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1 Informacje bezpieczeństwa

Na zaciskach mogą pojawić się niebezpieczne napięcia, nawet po dołączeniu
zasilania pomocniczego.
Urządzenie posiada komponenty wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne
Zawsze muszą być przestrzegane krajowe i lokalne przepisy bezpieczeństwa.
Obudowa przekaźnika zabezpieczeniowego musi być dokładnie uziemiona
Instalacją elektryczną powinien zajmować się tylko kompetentny personel
elektryczny.
Nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa może w rezultacie doprowadzić do
ciężkich urazów lub śmierci

Zerwanie taśmy przyklejonej na tylnej części obudowy przekaźnika grozi
utratą gwarancji

2 Wstęp
Dokument ten zawiera ogólny opis terminala zabezpieczeniowego REX521. W celu
uzyskania dokładniejszych informacji o poszczególnych funkcjach należy przeczytać
wersję V.2.3 lub późniejszą dysku CD-ROM „Technical Descriptions of Functions”
(1MRS750889-MCD).

2.1 Ogólnie

Przekaźnik zabezpieczeniowy REX 521 jest przeznaczony do użycia dla zabezpieczeń,
sterowań, pomiarów i nadzoru w sieciach średnich napięć. Do typowych aplikacji
należą pola zasilające, odpływowe i stacyjne. Przekaźnik zabezpieczeniowy jest
dostarczany z wejściami zasilającymi dla konwencjonalnych przekładników
prądowych i napięciowych.
Przekaźnik zabezpieczeniowy jest oparty na środowisku wieloprocesorowym
zwiększającym jego możliwości. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w połączeniu z
silnym procesorem zapewnia szybkość i pewność działania. MMI zawierający
wyświetlacz LCD z wieloma dostępnymi widokami czyni lokalne użycie łatwym i
informuje użytkownika poprzez komunikaty wskazań. Nowoczesna technologia jest
zastosowana w budowie tego przekaźnika zarówno dla części hardwarowej, jak i w
oprogramowaniu.
Przekaźnik zabezpieczeniowy REX 521 jest częścią automatyki stacyjnej i dopełnia jej
funkcjonalność i elastyczność. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zaawansowanych
technologii w układach elektronicznych i elektrycznych.

Rysunek 1.2.-1 Przekaźnik zabezpieczeniowy REX 521

2.2 Typowe aplikacje

Przekaźnika REX521 jest przeznaczony do zabezpieczania linii zasilających i
odbiorczych dla stacji średniego napięcia. Dodatkowo przekaźnik ten może być
wykorzystany jako np. zabezpieczenie rezerwowe dla transformatora lub dla linii
wysokiego napięcia.
Dostępne są standardowe konfiguracje dla tego przekaźnika.

2.3 Wersje sprzętowe
Tabela 1.3.-1 Wersje sprzętowe dla REX 521
Typ przekaźnika
Nazwa wersji

Basic

REX 521
Medium

Moduły przekładników /sensorów (MIM/SIM)
Przekładniki pomiarowe
- przekładniki prądowe 1/5A
- przekładniki prądowe 0.2/1A
- przekładniki napięciowe 100V
Główne moduły CPU
CPU_SP (SPA/ IEC plastik)
CPU_SG (SPA/ IEC szkło)
CPU_LP (SPA/ IEC/ LON plastik)
CPU_LG (SPA/ IEC/ LON szkło)
Moduły zasilaczy
PS-87H (Dltresh.= 70V)
PS_87L (Dltresh. = 18 V)
Moduł wyświetlacza
Wyświetlacz alfanumeryczny 2 x 16
Wejścia binarne
Wyjścia szybkie mocowe
Wyjścia mocowe (PO)
Wyjścia sygnałowe (SO)
Kontrola obwodu wyłączającego
Wyjście IRF

REX52
1ABxxx

REX52
1AMx
xx

1

1

4
1

4
1
1
1

1

1

1

1
9
1
3
2
1
1

3 Wymagania
Jeżeli warunki środowiskowe odbiegają od wyspecyfikowanych w rozdziale „Dane
techniczne”, w odniesieniu do temperatury i wilgotności, lub jeżeli atmosfera wokół
przekaźnika zawiera aktywne chemicznie gazy, przekaźnik powinien być wizualnie
sprawdzany wraz z testowaniem obwodów wtórnych. Wizualna kontrola powinna skupić
się na:
 Oznakach mechanicznych uszkodzeń obudowy i zacisków
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Kurzu wewnątrz przykrycia lub obudowy przekaźnika; usuwanego ostrożnie
sprężonym powietrzem
Oznakach korozji zacisków, na zewnątrz lub wewnątrz przekaźnika
Dla informacji o konserwacji przekaźników patrz rozdział „Serwis”
Uwaga! Przekaźniki zabezpieczeniowe są instrumentami pomiarowymi i
powinno się z nimi obchodzić ostrożnie i zabezpieczać przed wilgocią i udarami
mechanicznymi, szczególnie podczas transportu.Opis

techniczny

4.1 Opis funkcjonalny
4.1.1 Wprowadzanie nastaw

Aby zapewnić pożądane działanie zabezpieczeń standardowe wartości nastaw powinny
być sprawdzone i ewentualnie poprawione zanim wybrane funkcje zostaną użyte.
Parametry mogą być zmieniane lokalnie poprzez interfejs MMI lub zewnętrznie przez
łącze szeregowe z wykorzystaniem oprogramowania „Relay Setting Tool” (zobacz
rozdział „Komunikacja szeregowa”).
4.1.1.1
Lokalne wprowadzanie nastaw
Nastawa do zmiany jest wprowadzana za pomocą klawiszy nawigacyjnych w strukturze
menu. Po szczegółowe informacje dotyczące sposobu wprowadzania należy
przeczytać „Instrukcję obsługi”.
4.1.1.2
Zdalne wprowadzanie nastaw
Do zewnętrznego wprowadzania nastaw służy narzędzie „Relay Setting Tool”. Nastawy
są zmieniane za pomocą komputera PC i następnie przesyłane do przekaźnika
łączem komunikacyjnym. Struktura menu narzędzia programowego,
zawierająca wszystkie nastawy jest taka sama jak struktura menu w
przekaźniku zabezpieczeniowym. Sposób użycia narzędzi programowych jest
przedstawiony w odrębnej instrukcji obsługi.

Rysunek 4.1.1.2-1 Główne okno dialogowe narzędzia do zdalnego wprowadzania nastaw
1. Kilka nastaw jest dostępnych tylko w przekaźniku (lista przedstawiona poniżej).
4.1.1.3
Widok w narzędziu do zmiany nastaw
W celu poprawy użyteczności przekaźnik REX521 ma podzielony dostęp do
poszczególnych nastaw na rozwijalne menu pogrupowane tematycznie.
Podobnie zorganizowany jest widok na nastawy poszczególnych funkcji w
programie do zmiany nastaw. Wszystkie parametry zgrupowane są
tematycznie w strukturę drzewa.

Rysunek 4.1.1.3-1 Widok struktury menu w programie do zdalnej zmiany nastaw
Widok nastaw zawiera parametry dla wszystkich bloków funkcji. Widok konfiguracji
zawiera sygnały i nastawy odpowiadające strukturze sprzętu. Wielkości
nastaw w części konfiguracyjnej mają wartości sugerowane, nastawione przez
serwis podczas pierwszego rozruchu urządzenia, ponieważ niektóre z
parametrów po ich zmianie mogą zresetować przekaźnik. Parametry, które
mogą powodować reset przekaźnika będą opisane na dalszych stronach tego
opisu. Wielkości pomiarowe i dane zarejestrowane tzn. prądy, cyfrowe
sygnały wejściowe, mogą być ściągnięte z przekaźnika z poziomu widoku
„Measurements & Registered Data”.

4.1.2 Pamięć nieulotna

Przekaźnik zabezpieczeniowy REX 521 jest wyposażony w pamięć nieulotną dla
zabezpieczania ważnych danych podczas zaniku zasilania pomocniczego. Pamięć
nie potrzebuje baterii i zabezpieczenie zużycia gwarantuje działanie przez czas
życia przekaźnika. Z uwagi na specjalny algorytm, dane mogą być zachowywane
w pamięci nieulotnej w „czasie rzeczywistym”. Dla przykładu, kiedy wartość
nastawy zostanie zmieniona, nowa wartość jest zachowywana w pamięci w
momencie wysyłania do przekaźnika, bez dodatkowego rozkazu zapisu.
Następujące informacje są zachowywane w pamięci nieulotnej:
 Wartości nastaw
 Stan wyświetlacza
 Zarejestrowane wartości
 Ostatnie 50 zdarzeń
 RTC, zegar czasu rzeczywistego
Kiedy przekaźnik jest restartowany, przywracane są takie same stany LED oraz teksty na
wyświetlaczu jak przed zanikiem zasilania.

Zachowywane są zarejestrowane wartości dla pobudzeń, zadziałań i innych ważnych
zdarzeń. Po przerwie w zasilaniu pomocniczym, czas, data i prądy zakłóceniowe dla
ostatnich trzech zdarzeń mogą być oglądane poprzez nawigowanie w sekcji „recorded
values” dla bloku funkcji który spowodował wskazanie.
Ostatnie 50 zdarzeń z przed zaniku zasilania może być oglądane w buforze zdarzeń.
Przechowywane są także czas i data zdarzenia

4.1.3 Zegar czasu rzeczywistego (RTC)

RTC, zegar czasu rzeczywistego, także odmierza czas podczas zaniku zasilania
pomocniczego. Kiedy zasilanie pomocnicze powróci, przekaźnik jest nastawiany
na poprawny czas i zdarzenia są oznaczane poprawnie. Działanie RTC gwarantuje
się na poprawne działanie bez zasilania przez wiele dni.

