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1 Wprowadzenie
Niniejsza dokumentacja techniczna zawiera szczegółowe opisy umożliwiające bezpieczne i prawidłowe zainstalowanie, podłączenie, uruchomienie i
nadzorowanie produktu.
Dokumentacja zawiera również zasady bezpieczeństwa oraz ogólne wskazówki na temat produktu.
Niniejsza dokumentacja techniczna jest skierowana wyłącznie do upoważnionego wykwalifikowanego personelu, który przeszedł specjalne szkolenie.

1.1 Producent
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg
Niemcy
Tel.: +49 941 4090-0
E-mail: sales@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com
Portal klienta MR Reinhausen: https://portal.reinhausen.com
W razie potrzeby pod tym adresem można uzyskać dalsze informacje na temat produktu oraz dodatkowe egzemplarze dokumentacji technicznej.

1.2 Kompletność
Niniejsza dokumentacja techniczna jest kompletna tylko w połączeniu z dokumentami współobowiązującymi.
Poza niniejszą dokumentacją techniczną obowiązują również następujące
dokumenty:
▪ Instrukcja skrócona
▪ Schematy połączeń
▪ Protokół kontroli rutynowej
▪ Dodatek do instrukcji
Ponadto należy przestrzegać ogólnych przepisów prawa, norm i dyrektyw
oraz przepisów BHP i przepisów ochrony środowiska obowiązujących w kraju użytkowania.

1.3 Właściwe przechowywanie
Niniejszą dokumentację techniczną oraz wszystkie dokumenty pomocnicze
należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu w pobliżu miejsca pracy w
celu wykorzystania w przyszłości.
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1.4 Konwencje oznaczeń
1.4.1 System informowania o zagrożeniach
Zastosowane w niniejszej dokumentacji technicznej ostrzeżenia mają następujący wygląd.
1.4.1.1 Ostrzeżenie dotyczące rozdziału
Ostrzeżenia dotyczące punktów odnoszą się do całych rozdziałów lub punktów, podpunktów lub kilku paragrafów w niniejszej dokumentacji technicznej.
Ostrzeżenia dotyczące punktów mają następującą strukturę:

OSTRZEŻENIE

Rodzaj niebezpieczeństwa!
Źródło i konsekwencje niebezpieczeństwa.
► Działanie
► Działanie

1.4.1.2 Ostrzeżenie wycinkowe
Ostrzeżenia wycinkowe odnoszą się do określonej części punktu. Ostrzeżenia te dotyczą mniejszych jednostek informacyjnych niż ostrzeżenia punktowe. Ostrzeżenia wycinkowe są zbudowane według następującego wzoru:
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Czynność niezbędna do uniknięcia niebezpiecznej sytuacji.
1.4.1.3 Hasła w ostrzeżeniach
Hasło ostrzegawcze

Znaczenie

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza niebezpieczną sytuację, która spowoduje śmierć lub ciężkie obrażenia, jeśli się jej nie uniknie.

OSTRZEŻENIE

Oznacza niebezpieczną sytuację, która może spowodować śmierć
lub ciężkie obrażenia, jeśli się jej nie uniknie.

PRZESTROGA

Oznacza niebezpieczną sytuację, która może spowodować obrażenia, jeśli się jej nie uniknie.

UWAGA

Oznacza działania w celu uniknięcia szkód materialnych.

Tabela 1: Hasła w ostrzeżeniach

1.4.2 System informacji
Informacje mają na celu uproszczenie konkretnych procedur i zapewnienie
ich lepszego zrozumienia. W niniejszej dokumentacji technicznej są one wyróżnione w następujący sposób:
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Ważne informacje.

1.4.3 Struktura instrukcji
Niniejsza dokumentacja techniczna zawiera instrukcje jedno- i wieloetapowe.
Instrukcje jednoetapowe
Instrukcje składające się tylko z jednego etapu procesu mają następującą
strukturę:
Cel czynności
ü Wymagania (opcjonalnie).
► Etap 1 z 1.
ð Wynik etapu (opcjonalnie).
ð Wynik czynności (opcjonalnie).
Instrukcje wieloetapowe
Instrukcje zawierające kilka etapów procesu mają następującą strukturę:
Cel czynności
ü Wymagania (opcjonalnie).
1. Etap 1.
ð Wynik etapu (opcjonalnie).
2. Etap 2.
ð Wynik etapu (opcjonalnie).
ð Wynik czynności (opcjonalnie).

1.4.4 Konwencje typograficzne
Styl

Zastosowanie

Przykład

WERSALIKI

Elementy obsługowe, przełączniki

On/Off

[nawiasy]

Klawiatura komputera

[Ctrl] + [Alt]

wytłuszczony

Elementy obsługowe oprogramowania Naciśnij przycisk ekranowy Dalej

…>…>…

Ścieżki menu

Parametry > Parametry regulacyjne

kursywa

Komunikaty systemowe, komunikaty
błędów, sygnały

Zadziałał alarm Monitorowanie działania

[► liczba stron]

Odnośnik

[► strona 41].

Podkreślenie kropkami
.............................................

Wpis do słownika, skróty, definicje itp.

Wpis do
........................
słownika

Tabela 2: Style zastosowane w niniejszym dokumencie
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▪ Należy przeczytać niniejszą dokumentację techniczną, aby poznać produkt.
▪ Niniejsza dokumentacja techniczna jest elementem produktu.
▪ Należy przeczytać wskazówki bezpieczeństwa zawarte w tym rozdziale i
ich przestrzegać.
▪ Aby uniknąć zagrożeń związanych z funkcjonowaniem, należy przeczytać
wskazówki ostrzegawcze podane w niniejszej dokumentacji technicznej i
ich przestrzegać.
▪ Produkt jest wykonany zgodnie ze stanem techniki. Mimo to w przypadku
użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem mogą wystąpić zagrożenia
dla zdrowia i życia użytkownika lub uszkodzenia produktu oraz innych
dóbr materialnych.

2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt ETOS® (Embedded Transformer Operating System) to modułowy
system do sterowania, regulacji i monitorowania transformatora. Niezbędne
komponenty znajdują się w obudowie. W zależności od zamówienia produkt
jest wyposażony w różne pakiety funkcji.
Produkt jest przewidziany do użytku wyłącznie w stacjonarnych, przemysłowych dużych instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych. W przypadku użytkowania produktu zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z warunkami
określonymi w niniejszej dokumentacji technicznej oraz z uwzględnieniem
ostrzeżeń umieszczonych w niniejszej dokumentacji technicznej i na produkcie nie stanowi on źródła niebezpieczeństwa dla osób, dóbr materialnych
i środowiska. Powyższa zasada obowiązuje w całym cyklu życia urządzenia:
od dostawy przez montaż i eksploatację po demontaż i utylizację.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje stosowanie się do następujących zasad:
▪ Produktu należy używać zgodnie z niniejszą dokumentacją techniczną,
uzgodnionymi warunkami dostawy i parametrami technicznymi.
▪ Tylko wykwalifikowany personel może wykonywać wszystkie wymagane
prace.
▪ Dołączone przyrządy i narzędzia specjalne należy stosować wyłącznie do
przewidzianego celu oraz zgodnie z niniejszą dokumentacją techniczną.
▪ Produkt należy użytkować wyłącznie w obszarach przemysłowych. Należy
przestrzegać podanych w niniejszej dokumentacji technicznej wskazówek
dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej oraz parametrów technicznych.

2.1.1 Napęd silnikowy
Pakiet funkcji Napęd silnikowy służy do dopasowania pozycji roboczej podobciążeniowych przełączników zaczepów w transformatorach regulacyjnych do aktualnych wymagań eksploatacyjnych.
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Zgodne z przeznaczeniem zastosowanie napędu silnikowego obejmuje stosowanie się do następujących zasad:
▪ Produkt należy stosować wyłącznie do transformatora / podobciążeniowego przełącznika zaczepów / beznapięciowego przełącznika zaczepów, do
którego został zamówiony.
▪ Obowiązującą normę dla produktu oraz rok wydania można znaleźć na tabliczce znamionowej.
▪ Numery seryjne podobciążeniowego przełącznika zaczepów / beznapięciowego przełącznika zaczepów i akcesoriów podobciążeniowego przełącznika zaczepów / beznapięciowego przełącznika zaczepów (napęd,
wał napędowy, przekładnia stożkowa, przekaźnik ochronny itd.) muszą
być zgodne, jeśli te produkty są dostarczane jako zestaw do jednego zlecenia.
▪ W normalnym trybie należy elektrycznie uruchamiać napęd silnikowy
w sposób zdalny.
▪ W szczególnych przypadkach pracy (np. przy pracach konserwacyjnych)
można również uruchamiać elektrycznie napęd silnikowy na miejscu za
pomocą przełącznika obrotowego S3.
▪ Gdy zachodzi przypuszczenie wystąpienia usterki transformatora lub podobciążeniowego przełącznika zaczepów / beznapięciowego przełącznika
zaczepów, nigdy nie należy uruchamiać napędu silnikowego w sposób
elektryczny lub za pomocą korby ręcznej, zanim transformator nie zostanie odłączony od napięcia. Dalsze wskazówki można znaleźć w rozdziale
Usuwanie zakłóceń.
▪ Dostarczona korba ręczna służy do uruchamiania napędu silnikowego
podczas instalacji, kontroli w stacji transformatorowej lub przy pracach
konserwacyjnych, gdy transformator jest odłączony od napięcia.
▪ Szczegółowe informacje o stosowaniu korby ręcznej w trybie pracy awaryjnej przy transformatorze będącym pod napięciem można znaleźć
w rozdziale Eksploatacja.

2.1.2 Regulacja podobciążeniowego przełącznika zaczepów
Pakiet funkcji Regulacja podobciążeniowego przełącznika zaczepów służy
do automatycznego dopasowania pozycji zaczepu podobciążeniowego przełącznika zaczepów za pomocą napędu silnikowego.

2.1.3 Monitorowanie izolatorów przepustowych
Pakiet funkcji Monitorowanie izolatorów przepustowych służy do monitorowania sterowanych pojemnościowo izolatorów przepustowych w transformatorach mocy o poziomach napięcia Um = 66...420 kV (inne zakresy napięcia
na zamówienie). Produkt można wykorzystywać do wykrywania przebić na
pojemnościach częściowych izolatora przepustowego oraz nadzorowania
zużywania się izolatorów przepustowych.
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Zgodne z przeznaczeniem zastosowanie monitorowania izolatorów przepustowych obejmuje stosowanie się do następujących zasad:
▪ Produkt należy stosować wyłącznie do izolatorów przepustowych, do których został zamówiony.
▪ Produkt należy stosować wyłącznie do wysokonapięciowych izolatorów
przepustowych transformatora mocy, które podlegają podobnym warunkom montażu i obciążeniom termicznym.
▪ Produkt należy stosować wyłącznie do izolatorów przepustowych tego samego typu (producent, seria, technologia, rok produkcji).
▪ Produkt należy stosować wyłącznie do nieuszkodzonych izolatorów przepustowych.
▪ Urządzenie jest przeznaczone do pracy w pomieszczeniach, w obszarach
bez zagrożeń i może być obsługiwane tylko przez wykwalifikowany personel zaznajomiony z jego stosowaniem. Urządzenie odłączające jest częścią aplikacji końcowej.
▪ Urządzenie jest przeznaczone do zabudowy. W aplikacji końcowej należy
zapewnić ochronę przed rozprzestrzenianiem się ognia oraz ochronę
przed porażeniem prądem elektrycznym. W aplikacji końcowej musi być
również zapewniona odporność na działanie czynników mechanicznych.

2.1.4 Wibroakustyczne monitorowanie podobciążeniowego
przełącznika zaczepów (VAM)
Pakiet funkcji Wibroakustyczne monitorowanie podobciążeniowych przełączników zaczepów (VAM) służy do monitorowania podobciążeniowych przełączników zaczepów w transformatorach mocy/dławikach. Produktu można
używać do rozpoznawania anomalii dotyczących czasu i amplitudy w wibroakustycznym przebiegu sygnału podobciążeniowego przełącznika zaczepów
oraz otrzymywania komunikatów o zdarzeniu po wykryciu anomalii.
Zgodne z przeznaczeniem zastosowanie pakietu funkcji obejmuje stosowanie się do następujących zasad:
▪ Produkt należy stosować wyłącznie do podobciążeniowego przełącznika
zaczepów i napędu silnikowego, do których został zamówiony.
▪ Produkt należy stosować wyłącznie do nieuszkodzonych podobciążeniowych przełączników zaczepów.
▪ Produkt należy stosować z transformatorami z izolowanymi elementami
zawieszanymi tylko po zezwoleniu ze strony firmy Maschinenfabrik Reinhausen GmbH (wymagana wersja specjalna).
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2.2 Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem
Za zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem uznaje się sytuacje, gdy produkt jest używany w inny sposób niż opisano w punkcie Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem.

2.2.1 Monitorowanie izolatorów przepustowych
Należy uwzględnić następujące wskazówki dotyczące niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania pakietu funkcji Monitorowanie izolatorów przepustowych:
▪ Produkt nie jest przeznaczony do przedłużania wyznaczonego przez producenta dozwolonego okresu użytkowania izolatora przepustowego.
▪ Produkt nie jest urządzeniem ochronnym. Nie stosować do celów związanych z bezpieczeństwem.
▪ Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w środowisku o dużej korozyjności.
▪ Do komponentów produktu nie wolno podłączać systemów pomiarowych
innych producentów, ponieważ może to spowodować błędy podczas monitorowania izolatorów przepustowych.

2.2.2 Wibroakustyczne monitorowanie podobciążeniowego
przełącznika zaczepów (VAM)
Należy uwzględnić następujące wskazówki dotyczące niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania pakietu funkcji Wibroakustyczne monitorowanie
podobciążeniowego przełącznika zaczepów (VAM):
▪ Produkt nie jest przeznaczony do przedłużania wyznaczonego przez producenta podobciążeniowego przełącznika zaczepów dozwolonego okresu
jego użytkowania.
▪ Produkt nie jest urządzeniem ochronnym. Nie stosować do celów związanych z bezpieczeństwem.
▪ Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w środowisku o dużej korozyjności.

