych
Typ 1: czuło napi ciowa 80 Vdc
Typ 1: czuło napi ciowa 18 Vdc
Typ 2: czuło napi ciowa 80 Vdc
Typ 2: czuło napi ciowa 18 Vdc
Płyta wej /wyj analogowych
Moduł RTD/analogowy
Płyty wy wietlacza
Wbudowany wy wietlacz graficzny
Zewn trzny wy wietlacz graficzny

Numer zamówieniowy
REM545B_228AAAA

REM 545
Numer hardware’u

REM 54_

8

8

9
8

9
8

8

9
8

8

8

9
8

9
8

8

9
8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1
1

1

Obudowa 1/2

1

Wej cia binarne
Wyj cia mocowe, jednobiegunowe
Wyj cia mocowe, dwubiegunowe
Wyj cia sygnalizacyjne (NO)
Wyj cia sygnalizacyjne (NO/NC)
Kontrolowane obwody wył czaj ce
Wyj cia IRF
Wej cia RTD/analogowe
Wyj cia analogowe

25
2
9
2
5
2
1
0
0

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25
2
9
2
5
2
1
8
4
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Terminal zabezpieczeniowy maszyn

Wersje sprz towe terminali REM 543
i REM 545

Liczba wej i wyj binarnych, podobnie,
jak liczba przekładników dopasowuj cych,
wej sensorowych, zakres napi cia pomocniczego ró ni si dla poszczególnych typów
terminali REM 54_. Parametry te przedstawione s w powy szych tabelach. Ponadto,
zarówno REM 543, jak i REM 545 mog
zosta
wyposa one
w
moduł
RTD/analogowy.

REM 54_

Funkcje zawarte w konfiguracji s uaktywniane w
zakresie mo liwych poł cze
wej /wyj
z
uwzgl dnieniem całkowitej pojemno ci procesora.

Cz ci oraz opis monta u

W celu uzyskania jak najwi kszej dokładno ci działania, wszystkie cz ci terminala REM 54_ zostały
skalibrowane razem. W ten sposób produkt stanowi
cało , dla którego nie s potrzebne oddzielne cz ci. W przypadku usterki nale y skontaktowa si z
dostawc
terminala.

Konfiguracja programowa

Ka dy terminal REM 54_ mo e zosta w
ró noraki sposób zaprogramowany w oparciu
o dost pne funkcje.

ABB Sp. z o.o.
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Terminal zabezpieczeniowy maszyn

REM 54_

Rys. 4 REM 54_ wykorzystany do zabezpieczenia silnika asynchronicznego z bezpo rednim rozruchem

ABB Sp. z o.o.
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Terminal zabezpieczeniowy maszyn

REM 54_

Rys. 5 REM 54_ wykorzystany do zabezpieczenia silnika asynchronicznego z bezpo rednim rozruchem z u yciem zabezpieczenia ró nicowego.

ABB Sp. z o.o.
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Terminal zabezpieczeniowy maszyn

REM 54_

Rys. 6 REM 54_ wykorzystany do zabezpieczenia silnika asynchronicznego z bezpo rednim rozruchem z u yciem zabezpieczenia ró nicowego działaj cego w oparciu o równowa eniu si strumieni.

ABB Sp. z o.o.
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Terminal zabezpieczeniowy maszyn

REM 54_

Rys. 7 REM 54_ wykorzystany do zabezpieczenia silnika synchronicznego z rozruchem poprzez autotransformator. Zabezpieczenie
przed po lizgiem biegunów realizowane jest przy u yciu kierunkowych funkcji mocowych.

ABB Sp. z o.o.
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Terminal zabezpieczeniowy maszyn

REM 54_

Rys. 8 Aplikacja z silnikiem Diesel’a, kilka jednostek podł czonych równolegle, ka da jednostka indywidualnie uziemiona. Pr d ziemnozwarciowy jest mały, zwykle 3-5 A.

ABB Sp. z o.o.
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Terminal zabezpieczeniowy maszyn

REM 54_

Rys. 9 Blok generator-transformator. Jako zabezpieczenie ró nicowe całego bloku, wykorzystany przeka nik stabilizowanego zabezpieczenia ró nicowego SPAD 346C. Zalecane jest u ycie rezystora uziemiaj cego.