4.1.4 Napięcie pomocnicze

Dla zapewnienia działania przekaźnik potrzebuje pewnego zasilania napięciem
pomocniczym. Moduł wewnętrznego zasilacza w przekaźniku formuje napięcia
potrzebne do zasilania wszystkich elementów elektronicznych. Zasilacz
przekaźnika jest galwanicznie izolowanym przetwornikiem prądu stałego na prąd
stały - DC/DC. Kiedy zasilacz pracuje poprawnie świeci się zielona dioda na
panelu czołowym przekaźnika.
4.1.4.1
Wersje zasilaczy
Dla przekaźnika zabezpieczeniowego REX521 dostępne są dwie wersje prostych
modułów zasilaczy: typu PS_87H i typu PS_87L.
Dopuszczalne wartości napięcia wejściowego zasilaczy oznaczone są na przednim panelu
przekaźnika REX521. Wersja zasilacza jest oznaczona literą w numerze
przekaźnika. Zakres napięć wejściowych wejść binarnych przekaźnika jest
bezpośrednio związany z z dostępnym modułem zasilacza. Jeżeli wybrany
został moduł zasilacza z wysokim napięciem wejściowym, to odpowiednio do
niego dostępne są wejścia binarne na wysokie napięcie wejściowe. Wejście
binarne D19 w module CPU zawsze ma niskie napięcie wejściowe.
Napięcia pomocnicze i odpowiadające im napięcia wejściowe wejść binarnych mają
następujące wartości dla dostępnych modułów zasilaczy.
Moduł zasilacza

Zakres napięć
wejściowych zasilacza

PS_87H

110/120/220/240 V AC lub
110/125/220 V DC
24/48/60 V DC

PS_87L

Zakres napięć
wejściowych dla wejść
binarnych
110/125/220 V DC
24/48/60/110/125/220 V
DC

4.1.4.2
Wykrywanie niskiego napięcia pomocniczego
Przekaźnik potrafi wykryć obniżenie się poziomu napięcia pomocniczego. Moduł
zasilacza wysyła sygnał alarmu wewnętrznego kiedy wykryje obniżenie się napięcia
zasilającego. Sygnał alarmu jest generowany jeżeli napięcie zasilacza spadnie około 10%
poniżej najniższego dopuszczalnego zasilającego napięcia stałego (DC). Wartości przy
których wystawiany jest sygnał o obniżeniu napięcia podane są w tabeli poniżej.
Zakres napięć zasilających
PS_87H
- zakres napięć wejściowych 110/125/220 V AC
- zakres napięć wejściowych 110/120/220/240 V AC
PS_87L
- zakres napięć wejściowych 24/48/60 V DC

Poziom alarmu
99 V DC
88 V AC
21,6 V DC

Sygnał obniżenia pomocniczego napięcia zasilającego (ACFail) jest dostępny jako sygnał
zdarzenia przez wejście komunikacyjne.

4.1.5 Sygnalizacja przekroczenia temperatury

Przekaźnik zabezpieczeniowy REX zawiera wewnętrzną funkcję nadzorującą
temperaturę urządzenia. Moduł CPU wystawia sygnał alarmu gdy zostanie przekroczona
dopuszczalna temperatura wewnątrz przekaźnika. Alarm będzie wywołany dla wartości
temperatury +78oC. Sygnał alarmu o przekroczeniu temperatury może być podejrzany z
poziomu MMI jak również przez łącze komunikacyjne. Przekaźnik przechodzi wtedy w
stan IRF.

4.1.6 Kanały analogowe

Przekaźnik zabezpieczeniowy mierzy sygnały analogowe potrzebne dla funkcji
pomiarowych i zabezpieczeniowych za pomocą galwanicznie separowanych
przekładników dopasowujących. Przekaźnik REX521 Basic jest produkowany z
następującymi przekładnikami dopasowującymi:
 4 przekładniki dopasowujące CT1, CT2, CT3, CT4
Przekaźnik REX521 Medium jest produkowany z następującymi przekładnikami:
 6 przekładników dopasowujących CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, VT1
Litera w numerze przekaźnika specyfikuje z jaką wersją sprzętową przekaźnika mamy do
czynienia.
Nastawianie znamionowych wartości wejściowych dla chronionego
obiektu
Oddzielne współczynniki korekcji mogą zostać nastawione dla każdego kanału
analogowego. Współczynniki umożliwiają różnice pomiędzy wartościami nominalnymi
zabezpieczanego obiektu a mierzonymi przez urządzenia pomiarowe (przekładniki
prądowe, napięciowe itp.). Wartość nastawy 1.00 oznacza że wartość znamionowa
zabezpieczanego obiektu jest dokładnie taka jak urządzenia pomiarowego.
4.1.6.1

Jeżeli używane są współczynniki korekcji, należy pamiętać że mają one wpływ na
dokładność działania terminala. Dokładności wypisane w opisach każdego bloku funkcji
(CD-ROM „Opis techniczny funkcji”) odnoszą się tylko do wartości domyślnych

współczynników korekcji. Dla przykładu, duży współczynnik będzie miał wpływ na
działanie czułych funkcji zabezpieczeniowych takich jak zabezpieczenie kierunkowe
ziemnozwarciowe.
Współczynnik korekcji jest wyliczany kanał po kanale jak poniżej:
Współczynnik korekcji = Inmd / Inp , gdzie

Inmd Prąd znamionowy urządzenia pomiarowego (A)
Inp ,Prąd znamionowy zabezpieczanego obiektu podłączon
Przykład:
Prąd znamionowy przekładnika prądowego = 500 A:
Prąd znamionowy zabezpieczanego obiektu = 250 A:
Współczynnik korekcji dla kanałów prądowych:

Inmd = 500A
Inp = 250A

Współczynniki korekcji dla kanałów analogowych mogą być nastawiane poprzez
interfejs terminala polowego lub z narzędziem „Realay Setting Tool”. Ścieżką dla
współczynników korekcji jest: Configuration\Protected unit\IL1:scaling, IL2:scaling…
4.1.6.2
Dane techniczne kanałów pomiarowych
Dane techniczne kanałów pomiarowych są nastawiane za pomocą „Relay Setting Tool”
lub poprzez interfejs MMI. Nastawione wartości (Configuration\Meas.devices\current
trafo 1…) będą wywierać wpływ na wielkości mierzone przez przekaźnik REX521.
Wartości nastaw dla przekładników prądowych:
 Znamionowy prąd pierwotny (0…6000 A)
 Znamionowy prąd wtórny (5 A, 2 A, 1 A, 0,2 A)
 Znamionowy prąd wejść pomiarowych (=znamionowy prąd przekładników
dopasowujących)
 Współczynnik korekcji amplitudy (0.9000…1.1000) przekładnika prądowego dla
prądu znamionowego
 Współczynnik korekcji przesunięcia fazowego przekładnika prądowego dla prądu
znamionowego (-5,00o…0,00o)
 Współczynnik korekcji amplitudy przekładnika prądowego dla sygnału impulsowego
o wartości 1% prądu znamionowego (0,9000…1,1000)
 Parametr korekcyjny dla przesunięcia fazowego dla sygnału impulsowego o wartości
1% prądu znamionowego (-10.00o…0,00o)
Wartości nastaw dla przekładników napięciowych
 Znamionowe napięcie pierwotne przekładnika (0…440kV)
 Znamionowe napięcie wejściowe wejść pomiarowych 100 V, 110 V, 115 V, 120 V
 Współczynnik korekcji amplitudy napięcia pierwotnego przekładnika napięciowego
(0,9000…1,1000)
 Parametr korekcyjny dla przesunięcia fazowego przy napięciu znamionowym
(-2,00o…2,00o)
Wyliczanie współczynników korekcyjnych
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Wartości pomiarowe wyznaczone przez producenta przetworników pomiarowych są
używane do wyliczenia współczynników korekcyjnych zgodnie z następującymi
formułami:
Przekładniki prądowe
błąd amplitudy dla prądu In
(p=błąd w %)
błąd amplitudy dla prądu 0,1*In
współczynnik korekcji 2
(p=błąd w %)
błąd przesunięcia fazy dla prądu In
współczynnik przesunięcia 1=-d
(d=błąd w o)
błąd przesunięcia fazy dla prądu 0,1*Inwspółczynnik przesunięcia 2=-d
(d=błąd w o)
Przekładniki napięciowe
błąd amplitudy dla napięcia Un
(p=błąd w %)
przesunięcie fazy dla napięcia Un
(d=błąd w o)

wsp

współczynnik korekcji amplitudy
współczynnik przesunięcia fazy = -d

Wartości pierwotne i nastawy przetworników pomiarowych
Konwersja pomiędzy wartościami pierwotnymi a względnymi przekaźnika bazuje na
skalach analogowych IL1 (IL1 pu-scale), Io (Io pu-scale) i Uo (Uo pu-scale). Aby
zapewnić prawidłowe operacje muszą być wprowadzone skale analogowe dla prądów
fazowych IL1, IL2 i Il3 oraz odpowiednio skale analogowe dla prądów zerowych Io i Iob
są identyczne.
Szczególnie skale analogowe muszą być brane pod uwagę jeżeli jest wybrany prąd Iob.
Przykład:
Pomiar Iob jest wybrany dla prądu zerowego. Parametry przekładnika prądowego są
następujące:
Iob (CT5):
Znamionowy prąd wtórny
=1 A
Znamionowy prąd pierwotny
=70 A
Prąd wejścia pomiarowego
=0,2 A
 Iob pu-scale
W tym przypadku nie jest używany pomiar Io, ale następujące nastawy są wykonane
ponieważ Io pu-scale musi mieć taką samą wartość jak Iob pu-scale.
Io (CT4):
Znamionowy prąd wtórny
=5 A
Znamionowy prąd pierwotny
=70 A
Prąd wejścia pomiarowego
=1 A
 Io pu-scale

4.1.7 Wejścia binarne

Wejścia binarne przekaźnika zabezpieczeniowego są napięciowo kontrolowane i
optycznie izolowane.
4.1.7.1
Filtracja wejść binarnych
Czas filtracji eliminuje skoki i krótkie zakłócenia na wejściach binarnych. Czas filtracji
może być nastawiony indywidualnie dla każdego wejścia.