2.2.3 Wewnętrzne zasilanie elektryczne
Zasilaczy w szafie sterowniczej, które są używane do zasilania wewnętrznych modułów, nie wolno używać do zasilania zewnętrznych obwodów prądu.
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2.3 Podstawowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Aby uniknąć wypadków, usterek i awarii oraz niedopuszczalnych szkód dla
środowiska, osoby odpowiedzialne za transport, montaż, eksploatację, utrzymanie ruchu i utylizację produktu lub elementów produktu muszą spełnić następujące warunki:
Sprzęt ochrony indywidualnej
Luźno noszona lub nieodpowiednia odzież zwiększa niebezpieczeństwo zaczepienia lub nawinięcia na części obrotowe oraz niebezpieczeństwo zaczepienia się na wystających częściach. Powoduje to niebezpieczeństwo dla
zdrowia i życia.
▪ Podczas wykonywania danej czynności nosić sprzęt ochrony indywidualnej, przykładowo kask, ochronne obuwie robocze, itd.
▪ Nigdy nie nosić uszkodzonego sprzętu ochrony indywidualnej.
▪ Nigdy nie nosić pierścionków, łańcuszków ani innej biżuterii.
▪ W przypadku długich włosów nosić siatkę.
Obszar roboczy
Nieuporządkowane i słabo oświetlone obszary robocze mogą być przyczyną
wypadków.
▪ Należy dbać o czystość i porządek w obszarze roboczym.
▪ Upewnić się, że obszar roboczy jest dobrze oświetlony.
▪ Przestrzegać właściwych, obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.
Osuszanie transformatora
Suszenie napędu silnikowego powoduje szkody rzeczowe oraz zakłócenia
jego działania.
▪ Nigdy nie suszyć napędu silnikowego.
Praca w trakcie eksploatacji
Produkt wolno eksploatować wyłącznie w nienagannym i sprawnym stanie.
W przeciwnym razie występuje niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia.
▪ Regularnie sprawdzać działanie zabezpieczeń.
▪ Przestrzegać zakresu prac przeglądowych i konserwacyjnych oraz okresów przeglądów opisanych w niniejszej dokumentacji technicznej.
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Niewidoczne promieniowanie laserowe
Spoglądanie bezpośrednio w strumień lub w odbicie strumienia laserowego
może prowadzić do uszkodzenia oczu. Strumień wydostaje się z przyłączy
optycznych lub na końcówce podłączonych do nich światłowodów w podzespołach. W tym zakresie należy przeczytać również rozdział „Parametry
techniczne“.
▪ Nigdy nie spoglądać bezpośrednio w strumień lub w odbicie strumienia laserowego.
▪ Nigdy nie spoglądać w strumień przy użyciu instrumentów optycznych, takich jak np. lupa lub mikroskop.
▪ W przypadku, gdy promieniowanie laserowe trafi w oko, świadomie zamknąć oczy i niezwłocznie usunąć głowę z obszaru strumienia.
Korzystanie z przekładników prądowych
Podczas korzystania z przekładnika prądowego z otwartym obwodem prądu
wtórnego mogą występować niebezpiecznie wysokie napięcia. Może to prowadzić do obrażeń ciała i szkód materialnych.
▪ Nigdy nie korzystać z przekładników prądowych z otwartym obwodem
prądu wtórnego — z tego względu należy zewrzeć przekładnik prądowy.
▪ Przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji eksploatacji przekładnika
prądowego.
Obchodzenie się z komponentami elektrycznymi
Komponenty elektryczne mogą zostać uszkodzone przez wyładowania elektrostatyczne.
▪ Nigdy nie należy dotykać komponentów elektrycznych podczas uruchamiania, eksploatacji czy prac konserwacyjnych.
▪ Poprzez podjęcie odpowiednich środków (np. osłony) zapewnić, aby komponenty nie mogły zostać dotknięte przez personel.
▪ Nosić odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej.
Otwór na korbę
Wkładanie rąk do otworu na korbę w trakcie przełączania grozi obrażeniami
ciała z powodu obracającego się wału.
▪ Nigdy nie wkładać rąk do otworu na korbę.
Zabezpieczenie napędu silnikowego
Jeżeli napęd silnikowy zostanie otwarty podczas pracy, grozi to porażeniem
prądem elektrycznym przez usytuowane za ramą uchylną komponenty znajdujące się pod napięciem.
▪ Podczas pracy napęd silnikowy zabezpieczyć za pomocą kłódki przed
nieupoważnionym otwarciem.
▪ Napęd silnikowy może otwierać tylko wykwalifikowany elektryk.
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Otwieranie ramy uchylnej
Jeżeli rama uchylna zostanie otwarta podczas pracy napędu silnikowego,
grozi to porażeniem elektrycznym z powodu komponentów pod napięciem.
▪ Ramę uchylną może otwierać tylko elektryk.
Ochrona przeciwwybuchowa
Łatwopalne lub wybuchowe gazy, opary i pyły mogą spowodować poważne
wybuchy i pożar. Stwarza to zagrożenie dla życia i zdrowia.
▪ Nie wolno montować, użytkować ani serwisować produktu w obszarach, w
których występuje ryzyko wybuchu.
Oznaczenia bezpieczeństwa
Plakietki ze znakami ostrzegawczymi oraz informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa stanowią oznaczenia bezpieczeństwa produktu. Są one istotnym
aspektem koncepcji bezpieczeństwa.
▪ Przestrzegać wszystkich znajdujących się na produkcie oznaczeń bezpieczeństwa.
▪ Upewnić się, że wszystkich znajdujące się na produkcie oznaczenia bezpieczeństwa są nienaruszone i czytelne.
▪ W razie uszkodzenia lub braku oznaczeń bezpieczeństwa należy zastąpić
je nowymi oznaczeniami.
Warunki otoczenia
W celu zagwarantowania niezawodnej i bezpiecznej obsługi produkt powinien być obsługiwany wyłącznie w warunkach otoczenia podanych w parametrach technicznych.
▪ Przestrzegać określonych warunków eksploatacyjnych i wymagań dotyczących miejsca montażu.
Materiały pomocnicze i eksploatacyjne
Korzystanie z materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych niezatwierdzonych przez producenta może prowadzić do obrażeń ciała, szkód materialnych i uszkodzenia produktu.
▪ Stosować wyłącznie węże, rury i pompy, które są uziemione, przewodzące oraz zostały dopuszczone do stosowania z palnymi cieczami.
▪ Stosować tylko smary i materiały pomocnicze zatwierdzone przez producenta.
▪ Skontaktować się z producentem.
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Modyfikacje i przeróbki
Niedozwolone lub niewłaściwe modyfikacje produktu mogą powodować obrażenia ciała, szkody materialne oraz zakłócenia działania
▪ Produkt wolno modyfikować wyłącznie w porozumieniu z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Części zamienne
Korzystanie z części zamiennych niezatwierdzonych przez firmę Maschinenfabrik Reinhausen GmbH może prowadzić do powstania obrażeń ciała, strat
materialnych i zakłóceń działania produktu.
▪ Stosować wyłącznie części zamienne dopuszczone przez Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
▪ Skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

2.4 Kwalifikacje personelu
Osoba odpowiedzialna za montaż, rozruch, obsługę, konserwację i kontrolę
powinna się upewnić, że personel posiada wystarczające kwalifikacje.
Wykwalifikowany elektryk
Wykwalifikowany elektryk posiada kwalifikacje techniczne i w związku z tym
dysponuje wymaganą wiedzą i doświadczeniem oraz zna właściwe normy i
przepisy. Ponadto wykwalifikowany elektryk:
▪ Potrafi samodzielnie identyfikować potencjalne niebezpieczeństwa oraz
ich unikać.
▪ Potrafi wykonywać prace przy układach elektrycznych.
▪ Odbył przeszkolenie dotyczące środowiska pracy, w którym pracuje.
▪ Musi spełniać wymagania określonych przepisów prawnych w zakresie
zapobiegania wypadkom.
Osoby przeszkolone w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych
Osoba przeszkolona w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych otrzymuje
od wykwalifikowanego elektryka instrukcje i wytyczne dotyczące wykonywanych zadań oraz potencjalnych niebezpieczeństw w przypadku nieprawidłowej obsługi i nieodpowiednich zabezpieczeń oraz środków bezpieczeństwa.
Osoba przeszkolona w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych pracuje wyłącznie zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem wykwalifikowanego elektryka.
Operator
Operator użytkuje oraz obsługuje produkt zgodnie z niniejszą dokumentacją
techniczną. Firma użytkująca zapewnia operatorowi instrukcje i szkolenie
dotyczące określonych zadań oraz związanych z nimi potencjalnych niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwej obsługi.
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Dział serwisowy
Zdecydowanie zaleca się zlecanie konserwacji, napraw i modernizacji naszemu działowi serwisowemu. Pozwoli to zapewnić prawidłowe wykonanie
wszelkich prac. Jeżeli czynności konserwacyjne nie są wykonywany przez
nasz dział serwisowy, pracownicy wykonujący te czynności muszą być przeszkoleni i upoważnieni przez firmę Maschinenfabrik Reinhausen GmbH do
wykonywania takich prac.
Upoważniony personel
Upoważniony personel odbywa organizowane przez firmę Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH szkolenie dotyczące przeprowadzania specjalnych prac
konserwacyjnych.

2.5 Środki ochrony osobistej
Podczas pracy należy nosić sprzęt ochrony indywidualnej, aby zminimalizować zagrożenia dla zdrowia.
▪ Podczas pracy zawsze nosić sprzęt ochrony indywidualnej niezbędny do
danej czynności.
▪ Nigdy nie używać uszkodzonego sprzętu ochrony indywidualnej.
▪ Stosować się do informacji o konieczności stosowania sprzętu ochrony indywidualnej umieszczonych w strefie pracy.
Odzież robocza

Odzież robocza przylegająca do ciała, o niewielkiej odporności na rozerwanie, z wąskimi rękawami i bez odstających elementów. Służy głównie do ochrony przed
chwyceniem przez ruchome elementy maszyny.

Obuwie ochronne

Do ochrony przed spadającymi ciężkimi elementami
oraz poślizgnięciem się na śliskim podłożu.

Okulary ochronne

Do ochrony oczu przed latającymi elementami oraz pryskającymi cieczami.

Przeciwodpryskowa
osłona twarzy

Do ochrony twarzy przed rozproszonymi elementami
oraz odpryskami cieczy lub innymi niebezpiecznymi
substancjami.

Kask ochronny

Do ochrony przed spadającym lub latającymi elementami i materiałami.

Ochrona słuchu

Do ochrony przed uszkodzeniem słuchu.

Rękawice ochronne

Do ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, termicznymi i elektrycznymi.

Tabela 3: Sprzęt ochrony indywidualnej
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Należy przestrzegać poniższych zaleceń dotyczących bezpiecznej eksploatacji produktu.

3.1 Informacje ogólne
▪ Dopilnować, aby dostęp do urządzenia miały tylko osoby upoważnione.
▪ Urządzenia można używać wyłącznie w obrębie elektronicznej strefy bezpieczeństwa (ESP — electronic security perimeter). Nie podłączać urządzenia w stanie niezabezpieczonym do Internetu. Stosować mechanizmy
pionowej i poziomej segmentacji sieci oraz bramek bezpieczeństwa (zapór sieciowych) na punktach łączących.
▪ Upewnić się, że urządzenie będzie obsługiwane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników, którzy są świadomi wymogów bezpieczeństwa
IT.
▪ Regularnie sprawdzać, czy dla urządzenia są dostępne aktualizacje oprogramowania, i je wykonywać.

3.2 Uruchomienie
Podczas uruchamiania urządzenia należy przestrzegać następujących zaleceń:
▪ Identyfikatory użytkowników powinny być jednoznaczne i możliwe do
przyporządkowania. Nie używać funkcji „Konto grupowe“ ani „Automatyczne logowanie“.
▪ Aktywować funkcję „Automatyczne wylogowanie [►Sekcja 8.1.3.2, Strona
191]”.
▪ Ograniczyć uprawnienia poszczególnych grup użytkowników na tyle, na
ile jest to możliwe, aby uniknąć błędów podczas działań operacyjnych.
Użytkownik korzystający z roli „Operator“ nie powinien przykładowo mieć
uprawnień do zmiany ustawień urządzenia, lecz jedynie do wykonywania
działań operacyjnych.
▪ Usunąć lub dezaktywować wstępnie zainstalowany identyfikator użytkownika „admin”. W tym celu najpierw utworzyć nowy identyfikator użytkownika z rolą „Administrator“. Umożliwi on usunięcie lub dezaktywację wstępnie zainstalowanego konta „admin“.
▪ Dezaktywować dostęp użytkownika do serwisu [►Sekcja 8.1.3.3, Strona
191].
▪ Aktywować szyfrowanie SSL/TLS [►Sekcja 8.1.3, Strona 189], dzięki
czemu dostęp do urządzenia będzie możliwy wyłącznie przy użyciu protokołu SSL/TLS. Oprócz szyfrowania komunikacji protokół ten zapewnia
również sprawdzanie autentyczności serwera.
▪ W miarę możliwości używać wersji TLS 1.2 lub wyższej.
▪ Włączyć urządzenie w infrastrukturę klucza publicznego. W tym celu w razie potrzeby utworzyć własne certyfikaty SSL i je zaimportować.
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▪ Połączyć urządzenie z centralnym serwerem dziennika, korzystając z interfejsu Syslog [►Sekcja 8.1.7, Strona 200].
▪ Z funkcji SNMP [►Sekcja 8.1.3.4, Strona 193] należy korzystać wyłącznie
wtedy, gdy dzięki zewnętrznym zabezpieczeniom można zapewnić, że komunikacja jest chroniona.
▪ Media konwerter z sieciowym przełącznikiem zarządzalnym (podzespół
SW 3-3) [►Sekcja 8.1.22, Strona 274]:
– Zmienić konto użytkownika i hasło.
– Dezaktywować nieużywane usługi.

3.3 Eksploatacja
Podczas eksploatacji urządzenia należy przestrzegać następujących zaleceń:
▪ W regularnych odstępach czasu zmieniać hasło.
▪ W regularnych odstępach czasu eksportować dziennik zabezpieczeń
[►Sekcja 8.1.21.1, Strona 269].
▪ W regularnych odstępach sprawdzać pliki dziennika pod kątem nieuprawnionych dostępów do systemu i innych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem.
▪ Media konwerter z sieciowym przełącznikiem zarządzalnym (podzespół
SW 3-3): w regularnych odstępach czasu sprawdzać, czy producent Belden/Hirschmann udostępnił aktualizacje dla produktu „EES 25” oaz w razie potrzeby przeprowadzić aktualizację oprogramowania sprzętowego
[►Sekcja 8.1.22.3, Strona 278].