ABB Sp. z o.o.
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Terminal zabezpieczeniowy maszyn

REM 54_

Rys. 10 Aplikacja generatora podł czanego do systemu, kilka jednostek poł czonych równolegle.

ABB Sp. z o.o.
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Terminal zabezpieczeniowy maszyn

REM 54_

Rys. 11 Blok generator-transformator. Jako zabezpieczenie ró nicowe całego bloku, wykorzystany przeka nik stabilizowanego zabezpieczenia ró nicowego SPAD 346C. Zalecane jest u ycie rezystora uziemiaj cego. Funkcje rozdzielone na dwa terminale
REM 54_.

ABB Sp. z o.o.
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Terminal zabezpieczeniowy maszyn

Rys.12 Obja nienia symboli, cz

ABB Sp. z o.o.

REM 54_

I
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Terminal zabezpieczeniowy maszyn

Rys. 13 Obja nienia symboli, cz

ABB Sp. z o.o.

REM 54_

II
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Terminal zabezpieczeniowy maszyn

Rys. 13 Obja nienia symboli, cz

ABB Sp. z o.o.

REM 54_

II
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Terminal zabezpieczeniowy maszyn

REM 54_

Funkcje terminala zabezpieczeniowego maszyn REM 54_
Tabela 20: Funkcje zabezpieczeniowe

Rodzaj
zakłócenia
Zwarcia

Zwarcia
doziemne

Przeci enie/
asymetria
obci enia

Przepi cia
/zaniki napi

ABB Sp. z o.o.

Nr funkcji
IEEE
51

Symbol
IEC
3I>

50 / 51

3I>>

50 / 51B

3I>>>

51V

I(U)>

51V

I(U)>

87G

3∆I>

87M

3∆I>

51N

Io>/ SEF

50N /51N

Io>>

50N

Io>>>

67N / 51N

Io>→/SEF

67N

Io>>→

67N

Io>>>→

87N

∆Io>, REF

59N

Uo>

59N

Uo>>

59N

Uo>>>

49M/ 49G/
49T

3

46

I2 >

46

I2>>

59

3U>

59

3U>>

27

3U<

Funkcja zabezpieczeniowa
Trójfazowe, bezkierunkowe zab. nadpr dowe, stopie nisko-nastawny
Trójfazowe, bezkierunk. zab. nadpr dowe, stopie wysoko-nastawny
Trójfazowe, bezkierunk. zab. nadpr dowe, stopie bezzwłoczny
Zab. nadpr dowe napi ciowo zale ne
stopie nisko-nastawny
Zab. nadpr dowe napi ciowo zale ne
stopie wysoko-nastawny
Stabilizowane trójfazowe zabezpieczenie
ró nicowe dla generatorów
Zabezpieczenie ró nicowe działaj ce w
oparciu o równowa enie strumieni mag.
Bezkierunkowe zab. ziemnozwarciowe,
stopie nisko-nastawny
Bezkierunkowe zab. ziemnozwarciowe,
stopie wysoko-nastawny
Bezkierunkowe zab. ziemnozwarciowe,
stopie bezzwłoczny
Kierunkowe zab. ziemnozwarciowe,
stopie nisko-nastawny
Kierunkowe zab. ziemnozwarciowe,
stopie wysoko-nastawny
Kierunkowe zab. ziemnozwarciowe,
stopie bezzwłoczny
Selektywne zabezpieczenie ziemnozwarciowe
Zabezpieczenie nadnapi ciowo-zerowe,
stopie nisko-nastawny
Zabezpieczenie nadnapi ciowo-zerowe,
stopie wysoko-nastawny
Zabezpieczenie nadnapi ciowo-zerowe,
stopie bezzwłoczny
Trójfazowe, termiczne zabezpieczenie
przeci eniowe dla silników, generatorów i transformatorów
Zabezpieczenie kolejno ci przeciwnej
pr du, stopie nisko-nastawny
Zabezpieczenie kolejno ci przeciwnej
pr du, stopie wysoko-nastawny
Trójfazowe zabezp. nadnapi ciowe,
stopie nisko-nastawny
Trójfazowe zabezp. nadnapi ciowe,
stopie wysoko-nastawny
Trójfazowe zabezp. podnapi ciowe,
stopie nisko-nastawny