=14 A

=14

Wejście

Filtr

Filtrowane wejście
Czas filtracji

Czas filtracji

Rys. 4.1.7.1-1 Filtrowanie wejścia binarnego
Rysunek powyżej ilustruje filtrację wejścia. Na początku, sygnał wejściowy ma stan
wysoki, pierwszy stan niski jest filtrowany i żadna zmiana stanu nie jest wykrywana.
Drugi stan niski jest dłuższy niż nastawiony czas filtracji, z tego powodu jest wykrywany
jako zmiana i załączany z oznaczaniem czasowym t0. Kiedy sygnał wejściowy powróci
do stanu wysokiego, stan jest akceptowany i załączany z oznacznikiem czasowym t1.
Każde wejście binarne posiada parametr czasu filtracji Input # filter, gdzie # jest
numerem wejścia.
Tabela 4.1.7.1-1 Parametr czasu filtracji
Parametr
Input # filter
4.1.7.2

Wartości
1…65535 ms

Domyślnie
5 ms

Odwrócenie wejść binarnych

Stan wejść binarnych może zostać zaprzeczony parametrem dostępnym poprzez MMI lub
Relay Configuration Tool.(Configuration\Digital inputs\Input inversion) Przy
zanegowaniu, stan wejścia binarnego jest TRUE (1) kiedy nie ma na nim
podanego napięcia sterowniczego na zaciski, i FALSE (0) kiedy napięcie jest
podane.

4.1.8 Wyjścia

Wyjścia są podzielone jak poniżej:
 HSPO: Szybkie wyjście mocowe, jedno lub dwu biegunowe np. dla celów wyłączenia
 PO: Wyjście mocowe, styk jednobiegunowy
 SO: wyjście sygnałowe. Styki NO (normalnie otwarte) lub NO/NC (normalnie
otwarte/ normalnie zamknięte)

Dla szczegółowych informacji o podłączeniach zacisków, patrz na schematy zacisków.
Dane techniczne dotyczące wyjść znajdują się w rozdziale „Dane techniczne”.
4.1.8.1
Szybkie wyjście mocowe.
Szybkie wyjście mocowe HSPO1 może być podłączone jako wyjście dwubiegunowe gdy
sterowany obiekt (np. wyłącznik) jest elektrycznie podłączony pomiędzy
dwoma stykami przekaźnika, patrz rysunek poniżej. Szybkie dwubiegunowe
wyjście mocowe jest zalecane do użycia w celach wyłączeniowych.

Rys. 4.1.8.1-1 Szybkie dwubiegunowe wyjście mocowe (HSPO)
Szybkie wyjście mocowe HSPO1 może być także podłączone jako jednobiegunowe
wyjście, gdy sterowany obiekt (np. wyłącznik) jest elektrycznie podłączony
szeregowo z dwoma stykami przekaźnika, patrz rysunek poniżej.

Rys. 4.1.8.1-2 Szybkie jednobiegunowe wyjście mocowe (HSPO)
4.1.8.2

Jednobiegunowe wyjście mocowe (PO)

Jednobiegunowe wyjścia mocowe PO1…3 są wyjściami gdzie sterowane obiekty są
podłączane szeregowo z dwoma mocowymi stykami przekaźnika, patrz
rysunek poniżej. Wyjścia te mogą być używane dla celów wyłączeniowych
oraz dla sterowań wyłącznika lub odłącznika. Dwa jednobiegunowe wyjścia
mogą być wykorzystane jako jedno dwubiegunowe wyjście.

Rys. 4.1.8.2-1 Jednobiegunowe wyjścia mocowe PO1…3
4.1.8.3

Wyjścia sygnałowe (SO)

Wyjściowe przekaźniki sygnałowe (SO1 i SO2) nie są wyjściami o podwyższonej
wytrzymałości i dlatego nie mogą być użyte dla sterowań np. wyłącznikiem.
Dostępne są styki zarówno Normalnie Otwarte lub Normalnie
Otwarte/Normalnie Zamknięte (NO lub NO/NC), patrz rysunek poniżej.
Wyjścia mogą być wykorzystane dla alarmów lub innych celów
sygnalizacyjnych.

Rys. 4.1.8.3-3 Wyjście sygnalizacyjne (SO)

4.1.9 Testowanie wejść i wyjść
Wejścia binarne i wyjścia przekaźnikowe mogą być testowane poprzez użycie
komunikacji szeregowej lub interfejsu człowiek – maszyna (MMI).
Przed testowaniem wejść wyjść przekaźnik musi być wprowadzony w tryb testowania.
Jednakże, wyjścia przekaźnikowe mogą być aktywowane poprzez komunikację
bez wchodzenia w tryb testowania. Ma to na celu udostępnienie przekaźników
wyjściowych dla celów zewnętrznych, a nie jako części zabezpieczeń i sterowań
w macierzystym przekaźniku.

Tryb testowania może być nastawiony poprzez komunikację szeregową lub MMI.
Zielony wskaźnik READY będzie migał dla oznaczenia że wprowadzono tryb
test. W tym stanie, konfiguracja przekaźnika jest odłączona od wejść fizycznych,
tak więc zmiany na wejściach binarnych nie będą rejestrowane. Po dezaktywacji
trybu testu, wszystkie parametry wymagane do trybu testy będą skasowane.
Przekaźnik IRF może być także testowany przy użyciu komunikacji szeregowej lub
MMI. Podobnie jak testowanie przekaźników wyjściowych, testowanie
przekaźnika IRF wymaga wejścia w tryb testu.
Przy testowaniu przekaźników wyjściowych, należy pamiętać, że normalne działanie
przekaźników nie może być odłączone. Jeżeli przekaźnik wyjściowy jest trwale
pobudzony przez konfigurację, nie może być dezaktywowany przez testowanie.
Dla dodatkowych informacji, patrz „Instrukcja obsługi”.Tabela 4.1.9-1 Testowanie wejść
i wyjść
Testowany obiekt

Używając

Wejścia binarne

MMI
Komunik. szer.
MMI
Komunik. szer.
MMI
Komunik. szer.

Przekaźniki
wyjściowe
Przekaźnik IRF

Wymaga trybu
testu?
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak

Uwagi
Wejścia fizyczne odłączone
Normalne działanie wciąż aktywne

4.1.10 Kontrola obwodu wyłączającego

Kontrola obwodu wyłączającego składa się z dwóch elementów funkcjonalnych:
 ogranicznik prądowy zawierające niezbędne elementy sprzętowe
 programowy blok funkcji, nazwany TCS
Nadzór obwodu wyłączającego jest oparty na kryterium wymuszania prądu stałego.
Poprzez podanie zewnętrznego napięcia poprzez styki wyłączające przekaźnika,
wymuszany jest przepływa stałego prądu poprzez zewnętrzny obwód wyłączający. Jeżeli
rezystancja obwodu wyłączającego przekroczy odpowiedni poziom, dla przykładu z
powodu złego styku lub utlenienia, funkcja kontroli zostanie aktywowana i spowoduje
wygenerowanie sygnału alarmu kontroli po nastawionym czasie zwłoki.
Przy normalnych warunkach pracy, podawane zewnętrzne napięcie odkłada się pomiędzy
wewnętrznym obwodem przekaźnika i zewnętrznym obwodem wyłączającym tak że
minimum 20V pozostaje na wewnętrznym obwodzie przekaźnika. Jeżeli zewnętrzna
rezystancja będzie zbyt wysoka lub wewnętrznego obwodu zbyt niska, np. z uwagi na
sklejone zestyki, wykrywane jest uszkodzenie.
Matematycznie warunki działania mogą być wyrażone jak poniżej:
Uc – (Rext + Rint + Rs) x Ic > 20 V ac / dc

gdzie:






Uc = napięcie operacyjne na nadzorowanym obwodzie wyłączającym
Ic = prąd pomiarowy w obwodzie wyłączający, ok. 1.5 mA (0.99…1.72 mA)
Rext = rezystancja zewnętrznego bocznika
Rint = rezystancja wewnętrznego bocznika
Rs = rezystancja cewki wyłączającej

Zewnętrzna rezystancja bocznikująca jest używana jeżeli ma być uniezależnienie funkcji
kontroli obwodu wyłączającego od pozycji wyłącznika, jeżeli jest to potrzebne. Jeżeli
kontrola obwodu wyłączającego jest wymagana tylko w pozycji zamkniętej, zewnętrzna
rezystancja bocznikująca może być pominięta.
Jeżeli zewnętrzna rezystancja bocznikująca jest wykorzystywana, musi być wyliczona
aby nie zakłócać działania kontroli lub cewki wyłączającej. Zbyt duża rezystancja
spowoduje zbyt duży spadek napięcia na niej, narażając warunek minimum 20 V na
obwodzie wewnętrznym, podczas gdy rezystancja zbyt niska może spowodować błędne
zadziałanie cewki wyłączającej.
Następujące wartości są rekomendowane dla zewnętrznego rezystora Rext:
Tabela 4.1.10-1
Napięcie sterownicze Uc
48 V dc
60 V dc
110 V dc
220 V dc

Rezystor bocznikujący Rext
1.2 k, 5W
5.6 k, 5W
22 k, 5W
33 k, 5W

Rys. 4.1.10-1 Kryterium działania kontroli obwodu wyłączającego, bez zewnętrznego
rezystora. Przełącznik TCS bloking jest załączany, blokując TCS1 gdy wyłącznik jest

otwarty.
Rys. 4.1.10-2 Kryterium działania kontroli obwodu wyłączającego, z zewnętrznym
rezystorem. Przełącznik TCS bloking jest otwarty, załączając kontrolę obwodu
wyłączającego niezależnie od pozycji wyłącznika.
Jeżeli dostępnych jest więcej styków pomocniczych, otwarte zestyki mogą być
szeregowo połączone z rezystorem Rext i obwód rezystora bocznikującego jest otwarty
gdy wyłącznik jest zamknięty. Dlatego możliwa jest również samokontrola styków
pomocniczych.