3.4 Interfejsy
Urządzenie wykorzystuje do komunikacji następujące interfejsy:
CPU

9

COM 1
1

1

1

ERR

CAN 2

CAN 1

9

INIT
2 4 6
0
8 L
E C A
2 4 6
8 H
C A

9

RUN

1

USB2.0

COM 2

9

TEST
PROG
RUN

24V DC

ETH 1

ETH 2.1

ETH 2.2

+
-

Rysunek 1: Interfejsy podzespołu CPU
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Interfejs

Protokół

Port

Opis

CAN 1

-

-

Podłączenie podzespołu DIO

CAN 2

-

-

Komunikacja z innymi urządzeniami ISM®
(np. działanie równoległe)

COM 1

-

-

Wewnętrzny interfejs systemowy

COM 2

-

-

Interfejs szeregowy (SCADA)

USB

-

-

Import lub eksport danych

ETH 1

TCP

80

HTTP dla wizualizacji internetowej1), 2)

ETH 1

TCP

443

HTTPS dla wizualizacji internetowej2)

ETH 1

TCP

102

IEC 61850

ETH 1

TCP

502

Modbus3)

ETH 1

TCP

20 000 DNP33)

ETH 1

UDP

161

SNMP4)

ETH 2.x

TCP

21

FTP1) (wyłącznie dla serwisu MR)

ETH 2.x

TCP

80

HTTP dla wizualizacji internetowej1)

ETH 2.x

TCP

443

HTTPS dla wizualizacji internetowej

ETH 2.x

TCP

990

FTPS (wyłącznie dla serwisu MR)

ETH 2.x

TCP

8080

HTTP dla wizualizacji internetowej1)

ETH 2.x

TCP

8081

HTTPS dla wizualizacji internetowej

ETH 2.x

UDP

161

SNMP4)

Tabela 4: Interfejsy i otwarte porty podzespołu CPU
1)

Port jest zamknięty, jeżeli aktywowane zostanie szyfrowanie SSL urządzenia.
2)

W zależności od ustawienia parametru Zezwolenie wizualizacji [►Strona
195].
3)

Ustawienie standardowe; jeżeli zmieniony został port dla protokołu centrali,
otwarty jest wyłącznie ustawiony port.
4)
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Rysunek 2: Interfejsy podzespołu SW 3-3

Interfejs

Protokół

Port

Opis

ETH 2.3,
ETH 2.4

TCP

22

SSH1)

23

Telnet1)

80

HTTP dla wizualizacji internetowej1)

443

HTTPS dla wizualizacji internetowej1)

161

SNMP1)

UDP

Tabela 5: Interfejsy i otwarte porty podzespołu SW 3-3

Port jest zamknięty, gdy powiązana z nim usługa jest dezaktywowana.

CP - 8050

1)

RS-232

SICAM A8000

X5

RS-485

X4

ETH
X3

RY

ER

ETH
X2

6
5
4
3
2
1

X1

Rysunek 3: Interfejsy podzespołu CPU
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Interfejs

Protokół

Port

Opis

X2

TCP

102

IEC 61850

X2

TCP

502

Modbus1)

X2

TCP

20000

DNP31)

X2

TCP

2404

IEC 60870-5-1041)

X2

UDP

123

SNTP

X2

-

-

Rozszerzenie magistrali (opcjonalnie)

X3

TCP

80

HTTP dla wizualizacji sieciowej2)

X3

TCP

443

HTTPS dla wizualizacji sieciowej

X3

TCP

22

SSH (wyłącznie dla serwisu MR)3)

X3

UDP/TCP

514

Syslog

X4

-

-

Interfejs szeregowy (SCADA)

X5

-

-

Interfejs szeregowy (SCADA)

Tabela 6: Interfejsy i otwarte porty podzespołu CPU
1)

Ustawienie standardowe; jeżeli zmieniony został port dla protokołu centrali,
otwarty jest wyłącznie ustawiony port.
2)

Port jest zamknięty, jeżeli aktywowane zostanie szyfrowanie SSL urządzenia.
3)

CI - 8520

Port jest zamknięty po dezaktywowaniu dostępu użytkownika do serwisu
[►Sekcja 8.1.3.3, Strona 191].

SICAM A8000

ETH
X5

ETH
X4

ETH
X3

RY

ER

ETH
X2

ETH
X1

Rysunek 4: Interfejsy podzespołu COM-ETH
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Interfejs

Protokół

Port

Opis

X1
X2
X3
X4
X5
Tabela 7: Interfejsy i otwarte porty podzespołu COM-ETH

3.5 Standardy szyfrowania
Urządzenie obsługuje następujące wersje TLS:
▪ TLS 1.0
▪ TLS 1.1
▪ TLS 1.2
Na potrzeby ustanowienia połączenia zabezpieczonego szyfrowaniem TLS
urządzenie korzysta z następujących zestawów szyfrów:

TLS

Wymiana kluczy

Autoryzacja

ECDHE

RSA

WITH

Szyfrowanie

Długość klucza

Tryb pracy

Funkcja haszująca

AES

128

CBC

SHA1)

DHE

SHA265

ECDHE

ECDSA

ECDH

256

GCM

SHA256

CBC

SHA1)

RSA1)

SHA256
GCM

SHA384

Tabela 8: Zestaw szyfrów
1)

Niedostępne w wersji TLS >= 1.2

Do zapisywania haseł urządzenie wykorzystuje funkcję haszującą SHA256.
Podzespół SW 3-3 obsługuje następującą wersję TLS:
▪ TLS 1.2
Na potrzeby ustanowienia połączenia zabezpieczonego szyfrowaniem TLS
podzespół korzysta z następujących zestawów szyfrów:

TLS

Wymiana kluczy

Autoryzacja

ECDHE

RSA

WITH

Szyfrowanie

Długość klucza

Tryb pracy

Funkcja haszująca

AES

128

GCM

SHA265

CBC

SHA

DHE
Tabela 9: Zestaw szyfrów
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Urządzenie wykorzystuje następujące standardy szyfrowania zgodne z wytycznymi technicznymi TR-02102-4 niemieckiego Federalnego Urzędu Bezpieczeństwa Informacji:
▪ Przydatność do szyfrowania:
– diffie-hellman-group1-sha1
– diffie-hellman-group14-sha1
– diffie-hellman-group16-sha512
– diffie-hellman-group18-sha512
– diffie-hellman-group-exchange-sha256
– ecdh-sha2-nistp256
▪ Uwierzytelnianie serwera:
– ssh-rsa
– rsa-sha2-512
– rsa-sha2-256
▪ Algorytmy szyfrowania:
– aes128-ctr
– aes128-gcm@openssh.com
– chacha20-poly1305@openssh.com
▪ Bezpieczniki MAC:
– hmac-sha1
– hmac-sha2-256
– hmac-sha1-etm@openssh.com
– hmac-sha2-256-etm@openssh.com
▪ Kompresja:
– None
– zlib@openssh.com
– Zlib
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4 Opis produktu
4.1 Zakres dostawy
▪ Szafa sterownicza
▪ Dokumentacja produktu
▪ Motoreduktor (wstępnie zamontowany na podobciążeniowym przełączniku zaczepów)
▪ Kabel połączeniowy
▪ Dla każdego nadzorowanego izolatora przepustowego (3 lub 6):
– Adapter izolatora przepustowego
– Kabel połączeniowy adaptera izolatora przepustowego i jednostki
sprzęgającej
– Jednostka sprzęgająca
– Zestaw mocujący jednostki sprzęgającej
– Kabel połączeniowy jednostki sprzęgającej i szafy sterowniczej
▪ Czujnik drgań VS 1 z adapterem i pałąkiem zabezpieczającym przed
uszkodzeniem mechanicznym
▪ Kabel czujnika
▪ Rezystor terminacyjny magistrali CAN
Należy przestrzegać następujących zasad:
1. Na podstawie listu przewozowego sprawdzić kompletność dostawy.
2. Do czasu zamontowania elementy przechowywać w suchym pomieszczeniu.
3. Produkt pozostawić w hermetycznym opakowaniu i usunąć je dopiero tuż
przed zamontowaniem.

4.2 Opis działania
Produkt ETOS® (Embedded Transformer Operating System) to modułowy
system do sterowania, regulacji i monitorowania transformatora. Niezbędne
komponenty znajdują się w obudowie. W zależności od zamówienia produkt
jest wyposażony w różne pakiety funkcji.

4.2.1 Napęd silnikowy
Pakiet funkcji Napęd silnikowy służy do dopasowania pozycji roboczej podobciążeniowych przełączników zaczepów w transformatorach regulacyjnych do aktualnych wymagań eksploatacyjnych.
Side Drive
Przełączanie zaczepów rozpoczyna się poprzez uruchomienie napędu silnikowego (jednokrotny sygnał sterujący, np. przez opcjonalny pakiet funkcji
„Regulacja podobciążeniowego przełącznika zaczepów”). Przełączanie koń-
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czy się w sposób wymuszony, niezależnie od tego, czy podczas przełączenia pojawiły się dalsze impulsy sterujące. Ponowne przełączenie jest możliwe w standardowej wersji dopiero po ustawieniu wszystkich sterowników
w pozycji spoczynkowej.
Zachowanie w przypadku zaniku napięcia
Przełączanie zaczepów jest możliwe tylko wtedy, gdy układ sterowania jest
gotowy do pracy. Jeżeli podczas przełączania zaczepów dojdzie do zaniku
napięcia, po przywróceniu zasilania napęd silnikowy zakończy rozpoczęte
przełączanie zaczepów.
Top Drive
Podobciążeniowy przełącznik zaczepów jest dostarczany ze wstępnie zamontowanym motoreduktorem, który jest wysterowany przez sterownik elektroniczny. Sterownik elektroniczny znajduje się w szafie sterowniczej i jest
połączony z motoreduktorem za pośrednictwem kabla połączeniowego.
W przypadku ETOS® TD nie jest wymagany pracochłonny montaż wałów
napędowych i przekładni stożkowych ani związane z tym sprzęganie i wyśrodkowywanie poszczególnych podzespołów.
Za pośrednictwem wizualizacji internetowej można konfigurować sterowanie
napędem silnikowym oraz wyświetlać wartości pomiarowe i zdarzenia. Zakres działania jest zależny od zamówionej wersji produktu.

Rysunek 5: ETOS® TD i podobciążeniowy przełącznik zaczepów na transformatorze mocy

Zachowanie w przypadku zaniku napięcia
Przełączanie zaczepów jest możliwe tylko wtedy, gdy układ sterowania jest
gotowy do pracy.
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4.2.1.1 Pomiar mocy czynnej napędu silnikowego (opcjonalnie)
Urządzenie może być wyposażone w opcjonalny podzespół do rejestracji
mocy czynnej napędu silnikowego. Podzespół ten przekazuje moc czynną
do urządzenia jako sygnał analogowy (4…20 mA).
Urządzenie może przekazywać zmierzoną moc czynną przez system sterowania. Poza tym urządzenie wyzwala komunikat o zdarzeniu, jeżeli sygnał
analogowy wykracza poza dopuszczalny zakres (4…20 mA).

4.2.2 Regulacja podobciążeniowego przełącznika zaczepów
Pakiet funkcji Regulacja podobciążeniowego przełącznika zaczepów służy
do automatycznego dopasowania pozycji zaczepu podobciążeniowego przełącznika zaczepów za pomocą napędu silnikowego.
▪ Automatyczna regulacja napięcia
– 1 wartość zadana
– Czas opóźnienia T1 (liniowo)
▪ Automatyczna regulacja napięcia
– 3 wartości zadane lub TDSC
– Czas opóźnienia T1 (liniowo/integralnie) lub czas opóźnienia T2
▪ Działanie równoległe
▪ Kompensacja linii
▪ Regulacja mocy biernej
▪ Regulacja mocy czynnej
▪ Monitorowanie wartości granicznych
– Napięcie U<, U>
– Prąd I<, I>"
▪ Monitorowanie wartości granicznych
– Napięcie U<<, U<, U>, U>>
– Prąd I<<, I<, I>, I>>
– Moc S<<, S<, S>, S>>, P<<, P<, P>, P>>, Q<<, Q<, Q>, Q>>
– Kąt fazowy cosφ<, cosφ<<
▪ Monitorowanie szerokości pasma
▪ Monitorowanie działania
4.2.2.1 Regulacja mocy (opcjonalnie)
Gdy urządzenie jest wyposażone w opcjonalną funkcję regulacji mocy, za
pomocą podobciążeniowego przełącznika zaczepów można regulować moc
czynną lub moc bierną transformatora. Urządzenie mierzy moc czynną lub
moc bierną i porównuje wynik z ustawioną wartością zadaną. Różnica między wartością zmierzoną a zadaną stanowi uchyb regulacji. Jeśli uchyb regulacji jest większy niż ustawiona szerokość pasma, urządzenie wyzwala
przełączenie zaczepów.
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Należy pamiętać o następujących ograniczeniach działania, gdy urządzenie
jest wyposażone w funkcję regulacji mocy:
▪ Działanie równoległe zarówno w zakresie regulacji napięcia, jak i regulacji
mocy jest możliwe tylko przy zastosowaniu metody synchronizacji zaczepów.
▪ Kompensacja przewodów ma wpływ tylko na regulację napięcia.
▪ Funkcja „Dostosowanie wartości zadanej napięcia uzależnione od mocy
czynnej“ (TDSC) ma wpływ tylko na regulację napięcia.

4.2.3 Monitorowanie podobciążeniowego przełącznika zaczepów
Pakiet funkcji Monitorowanie podobciążeniowych przełączników zaczepów
służy do monitorowania podobciążeniowych przełączników zaczepów
w transformatorach mocy/dławikach. Obejmuje on następujące funkcje:
▪ Stan napędu silnikowego (wyłącznik ochronny silnika, silnik pracuje)
▪ Statystyka przełączeń podobciążeniowego przełącznika zaczepów
▪ Obliczanie interwałów czasowych konserwacji
▪ Monitorowanie temperatury OLTC
▪ Poziom oleju podobciążeniowego przełącznika zaczepów
▪ Obliczanie stopnia zużycia styków (wyłącznie dla OILTAP® V, M, R, RM,
MS, G)
▪ Koksowanie oleju (wyłącznie dla OILTAP® V, M, R)
▪ Indeks prądu silnika
▪ Wibroakustyczne monitorowanie podobciążeniowego przełącznika zaczepów
▪ Monitorowanie momentu obrotowego
4.2.3.1 Wibroakustyczne monitorowanie podobciążeniowego przełącznika
zaczepów (VAM)
Pakiet funkcji Wibroakustyczne monitorowanie podobciążeniowych przełączników zaczepów (VAM) służy do monitorowania podobciążeniowych przełączników zaczepów w transformatorach mocy/dławikach. Produktu można
używać do rozpoznawania anomalii dotyczących czasu i amplitudy w wibroakustycznym przebiegu sygnału podobciążeniowego przełącznika zaczepów
oraz otrzymywania komunikatów o zdarzeniu po wykryciu anomalii.
Podobciążeniowy przełącznik zaczepów jest wyposażony w urządzenie pomiarowe, przez które system podczas całego przebiegu przełączania rejestruje i analizuje sygnał wibroakustyczny. Dodatkowo system rejestruje
zmienioną pozycję zaczepu i temperaturę oleju w podobciążeniowym przełączniku zaczepów.
Za pomocą zaimplementowanych algorytmów system monitorujący może
niezawodnie rozpoznawać ewentualnie występujące anomalie w wibroakustycznym przebiegu sygnału z uwzględnieniem wahań temperatury oleju po-
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dobciążeniowego przełącznika zaczepów. Dodatkowo system jest wyposażony w funkcję samouczącej regulacji wartości granicznych dla temperatur
oleju powyżej 15°C.
Zanim urządzenie będzie mogło wyświetlić pierwszą krzywą wartości granicznej, należy wykonać ok. 5 przełączeń na klaster oceny (np. 5 razy z poziomu 1 na poziom 2 w przełączaniu odwrotnym).

Komunikat dotyczący stanu
System monitorujący MSENSE® VAM udostępnia 3-stopniowy komunikat
dotyczący stanu:
Stan

Wskaźnik urządzenia/wi- Sygnalizacja zdalna
zualizacja
SCADA/wyjście cyfrowe

Normalny

Komunikat OK jako niebie- Brak sygnalizacji zdalnej
ski komunikat dotyczący
stanu

Ostrzeżenie

Pierwsza i druga anomalia Brak sygnalizacji zdalnej
w klastrze oceny są wyświetlane w analizie VAM
jako żółty komunikat dotyczący stanu (menu Informacje).