Kod bloczka fukcji
NOC3Low
NOC3High
NOC3Inst
VOC6Low
VOC6High
Diff6G
Diff3
NEF1Low
NEF1High
NEF1Inst
DEF2Low
DEF2High
DEF2Inst
REF1A
ROV1Low
ROV1High
ROV1Inst
TOL3Dev
NPS3Low
NPS3High
OV3Low
OV3High
UV3Low
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Terminal zabezpieczeniowy maszyn
Przepi cia
/zaniki napi
Przepi cia
/zaniki napi

27

3U<<

27 / 47 / 59

Wzrost
/spadek
cz stotliwo ci

81U / 81O

U<, U2>,
U1>
U<, U2>,
U1>
f</f>, df/dt

81U / 81O

f</f>, df/dt

81U / 81O

f</f>, df/dt

81U / 81O

f</f>, df/dt

81U / 81O

f</f>, df/dt

40

X<

40

X<<

24

U/f>

24

U/f>>

21G

Z<

21G

Z<<

32P / 32Q

32

P>→/
Q>→
P>→/
Q>→
P>→/
Q>→
P</P>←

32

P</P>←

32

P</P>←

48, 14, 66
37

Is2t, n<
3I<

37

3I<

46R
68

3I
3I
3I2f>

60
62BF

FUSEF
CBFP

Niedowzbudzenie /
przewzbudzenie

Spadek
impedancji
Wzrost
/spadek mocy

27 / 47 / 59

32P / 32Q
32P / 32Q

Funkcje
silnikowe

Dodatkowe
funkcje

ABB Sp. z o.o.

REM 54_
Trójfazowe zabezp. podnapi ciowe,
stopie wysoko-nastawny
Napi ciowe zabezpieczenie kolejno ci
zgodnej i przeciwnej, stopie 1
Napi ciowe zabezpieczenie kolejno ci
zgodnej i przeciwnej, stopie 2
Zab. pod- lub nad- napi ciowe (z uwzgl.
pr dko ci zmian cz stotliwo ci) st. 1
Zab. pod- lub nad- napi ciowe (z uwzgl.
pr dko ci zmian cz stotliwo ci) st. 2
Zab. pod- lub nad- napi ciowe (z uwzgl.
pr dko ci zmian cz stotliwo ci) st. 3
Zab. pod- lub nad- napi ciowe (z uwzgl.
pr dko ci zmian cz stotliwo ci) st. 4
Zab. pod- lub nad- napi ciowe (z uwzgl.
pr dko ci zmian cz stotliwo ci) st. 5
Trójfazowe zabezpieczenie od niedowzbudzenia , stopie nisko-nastawny
Trójfazowe zabezpieczenie od niedowzbudzenia , stopie nisko-nastawny
Zabezpieczenia od przewzbudzenia
stopie nisko-nastawny
Zabezpieczenia od przewzbudzenia
stopie wysoko-nastawny
Trójfazowe zabezpieczenie podimpedancyjne, stopie nisko-nastawny
Trójfazowe zabezpieczenie podimpedancyjne, stopie nisko-nastawny
Trójfazowe, kierunkowe, zabezp. nadmocowe, stopie 1
Trójfazowe, kierunkowe, zabezp. nadmocowe, stopie 2
Trójfazowe, kierunkowe, zabezp. nadmocowe, stopie 3
Trójfazowe zabezp. podmocowe lub
mocy zwrotnej, stopie 1
Trójfazowe zabezp. podmocowe lub
mocy zwrotnej, stopie 2
Trójfazowe zabezp. podmocowe lub
mocy zwrotnej, stopie 3
Trójfazowa kontrola rozruchu silników
Trójfazowe, bezkierunkowe zab. podpr dowe, stopie 1
Trójfazowe, bezkierunkowe zab. podpr dowe, stopie 2
Zabezpieczenie od nieprawidłowej kolejno ci faz
Trójfazowa detekcja rozruchu silnika i
zał czania transformatora
Kontrola bepieczników
Lokalna rezerwa wył cznikowa