4.1.11 Samokontrola
W celu uniknięcia błędnych zadziałań spowodowanych uszkodzeniami przekaźnika oraz
dla maksymalizacji dyspozycyjności zabezpieczenia, w modułach przekaźnika
zaimplementowano zestaw obwodów autodiagnostyki.
Różne obwody pamięci np. RAM i pamięci nieulotne, są testowane w sposób ciągły
różnymi metodami.
Mikrokontroler oraz wykonanie programu są nadzorowane przez „watchdog” co 100 ms.
Multiplekser, przetwornik analogowo/cyfrowy oraz inne elektroniczne elementy wejść
pomiarowych są testowane dokładnym napięciem odniesienia raz na minutę oraz zawsze
przed zadziałaniem. Ma to na celu uzyskanie pewności że sygnał mierzony jest właściwy
a nie spowodowany przez uszkodzenie lub zakłócenie w jakimś obwodzie wejściowym,
w celu uniknięcia zbędnych sygnałów wyłączeń.

Wartości nastaw są testowane przy pomocy sum kontrolnych.
Ponadto, najważniejsze wartości nastaw są zawsze sprawdzane przed zadziałaniem aby
mieć pewność że mieszczą się one w zakresie minimalnym i maksymalnym.
Wewnętrzne napięcia zasilania z modułu zasilacza są testowane raz na sekundę przez
pomiar napięć +24 V, +15 V i –15 V.
Ścieżki zadziałań, wzmacniacze wyjściowe oraz cewki przekaźników wyjściowych są
sprawdzane raz na minutę poprzez wstrzyknięcie impulsu napięcia 50 s do obwodu i
sprawdzenie czy prąd przepływa przez cewkę przekaźnika wyjściowego. Poprzez pomiar
czasu narastania impulsu, wykrywane są zarówno zwarcia jak i przerwy w cewkach.
Tabela 4.1.11-1 Funkcje samokontroli
Testowany obiekt
Metoda testowania
Pamięci RAM
Zapis i odczyt dla
wszystkich lokacji pamięci
Pamięci nieulotne
Suma kontrolna
Działanie mikrokontrolera i Wewnętrzny „watchdog”
programu
(układ alarmowy)
Konwerter analog./cyfr.,
Napięcie odniesienia
multiplekser i wzmacniacze
Wartości nastaw
MMI (wyświetlacz)
Moduł zasilacza
Wzmacniacze wyjściowe i
cewki przekaźnikowe

Suma kontrolna,
poprawność wartości
Sprawdzenie wizualne

Częstotliwość wykonania
40 B / 200 ms
Gdy dane są wywoływane
100 ms
1 min i zawsze przed
zadziałaniem
(wyłączeniem)
1 min

Przy załączeniu napięcia
pomocniczego
Pomiar napięć zasilacza
1 min
Sprzężenie zwrotne z cewek 1 min
przekaźnikowych

Kiedy samokontrola wykryje uszkodzenie, przeprowadzane są różne pomiary, zależnie
od rodzaju uszkodzenia. Jeżeli uszkodzenie jest poważne, mikrokontroler próbuje
przywrócić system do pracy poprzez „gorący” restart dziesięć razy. Jeżeli próba jest nie
udana, sygnał wewnętrznego uszkodzenia przekaźnika (IRF) jest przekazywany do
przekaźnika wyjściowego. Jeżeli przekaźnik operacyjnie działa, informacja o
uszkodzeniu jest przesyłana jako zdarzenie (E31) poprzez komunikację szeregową i
zielona dioda READY na przednim panelu zaczyna migać. Wskazanie o rodzaju
uszkodzenia pokazywana jest także w formie komunikatu tekstowego na wyświetlaczu.
Jeżeli uszkodzenie jest uznane za zbyt niebezpieczne dla normalnego działania
zabezpieczeń, wprowadzany jest nieoperacyjny tryb IRF i nie są dopuszczone żadne
działania przekaźników wyjściowych. Z drugiej strony, jeżeli np. jeden przekaźnik
wyjściowy jest wykryty jako uszkodzony a inne jako działające, dopuszczalne jest
normalne działanie ukierunkowane na zdrowy przekaźnik.

Także całkowite odłączenie przekaźnika, np. z powodu utraty zasilania, będzie
wykrywane, ponieważ przekaźnik IRF zadziała, powodując sygnał gdy przekaźnik
odpada. Komunikacja szeregowa także wskaże na utratę komunikacji z modułem. Kiedy
przekaźnik jest w stanie IRF, próbuje się odbudować poprzez restart co każde 5 minut.
Tak długo jak trwa uszkodzenie, przekaźnik kontynuuje przeprowadzanie wewnętrznych
testów. Jeżeli uszkodzenie okaże się być przemijające, normalne działanie jest
przywracane po restarcie i zdarzenie (E30) jest wysyłane poprzez komunikację
szeregową
4.1.11.1 Wykrycie zakłócenia
Wyjściowy sygnał samokontroli bazuje na kryterium obwodu zamkniętego. W
normalnych warunkach pracy przekaźnik wyjściowy IRF jest zasilany i zamknięte są
jego zestyki 3-5. W przypadku uszkodzenia zasilania lub w przypadku wykrycia
Przypadek pracy
prawid
łowej

Przypadek pracy
z uszkodzeniem

uszkodzenia wewnętrznego styki 3-5 otwierają się.
Rysunek 4.1.11.1-1 Wyjście samokontroli (IRF)
4.1.11.2

Teksty wskazań uszkodzeń.

Przedstawiono różne teksty komunikatów uszkodzeń jakie mogą się pojawić, odpowiadające im kody
uszkodzeń oraz działania jakie powinny być podjęte. Kod uszkodzenia jest używany tylko dla sytemu
zdalnego podłączonego do komunikacji szeregowej.Tabela 4.1.11.1-1 Wskazania uszkodzeń

Wskazanie
uszkodzenia
INTERNAL FAULT
Relay HSPO1
INTERNAL FAULT
Relay PO1
INTERNAL FAULT
Relay PO2
INTERNAL FAULT
Relay PO3

Kod
uszkodz.
1

Przyczyna / Akcja

7

Zabezpieczenie działające, ale uszkodzony przekaźnik nie może być sterowany

8

Zabezpieczenie działające, ale uszkodzony przekaźnik nie może być sterowany

9

Zabezpieczenie działające, ale uszkodzony przekaźnik nie może być sterowany

Zabezpieczenie działające, ale uszkodzony przekaźnik nie może być sterowany

INTERNAL FAULT
Relay SO1
INTERNAL FAULT
Relay SO2
INTERNAL FAULT
Relay control
INTERNAL FAULT
Relay test
INTERNAL FAULT
NOV error

15

Zabezpieczenie działające, ale uszkodzony przekaźnik nie może być sterowany

16

Zabezpieczenie działające, ale uszkodzony przekaźnik nie może być sterowany

20

Zabezpieczenie odstawione. Sprawdzane przekaźniki wyjściowe uszkodzone.

21

INTERNAL FAULT
EEPROM error
INTERNAL FAULT
RAM error
INTERNAL FAULT
IRF error (test)
INTERNAL FAULT
Overtemperature
INTERNAL FAULT
Voltage low 24V
INTERNAL FAULT
Voltage high 24V
INTERNAL FAULT
Voltage low +15V
INTERNAL FAULT
Voltage high +15V
INTERNAL FAULT
Voltage low -15V
INTERNAL FAULT
Voltage high -15V
INTERNAL FAULT
HW mismatch
INTERNAL FAULT
A/D conversion
INTERNAL FAULT
Channel stuck
INTERNAL FAULT
Start-up

40

Zabezpieczenie odstawione. Dwa lub więcej przekaźniki wykryte jako uszkodzone podczas
testu.
Błąd pamięci nieulotnej. Zabezpieczenie działające, ale uszkodzone dane nie mogą być
wykorzystane. Może być usunięty przez sformatowanie pamięci nieulotnej, ale zostaną
przywrócone nastawy fabryczne.
Zabezpieczenie odstawione.

50

Zabezpieczenie odstawione.

60

Zabezpieczenie odstawione.

80
131

Przekaźnik wykrył nadmierną temperaturę. Przyczyną może być temperatura otoczenia ponad
specyfikowane limity działania lub uszkodzenie wewnętrzne. Zabezpieczenie działa.
Zabezpieczenie działa. Przekaźniki wyjściowe nie działają w wyspecyfikowanych zakresach.

139

Zabezpieczenie działa. Przekaźniki wyjściowe nie działają w wyspecyfikowanych zakresach.

195

Zabezpieczenie odstawione.

203

Zabezpieczenie odstawione.

222

Zabezpieczenie odstawione.

223

Zabezpieczenie odstawione.

230

Zabezpieczenie odstawione.

253

Zabezpieczenie odstawione.

254

Kanał pomiarowy jest zawsze w maksimum odczytu. Jeżeli kanał jest używany,
zabezpieczenie jest odstawione.
Zabezpieczenie odstawione.

30

-

4.1.12 Komunikacja szeregowa.
Przekaźnik zabezpieczeniowy posiada dwa porty komunikacji szeregowej, jeden na
przednim panelu a drugi na panelu tylnim.
Standardowo optyczny konektor ABB (połączenie RS-232) jest umieszczane na
przednim panelu i jest przeznaczone do użycia dla konfiguracji przekaźnika
zabezpieczeniowego. Podczas konfiguracji przekaźnika, kabel interfejsu pomiędzy
przekaźnikiem i standardowym interfejsem RS-232 w PC z pracującym Relay Setting
Tool.

Interfejs światłowodowy znajduje się na tylnim panelu. Używany jest do podłączenia
przekaźnika do systemu automatyki stacyjnej poprzez szynę SPA, LON lub IEC 608705-103.
4.1.12.1

Port optycznej komunikacji szeregowej na tylnim panelu.