Alarm

W przypadku trzeciej anomalii w klastrze oceny lub
trzeciej kolejnej anomalii
dodatkowo generowany
jest komunikat o zdarzeniu
(menu Zdarzenia).

Komunikat o zdarzeniu
jest przesyłany do podłączonego systemu SCADA.
Dodatkowo możliwe jest
wysłanie sygnału do wyjścia cyfrowego.

4.2.4 Monitorowanie transformatora
Pakiet funkcji Monitorowanie transformatora służy do monitorowania transformatora. Obejmuje on następujące funkcje:
▪ Asset Intelligence
▪ Monitorowanie temperatury
– Temperatura otoczenia
– Temperatura najwyższej warstwy oleju
– Temperatura najniższej warstwy oleju (opcjonalnie)
– Obliczanie temperatury gorącego punktu według normy IEC 60076-7
lub IEEE C57.91
– Obliczanie wilgotności papieru
– Obliczanie temperatury tworzenia się pęcherzy
– Obliczanie przeciążalności transformatora (tryb awaryjny)
▪ Analiza gazu w oleju
▪ Pomiar temperatury uzwojenia
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4.2.5 Monitorowanie izolatorów przepustowych
Pakiet funkcji Monitorowanie izolatorów przepustowych służy do monitorowania sterowanych pojemnościowo izolatorów przepustowych w transformatorach mocy. Produkt można wykorzystywać do wykrywania przebić na pojemnościach częściowych izolatorów przepustowych oraz nadzorowania zużywania się izolatorów przepustowych.
Na potrzeby oceny stanu izolatorów przepustowych są one wyposażone
w urządzenie pomiarowe, przy użyciu którego system w trakcie bieżącej pracy mierzy zmianę pojemności ΔC1 .
W zależności od konfiguracji urządzenia system może rejestrować napięcie
3-fazowego układu referencyjnego, a także określać zmianę współczynnika
strat Δtanδ izolatorów przepustowych. W wersji ze stałym systemem referencyjnym napięcie referencyjne jest ustawiane jako parametr i nie jest mierzone.
Przy użyciu zaimplementowanych algorytmów system monitorujący może
w znacznym stopniu kompensować wahania napięcia i temperatury układu
3-fazowego, zapewniając w ten sposób niezawodne nadzorowanie izolatorów przepustowych.

Rysunek 6: Zasada działania (z opcją pomiaru referencyjnego)

Monitorowanie izolatorów przepustowych ze stałym systemem
referencyjnym (opcjonalnie)
Opcja monitorowania izolatorów przepustowych ze stałym systemem referencyjnym służy do nadzorowania izolatorów przepustowych w urządzeniach, w których pomiar napięcia systemu referencyjnego nie jest możliwy.
W tym celu system wykorzystuje stałe referencyjne napięcie sieciowe. Kąt
między fazami wynosi stale 120°.
Gdy napięcie systemu referencyjnego nie jest mierzone, znaczne asymetrie
w sieci mogą powodować błędne inicjacje zdarzeń.
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4.2.6 Sterowanie instalacją chłodzącą
Pakiet funkcji Sterowanie instalacją chłodzącą służy do sterowania instalacją
chłodzącą transformatora mocy. Obejmuje on następujące funkcje:
▪ Sterowanie 2, 4 lub 6 grupami chłodzącymi
▪ Konwencjonalny układ sterowania poprzez styki przekaźnika termometru
▪ Inteligentny układ sterowania
– Zależna od temperatury regulacja punktu przełączania
– Tryb zależny od obciążenia
– Tryb okresowy
– Tryb naprzemienny
▪ Sterowanie wentylatora oparte na częstotliwości

4.2.7 Nadzór instalacji chłodzącej
Pakiet funkcji Nadzór instalacji chłodzącej służy do nadzorowania instalacji
chłodzącej transformatora mocy. Obejmuje on następujące funkcje:
▪ Nadzorowanie 2, 4 lub 6 grup chłodzących
– Stan roboczy
– Liczba uruchomień
– Czas eksploatacji
▪ Nadzór wydajności chłodzenia
– Rezystancja termiczna Rth
– Pomiar wartości zmierzonych i obliczonych górnej temperatury oleju
– Porównanie temperatury zasilania i powrotu chłodnicy

4.2.8 Dodatkowe cyfrowe wejścia i wyjścia
Ten pakiet funkcji zapewnia dodatkowe cyfrowe wejścia i wyjścia. Wejścia
i wyjścia można połączyć z funkcjami, komunikatami o zdarzeniach lub komunikatami systemu sterowania.

4.2.9 Dodatkowe analogowe wejścia i wyjścia
Ten pakiet funkcji zapewnia dodatkowe analogowe wejścia i wyjścia.

4.2.10 TPLE
Funkcja TAPCON® Personal Logic Editor (TPLE) umożliwia programowanie
prostych połączeń logicznych przez wizualizację internetową. W tym celu
można łączyć dostępne wejścia i wyjścia urządzenia przez bloki funkcyjne.
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4.2.11 Komunikacja
Pakiet funkcji Komunikacja jest używany do komunikacji produktu z innymi
systemami. Obejmuje on następujące funkcje:
▪ Wizualizacja internetowa
▪ IEC 60870-5-101
▪ IEC 60870-5-103
▪ IEC 60870-5-104
▪ IEC 61850 (wydanie 1 i wydanie 2)
▪ Modbus RTU
▪ Modbus TCP
▪ Modbus ASCII
▪ DNP3
▪ Protokół redundancji (HSR lub PRP)
▪ MQTT
▪ Magistrala czujników MR
▪ Uwierzytelnianie użytkowników przy użyciu usługi RADIUS
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4.3 Tryby pracy
Tryb pracy urządzenia można wybierać za pomocą przełącznika obrotowego
w szafie sterowniczej [►Sekcja 4.4.1, Strona 43]. Zależnie od wersji urządzenia przełącznik obrotowy jest oznaczany jako S32 (bez regulacji podobciążeniowego przełącznika zaczepów) lub jako S132 (z regulacją podobciążeniowego przełącznika zaczepów). Urządzenie może pracować w wymienionych poniżej trybach pracy:
LOCAL (S32/S132 w pozycji LOC)
W trybie pracy Local można obsługiwać urządzenie tylko przez elementy obsługowe w szafie sterowniczej. Nie ma możliwości przesyłania poleceń za
pośrednictwem wejść cyfrowych lub SCADA. Nie następuje automatyczna
regulacja podobciążeniowego przełącznika zaczepów.
REMOTE (S32/S132 w pozycji REM)
W trybie pracy Remote można obsługiwać urządzenie, w zależności od ustawienia parametru Zachowanie w trybie zdalnym [►Strona 190], tylko za pośrednictwem przycisków zewnętrznych lub poprzez poleceń SCADA. Opcjonalną funkcję automatycznej regulacji podobciążeniowego przełącznika zaczepów można aktywować (AVR AUTO) lub dezaktywować (AVR MANUAL)
przez wejścia cyfrowe lub SCADA.
WYŁ (S132 w pozycji OFF, opcjonalnie)
W trybie pracy WYŁ niemożliwa jest obsługa napędu silnikowego za pośrednictwem przełącznika obrotowego oraz wejść cyfrowych. Zadaniem tego trybu pracy jest uniemożliwienie przypadkowego uruchomienia napędu silnikowego (np. podczas konserwacji).
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AUTO (S132 w pozycji AUTO, tylko w przypadku opcji "Automatyczna
regulacja podobciążeniowego przełącznika zaczepów")
W trybie pracy AUTO automatyczna regulacja podobciążeniowego przełącznika zaczepów jest aktywna. W tym trybie pracy nie można obsługiwać napędu silnikowego ręcznie. Możliwe są polecenia za pośrednictwem SCADA
— w zależności od parametru Zachowanie w trybie zdalnym [►Strona 190].
LOCAL

REMOTE

WYŁ

AUTO

Sterowanie za pośrednictwem
przełącznika obrotowego S3

Tak

Nie

Nie

Nie

Sterowanie za pośrednictwem
wejść cyfrowych

Nie

Tak

Nie

Nie

Sterowanie za pośrednictwem
SCADA 1

Nie

Tak

-

Nie

Regulacja podobciążeniowego przełącznika zaczepów 2

AVR MANUAL

AVR MANUAL

-

AVR AUTO

AVR AUTO
Tabela 10: Przegląd trybów pracy

4.3.1 Tryb awaryjny w przypadku blokady przełączania (mostek X100)
Funkcja monitorowania podobciążeniowego przełącznika zaczepów jest aktywna tylko wtedy, gdy urządzenie jest gotowe do pracy, a sygnał na wyjściu cyfrowym przekazuje Status OK.
Jeżeli urządzenie jest wyposażone w pakiet funkcji OLTC Monitoring expert,
system monitorujący może w razie potrzeby zablokować kolejne przełączenia zaczepów. W takiej sytuacji system monitorujący zgłasza zdarzenie Blokada aktywna. Jeżeli konieczna jest dalsza praca bez usunięcia przyczyny
zdarzenia, można przez włożenie mostka X100 aktywować tryb awaryjny.
Przy włożonym mostku X100 blokada napędu zostaje przełączona przez
system monitorujący do stanu nieaktywnego. Wszystkie wartości robocze są
rejestrowane i zapisywane przez system monitorujący.

1 Opcjonalnie w przypadku podłączenia napędu silnikowego do systemu sterowania (SCADA)
2 Dostępne tylko w urządzeniach posiadających opcję "Regulacja podobciążeniowego przełącznika zaczepów".
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UWAGA

Uszkodzenia transformatora i/lub podobciążeniowego przełącznika zaczepów
Jeżeli występuje zdarzenie Blokada aktywna systemu monitorującego,
przed rozpoczęciem trybu awaryjnego należy przeanalizować przyczynę
zdarzenia. Jeżeli są wykonywane dalsze przełączenia napędu silnikowego
bez analizy przyczyny, może to spowodować uszkodzenia podobciążeniowego przełącznika zaczepów i/lub transformatora.
► Sprawdzić przyczynę zdarzenia Blokada aktywna i w zależności od przyczyny podjąć decyzję o dalszym użytkowaniu podobciążeniowego przełącznika zaczepów.
► Wyeksportować dane serwisowe i skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Tryb awaryjny napędu silnikowego (X100) aktywny

Gdy aktywny jest tryb awaryjny, jest to prezentowane w wizualizacji urządzenia:

Rysunek 7: Tryb awaryjny napędu silnikowego (X100) aktywny
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4.4 Budowa
W tym punkcie przedstawiono budowę produktu.

4.4.1 Szafa sterownicza

2

1

3

4 5

7

6

8
9
10
11

15

8

14

13

12

Rysunek 8: Budowa szafy sterowniczej (Side Drive)

1 Drzwi szafy sterowniczej

2 Okienko

3 Zaczep nośny

4 Osłona przekładni obciążeniowej

5 Panel wskaźników

6 Wał wyjściowy

7 Otwór na korbę ręczną z włącznikiem blokady korby

8 Blaszka mocująca

9 Korba ręczna

10 Wyłącznik ochronny silnika Q1

11 Przełącznik obrotowy S3

12 Rama uchylna / grzałka antykondensacyjna

13 Płyta podstawowa do wpustów kablowych

14 Kieszeń na dokumenty

15 Wyświetlacz (opcjonalnie)
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Rysunek 9: Budowa szafy sterowniczej (Top Drive)

1 Drzwi szafy sterowniczej

2 Okienko

3 Zaczep nośny

4 Panel wskaźników

5 Blaszka mocująca

6 Wyłącznik ochronny silnika Q1

7 Przełącznik obrotowy S3

8 Rama uchylna / grzałka antykondensacyjna

9 Płyta podstawowa do wpustów kablowych

10 Kieszeń na dokumenty

11 Wyświetlacz (opcjonalnie)
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4.4.1.1 Napęd silnikowy
4.4.1.1.1 Panel wskaźników
W szafie sterowniczej jest zamontowany panel wskaźników. Wskazówki
i liczniki są napędzane mechanicznie i pokazują przebieg przełączania oraz
pozycję roboczą napędu silnikowego. Kółko kasujące licznika przełączeń
jest fabrycznie zaplombowane.

1

2

1

3

4
Rysunek 10: Panel wskaźników

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

1 Wskaźnik wykorzystanego zakresu
regulacji z dwoma wskazówkami
biernymi

2 Wskaźnik położenia

3 Wskaźnik kroków przełączania:
pokazuje aktualne położenie
krzywki sterującej (33 jednostki
kroków na każdą pozycję roboczą)

4 Mechaniczny licznik przełączeń
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4.4.1.1.2 Mechanizm sygnalizacji położenia

Możliwość uszkodzenia podobciążeniowego przełącznika zaczepów i napędu silnikowego!

UWAGA

Nieprawidłowe korzystanie z przetwornika położenia może spowodować
uszkodzenie podobciążeniowego przełącznika zaczepów i napędu silnikowego.
► Do przyłączy w module przetwornika położenia można podłączać wyłącznie obwody wymienione w rozdziale Parametry techniczne przetwornika
położenia [►Sekcja 12.3.2, Strona 550].
► Punkt przełączania przetwornika położenia w napędzie silnikowym nie
jest taki sam jak punkt przełączania przełącznika mocy. Zależy on od typu przełącznika mocy. Należy wziąć to pod uwagę podczas projektowania obwodów blokad między napędem silnikowym a wyposażeniem zewnętrznym (np. wyłącznikiem automatycznym transformatora).
► W związku z tym do sterowania, blokowania i monitorowania zewnętrznego należy zamiast zewnętrznego przetwornika położenia zastosować zestyk „Przełącznik zaczepów w użyciu” przedstawiony na schemacie połączeń.
Mechanizm sygnalizacji położenia pokazuje położenie robocze podobciążeniowego przełącznika zaczepów/beznapięciowego przełącznika zaczepów w
trybie spoczynkowym.
Istnieją różne wersje sygnalizacji zdalnej.
Moduł sygnalizacji położenia do podłączenia przez klienta znajduje się na
ramie zaciskowej.
Dalsze informacje na temat mechanizmu sygnalizacji położenia zawiera rozdział Parametry techniczne mechanizmu sygnalizacji położenia [►Sekcja
12.3.2, Strona 550].
4.4.1.1.3 Płyta osłonowa przekładni

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń ciała
spowodowane przez napięcie elektryczne!
Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń ciała spowodowane
przez napięcie elektryczne w razie braku osłony przekładni obciążeniowej.
► Nigdy nie uruchamiać napędu silnikowego bez osłony przekładni obciążeniowej.
► Po demontażu należy ponownie podłączyć przyłącze uziemienia podczas
montażu.
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Zabezpieczona przed dotykiem osłona przekładni obciążeniowej jest wyposażona w otwór, przez który można włożyć korbę ręczną do trybu ręcznego.