UV3High
PSV3St1
PSV3St2
Freq1St1
Freq1St2
Freq1St3
Freq1St4
Freq1St5
UE6Low
UE6High
OE1Low
OE1High
UI6Low
UI6High
OPOW6St1
OPOW6St2
OPOW6St3
UPOW6St1
UPOW6St2
UPOW6St3
Motstart
NUC3St1
NUC3St2
PREV3
Inrush3
FuseFail
-
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Tabela 21: Funkcje pomiarowe

Typy
pomiarów
Moduł RTD /
analogowy

Symbol
IEC
MA/V/°C/Ω

Pomiar pr du

3I
Io
Io
3U
Uo
E, P, Q, pf

Pomiar napi cia
Pomiar
Energii/ mocy
Pomiar cz stotliwo ci
Rejestracja
zakłóce

mA

f

Funkcja pomiarowa

Pomiary ogólne wej ciem analogowym modułu RTD/analogowego
Wyj cie analogowe modułu RTD
analogowego
Trójfazowy pomiar pr du
Pr d zerowy, stopie A
Pr d zerowy, stopie B
Trójfazowe napi cie
Napi cie zerowe
Trójfazowa moc i energia (ł cznie z
cosϕ)
Cz stotliwo systemu
Rejestrator zakłóce

Tabela 22: Funkcje kontrolne

MEAO1…4
MECU3A
MECU1A
MECU1B
MEVO3A
MEVO1A
MEFR1
MEDREC16

Obiekt kontrolowany

Symbol

Funkcja kontrolna

Kod bloczka
fukcji

Wył cznik

CBCM
CBCM
CBCM
CBCM
CBCM
CBCM
CBCM
CBCM
CBCM
TCS
TCS
MCS
MCS

Elektryczne zu ycie wył cznika 1
Elektryczne zu ycie wył cznika 2
Licznik czasu działania 1
Licznik czasu działania 2
Kontrola ci nienia gazu
Trójbiegunowa kontrola gazu
Kontrola zbrojenia
Czas zadziałania wył cznika
Zaplanowane przegl dy
Kontrola obwodów wył czaj cych 1
Kontrola obwodów wył czaj cych 2
Kontrola obwodów pr dowych
Kontrola obwodów napi ciowych

CMBWEAR1
CMBWEAR2
CMTIME1
CMTIME2
CMGAS1
CMGAS3
CMSPRC1
CMTRAV1
CMSCHED
CMTCS1
CMTCS2
CMCU3
CMVO3

Obwód
wył czaj cy
Obwód
pomiarowy

ABB Sp. z o.o.

Kod bloczka
fukcji
MEAI1…8
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Tabela 23: Funkcje sterownicze

Sterowanie

Symbol

Funkcja sterownicza

Wył cznikiem

0↔1

Wył cznik 1 (2 wej cia stanowe i 2
wej cia sterownicze)
Wył cznik 2 (2 wej cia stanowe i 2
wej cia sterownicze)
Bezpo rednie sterowani wył cznikiem poprzez MMI
Odł cznik 1…5 (2 wej cia stanowe i
2 wej cia sterownicze)
Odł cznik trójpoło eniowy 1 (3 wejcia stanowe i 4 wej cia sterownicze)
Odł cznik trójpoło eniowy 2 (3 wejcia stanowe i 4 wej cia sterownicze)

0↔1
0↔1
Odł cznikiem

0↔1
0↔1
0↔1

Pozostałe
funkcje
sterownicze

ABB Sp. z o.o.

Wskazania poło enia obiektów 1…8
(2 wej cia stanowe)
Przeł cznik ON/OFF 1…4
(1 wyj cie)
Przeł cznik trybu sterowania
Przesył danych dynamicznych na
MMI
Alarmy 1…8 (MMI, zdalne)

Kod bloczka
fukcji
COCB1
COCB2
COCBDIR
CODC1…
CODC5
CO3DC1
CO3DC2
COIND1…
COIND8
COSW1…
COSW4
COLOCAT
MMIDATA1MMIDATA5
MMIALAR1MMIALAR8
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