Dwa łączniki optyczne, Tx (X3.2) i Rx (3.3) są ulokowane na tylnim panelu przekaźnika
REX 521. Łączniki są używane do połączenia jednostki z optyczną szyną
światłowodową. Port komunikacyjny obsługuje trzy różne protokoły, SPA, LON i IEC
103. Protokoły SPA i IEC_103 są dostępne we wszystkich wykonaniach przekaźników
REX. Protokół LON natomiast nie jest dostępny we wszystkich wariantach. W zależności
od wersji przekaźnika, REX 521 pracuje ze światłowodami szklanymi lub plastikowymi.
Przekaźnik nie rozpoznaje automatycznie która szyna jest podpięta, z tego powodu
użytkownik musi ręcznie nastawić potrzebny protokół poprzez interfejs człowiek –
maszyna, MMI lub Relay Setting Tool. Wchodzący światłowód jest podłączony do
odbiornika, wejście Rx, podczas gdy wychodzący do nadajnika, wyjście Tx. Należy
zwrócić szczególną uwagę podczas montażu i podłączania światłowodów. Dla
dodatkowych informacji, patrz instrukcja 34 SPA 113 EN1 ”Przewody światłowodowe
plastikowe. Właściwości i sposoby montażu.”
4.1.12.2

Podłączenie RS232 do PC na panelu przednim.

Przednie podłączenie jest standaryzowane dla przekaźników ABB i wymaga specjalnego
opto kabla (ABB art. Nr 1MKC950001-1). Port szeregowy obsługuje tylko protokół
szyny SPA i jest podłączany do standardowego portu RS232 w PC. Dzięki użyciu
podłączenia optycznego, PC jest izolowany galwanicznie od zabezpieczenia a zakłócenia
są zminimalizowane. Parametry dla komunikacji szeregowej mogą być zmieniane ręcznie
z MMI. Tymi parametrami są „SPA adress”, „Baud rate” i „Slave status”. W celu
zapewnienia płynności połączenia zalecana prędkość transmisji wynosi 9,6kbps.
4.1.12.3

Przełącznik serwisowy umieszczony na panelu tylnim

Przełącznik serwisowy umiejscowiony nad X3.2 jest używany tylko przy konfiguracji systemu poprzez
szynę LON. Przełącznik jest używany podczas procesu instalacji lub przy wykrywaniu błędu. Przyciśnięcie
mikroprzełącznika powoduje wysłanie identyfikatora neuron_id poprzez szynę LON.

4.1.12.4

Szyna SPA

Protokół szyny SPA używa asynchronicznego protokołu komunikacji szeregowej (1 bit
startu, 7 bitów danych + parzystość, 1 bit stopu). Nastawialnymi parametrami są „ Baud
rate” (domyślnie 9,6 kbps) i „SPA adress” (numer adresowy). Parametry komunikacyjne
dla komunikacji portami od przodu i od tyłu mogą być ustawiane indywidualnie.
Protokół SPA wysyła zdarzenia używając event mask 1 („V101” parametr każdego bloku
funkcyjnego). Bufor zdarzeń SPA zapisuje pierwszych 50 zdarzeń.

Protokó ł X

Optyczny

Rysunek 4.1.12.4-1 Przykład systemu automatyki stacyjnej bazującego na protokole SPA
4.1.12.5

Szyna LON

Przekaźnik jest w stanie komunikować się z systemem automatyki stacyjnej poprzez
protokół LON. Komunikacja w tym protokóle pomiędzy przekaźnikiem REX521 a
węzłami nadrzędnymi sieci np. MicroSCADA-ą bazuje na LAG (Lon Application
Guideline) w wersji 1.4. Komunikacja LON w przekaźniku REX521 zawiera pionową
komunikacje w przetwarzaniu danych procesów i parametrów pomiędzy przekaźnikiem a
węzłem nadrzędnym.
System bardzo często przypomina system pokazany na poniższym rysunku. Funkcje
zabezpieczeniowe, kontrolne i alarmowe są zaimplementowane przy użyciu terminala
REX521 i innych przekaźników serii REB500, SPACOM i innych urządzeń połączonych
ze sobą przy pomocy protokołu SPA. Urządzenie LON wyprodukowane przez innych
producentów lub inne działy firmy ABB mogą być użyte jako inne funkcje,
MicroSCADA jest użyta do zdalnej kontroli.
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Rysunek 4.1.12.5-1 Przykład automatyki stacyjnej bazującej na protokóle LON
W systemie pokazanym na powyższym rysunku komunikacja odbywa się zawsze tak, jak
pokazuje poniższa tabela.
Typ danej
REXMicroSCADA
Zdarzenia i alarmy
Protokół z oknem przesuwnym
Polecenia kontroli
Protokół z oknem przesuwnym
Przezroczyste wiadomości protokółu SPA
Status wyłączników i odłączników
Protokół z oknem przesuwnym
Analogowe wartości pomiarowe
Protokół z oknem przesuwnym
Inne dane typu DI, AI
Protokół z oknem przesuwnym
Inne dane typu DO
Przezroczyste wiadomości protokółu SPA
Dane nastaw
Przezroczyste wiadomości protokółu SPA
Dane transferu plików SPA
Przezroczyste wiadomości protokółu SPA
Standardowe nastawy komunikacyjne LAG 1.4 mogą być załadowane po wybraniu opcji
„Load Default configuration” z panelu kontrolnego. Ta opcja czyści wewnętrzną pamięć
EEPROM i restartuje kość Neuron. Po tym standardowe nastawy komunikacyjne są
ładowane i zapisywane do kości Neuron. Operacja ta zajmuje około 15 sekund zgodnie
do LAG 1.4.
Nastawialnymi parametrami dla LON są „Bit rate”, „Subnet number” oraz „Node
number”.
Bufor protokółu LON zapamiętuje 150 ostatnich zdarzeń.

4.1.12.6

Szyna IEC_103

REX 521 jest wyposażony w niezrównoważony interfejs usługowy IEC60870-5-103.
Interfejs udostępnia stałe sprzężenie pomiędzy przekaźnikiem REX521 i aplikacjami
pracującymi w protokole IEC60870-5-103. Dostępne i nastawialne parametry dotyczące
protokołu IEC to „Baud rate” i „Unit address”. Wybrane przez użytkownika wielkości
pomiarowe ustawiają „Frame type” jako dostępny dla wartości pomiarów analogowych.

MicroSCADA

Modem
optyczny

Konwerter
IEC_103/SPA

Przeka źniki REX521 lub inne z protokołem IEC_103

Przeka źnik serii SPACOM

Rysunek 4.1.12.6-1 Przykład fizycznej budowy sieci opartej na protokóle IEC60870-5103.
Dla tego protokółu fizycznie sieć połączeń ma topologię gwiazdy. Przełącznik
gwiazdowy np. RER125 jest potrzebny do podłączenia przekaźnika REX521 do systemu
nadzorczego. Stan jałowy interfejsu światłowodowego jest konfigurowany („light on” i
„light off”) parametrem „Tx mode”.

4.1.13 Synchronizacja czasu
Sygnał synchronizujący czas (Configuration\Time) w przekaźniku może pochodzić z
kilku różnych źródeł:

1. czas zawsze jest ustawiany ręcznie z panelu kontrolnego
2. sygnał synchronizujący pochodzi z zewnątrz. Głównym parametrem ustawianym dla
zewnętrznych źródeł synchronizacji jest „Sync. source”. Może on przyjąć dwa
następujące stany:

Net Messages

X3.1.2 Input
Stan „Net Messages”
Wspomniany parametr powinien być w stanie „Net Messages” jeżeli źródłem
synchronizacji są:
szyna SPA

Synchronizacja jest
odbierana z nadrzędnego urządzenia protokołu SPA
szyna IEC 60870-5-103

Synchronizacja jest
odbierana z nadrzędnego urządzenia protokołu IEC 60870-5-103
szyna LON gdy sygnał synchronizujący jest pobierany z:

Wiadomości ze zmiennej
sieciowej SNVT_Timestamp

Wiadomości ze
zmiennych sieciowych nv_warning/nv_clock
Dodatkowe informacje:
Zmienna sieciowa SNVT_Timestamp ma na stałe przyporządkowany selektro o numerze
0x2FF5. Zmienne sieciowe nv_warning i nv_clock mają na stałe przyporządkowane
następujące selektory – odpowiednio 0x2FFE i 0x2FFF.
Stan „X3.1.2 Input”
Sygnał synchronizacji jest odbierany z wejścia binarnego DI9. Wejście to może być
ustawione za pomocą parametru „Sync.rounding” na odbiór sygnałów synchronizujących
z częstotliwością raz na minutę lub raz na sekundę. Możliwe jest również wybranie (za
pomocą parametru „Sync.trigg.slope”) zbocza z którego nastąpi wyzwolenie.
Uściślenie
Kiedy nie ma zewnętrznego sygnału synchronizacji opóźnienie odliczania czasu wynosi
3ms/min. Wskazane jest stosowanie odbioru sygnału synchronizującego z częstotliwością
co 1sekundę w celu uzyskania największej dokładności.

4.1.14 Panel wyświetlacza (MMI)
Przedni panel przekaźnika zawiera:
 wyświetlacz LCD 2 x 16 znaków
 trzy diody wskazań zabezpieczeń
 przyciski strzałek dla nawigacji w menu
 optycznie izolowany port komunikacji szeregowej




nastawianie kontrastu z kompensacją temperatury
sterowanie podświetlaniem

4.1.15 Wskaźniki LED

Przekaźnik jest wyposażony w trzy wskaźniki LED (zielony, żółty i czerwony). Wraz ze
swoimi świeceniami z podtrzymaniem / bez podtrzymania, ciągłym/ migającym,
wskazują na różne stany i działania przekaźnika. Dla dodatkowych informacji, patrz
„Instrukcja obsługi”.