Rysunek 11: Osłona przekładni obciążeniowej

4.4.1.1.4 Zabezpieczenia
W napędzie silnikowym zastosowano następujące zabezpieczenia:
▪ Wyłącznik krańcowy (mechaniczny i elektryczny)
▪ Ochrona przed przejściem
▪ Ochrona silnika
▪ Ochrona przed dotknięciem
4.4.1.2 Podgrzewacz antykondensacyjny
Element grzewczy jest połączony z szyną montażową na ramie uchylnej.
Regulacja odbywa się za pomocą termostatu lub higrostatu (opcjonalnie).
4.4.1.3 Rama uchylna/szyna zaciskowa
Rama uchylna osłania wszystkie elementy elektryczne i mechaniczne napędu silnikowego znajdujące się za nią, zabezpieczając je przed dotknięciem.
Rama zaciskowa znajduje się za ramą uchylną i umożliwia łatwe podłączenie elektryczne napędu silnikowego. Pionowe szyny montażowe z odpowiednio zamocowanymi listwami zaciskowymi umożliwiają łatwe okablowanie.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022
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4.4.1.4 Płyta podstawowa do wpustu kablowego
Płyta podstawowa służy do wpustu kablowego do szafy sterowniczej. W zależności od zamówienia urządzenie jest wyposażone w jedną z poniższych
płyt podstawowych:
▪ Płyta zaślepiająca do samodzielnego wykonywania wpustu kablowego
▪ Dwuczęściowa płyta zaślepiająca do samodzielnego wykonywania wpustu
kablowego
▪ Płyta podstawowa z wpustem kablowym Roxtec CF32
▪ Płyta podstawowa z metrycznymi połączeniami śrubowymi kabla (2x M20,
20x M25, 5x M32, 3x M40)
▪ Płyta podstawowa z otworem kołnierza FL21
4.4.1.5 Podzespoły ISM®
4.4.1.5.1 Zasilanie elektryczne QS3.241
Podzespół G1 PULS DIMENSION QS3.241 służy do zasilania prądem podzespołów ISM®.

Rysunek 12: Podzespół PULS DIMENSION QS3.241

4.4.1.5.2 Zasilanie elektryczne CP5.241
Podzespół PULS DIMENSION CP5.241 służy do zasilania prądem podzespołów ISM®.

Rysunek 13: Podzespół PULS DIMENSION CP5.241
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4.4.1.5.3 Zasilanie elektryczne PS

SICAM A8000

PS - 8640

Podzespół PS zawiera zasilacz sieciowy do zasilania prądem podzespołów
ISM®. Dioda LED RY wskazuje gotowość do pracy podzespołu.

RY

-

4
3

X1

2
1

+

Rysunek 14: Podzespół PS

4.4.1.5.4 Jednostka centralna CPU I
Podzespół CPU I stanowi centralną jednostkę obliczeniową urządzenia. Jest
ona wyposażona w następujące interfejsy:
▪ wewnętrzny interfejs systemowy RS232 (COM1)
▪ interfejs szeregowy RS232/485 (COM2)
▪ 3x port Ethernet (ETH1, ETH 2.1, ETH 2.2)
▪ port USB (USB 2.0)
▪ 2x magistrala CAN (CAN 1, CAN 2)
CPU

9

COM 1
1

CAN 2

1

ERR

1

CAN 1

9

INIT
2 4 6
0
8 L
E C A
2 4 6
8 H
C A

9

RUN

1

USB2.0

COM 2

9
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PROG
RUN
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ETH 1

ETH 2.1

ETH 2.2

+
-

Rysunek 15: Podzespół CPU I
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4.4.1.5.5 Jednostka centralna CPU
Podzespół CPU stanowi centralną jednostkę obliczeniową urządzenia. Jest
ona wyposażona w następujące interfejsy:
▪ Interfejs szeregowy RS-485/422 (separowany galwanicznie, X4))
▪ wewnętrzny interfejs systemowy RS232 (X5)

CP - 8050

▪ 2x Ethernet 10/100 Mb (separowany galwanicznie, X2, X3)

RS-232

SICAM A8000

X5

RS-485

X4

ETH
X3

RY

ER

ETH
X2

6
5
4
3
2
1

X1

Rysunek 16: Podzespół CPU

4.4.1.5.6 Pomiar napięcia i pomiar prądu UI 1
Podzespół UI 1 służy do 1-fazowego pomiaru napięcia i prądu.

Rysunek 17: Podzespół UI 1
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Ostrzeżenie przed niebezpiecznym miejscem. Przeczytać wskazówki zawarte w instrukcji eksploatacji produktu.
Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym.
Podzespół jest chroniony przez podwójną izolację lub przez wzmocnioną
izolację.
Tabela 11: Symbole związane z bezpieczeństwem podzespołu

4.4.1.5.7 Pomiar napięcia i pomiar prądu UI 3
Podzespół UI 3 służy do 3-fazowego pomiaru napięcia i prądu.

Rysunek 18: Podzespół UI 3

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym miejscem. Przeczytać wskazówki zawarte w instrukcji eksploatacji produktu.
Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym.
Podzespół jest chroniony przez podwójną izolację lub przez wzmocnioną
izolację.
Tabela 12: Symbole związane z bezpieczeństwem podzespołu
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4.4.1.5.8 Pomiar napięcia i pomiar prądu UI 5-3
Podzespół UI 5-3 służy do 3-fazowego pomiaru napięcia i prądu.

Rysunek 19: Podzespół UI 5-3

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym miejscem. Przeczytać wskazówki zawarte w instrukcji eksploatacji produktu.
Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym.
Podzespół jest chroniony przez podwójną izolację lub przez wzmocnioną
izolację.
Tabela 13: Symbole związane z bezpieczeństwem podzespołu
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4.4.1.5.9 Pomiar napięcia i pomiar prądu UI 5-4
Podzespół UI 5-4 służy do 3-fazowego pomiaru napięcia i prądu.

Rysunek 20: Podzespół UI 5-4

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym miejscem. Przeczytać wskazówki zawarte w instrukcji eksploatacji produktu.
Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym.
Podzespół jest chroniony przez podwójną izolację lub przez wzmocnioną
izolację.
Tabela 14: Symbole związane z bezpieczeństwem podzespołu
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4.4.1.5.10 Pomiar napięcia U 3

AI - 8340

Podzespół U3 służy do 3-fazowego pomiaru napięcia. Dioda LED RY wskazuje gotowość do pracy podzespołu.
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Rysunek 21: Podzespół U 3

4.4.1.5.11 Pomiar prądu I 3

AI - 8330

Podzespół I 3 służy do 3-fazowego pomiaru prądu. Dioda LED RY wskazuje
gotowość do pracy podzespołu.
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Rysunek 22: Podzespół I 3
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4.4.1.5.12 Wejścia i wyjścia cyfrowe DIO 28-15
Podzespół DIO 28-15 udostępnia 28 wejść i 15 wyjść (6 zestyków zwiernych, 9 styków zmiennych).

Rysunek 23: Podzespół DIO 28-15

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym miejscem. Przeczytać wskazówki zawarte w instrukcji eksploatacji produktu.
Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym.
Tabela 15: Symbole związane z bezpieczeństwem podzespołu

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 PL

ETOS®

55

4 Opis produktu

4.4.1.5.13 Wejścia i wyjścia cyfrowe DIO 42-20 (HL)
Podzespół DIO 42-20/DIO 42-20 HL udostępnia 42 wejścia i 20 wyjść (8 styków zwiernych, 12 styków zmiennych).

Rysunek 24: Podzespół DIO 42-20/DIO 42-20 HL

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym miejscem. Przeczytać wskazówki zawarte w instrukcji eksploatacji produktu.
Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym.
Tabela 16: Symbole związane z bezpieczeństwem podzespołu
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4.4.1.5.14 Wejścia cyfrowe DI 16-24 V

DI - 811x

Podzespół DI 16-24V udostępnia 16 wejść cyfrowych o napięciu znamionowym 24 VDC. Dioda LED RY wskazuje gotowość podzespołu do pracy.
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Rysunek 25: Podzespół DI 16-24V

4.4.1.5.15 Wejścia cyfrowe DI 16-48 V

DI - 811x

Podzespół DI 16-48V udostępnia 16 wejść cyfrowych o napięciu znamionowym 48 VDC. Dioda LED RY wskazuje gotowość podzespołu do pracy.
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Rysunek 26: Podzespół DI 16-48V
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4.4.1.5.16 Wejścia cyfrowe DI 16-110 V

DI - 811x

Podzespół DI 16-110V udostępnia 16 wejść cyfrowych o napięciu znamionowym 110 VDC. Dioda LED RY wskazuje gotowość podzespołu do pracy.
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Rysunek 27: Podzespół DI 16-110V

4.4.1.5.17 Wejścia cyfrowe DI 16-220 V

DI - 811x

Podzespół DI 16-220V udostępnia 16 wejść cyfrowych o napięciu znamionowym 220 VDC. Dioda LED RY wskazuje gotowość podzespołu do pracy.

10
9
8

SICAM A8000

7
6
5
4
3
2
1

X2

RY
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

X1

Rysunek 28: Podzespół DI 16-220V
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4.4.1.5.18 Wyjścia cyfrowe DO 8

DI - 8212

Podzespół DO 8 udostępnia 8 wyjść (przekaźników) cyfrowych. Dioda LED
RY wskazuje gotowość do pracy podzespołu.
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Rysunek 29: Podzespół DO 8

4.4.1.5.19 Wejścia i wyjścia analogowe AIO 2
Podzespół AIO 2 udostępnia 2 kanały dla wejść i wyjść analogowych.
Podzespół AIO obsługuje w zależności od wersji jeden z poniższych rodzajów sygnałów:
Wejście
Napięcie
0...10 V

Wyjście
Prąd

0...20 mA

Napięcie
0...10 V

4...20 mA

Prąd
0...20 mA
4...20 mA

Pomiar rezystancji (np. PT100, szereg styków oporowych)
Tabela 17: Obsługiwane rodzaje sygnałów podzespołu AIO
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Rysunek 30: Podzespół AIO 2

4.4.1.5.20 Wejścia i wyjścia analogowe AIO 4
Podzespół AIO 4 udostępnia 4 kanały dla wejść i wyjść analogowych.
Podzespół AIO obsługuje w zależności od wersji jeden z poniższych rodzajów sygnałów:
Wejście
Napięcie
0...10 V

Wyjście
Prąd

0...20 mA

Napięcie
0...10 V

4...20 mA

Prąd
0...20 mA
4...20 mA

Pomiar rezystancji (np. PT100, szereg styków oporowych)
Tabela 18: Obsługiwane rodzaje sygnałów podzespołu AIO

Rysunek 31: Podzespół AIO 4
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4.4.1.5.21 Wejścia i wyjścia analogowe AIO 8
Podzespół AIO 8 udostępnia 8 kanałów dla wejść analogowych. Podzespół
AIO obsługuje w zależności od konfiguracji urządzenia jeden z poniższych
rodzajów sygnałów:
▪ Napięcie: 0...10 V
▪ Prąd: 0/4...20 mA (tylko kanał 1, 2, 7 i 8)
▪ Pomiar rezystancji (np. PT100)

Rysunek 32: Podzespół AIO 8

4.4.1.5.22 Wejścia analogowe AI 4-T

AI - 8310

Podzespół AI 4-T udostępnia 4 analogowe wejścia do pomiaru temperatury
(PT100, PT1000). Dioda LED RY wskazuje gotowość do pracy podzespołu.
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Rysunek 33: Podzespół AI 4-T
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4.4.1.5.23 Wejścia analogowe AI 4

AI - 8320

Podzespół AI 4 udostępnia 4 analogowe wejścia do pomiaru prądu (-20...
+20 mA) oraz pomiaru napięcia (-10...+10 V) analogowych czujników. Dioda
LED RY wskazuje gotowość do pracy podzespołu.

4
3

SICAM A8000

2
1

X4

4
3
2
1

X3

RY
4
3
2
1

X2

4
3
2
X1

1

Rysunek 34: Podzespół AI 4

4.4.1.5.24 Wyjścia analogowe AO 4

AI - 8380

Podzespół AO 4 udostępnia 4 analogowe wyjścia do wyprowadzania wartości pomiarowych (-20...+20 mA, -10...+10 V). Dioda LED RY wskazuje gotowość do pracy podzespołu.
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Rysunek 35: Podzespół AO 4
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4.4.1.5.25 Systemowe połączenie sieciowe MC 2-2
Podzespół MC 2-2 jest media konwerterem, który konwertuje niezależnie od
siebie 2 przyłącza elektryczne (RJ45) na jedno przyłącze światłowodowe.
Dostępne są następujące interfejsy:
▪ 2x RJ45 (ETH12, ETH22)
▪ 2x Duplex-LC (moduł SFP) (ETH11, ETH21)
Media konwerter jest niewidoczny w sieci i nie posiada własnego adresu IP.

Rysunek 36: Podzespół MC 2-2

4.4.1.5.26 Systemowe połączenie sieciowe SW 3-3
Podzespół SW 3-3 jest media konwerterem z sieciowym przełącznikiem zarządzalnym. Łączy on w sobie 2 niezależne funkcje i udostępnia następujące interfejsy:
▪ Media konwerter konwertuje przyłącze elektryczne (RJ45) na przyłącze
światłowodowe
– RJ45 (ETH12)
– Duplex-LC (moduł SFP) (ETH11)
▪ Sieciowy przełącznik zarządzalny z funkcją redundancji (PRP lub RSTP)
– 2x RJ45 (ETH23, ETH24), przyłącze wewnętrzne urządzenia
– 2x Duplex-LC (moduł SFP) (ETH21, ETH22), przyłącze redundantne
W zależności od zamówienia dostępne są następujące funkcje redundancji:
▪ PRP (ustawienie standardowe)
▪ RSTP
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Rysunek 37: Podzespół SW 3-3

4.4.1.5.27 Systemowe połączenie sieciowe BEM1/BES1
Podzespoły BEM 1 (Master) i BES 1 (Slave) są modułami rozbudowy magistrali i służą do rozbudowy systemu o dodatkową szynę magistrali z dodatkowymi podzespołami. Dane są transmitowane przez światłowód. Podzespół
BES 1 ma jedno przyłącze do zasilania dodatkowej szyny magistrali.

Rysunek 38: Podzespoły BEM 1 i BES 1
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4.4.1.5.28 Systemowe połączenie sieciowe COM-ETH

CI - 8520

Podzespół COM-ETH udostępnia 5 interfejsów Ethernet.

SICAM A8000

ETH
X5

ETH
X4

ETH
X3

ER

RY

ETH
X2

ETH
X1

Rysunek 39: Podzespół COM-ETH

4.4.1.5.29 Systemowe połączenie sieciowe BES
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SICAM A8000

CI - 8530

Podzespół BES jest modułem rozszerzenia magistrali i służy do rozbudowy
urządzenia o dodatkową szynę magistrali z dodatkowymi podzespołami.
Dioda LED RY wskazuje gotowość do pracy podzespołu. Dioda LED ER
wskazuje, czy urządzenie rozpoznało błąd.