4.2 Opis projektowy
4.2.1 Dane techniczne
Tabela 4.2.1-1 Wejścia zasilające

Częstotliwość znamionowa
Wejścia prądowe

Wejścia napięciowe

50.0 / 60.0 Hz
Prąd znamionowy
Wytrzymałość Ciągły
termiczna
Dla 1 s
Dynamiczna wytrzymałość
prądowa, półokresowa
Impedancja wejścia
Napięcie znamionowe
Wytrzymałość napięciowa
Obciążenie przy napięciu
znamionowym
Zakres napięcia szczytowego

0,2 A/1 A/5 A
1.5 A/4 A/20 A
20 A/100 A/500A
50 A/250 A/1250 A
<750 m/<100 m/<20 m
100 V/110 V/115 V/120
V/(nastawianie)
2 xUn (240 V)
<0.5 VA
+12V

Tabela 4.2.1-2 Źródła zasilania pomocniczego
Typ
Napięcie wejściowe, ac
Napięcie wejściowe, dc
Zakres działania
Obciążenie
spoczynek/działanie
Zakłócenia w napięciu
pomocniczym
Czas przerwy w zasilaniu
pomocniczym bez restartu
Wewnętrzne wskazanie
przekroczenia temperatury
Tabela 4.2.1-3 Wejścia binarne

PS_87H
(REX521xxHxx)
110/120/220/240 V
110/125/220 V
ac 85…110%, dc
80…120% wartości
znamionowej
<20W

PS_87L
(REX521xxLxx)
24/48/60 V
dc 80…120% wartości
znamionowej

Max. 12% wartości dc
<50 ms, 110 V i <100 ms,
200 V
+78oC (+75…+83oC)

<20ms, 24V i <100ms,
48V

Typ
Zakres działania, dc
Napięcie wejściowe, dc
Upływ prądu
Pobór mocy/wejście
Tabela 4.2.1-4 Wyjścia sygnałowe
Max. napięcia systemowe
Obciążenie ciągłe
Zamknięcie i podtrzymanie dla 0.5s
Zamknięcie i podtrzymanie dla 3s
Zdolność wyłączeniowa gdy stała obwodu
L/R<40ms, dla 48/110/220 Vdc
Tabela 4.2.1-5 Wyjścia mocowe
Max. napięcia systemowe
Obciążenie ciągłe
Zamknięcie i podtrzymanie dla 0.5s
Zamknięcie i podtrzymanie dla 3s
Zdolność wyłączeniowa gdy stała obwodu
L/R<40ms, dla 48/110/220 Vdc
Minimalne obciążenie styku
TCS (kontrola
Zakres napięcia
obwodu
sterowniczego
wyłączającego) Upływ prądu przez
obwód nadzoru
Minimalne napięcie
(próg) na styku

PS_87H
(REX521xxHxx)
80…265V dc
(dla DI9 18…265V)
110/125/220V (dla
DI9 również
24/48/60 V)
~2…25 mA
<0.8 W

24/48/60/110/125/
220 V

250 V ac/dc
5A
10 A
8A
1 A/0.25 A/0.15 A

250 V ac/dc
5A
30 A
15 A
5 A/3 A/1 A
100mA, 24 V ac/dc (2.4 VA)
20…265 V ac/dc
Około 1.5 mA (0.99…1.72 mA)
20 V ac/dc (15…20 V)

Tabela 4.2.1-6 Warunki środowiskowe
Zakres specyfikowanej temperatury pracy
Zakres temperatury transportu i składowania
Klasa obudowy Przednia strona, zatablicowo
Tylnia strona, zaciski przyłączeniowe
Uwaga! W celu zabezpieczenia
osłonięcia można zastosować tylnią
osłonę
Test gorący suchy
Test zimny suchy
Test gorący wilgotny, cykliczny
Test temperaturowy przechowywania

PS_87L
(REX521xxLxx)
18…265V

-10…-55oC
-40…+70 oC
IP 54
IP 20

Zgodnie z IEC 60068-2-2
Zgodnie z IEC 60068-2-1
Zgodnie z IEC 60068-2-30,
r.h.=95%, T=25o…55oC
Zgodnie z IEC 60068-2-48

Tabela 4.2.1-7 Testy standardowe
Testy izolacji

Testy mechaniczne

Test dielektryczny
IEC 60255-5
Test impulsowy
napięciowy
IEC 60255-5

Test napięcia

2 kV, 50 Hz, 1 min

Test napięcia

5 kV, impulsy
jednobiegunowe,
falowe 1,2/50 s,
żródło energii 0.5 J
>100 M, 500 V dc

Pomiar rezystancji
Rezystancja izolacji
izolacji IEC 60255-5
Test wibracji (sinusoidalny)
Test udarowy

IEC 60255-21-1,
klasa I
IEC 60255-21-2,
klasa I

Tabela 4.2.1-8 Test kompatybilności elektromagnetycznej

Test odporności EMC wypełnia wymagania wypisane poniżej
Test udarowy 1 MHz, klasa
Tryb wspólny
III, IEC 60255-22-1
Tryb różnicowy
Test rozładowania
Dla rozładowania
elektrostatycznego, klasa III
galwanicznego
IEC 61000-4-2 i 60255-22-2
Dla rozładowania łukowego
Test zakłóceniami
Przewodzenie, tryb wspólny
częstotliwości radiowych
IEC 61000-4-6
Ekranowanie, modulacja
amplitudowa IEC 61000-4-3,
IEC 60255-22-3 (2000)
Ekranowanie, modulacja
amplitudowa ENV 50204, IEC
60255-22-3 (2000)
Ekranowanie, test z
przenośnym nadajnikiem IEC
60255-22-3, metoda C
Test udarowy IEC 60255-22-4 Zasilacz
i IEC 61000-4-4
Porty wej/wyj
Test odporności na oscylacje
Zasilacz
IEC 61000-4-5
Porty wej/wyj
Pole magnetyczne
częstotliwości systemowej (50
Hz) IEC 61000-4-8
Obniżenia i krótkie zaniki
napięcia IEC 61000-4-11
Testy emisji
elektromagnetycznej EN
55011 i EN 60255-25
Zatwierdzenia CE

2.5 kV
1.0 kV
6 kV
8 kV
10 V(rms), f=150
kHz…80MHz
10 V/m(rms), f=80
kHz…1000MHz
10 V/m, f=900MHz

f=77.2MHz, P=6W;
f=172.25MHz, P= 5 W
4 kV
2 kV
4 kV, tryb wspólny
2 kV, tryb różnicowy
2 kV, tryb wspólny
1 kV, tryb różnicowy

100 A/m ciągłe
300 A/m od 1 do 3s
30%, 10ms; 60%, 100ms; 60%,1000ms
>90%, 5000 ms
Przewodzenie emisja RF
EN 55011, klasa A
(zaciski zasilaące)
EN 60255-25
Ekranowa emisja RF
EN 55011, klasa A
EN 60255-25
Zgodne z dyrektywą EMC
EN 50263
89/336/EEC i LV 73/23/EEC
EN 50081-2
EN 61000-6-2
EN 60255-6

Tabela 4.2.1-9 Komunikacja

Tylni interfejs, podłączenie
X3.2 i X3.3

Panel przedni

Parametry komunikacji
szregowej

Protokoły komunikacyjne

Interfejs światłowodowy
Szyna IEC_103 lub szyna SPA, do wyboru. Istnieje również
rozwiązanie z szyną LON w wersji REX521xxxxL
Współczynniki przesyłu
Szyna SPA: 4.8/9.6/19.2 kbps
danych
Szyna LON: 78.0kbps/
1.25Mbps
Szyna IEC_103: 9,6/19,2 kbps
Optyczne połączenie RS232
Kod danych
ASCII
Współczynniki transferu
4.8, 9.6 lub 19.2kbps,
danych
nastawialne
Kabel komunikacji szeregowej 1MKC 9500011
Liczba bitów startu
1
Liczba bitów danych
7
Liczba bitów stop
1
Parzystość
Even
Współczynnik transmisji
9.6 kbps (domyślnie)
SPA

Tabela 4.2.1-10 Ogólne

Narzędzia
Rejestracja zdarzeń

Rejestracja danych
Funkcje zabezpieczeniowe
Funkcje sterownicze
Funkcje monitoringu warunków
Funkcje pomiarowe
Samokontrola
Wymiary mechaniczne

Waga urządzenia

CAP 505
Wszystkie zdarzenia są rejestrowane w oznaczeniach
wyższego poziomu: przyczyna, czas, data, w prostym
formacie tekstowym wybranego języka. Rejestrowanych
jest 50 ostatnich zdarzeń.
Rejestruje wartości zadziałania
Patrz opis techniczny funkcji, CD-ROM (1MRS 750889MCD)
Patrz opis techniczny funkcji, CD-ROM (1MRS 750889MCD)
Patrz opis techniczny funkcji, CD-ROM (1MRS 750889MCD)
Patrz opis techniczny funkcji, CD-ROM (1MRS 750889MCD)
Funkcje samokontroli opisane wcześniej
Szerokość: 148,8 mm (1/3 ramy 19’’)
Wysokość, rama: 265.9 mm (6U)
Wysokość, obudowa: 249,8 mm
Głębokość: 235 mm
<5 kg

4.2.2 Schemat podłączeń przekaźnika zabezpieczeniowego REX521: wersja
Basic

4.2.3 Schemat podłączeń przekaźnika zabezpieczeniowego REX521: wersja
Medium

4.2.4 Zaciski przyłączeniowe

Rysunek 4.2.4-1 Widok z tyłu przekaźnika REX521 Basic
1
Gniazdo Service Pin jest montowane w przekaźnikach zawierających protokół LON.

Rysunek 4.2.4-2 Widok z tyłu przekaźnika REX521Medium

5

1

Gniazdo Service Pin jest montowane w przekaźnikach zawierających protokół

LON.Serwis
Jeżeli przekaźnik jest używany zgodnie z warunkami opisanymi w rozdziale „Dane
techniczne”, jest praktycznie bezobsługowy. Elektronika przekaźnika nie zawiera części
lub komponentów które ulegałyby nieprawidłowemu zużyciu fizycznemu lub
elektrycznemu w normalnych warunkach działania.
Jeżeli przekaźnik nie działa lub wartości działania zauważalnie różnią się od tych
wspomnianych w specyfikacji przekaźnika, przekaźnik powinien być sprawdzony.
Podstawowe pomiary mogą być przeprowadzone przez personel w pracowniach
użytkownika, ale wszystkie główne naprawy z uwzględnieniem elektroniki muszą być
podjęte przez wytwórcę. Prosimy o kontakt z wytwórcą lub jego najbliższym
przedstawicielem dla dodatkowych informacji o sprawdzaniu, oględzinach i rekalibracji
przekaźnika.
Uwaga! Aby uzyskać najlepszą możliwą dokładność działania, wszystkie części REX
521 zostały razem skalibrowane. Z tego powodu każdy produkt stanowi całość do której
nie mogą być dostarczane części zapasowe. W przypadku złego działania prosimy o
kontakt z dostawcą przekaźnika.
Jeżeli z powodu złego działania przekaźnik musi zostać wysłany do wytwórcy, niezbędne
jest wypełnienie formularza i dołączenie go do przekaźnika.

6 Przekaźnik wysyłany do wytwórcy musi być
starannie zapakowany w celu zabezpieczenia go
przed dodatkowymi uszkodzeniami.Informacje
zamówieniowe
Podczas zamawiania przekaźników REX 521, należy wyspecyfikować:
 numer zamówieniowy
 ilość
 dodatkowy język
Każdy przekaźnik zabezpieczeniowy posiada specyficzny numer zamówieniowy, który
specyfikuje typ przekaźnika, jego osprzęt i oprogramowanie w sposób pokazany na
poniższym rysunku. Numer zamówieniowy jest podany na listwie maskującej na
przednim panelu przekaźnika np. w postaci Order No: REX521AMHPSM01B

Nowelizacja konfiguracji
Nazwa konfiguracji: B01, B02, M01, M02
Protokó
ł gniazda tylnego: S=SPA/IEC, L=SPA/IEC/LON
Rodzaj z
łączy optycznych dla gniazda tylnego:
P=plastyk, G=szk
Typ zasilacza: H=High, L=Low
Typ przeka
źnika:
B=Basic, M=Medium
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Rysunek 6-1 Budowa numeru zamówieniowego przekaźnika
W przekaźnikach REX521 zawsze dostępny jest język angielski. Użytkownik może
zamówić dodatkową wersję językową zgodnie z poniższą tabelą.
Tabela 6-1 Kody dostępnych wersji językowych
Kod
Wersje jeykowe
FI
Angielski – Fiński
SE
Angielski – Szwedzki
DE
Angielski – Niemiecki
ES
Angielski – Hiszpański

ło

7

Przekaźniki są zawsze dostarczane w najnowszej wersji konfiguracyjnej chyba,
że w zamówieniu zostało wyspecyfikowane inaczej.Odniesienia

Instrukcje do przekaźnika REF521





Opis techniczny, Standardowe konfiguracje
Instrukcja obsługi
Instrukcja instalacji
Opis techniczny funkcji (CD-ROM)

1MRS751802-MUM
1MRS751107-MUM
1MRS750526-MUM
1MRS750889-MCD

Nastawy i listy zdarzeń przekaźnika REX521





Lista nastaw przekaźnika REX521
Lista zdarzeń przekaźnika REX521
Główne parametry dla REX521
Lista operacji wymienialnych dla REX521

1MRS751999-RTI
1MRS752000-RTI
1MRS752156-RTI
1MRS752157-RTI

Opisy narzędzi programistycznych




CAP505 instrukcja instalacji i uruchomienia
1MRS751273-MEN
CAP505 instrukcja obsługi
1MRS751709-MEN
Podręcznik użytkownika, narzędzia dla przekaźników 1MRS752008-MUM

8 Pomoc techniczna
Data:

Na fax: (0-22) 69-00-900

Opis:
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Katergoria:

_Komentarz

_Pytanie

_Reklamacja

W przypadku sprawy dotyczącej konkretnego produktu, prosimy o nazwę produktu

Produkt:
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Zgłaszający: ____________________________________________________________
Prowadzący: ____________________________________________________________
Firma:

____________________________________________________________

Kraj:

____________________________________________________________

Telefax/e-mail:
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
W przypadku konieczności odesłania terminala do wytwórcy, należy dołączyć formularz
serwisowy (z następnej strony).Formularz

serwisowy REX521

Nazwa stacji / projektu
(prosimy o wypełnienie jednego formularza dla
jednego terminala)

Data i czas:
Informacje o przekaźniku
Oznaczenia producenta
Nr zamówienia
___________________________________
___________________________________

Środowisko
Wersja MicroSCADA’y ______________
Użyty protokół
SPA
LON
IEC_103
Nr seryjny
Nr szyny lub miejsce
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Napięcie pomocnicze ________________
Main menu\Configuration\Self(zasilacz)
________________
supervision\SW reset
Kod IRF
Napięcie wejść/wyjść ________________
___________________________________ binarnych
________________
___________________________________
Wersja narzędzi programowych
Menu EVENT (zdarzenia)
CAP505
________________
LIB510
________________
Opis błędu IRF
Informacje kontaktowe
___________________________________
___________________________________
Prowadzący
________________
Main menu\Configuration\General\
__________________________________
Software

Config. Build No. ___________________

Firma
________________
__________________________________
__________________________________

Config. date

Adres
________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

_____________________

Co należy zrobić z przekaźnikiem? (zaznacz „x” w odpowiedniej kratce)
Odświeżyć konfiguracje
Zreperować
Tylko przejrzeć
Inne czynności

9 Załącznik A: szyna IEC 60870-5-103
9.1 Funkcje zaimplementowane w przekaźniku REX521
Funkcja
Reset CU

Kod funkcji
0

User data

3

Broadcast
Reset FCB

4
7

Request Access Demand
Request Status of Link
Request Class 1 Data
Request Class 2 Data

8
9
10
11

Opis
Odpowiednio z łańcuchem znaków
identyfikacyjnych
 komenda GI
 synchronizacja czasu
 komenda aplikacji sterowania
Tylko synchronizacja czasu
Odpowiednio z łańcuchem znaków
identyfikacyjnych

9.2 Generalna zasada mapowania danych aplikacji
Interfejs pomiędzy przekaźnikami REX521 i warstwą protokołu IEC 60870-5-103 jest
dany następująco:
Rozwiązanie A
Jeżeli odpowiadający przekaźnikowi REX521 sygnał jest zdefiniowany przez protokół
IEC 60870-5-103 to używane jest rozwiązanie A.
Rozwiązanie B
Przeczytać „Digitale Stationslettechnik – Ergänzende Empfelungen zur Anwendung in
Verteilnetzstationen” wydanym przez Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke.

Rozwiązanie P
Prywatne definicje są łatwiejsze w użyciu z dwóch powodów:
1. standard nie definiuje sygnałów
2. sygnał jest zdefiniowany przez standard, ale REX521 ma zaimplementowany inny
model obsługi sygnałów
Klasa 1 buforów danych i priorytetów
Wewnętrzny bufor IEC 60870-5-103 klasy 1 w przekaźniku REX521 może zachować 50
przychodzących zdarzeń. Zdarzenia generujące pytanie i możliwa wiadomość
odpowiadająca na nie są również częścią danych klasy 1, które nie zajmują miejsca w
buforze. Priorytet różnych kategorii nie odebranych danych klasy 1 jest zawsze tak
jak odpowiadająca wiadomość z najwyższym priorytetem, następnie są występujące
zdarzenia i zdarzenia generujące zapytania. Dane protokołu IEC_103 nie mogą być
filtrowane przy użyciu maski zdarzeń.

9.3 Zasada mapowania funkcji zabezpieczeniowych
Aplikacje REX521, których modułowość bazuje na stopniach wyłączenia, jest mapowany
w numery zgodne z IEC 60870-5-103 w sposób pokazany na następującym
modelu:
Standard

Zapytania
Aw.wy

łącznika

Prywatne

Rysunek 9.3-1 Zasada mapowania funkcji zabezpieczeniowych
Użytkownik nie ma wpływu na przepływ zdarzeń z protokołu IEC 60870-5-103 przez
dodanie maski zdarzeń w przekaźniku REX521.

9.4 Klasa 2 dane
Wartości pomiarowe (analogowe) są transportowane do systemu kontroli jako
odpowiedzi na komendy żądań klasy 2. Dane klasy 2 są zawsze cyklicznie
odświeżane (COT=2). Aplikacje pomiarowe w przekaźniku zabezpieczeniowym są
zdolne do prowadzenia następujących pomiarów równoległych:
 pomiar prądów fazowych IL1…IL3
 Io i Uo

Nastawy wielkości pomiarowych klasy 2 (ramki ASDU)
Standard IEC 60870-5-103 definiuje wielkości pomiarowe do transmisji jako Meas I
(typeId 3) lub Meas II (typeId 9) ramki ASDU. Zgodnie ze standardem ramka Meas I
ASDU może mieć pięć różnych profili a Meas II jeden profil. Te sześć profili jest
zaimplementowanych w przekaźniku REX521. Dodatkowo jest jeszcze
zdefiniowanych pięć prywatnych ramek ASDU klasy 2. Użytkownik może wybrać,
która z tych jedenastu nastaw wielkości pomiarowych będzie użyta. Numer
nastawionej wielkości pomiarowej (1…11) może być wybrany przez zmianę
parametru „Frame type”.
Skalowanie wartości klasa 2
Standard IEC 60870-5-103 definiuje skale (maksymalny zakres) pomiarowe o wartości
1,2 albo 2,4 razy znamionowa wartość pomiaru. Wybór pomiędzy wartościami skal
1,2 i 2,4 może być dokonany przez zmianę parametru „Scale Factor”.
Kiedy przychodzą dane analogowe (pomiary) dostępne na interfejsie IEC 60870-5-103,
aplikacja pomiarowa musi mieć próg pomiarów z odpowiednio wybraną wartością.