ER
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3
X1
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Rysunek 40: Podzespół BES
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4.4.1.5.30 Wibroakustyka VI 4
Podzespół VI 4 rejestruje sygnały czujnika drgań przez interfejsy IEPE. Skrót
IEPE oznacza standard przemysłowy dla czujników piezoelektrycznych (IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric).

Rysunek 41: Podzespół VI 4

Zmierzone sygnały są przetwarzane przy użyciu algorytmów analizujących.
4.4.1.5.31 Komunikat dotyczący stanu sterowania
Urządzenie informuje o stanie sterowania przez wyjścia cyfrowe:
▪ OFF: Sterowanie jest wyłączone.
▪ ON: Sterowanie jest włączone.
▪ RDY: Sterowanie jest gotowe do pracy.
▪ ERR: Wystąpił błąd.
Wyjście

Konfiguracja

OFF

ON

RDY

ERR

DIO: Stan Ok

NO, wysoki-aktywny

0

1

1

0

DIO: Stan Ok

NC, wysoki-aktywny

1

0

0

1

Tabela 19: Komunikat dotyczący stanu (DIO 28-15 lub DIO 42-20)
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Wyjście

Konfiguracja

OFF

ON

RDY

ERR

DO 8: Stan Ok

NO, wysoki-aktywny

0

1

1

0

DO 8: Stan Ok

NO, niski-aktywny

0

0

0

1

CPU: Watchdog

NO, wysoki-aktywny

0

1

-

-

CPU: Watchdog

NC, wysoki-aktywny

1

0

-

-

Tabela 20: Komunikat dotyczący stanu (DO 8 i CPU)

4.4.1.6 Oznaczenia bezpieczeństwa
Na produkcie są umieszczone następujące oznaczenia bezpieczeństwa:

1

3

2

Rysunek 42: Przegląd oznaczeń bezpieczeństwa (ETOS SD)

1 Ostrzeżenie przed częściami obrotowymi

2 Ostrzeżenie przed niebezpiecznym
napięciem elektrycznym

3 Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią
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1

2

Rysunek 43: Przegląd oznaczeń bezpieczeństwa (ETOS, ETOS TD)

1 Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią

2 Ostrzeżenie przed niebezpiecznym
napięciem elektrycznym

4.4.1.7 Wyłącznik główny (opcjonalnie)
Wyłącznik główny służy do wyłączania napędu silnikowego. W zależności od
wersji szafy sterowniczej wyłącznik główny znajduje się wewnątrz szafy sterowniczej lub na zewnętrznej stronie drzwi.

OSTRZEŻENIE

Porażenie prądem elektrycznym!
Wyłącznik główny nie odłącza napięcia dla całej szafy sterowniczej. Znajdująca się pod napięciem szafa sterownicza może podczas pracy spowodować śmierć albo ciężkie obrażenia.
► Podczas prac w szafie sterowniczej całkowicie odłączyć szafę sterowniczą od napięcia za pomocą odłącznika wszystkich biegunów.

4.4.1.8 Przełącznik trybu pracy (opcjonalny)
Za pomocą przełącznika trybu pracy można wybrać Tryb pracy [►Sekcja
4.3, Strona 40] napędu silnikowego.
Pozycja

Opis

LOC

Tryb pracy „Local“ aktywny.

REM

Tryb pracy „Remote“ aktywny.

Tabela 21: Przełącznik trybu pracy S32 (LOCAL/REMOTE)

Pozycja

Opis

LOC

Tryb pracy „Local“ aktywny.

AUTO

Tryb pracy „Automatyczna regulacja napięcia“ aktywny.

REM

Tryb pracy „Remote“ aktywny.

Tabela 22: Przełącznik trybu pracy S132 (LOCAL/AUTO/REMOTE)
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Pozycja

Opis

LOC

Tryb pracy „Local“ aktywny.

OFF

Tryb pracy „Wył.“ aktywny.

REM

Tryb pracy „Remote“ aktywny.

Tabela 23: Przełącznik trybu pracy S132 (LOCAL/OFF/REMOTE)

4.4.1.9 Elementy obsługowe na zewnątrz szafy sterowniczej (opcjonalnie)
Szafa sterownicza jest opcjonalnie wyposażona w elementy obsługowe
umieszczone na zewnątrz drzwi szafy sterowniczej. Elementy obsługowe są
chronione pokrywą przed szkodliwymi wpływami otoczenia. Pokrywę można
zabezpieczyć kłódką, aby uniemożliwić dostęp osób niepowołanych.

UWAGA

Uszkodzenia urządzenia
Przy otwartej pokrywie wpływy otoczenia takie jak wilgoć lub niskie temperatury mogą prowadzić do uszkodzenia elementów obsługowych.
► Po skorzystaniu z elementów obsługowych należy zawsze zamykać pokrywę.

Rysunek 44: Elementy obsługowe na zewnątrz szafy sterowniczej

4.4.1.10 Gniazdo zewnętrzne awaryjnego ogrzewania (opcjonalnie)
Opcjonalne gniazdo zewnętrzne awaryjnego ogrzewania jest umieszczone
w płycie podłogowej szafy sterowniczej. Zewnętrzne gniazdo umożliwia włączenie ogrzewania szafy sterowniczej bez konieczności podłączania całej
szafy do zasilania elektrycznego. Jest to niezbędne np. w sytuacji, gdy szafa
sterownicza jest przechowywana w szczególnie niskich temperaturach otoczenia lub jeśli konieczne jest wyłączanie zasilania elektrycznego na czas
prac konserwacyjnych.
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Zewnętrzne gniazdo awaryjnego ogrzewania składa się z następujących
komponentów:
▪ gniazdo zewnętrzne z osłoną umieszczone w płycie podłogowej
▪ przewód podłączeniowy z wtyczką do gniazda zewnętrznego i z wtyczką
sieciową
▪ przełącznik ogrzewania S34 do przełączania między wewnętrznym i zewnętrznym zasilaniem elektrycznym układu ogrzewania

UWAGA

Uszkodzenia urządzenia
Gdy osłona zewnętrznego gniazda jest otwarta, do wnętrza może dostać się
wilgoć i spowodować uszkodzenie urządzenia.
► Należy zawsze zamykać osłonę po odłączeniu przewodu podłączeniowego.

Rysunek 45: Gniazdo zewnętrzne awaryjnego ogrzewania (opcjonalnie)
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4.4.1.11 Montaż izolowany (opcjonalnie)
Aby zamontować szafę sterowniczą w sposób izolowany, została ona wyposażona w konsolę adaptera.

Rysunek 46: Przegląd

1 Szafa sterownicza

2 Konsola adaptera

Izolowana szyna uziemiająca (opcjonalnie)
Zgodnie z zamówieniem szafa sterownicza jest wyposażona w maksymalnie
2 szyny uziemiające w wykonaniu izolowanym. Te szyny uziemiające nie
mają połączenia elektrycznego z obudową ani połączenia elektrycznego
między sobą.

Rysunek 47: Szyny uziemiające

1 Szyny uziemiające
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Należy obrać taką koncepcję instalacji, aby z powodu izolowanego montażu
nie pogorszona została skuteczność działań służących zapewnieniu kompatybilności elektromagnetycznej. W tym celu należy uwzględnić uwagi dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej [►Sekcja 6.8.3, Strona 143]
produktu.

4.4.1.12 Osobne zasilanie elektryczne sterowania ISM® (opcjonalnie)
Opcjonalnie dostępne zasilanie elektryczne sterowania ISM® służy do poprawy bezpieczeństwa eksploatacji urządzenia. Umożliwia ono na przykład
podłączenie sterowania urządzenia do nieprzerwanego zasilania elektrycznego, aby także w przypadku przerwy w zasilaniu komunikaty dochodziły do
centrali sterowania.
W celu prawidłowego podłączenia należy uwzględnić dostarczony schemat
elektryczny oraz parametry techniczne [►Sekcja 12.5, Strona 559] zasilania
elektrycznego podzespołów ISM®.

4.4.2 Motoreduktor (wersje)
Motoreduktor jest osadzony na głowicy podobciążeniowego przełącznika zaczepów. Jest on bezpośrednio połączony z wałem napędowym podobciążeniowego przełącznika zaczepów i realizuje przełączenia zaczepów. Wstępnie zamontowany motoreduktor jest dostarczany razem z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów i zazwyczaj nie wymaga demontażu. Motoreduktor jest dostępny w następujących wersjach:

Rysunek 48: Motoreduktor
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Rysunek 49: Motoreduktor

4.4.3 Czujniki
4.4.3.1 Wibroakustyka
4.4.3.1.1 Podzespół czujnika VS 1

Rysunek 50: Podzespół czujnika VAM

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

1 Kabel czujnika

2 Pałąk zabezpieczający przed
uszkodzeniem mechanicznym

3 Czujnik drgań
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4.4.3.2 Czujnik temperatury otoczenia (opcjonalny)
Urządzenie jest wyposażone opcjonalnie w czujnik temperatury służący do
rejestrowania temperatury otoczenia. Czujnik temperatury znajduje się
po prawej stronie obudowy ochronnej.
Upewnić się, że powietrze otoczenia może odpowiednio cyrkulować wokół
czujnika temperatury. W przeciwnym razie może dojść do błędów podczas
monitorowania momentu obrotowego.

1

Rysunek 51: Czujnik temperatury otoczenia (ETOS ED)

1 Czujnik temperatury otoczenia
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1

Rysunek 52: Czujnik temperatury otoczenia (ETOS, ETOS TD)

1 Czujnik temperatury otoczenia

4.4.3.3 Adapter izolatora przepustowego i jednostka sprzęgająca
Adapter izolatora przepustowego służy do pobierania napięcia pomiarowego
na przyłączu pomiarowym izolatora przepustowego. Poniższa jednostka
sprzęgająca służy do dostosowywania napięcia pomiarowego. Obydwa komponenty są zgodnie z zamówieniem przystosowane do nadzorowanych izolatorów przepustowych. Można je wykorzystywać tylko do tych izolatorów
przepustowych.
Zastosowano następujące komponenty:
▪ Adapter izolatora przepustowego (A001–A010)
Typ

Typy izolatora przepustowego

A001

Micafil RTKF
Micafil RTKG

A002

HSP SETFt 1550/420-1800
HSP SETFt 600/123-2000

A003

ABB GOB 1050-750-1100-0.6-B
ABB GSA 123-OA/1600/0.5
ABB GSA 52-OA/2000/0.5

A004
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Typ

Typy izolatora przepustowego

A005

HSP SETFt 750-170-4000
HSP SETFt 1200/245-1250
HSP SETFt 1425-420-1600
HSP SESTFt 1050-245-B E6 B
HSP SESTFt 1425-420-B E6 B-1600A
HSP EKTG 72,5-800 kV

A006

PCORE CSA standard POC szer. 2
ABB GOE, GSB (245–550 kV)

A007

PCORE B-81515-57-70

A008

Passoni Villa PNO, POBO, PCTO, PAO < 110 kV

A010

ABB O Plus C (O Plus Dry)

Tabela 24: Adapter izolatora przepustowego

▪ C002: jednostka sprzęgająca
4.4.3.4 Pomiar mocy czynnej napędu silnikowego (opcjonalnie)
Urządzenie może być wyposażone w opcjonalny podzespół do rejestracji
mocy czynnej napędu silnikowego. Podzespół ten przekazuje moc czynną
do urządzenia jako sygnał analogowy (4…20 mA).
Urządzenie może przekazywać zmierzoną moc czynną przez system sterowania. Poza tym urządzenie wyzwala komunikat o zdarzeniu, jeżeli sygnał
analogowy wykracza poza dopuszczalny zakres (4…20 mA).
4.4.3.5 Pomiar temperatury uzwojenia MSENSE® FO
Urządzenie jest opcjonalnie wyposażone w światłowodowy termometr
MSENSE® FO do rejestracji temperatury uzwojenia. Należy uwzględnić dostarczoną instrukcję instalacji i eksploatacji urządzenia MSENSE® FO ECUI, -S. Jednostka sterowania MSENSE® FO ECU-I jest już wbudowana w
ETOS®.
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4.4.4 Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa znajduje się w szafie sterowniczej.

1

Rysunek 53: Tabliczka znamionowa w szafie sterowniczej (ETOS ED)

1 Tabliczka znamionowa

1

Rysunek 54: Tabliczka znamionowa w szafie sterowniczej (ETOS, ETOS TD)

1 Tabliczka znamionowa
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4.5 Wizualizacja
4.5.1 Ekran główny
Wizualizacja internetowa jest podzielona na różne obszary.

Rysunek 55: Ekran główny

1 Obszar wskaźników

2 Nawigacja dodatkowa

3 Nawigacja główna

4 Pasek stanu

Na ekranie głównym są wyświetlane najważniejsze wartości pomiarowe
transformatora. Przy dostępie przez przeglądarkę internetową możliwy jest
bezpośredni wybór poszczególnych wskaźników stanu przedstawionego
transformatora. Wskaźniki te pełnią rolę łączy do poszczególnych punktów
menu. W przypadku obsługi urządzenia przy użyciu panelu przedniego wywoływanie elementów jest możliwe wyłącznie przez menu Informacje.
Jeżeli urządzenie nie ma jednej z opcjonalnych funkcji, taka informacja wyświetli się na ekranie głównym w postaci małej kłódki .

W zależności od konfiguracji urządzenia na ekranie głównym wyświetli się
widok schematyczny transformatora do zastosowań sieciowych lub transformatora do zastosowań przemysłowych.
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4.5.1.1 Transformator do zastosowań sieciowych

Rysunek 56: Dane transformatora

1 DGA (stan)

2 Temperatura najwyższej warstwy
oleju

3 Temperatura gorącego punktu

4 Instalacja chłodząca (status)

5 Prąd i napięcie obciążenia faz L1,
L2, L3

6 Oznaczenie transformatora

Rysunek 57: Moc pozorna, poziom oleju i temperatura otoczenia

1 Asset Intelligence

2 Całkowita moc pozorna

3 Temperatura otoczenia

4 Poziom oleju (lewa strona —

transformator, prawa strona —
podobciążeniowy przełącznik
zaczepów)
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Rysunek 58: Podobciążeniowy przełącznik zaczepów i napęd silnikowy

1 Temperatura oleju OLTC

2 Aktualna pozycja zaczepu, status
napędu silnikowego

3 Regulator napięcia

4 Statystyka przełączania, VAM

5 Komunikat stanu OLTC (komunikat
zbiorczy)

6 Komunikat o stanie filtra oleju

4.5.1.2 Transformator do zastosowań przemysłowych

Rysunek 59: Dane transformatora
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1 DGA (stan)

2 Temperatura najwyższej warstwy
oleju

3 Temperatura gorącego punktu

4 Instalacja chłodząca (status)

5 Prąd i napięcie obciążenia faz L1,
L2, L3 (strona napięcia górnego)

6 Oznaczenie transformatora
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Rysunek 60: Moc pozorna, poziom oleju i temperatura otoczenia

1 Asset Intelligence

2 Całkowita moc pozorna

3 Temperatura otoczenia

4 Poziom oleju (lewa strona —

transformator, prawa strona —
podobciążeniowy przełącznik
zaczepów)

Rysunek 61: Podobciążeniowy przełącznik zaczepów i napęd silnikowy

1 Temperatura oleju OLTC

2 Aktualna pozycja zaczepu

3 Regulator napięcia

4 Statystyka przełączania

5 Komunikat stanu OLTC (komunikat
zbiorczy)
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4.5.2 Dodatkowe elementy obsługowe i wskaźniki w przypadku
zastosowania panelu dotykowego MControl (opcjonalnie)
W przypadku użytkowania urządzenia z opcjonalnie dostępnym panelem dotykowym MControl na lewej krawędzi ekranu są wyświetlane dodatkowe elementy obsługowe i wskaźniki. W zależności od konfiguracji urządzenia dostępne są różne przyciski.

Rysunek 62: Dodatkowe elementy obsługowe i wskaźniki

Status
3

Dioda LED stanu

Wskaźnik stanu

Przycisk REMOTE

Wybór trybu pracy:
▪ Wł.: ZDALNIE
▪ Wył.: LOKALNIE

4

Przycisk AVR AUTO

Aktywacja trybu automatycznego.

4

Przycisk WYŻEJ

Wysyłanie polecenia sterującego do napędu
silnikowego w celu zwiększenia napięcia.
Możliwe wyłącznie w trybie ręcznym.

4

Przycisk AVR Manual

Aktywacja trybu ręcznego.

4

Przycisk NIŻEJ

Wysyłanie polecenia sterującego do napędu
silnikowego w celu zmniejszenia napięcia.
Możliwe wyłącznie w trybie ręcznym.

3 Niedostępne, jeżeli przełączanie Local/Remote odbywa się przez wejście cyfrowe.
4 Dostępne tylko w urządzeniach posiadających opcję "Regulacja podobciążeniowego przełącznika zaczepów".
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5

Przycisk WYŻEJ — MDU

Wysyłanie polecenia sterującego do napędu
silnikowego w celu podwyższenia pozycji
zaczepu. Możliwe tylko w trybie zdalnym.
Dioda LED pali się, dopóki na wejściu I: wyżej występuje sygnał.

5

Przycisk NIŻEJ — MDU

Wysyłanie polecenia sterującego do napędu
silnikowego w celu obniżenia pozycji zaczepu. Możliwe tylko w trybie zdalnym.
Dioda LED pali się, dopóki na wejściu I: niżej występuje sygnał.

4.5.3 Koncepcja obsługi
Obsługa urządzenia jest możliwa przy użyciu wizualizacji internetowej ISM™
Intuitive Control Interface na komputerze.
Uprawnienia i role użytkowników
Urządzenie jest wyposażone w system uprawnień i ról. Umożliwia on sterowanie wyświetlaniem i uprawnieniami dostępu do ustawień urządzenia lub
zdarzeń na poziomie użytkownika.
System uprawnień i ról można konfigurować, dostosowując go do własnych
potrzeb. Więcej informacji na temat uprawnień i ról użytkowników można
znaleźć w punkcie Zarządzanie użytkownikami [►Sekcja 8.1.18, Strona
259].
Zmiana ustawień urządzenia lub parametrów jest możliwa wyłącznie w
przypadku posiadania wymaganych uprawnień użytkownika.

Logowanie, wylogowanie lub zmiana użytkownika
Sterowanie uprawnieniami dostępu do ustawień urządzenia i parametrów
odbywa się na poziomie użytkownika. Urządzenie pozwala na jednoczesne
logowanie (np. przez wizualizację) i dostęp różnych użytkowników.
Aby się zalogować, należy postępować w następujący sposób:
1. W wierszu stanu wybierz przycisk ekranowy LOGIN lub CHANGE.
2. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło i wybierz przycisk ekranowy
Ok.
ð Zalogowany użytkownik pojawi się w wierszu stanu.
Aby wylogować użytkownika, należy postępować w następujący sposób:
► W wierszu stanu wybierz przycisk ekranowy LOGOUT.

5 Możliwe tylko w urządzeniach z opcją „Napęd silnikowy” (produkty ED lub TD w wersji jednokolumnowej).
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Nawigacja
W przypadku obsługi urządzenia przez wizualizację internetową nawigacja
odbywa się przez wybór odpowiednich przycisków ekranowych za pomocą
myszy.
Przykład Aby przejść do parametru „Data”, należy postępować w następujący sposób:
1. Wybierz punkt menu Ustawienia.
2. Wybierz punkt menu Parametry.
3. Wybierz punkt menu Synchronizacja czasu.
4. Wybierz opcję Czas.
W niniejszej instrukcji eksploatacji ścieżka nawigacji do parametru będzie
zawsze przedstawiona w formie skróconej: Wybierz punkt menu Ustawienia
> Parametry > Synchronizacja czasu.
Wyszukiwanie parametru
Aby wyszukać parametr, można w menu parametrów skorzystać z funkcji
szybkiego wyszukiwania. W tym celu w polu wprowadzania Wyszukiwanie
należy wprowadzić żądaną nazwę parametru.

Rysunek 63: Szybkie wyszukiwanie
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Tryb eksperta
Urządzenie jest wyposażone w tryb eksperta do wprowadzania parametrów.
W tym trybie ustawianie parametrów jest możliwe bezpośrednio na ekranie
przeglądu danego menu.

Rysunek 64: Tryb eksperta

Aby aktywować tryb eksperta, należy postępować w następujący sposób:
1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Parametry.
2. Zaznacz pole wyboru Tryb eksperta.
ð Tryb eksperta jest aktywny.
Parametry wyświetlane/ukryte
W zależności od sposobu ustawiania parametrów urządzenie wyświetli lub
ukryje dalsze parametry przynależne do tej funkcji.
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5 Opakowanie, transport i przechowywanie
5.1 Opakowanie
Produkty są dostarczane w zależności od wymogów częściowo w hermetycznym opakowaniu, a częściowo dodatkowo w stanie wysuszonym.
Hermetyczne opakowanie stanowi plastikowa folia, którą jest owinięty produkt.
Osuszone dodatkowo produkty są oznaczone żółtą tabliczką umieszczoną
na hermetycznym opakowaniu. W stanie osuszonym możliwa jest także dostawa w pojemniku transportowym.
Należy stosować się do odpowiednich wskazówek w poniższych punktach.

5.1.1 Przydatność opakowania

UWAGA

Szkody materialne na skutek niewłaściwego układania skrzyń w
stosy!
Niewłaściwe układanie skrzyń w stosy może spowodować uszkodzenia produktu.
► Na podstawie oznakowania zewnętrznego na opakowaniu można rozpoznać, czy podobciążeniowy przełącznik zaczepów albo wybierak są zapakowane pionowo. Tych skrzyń nie wolno układać w stosy.
► Generalnie obowiązująca zasada: skrzyń wyższych niż 1,5 m nie wolno
układać w stosy.
► Dla pozostałych przypadków obowiązuje zasada: w formie stosu układać
maksymalnie 2 skrzynie o takiej samej wielkości.
Opakowanie nadaje się do nieuszkodzonych i sprawnych środków transportu przy zachowaniu lokalnych przepisów transportowych.
Produkt jest zapakowany w stabilną skrzynię. Skrzynia ta gwarantuje bezpieczną stabilizację produktu w odpowiedniej pozycji transportowej zapobiegającej niedopuszczalnym zmianom położenia oraz oddzielenie produktu od
powierzchni ładunkowej środka transportu lub podłoża po wyładunku.
Towary w opakowaniu hermetycznym są otoczone ze wszystkich stron folią
plastikową. Zapakowane towary są zabezpieczone przed wilgocią przy użyciu substancji osuszającej. Po dodaniu substancji osuszającej plastikowa folia zostaje zgrzana.
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5.1.2 Oznaczenia
Na opakowaniu znajdują się informacje na temat bezpiecznego transportu
oraz prawidłowego przechowywania. W przypadku wysyłki towarów niebędących ładunkiem niebezpiecznym obowiązują poniższe symbole. Symboli
tych należy bezwzględnie przestrzegać.

Chronić przed
wilgocią

Góra

Ostrożnie!
Szkło!

Tutaj mocować Środek ciężkości

Tabela 25: Obowiązujące symbole na opakowaniu
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5.2 Transport i odbiór oraz postępowanie z przesyłkami
OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń ciała!
Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń ciała na skutek
przewrócenia lub upadku ładunku.
► Podczas transportu skrzynia musi być zamknięta.
► Zastosowanych w skrzyni materiałów mocujących nie usuwać podczas
transportu.
► Jeżeli produkt jest dostarczany na palecie, zadbać o wystarczające zamocowanie.
► Doborem zawiesia i mocowaniem ładunku może się zajmować wyłącznie
przeszkolony i upoważniony personel.
► Nie podchodzić pod zawieszony ładunek.
► Używać środków transportu i sprzętu do podnoszenia o udźwigu wystarczającym do uniesienia masy wskazanej w dokumencie dostawy.
Poza wibracjami podczas transportu należy się również liczyć z uderzeniami.
Aby nie dopuścić do uszkodzenia, należy unikać upadku, przewrócenia,
spadku i uderzenia.
W przypadku przewrócenia się skrzyni, jej upadku z określonej wysokości
(np. na skutek zerwania zawiesia) lub upadku bez hamowania należy się liczyć z uszkodzeniami niezależnie od masy.
Każda dostarczona przesyłka musi zostać sprawdzona przez odbiorcę przed
jej odebraniem (potwierdzeniem odbioru) pod następującymi względami:
▪ kompletność na podstawie listu przewozowego,
▪ jakiekolwiek uszkodzenia zewnętrzne.
Ładunek należy skontrolować po wyładunku, gdy skrzynia lub pojemnik
transportowy są dostępne z każdej strony.

Widoczne uszkodzenia Jeśli podczas odbierania przesyłki stwierdzone zostaną widoczne uszkodzenia transportowe, należy wykonać następujące czynności:
▪ Stwierdzone uszkodzenia transportowe natychmiast odnotować w liście
przewozowym i poprosić o podpisanie go przez doręczyciela.
▪ W przypadku poważnych uszkodzeń, całkowitej utraty przesyłki lub kosztownego uszkodzenia niezwłocznie powiadomić producenta oraz odpowiednią firmę ubezpieczeniową.
▪ Po stwierdzeniu uszkodzenia nie zmieniać wymiaru szkody, a opakowanie
zachować do czasu otrzymania decyzji o oględzinach przez firmę transportową lub ubezpieczyciela.
▪ Na miejscu wraz z firmą transportową sporządzić protokół szkody. Jest to
konieczne do dochodzenia odszkodowania!
▪ Sfotografować uszkodzenia opakowania i produktu. Dotyczy to również
śladów korozji na produkcie na skutek dostania się wilgoci (deszcz, śnieg,
skropliny).
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▪ UWAGA! Uszkodzenia zapakowanego produktu na skutek uszkodzenia
opakowania hermetycznego. Jeżeli produkt jest dostarczany w opakowaniu hermetycznym, natychmiast je sprawdzić. Jeśli opakowanie hermetyczne jest uszkodzone, pod żadnym pozorem nie montować ani nie uruchamiać produktu. Ponownie osuszyć osuszony produkt zgodnie z instrukcją eksploatacji lub skontaktować się z producentem w celu uzgodnienia dalszego postępowania.
▪ Podać nazwy uszkodzonych części.
Ukryte uszkodzenia Gdy uszkodzenia nie zostaną określone po odebraniu przesyłki (ukryte
uszkodzenia), wykonać następujące czynności
▪ Stronę odpowiedzialną za uszkodzenie powiadomić niezwłocznie telefonicznie i pisemnie oraz sporządzić raport uszkodzeń.
▪ Przestrzegać obowiązujących w danym kraju terminów takich działań. Zapytać o to w odpowiednim czasie.
W przypadku ukrytego uszkodzenia bardzo trudno jest pociągnąć do odpowiedzialności firmę transportową (lub inny odpowiedzialny podmiot). Wszelkie roszczenia ubezpieczeniowe za takie szkody mogą być skuteczne tylko
wtedy, gdy w warunkach ubezpieczenia są jednoznacznie wyrażone odpowiednie postanowienia.

5.3 Składowanie przesyłek
Urządzenie osuszone przez firmę Maschinenfabrik Reinhausen
Jeśli urządzenie było osuszane przez firmę Maschinenfabrik Reinhausen,
należy bezpośrednio po otrzymaniu przesyłki wyjąć je z hermetycznego opakowania i do czasu ostatecznego użycia przechowywać szczelnie w suchym
płynie izolacyjnym, jeżeli urządzenie nie zostało już dostarczone w płynie
izolacyjnym.
Urządzenie nieosuszone
Nieosuszone urządzenie w nieuszkodzonym opakowaniu hermetycznym
można składować na zewnątrz przy zachowaniu następujących zasad:
Przy wyborze i przygotowaniu miejsca przechowywania należy przestrzegać
następujących zasad:
▪ Składowany towar zabezpieczyć przed wilgocią (powódź, roztopy), zabrudzeniem, szkodnikami, np. szczurami, myszami, termitami itp. oraz przed
dostępem osób niepowołanych.
▪ W celu ochrony przed wilgocią od strony podłoża oraz zapewnienia lepszej wentylacji skrzynie ustawić na deskach.
▪ Zapewnić odpowiednią nośność podłoża.
▪ Nie zastawiać dróg dojazdowych.
▪ Regularnie kontrolować składowane urządzenia. Po burzy, silnych opadach deszczu lub śniegu itp. podjąć odpowiednie dodatkowe działania.
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Folię opakowania należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych, aby uniknąć jej rozkładu przez promieniowanie ultrafioletowe,
a tym samym utraty szczelności opakowania.
Jeśli produkt będzie montowany ponad 6 miesięcy od dnia dostawy, trzeba
podjąć odpowiednie środki zaradcze. Mogą to być:
▪ Fachowa regeneracja środka osuszającego i przywrócenie hermetycznego opakowania.
▪ Rozpakowanie produktu i składowanie w odpowiednim pomieszczeniu
(dobra wentylacja, możliwie niskie zapylenie, wilgotność powietrza w miarę możliwości < 50%).
Przechowywanie produktu w szczególnie niskich temperaturach
otoczenia
Jeżeli produkt ma być przechowywany w temperaturze otoczenia niższej niż
dopuszczalna temperatura przechowywania [►Sekcja 12.2, Strona 549], należy zapewnić, aby wewnętrzne ogrzewanie było stale włączone. W tym celu
należy podłączyć ogrzewanie do zasilania elektrycznego za pomocą opcjonalnej wtyczki ogrzewania awaryjnego w płycie podstawowej (zacisk X29)
[►Sekcja 4.4.1.10, Strona 69].

5.4 Rozpakowywanie przesyłek i sprawdzanie uszkodzeń
transportowych
▪ UWAGA! Zapakowaną skrzynię przetransportować do miejsca montażu
produktu. Hermetyczne opakowanie otworzyć dopiero bezpośrednio przed
montażem. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia produktu na
skutek braku hermetycznego opakowania.
▪

OSTRZEŻENIE! Przy rozpakowywaniu skontrolować stan produktu.
W stojącej skrzyni zabezpieczyć produkt przed wypadnięciem. W przeciwnym razie może dojść do ciężkich obrażeń ciała i uszkodzenia produktu.