9.5 Standardowe mapowania
Wyjaśnienie do tabel 9.5-1:
St
A
B
P
Ftyp

Status
Zgodnie ze standardem IEC 60870-5-103
Zgodnie z „Digitale Stationslettechnik – Ergänzende Empfelungen zur
Anwendung in Verteilnetzstationen”
Prywatne definicje
Typ funkcji
Uwaga: Jeżeli jest *) sygnał typu Ftyp jest zgodny z typem jednostki funkcji. Typ jednostki
funkcji może być dodany przez parametr „Function type”

Numer elementu informacji
Generalne zapytanie
0= nie ma tryby zapytania
1= w trybie zapytań
TypeId
Typ
Przyczyna transmisji wartości
COT
1
Samoczynne
9
Zapytanie
12
Zdalna komenda
Tabela 9.5-1 Sygnały danych klasa 1
InfNum
GI

Nazwa stosowa
na przez ABB

Blok funkcji
nazwa-IEC
Ziemnozwarciowe bezkierunkowe g ł. pobudz.
Ziemnozwar. bezkierunk. wy ł. st. niski
Ziemnozwar. bezkierunk. wy ł. st. wysoki
Ziemnozwar. bezkierunk. pob. st. wysoki
Ziemnozwar. bezkierunk. pob. st. bezzw łoczny
Ziemnozwar. bezkierunk. wy ł. st. bezzwłoczny
Ziemnozwarciowe kierunkowe g ł. pobudz.
Ziemnozwar. kierunk. wy ł. st. niski
Ziemnozwar. kierunk. wy ł. st. wysoki
Ziemnozwar. kierunk. pob. st. wysoki
Ziemnozwar. kierunk. pob. st. bezzw łoczny
Ziemnozwar. kierunk. wy ł. st. bezzwłoczny
3faz nadpr ądowe bezkierunk. g ł.pobudz
3faz nadpr ądowe bezkierunk. wy ł. st. niski
3faz nadpr ądowebezkierunk. wy ł. st. wysoki
3faz nadpr ądowebezkierunk. pob. st. wysoki
3faz nadpr ądowebezkierunk. pob. st. bezzw ł.
3faz nadpr ądowe bezkierunk. wy ł. st. bezzw ł.
3faz wykrywanie rozruchu trafo i siln. g ł.pobudz
Przekroczenie temperatury (kabel) pobudz.
Przekroczenie temperatury (kabel) wył.
Zabezpieczenie od nieci ągłości faz pobudz.
Zabezpieczenie od nieci ągłości faz wył.
G łówny sygnał wyłączający
Zewn ętrzny sygnał wyłączający
Blokada
Awaria wy łącznika
Udana sekwencja SPZ
SPZ przerwane
SPZ dzia ła / SPZ nie działa
SPZ: zmiana po łożenia wyłącznika
SPZ cykl 1
SPZ cykl 2
SPZ cykl 3
SPZ cykl 4
SPZ cykl 5
SPZ cykl 1 udany
SPZ cykl 2 udany
SPZ cykl 3 udany
SPZ cykl 4 udany
SPZ cykl 5 udany
Sekwencja SPZ
SPZ: ostateczne wy łączenie
SPZ: standardowy alarm wy łączenia
SPZ: wy łącznik otwarty ręcznie lub zdalnie
SPZ: b łąd otwarcia wyłącznika
SPZ: wstrzymanie zamykania
SPZ: utrzymany monitor sygna łu ALARM
SPZ: blokada

Blok funkcji
nazwa IEC

Nazwa stosowa
na przez ABB
CB1: wy łącznik 1
IND: od łącznik 1
IND2: uziemik
CB1: sekwencja komendy
CB1: wyj ście „otwarty”
CB1: wyj ście „zamknięty”
CB1: czas otwierania
CB1: czas zamykania
CB1: status komendy
POS: logiczna nastawa ( lokalnie/zdalnie)
Wej ście pomocnicze 1 (wejście binarne 6)
Wej ście pomocnicze 2 (wejście binarne 7)
Wej ście pomocnicze 3 (wejście binarne 8)
Wej ście pomocnicze 4 (wejście binarne 9)
Wej ście pomocnicze 5 (wejście binarne 1)
Wej ście pomocnicze 6 (wejście binarne 2)
Wej ście pomocnicze 7 (wejście binarne 3)
Wej ście pomocnicze 8 (wejście binarne 4)
Wej ście pomocnicze 9 (wejście binarne 5)
Pozycja przeka źnika 1 (HSPO1)
Pozycja przeka źnika 2 (PO1)
Pozycja przeka źnika 3 (PO2)
Pozycja przeka źnika 4 (PO3)
Pozycja przeka źnika 5 (SO1)
Pozycja przeka źnika 6 (SO2)
Tryb testu ON/OFF
Przepe łnienie pamięci rejestratora
Wyzwolona rejestracja
Alarm zu życia wyłącznika
Kontrola wej ść prądowych
Kontrola wej ść napięciowych
Kontrola obwodu wy łączającego
Io alarm wysoki
IL1 alarm wysoki
IL2 alarm wysoki
IL3 alarm wysoki
Uo alarm wysoki
Limit harmonicznych pr ądu
Uszkodzenie AC
Test IRF
B łąd IRF
Wykonane lokalne nastawy parametrów

Komendy
Wyjaśnienie do tabeli 9.5-2:
Status
St
A
Zgodnie ze standardem IEC 60870-5-103
B
Zgodnie z „Digitale Stationslettechnik – Ergänzende Empfelungen zur
Anwendung in Verteilnetzstationen”
P
Prywatne definicje
Typ funkcji
Ftyp
Uwaga: Jeżeli jest *) sygnał typu Ftyp jest zgodny z typem jednostki funkcji. Typ
jednostki funkcji może być dodany przez parametr „Function type”

InfNum
COT cmd
20

Numer elementu informacji
Przyczyna transmisji wartości w trybie komend
Główna komenda

COT resp
20
21

Przyczyna transmisji wartości w trybie odpowiedzi
Pozytywne potwierdzenie
Negatywne potwierdzenie

Tabela 9.5-2 Komendy1
Komendy
CB1: sterowanie wy
łącznika
Sterow. wyj ściem przekaźnika 1 (HSPO1)
Sterow. wyj ściem przekaźnika 2 (PO1)
Sterow. wyj ściem przekaźnika 3 (PO2)
Sterow. wyj ściem przekaźnika 4 (PO3)
Sterow. wyj ściem przekaźnika 5 (SO1)
Sterow. wyj ściem przekaźnika 6 (SO2)

Uwaga: Kiedy kontrolujesz wyjścia przekaźnika używając protokołu IEC_103, blokady
standardowej konfiguracji są pomijane. Nie jest dopuszczalne używanie tych samych
wyjść jako wyjść wyłączających i kontrolujących przez IEC_103 równocześnie.Nastawy
wielkości pomiarowych klasa 2
Wyjaśnienie do tabeli 9.5-3:
Numery (1…11) nastaw wielkości pomiarowych klasy 2
SetNo
St
Zgodnie ze standardem IEC 60870-5-103
A
Prywatne definicje
P
Wielkości pomiarowe klasy I lub II
Meas
Identyfikator ramki klasy 2
FuncType/
Uwaga: Jeżeli jest *) sygnał typu Ftyp jest zgodny z typem jednostki funkcji. Typ
InfoNum
jednostki funkcji może być dodany przez parametr „Function type”

Num data
Typ
IL1…IL3,
Io, Uo

Numer wartości danej w części komunikatu danych klasy 2
Typ wartości pomiarowej 3 lub 9 (kiedy definicja jest prywatna to
używany jest typ 9)
Dane pomiarowe w części komunikatu danych klasy 2
Nie dostępne: Numery 1…n: pozycja w części komunikatu danych klasy 2

Tabela 9.5-3 Zalecane nastawy wielkości pomiarowych klasy 2

*) Zgodne z typem funkcji urządzenia
Nastawy wielkości pomiarowych 2, 3, 7 i 9 nie są stosowne dla wersji Basic i Medium
przekaźnika zabezpieczeniowego. Standardowo nastawa wielkości pomiarowych wynosi
11.
Przykład
Jeżeli nastawa wynosi 11 to oktet ASDU będzie miał postać jak pokazuje poniższy

Ilo ść danych

Typ funkcji
Numer informacji
Dana 1
Dana 2
Dana 3
Dana 4
Dana 5

diagram:
Rysunek 9.5-1 Przykładowy oktet ASDU

10 Załącznik B: Parametry widoczne tylko w
przekaźniku
Input 1 state
Input 2 state
Input 3 state

Input 4 state
Input 5 state
Input 6 state
Input 7 state
Input 8 state
Input 9 state
Input states
Output states
Test mode
Activate IRF
Software reset
IRF code
Factory settings
Send Neuron ID
Load def config.
Password MMI
Date
Time
SPA address
Baud rate
Slave status
SPA address
Baud rate
Slave status

port przedni SPA
port przedni SPA
port przedni SPA
port tylny SPA
port tylny SPA
port tylny SPA

11 Załącznik C: Parametry, które powodują reset
Rated frequency
Select Io
IL1: scaling
IL2: scaling
IL3: scaling
Io: scaling
Iob: scaling
Uo: scaling
Second. current
Primary current
Current terminal
Corr. factor 1
Displ. error 1
Corr. factor 2
Displ. error 2
Second. current
Primary current
Current terminal
Corr. factor 1
Displ. error 1
Corr. factor 2

przekładnik prądowy 1
przekładnik prądowy 1
przekładnik prądowy 1
przekładnik prądowy 1
przekładnik prądowy 1
przekładnik prądowy 1
przekładnik prądowy 1
przekładnik prądowy 2
przekładnik prądowy 2
przekładnik prądowy 2
przekładnik prądowy 2
przekładnik prądowy 2
przekładnik prądowy 2

Displ. error 2
Second. current
Primary current
Current terminal
Corr. factor 1
Displ. error 1
Corr. factor 2
Displ. error 2
Second. current
Primary current
Current terminal
Corr. factor 1
Displ. error 1
Corr. factor 2
Displ. error 2
Second. current
Primary current
Current terminal
Corr. factor 1
Displ. error 1
Corr. factor 2
Displ. error 2
Second. voltage
Primary voltage
Corr. factor
Displ. error

przekładnik prądowy 2
przekładnik prądowy 3
przekładnik prądowy 3
przekładnik prądowy 3
przekładnik prądowy 3
przekładnik prądowy 3
przekładnik prądowy 3
przekładnik prądowy 3
przekładnik prądowy 4
przekładnik prądowy 4
przekładnik prądowy 4
przekładnik prądowy 4
przekładnik prądowy 4
przekładnik prądowy 4
przekładnik prądowy 4
przekładnik prądowy 5
przekładnik prądowy 5
przekładnik prądowy 5
przekładnik prądowy 5
przekładnik prądowy 5
przekładnik prądowy 5
przekładnik prądowy 5
przekładnik napięciowy 1
przekładnik napięciowy 1
przekładnik napięciowy 1
przekładnik napięciowy 1