▪ Sprawdzić kompletność dostawy na podstawie listu przewozowego.
▪ UWAGA! Urządzenia nie wolno odkładać na elemencie wyrównującym
ciśnienie na stronie tylnej. W przeciwnym razie element wyrównujący ciśnienie może ulec uszkodzeniu.

90

ETOS®

7815063/06 PL

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

5 Opakowanie, transport i przechowywanie

1
Rysunek 65: Element wyrównujący ciśnienie na stronie tylnej urządzenia

1 Element wyrównujący ciśnienie

Punkty mocowania sprzętu do podnoszenia

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo szkód materialnych!
Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo szkód materialnych na skutek przewrócenia lub upadku ciężaru!
► Doborem zawiesia i mocowaniem ładunku może się zajmować wyłącznie
przeszkolony i upoważniony personel.
► Nie podchodzić pod zawieszony ładunek.
► Używać środków transportu i sprzętu do podnoszenia o udźwigu wystarczającym do uniesienia masy wskazanej w punkcie Parametry techniczne.
▪
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portowe w kierunku sprzętu do podnoszenia. Sprzęt do podnoszenia należy montować w taki sposób, aby kąt liny względem pionu był zawsze
mniejszy niż 45°.

Rysunek 66: Uchwyty transportowe do sprzętu do podnoszenia

Rysunek 67: Maksymalny dozwolony kąt liny do mocowania sprzętu do podnoszenia szafy sterowniczej

▪

OSTRZEŻENIE! Ciężkie obrażenia w wyniku przechylenia szafy sterowniczej i uszkodzenie przepustów kablowych, gdy szafa sterownicza
jest odstawiana, transportowana i składowana w pozycji stojącej. Odstawiać, transportować i składować szafę sterowniczą wyłącznie w pozycji leżącej.

▪ Szafę sterowniczą zdejmować z dźwigu dopiero po jej całkowitym przykręceniu do transformatora.
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6 Montaż
W tym rozdziale opisano, w jaki sposób należy prawidłowo montować i podłączać urządzenie. Należy przestrzegać współobowiązujących schematów
połączeń.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Porażenie elektryczne!
Zagrożenie życia spowodowane napięciem elektrycznym. W przypadku
prac na i przy instalacjach elektrycznych należy zawsze przestrzegać następujących reguł bezpieczeństwa.
► Odłączyć instalację.
► Zabezpieczyć instalację przed ponownym włączeniem.
► Upewnić się co do braku napięcia na wszystkich biegunach.
► Uziemić i zewrzeć.
► Osłonić lub oddzielić sąsiednie elementy znajdujące się pod napięciem.

OSTRZEŻENIE

Porażenie elektryczne!
Podczas korzystania z przekładnika prądowego z otwartym obwodem prądu
wtórnego mogą występować niebezpiecznie wysokie napięcia. Może to prowadzić do śmierci, obrażeń ciała i szkód materialnych.
► Nigdy nie korzystać z przekładników prądowych z otwartym obwodem
prądu wtórnego — z tego względu należy zewrzeć przekładnik prądowy.
► Przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji eksploatacji przekładnika
prądowego.

6.1 Lakierowanie szafy sterowniczej (opcjonalnie)
Lakierowanie szafy sterowniczej jest wymagane tylko wtedy, gdy szafa sterownicza została nabyta bez lakierowania lub jeśli lakierowanie szafy sterowniczej ma uszkodzenia.

UWAGA

Uszkodzenia szafy sterowniczej spowodowane lakierowaniem
Lakierowanie może spowodować uszkodzenia niektórych części szafy sterowniczej i/lub zakłócić ich działanie.
► Przed lakierowaniem należy zasłonić lub zakleić te części.
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Poniższych części nie wolno lakierować:

Rysunek 68: Czujnik temperatury, przyłącze uziemienia i odpływ wody w płycie podstawowej

1 Czujnik temperatury

2 Przyłącze uziemienia

3 Odpływ wody

1
Rysunek 69: Element wyrównujący ciśnienie na stronie tylnej szafy sterowniczej

1 Element wyrównujący ciśnienie

94

ETOS®

7815063/06 PL

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

6 Montaż

6.2 Montaż szafy sterowniczej
OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo szkód materialnych!
Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo szkód materialnych na skutek przewrócenia lub upadku ciężaru!
► Doborem zawiesia i mocowaniem ładunku może się zajmować wyłącznie
przeszkolony i upoważniony personel.
► Nie podchodzić pod zawieszony ładunek.
► Używać środków transportu i sprzętu do podnoszenia o udźwigu wystarczającym do uniesienia masy wskazanej w punkcie Parametry techniczne.
Do mocowania szafa sterownicza jest wyposażona z tyłu w 4 łączniki mocujące.
1. Zamocować 4 śruby dwustronne (nie znajdują się w zakresie dostawy
MR) do kadzi transformatora. Zalecana odległość szafy sterowniczej do
podłogi ok. 0,5–1 m.

Rysunek 70: Mocowanie śrub dwustronnych

A 715 ± 2 mm (28,15 ± 0,08 cala)

B 750 ± 2 mm (29,53 ± 0,08 cala)

2. W przypadku szaf sterowniczych z tłumikiem drgań: wewnętrzne kątowniki zamocować na szafie sterowniczej. Zewnętrzne kątowniki zamocować
na ścianie transformatora. Cała powierzchnia przylegania kątowników musi się stykać.
3.
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portowe w kierunku sprzętu do podnoszenia. Sprzęt do podnoszenia należy montować w taki sposób, aby kąt liny względem pionu był zawsze
mniejszy niż 45°.

Rysunek 71: Uchwyty transportowe do sprzętu do podnoszenia

Rysunek 72: Maksymalny dozwolony kąt liny do mocowania sprzętu do podnoszenia szafy sterowniczej
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4. Szafę sterowniczą z łącznikami mocującymi założyć na śruby dwustronne
i wyrównać w pionie na kadzi transformatora.

Rysunek 73: Mocowanie szafy sterowniczej

5. UWAGA! Uszkodzenia szafy sterowniczej spowodowane naprężeniami
mechanicznymi, jeżeli przesunięcie w poziomie będzie większe niż 5 mm.
Wyrównać przesunięcie za pomocą podkładek. Zamocować szafę sterowniczą bez naprężeń.

Rysunek 74: Mocowanie napędu
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6. Podłączyć kabel uziemienia do szafy sterowniczej i kadzi transformatora.

Rysunek 75: Podłączanie kabla uziemienia

6.3 Montaż szafy sterowniczej (wersja tłumiąca drgania)
OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo szkód materialnych!
Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo szkód materialnych na skutek przewrócenia lub upadku ciężaru!
► Doborem zawiesia i mocowaniem ładunku może się zajmować wyłącznie
przeszkolony i upoważniony personel.
► Nie podchodzić pod zawieszony ładunek.
► Używać środków transportu i sprzętu do podnoszenia o udźwigu wystarczającym do uniesienia masy wskazanej w punkcie Parametry techniczne.
Aby zamontować szafę sterowniczą w sposób tłumiący drgania, należy ją
zamocować na kadzi transformatora przy użyciu znajdującej się w zakresie
dostawy konsoli adaptera.
1.
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portowe w kierunku sprzętu do podnoszenia. Sprzęt do podnoszenia należy montować w taki sposób, aby kąt liny względem pionu był zawsze
mniejszy niż 45°.

Rysunek 76: Uchwyty transportowe do sprzętu do podnoszenia

Rysunek 77: Maksymalny dozwolony kąt liny do mocowania sprzętu do podnoszenia szafy sterowniczej
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2. Przymocować obie konsole adaptera do szafy sterowniczej.

Rysunek 78: Montaż konsoli adaptera

1 Konsola adaptera

2 Tarcza

3 Śruba mocująca

3. Zamocować 4 śruby dwustronne (nie znajdują się w zakresie dostawy
MR) do kadzi transformatora. Zalecana odległość szafy sterowniczej od
podłogi ok. 0,5–1 m.

Rysunek 79: Mocowanie śrub dwustronnych

A 715 ± 2 mm (28,15 ± 0,08 cala)

B 750 ± 0,25 mm (29,53 ± 0,01 cala)

4. Na każdą śrubę dwustronną nasunąć tarczę naciskową.
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5. Szafę sterowniczą z konsolą adaptera założyć na śruby dwustronne i wyrównać w pionie na kadzi transformatora.

Rysunek 80: Mocowanie szafy sterowniczej

1 Śruba dwustronna

2 Tarcza naciskowa

3 Tarcza naciskowa

4 Nakrętka

Rysunek 81: Wyrównanie szafy sterowniczej

6. UWAGA! Uszkodzenia szafy sterowniczej spowodowane naprężeniami
mechanicznymi, jeżeli przesunięcie w poziomie jest większe niż 5 mm.
Wyrównać przesunięcie za pomocą podkładek. Zamocować szafę sterowniczą bez naprężeń.
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7. Podłączyć kabel uziemienia do szafy sterowniczej i kadzi transformatora.

Rysunek 82: Podłączanie kabla uziemienia

6.4 Montaż szafy sterowniczej (montaż izolowany)
OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo szkód materialnych!
Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo szkód materialnych na skutek przewrócenia lub upadku ciężaru!
► Doborem zawiesia i mocowaniem ładunku może się zajmować wyłącznie
przeszkolony i upoważniony personel.
► Nie podchodzić pod zawieszony ładunek.
► Używać środków transportu i sprzętu do podnoszenia o udźwigu wystarczającym do uniesienia masy wskazanej w punkcie Parametry techniczne.

OSTRZEŻENIE

Porażenie prądem elektrycznym!
W przypadku braku połączenia urządzenia z uziemieniem ochronnym
w trakcie eksploatacji występuje zagrożenie życia na skutek napięcia elektrycznego.
► Podłączyć urządzenie do przewodu ochronnego.
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Aby zamontować szafę sterowniczą w sposób izolowany, należy ją zamocować na kadzi transformatora przy użyciu znajdującej się w zakresie dostawy
konsoli adaptera.
1.

OSTRZEŻENIE! Ciężkie obrażenia oraz uszkodzenia szafy sterowniczej w razie upadku. Zastosować wszystkie 4 albo przynajmniej 2 diagonalnie przeciwlegle umieszczone uchwyty transportowe. Obrócić uchwyty
transportowe w kierunku sprzętu do podnoszenia. Sprzęt do podnoszenia
należy montować w taki sposób, aby kąt liny względem pionu był zawsze
mniejszy niż 45°.

Rysunek 83: Uchwyty transportowe do sprzętu do podnoszenia

Rysunek 84: Maksymalny dozwolony kąt liny do mocowania sprzętu do podnoszenia szafy sterowniczej
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2. Przymocować obie konsole adaptera do szafy sterowniczej. Zapewnić
przy tym przedstawione poniżej rozmieszczenie płytek i połączeń skręcanych. W przeciwnym razie nie można zagwarantować prawidłowego działania izolacji.

Rysunek 85: Montaż konsoli adaptera

1 Płytka (stal, Ø 40 mm)

2 Płytka izolująca (tworzywo sztuczne, Ø 40 mm)

3 Tuleja izolująca (tworzywo sztuczne)

4 Płytka izolująca (tworzywo sztuczne, Ø 40 mm)

5 Płytka (stal, Ø 40 mm)

6 Podkładka sprężysta wachlarzowa
uzębiona wewnętrznie zygzakowo
(stal, Ø 32,5 mm)

3. Zamocować 4 śruby dwustronne (nie znajdują się w zakresie dostawy
MR) do kadzi transformatora. Zalecana odległość szafy sterowniczej od
podłogi ok. 0,5–1 m.

A 715 ± 2 mm (28,15 ± 0,08 cala)
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4. Szafę sterowniczą z konsolą adaptera założyć na śruby dwustronne i wyrównać w pionie na kadzi transformatora. Za pomocą tulejek dystansowych zapewnić odstęp min. 5 mm między śrubą mocującą szafy sterowniczej a kadzią transformatora.

Rysunek 86: Mocowanie szafy sterowniczej

5. UWAGA! Uszkodzenia szafy sterowniczej spowodowane naprężeniami
mechanicznymi, jeżeli przesunięcie w poziomie jest większe niż 5 mm.
Wyrównać przesunięcie za pomocą podkładek. Zamocować szafę sterowniczą bez naprężeń.

Rysunek 87: Mocowanie szafy sterowniczej
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6. Podłączyć kabel uziemienia do szafy sterowniczej i połączyć z wyrównaniem potencjałów instalacji.

Rysunek 88: Przyłączanie kabla uziemienia do szafy sterowniczej

7. Połączyć izolowaną szynę uziemiającą w szafie sterowniczej z wyrównaniem potencjałów instalacji.

Rysunek 89: Połączyć szynę uziemiającą z wyrównaniem potencjałów instalacji.
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6.5 Napęd silnikowy
6.5.1 Montaż wałów napędowych i przekładni stożkowej
Montaż wałów napędowych i przekładni stożkowej opisano w instrukcji montażu i uruchomienia podobciążeniowego przełącznika zaczepów/beznapięciowego przełącznika zaczepów.

6.5.2 Centrowanie podobciążeniowego przełącznika zaczepów i
napędu silnikowego

OSTRZEŻENIE

Ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała!
Ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała na skutek przypadkowego
uruchomienia napędu silnikowego oraz na skutek działania napięcia elektrycznego!
► Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac połączeniowych upewnić się, że
wyłącznik ochronny silnika jest w pozycji wyłączenia.
► Wszelkie czynności regulacyjne wykonywać tylko w trybie ręcznym.
► W przypadku ręcznego uruchamiania napędu silnikowego używać wyłącznie korby przewidzianej do tego celu.
► Należy pamiętać, że wyłącznik bezpieczeństwa korby ręcznej powoduje
rozłączenie 2 biegunów obwodu silnika, ale obwód sterowania nie jest
przerywany.

UWAGA

Szkody materialne!
Podobciążeniowy przełącznik zaczepów ulegnie uszkodzeniu w przypadku
nieprawidłowego wyśrodkowania napędu silnikowego.
► Nie wykonywać na podobciążeniowym przełączniku zaczepów więcej niż
250 operacji przełączania zaczepów. Jeśli wykonano ponad 250 operacji
przełączania zaczepów, należy całkowicie napełnić komorę olejową olejem izolacyjnym i nasmarować powierzchnie ślizgowe styków na wybieraku oraz przekładnię wybieraka olejem izolacyjnym.
Poniższe kroki do wyśrodkowania podobciążeniowego przełącznika zaczepów i napędu silnikowego nie obowiązują dla DEETAP® DU i COMTAP® ARS. Wyśrodkowanie napędu silnikowego i DEETAP® DU lub COMTAP® ARS opisano w odpowiednich instrukcjach eksploatacji.
Jedno przełączenie zaczepów odpowiada jednemu obrotowi wskaźnika kroków przełączania. Ten wskaźnik jest podzielony na 33 jednostki kroków
przełączania, przy czym 1 jedna jednostka kroku przełączania w wersji standardowej napędu silnikowego odpowiada jednemu obrotowi korby ręcznej.
Moment przełączenia zależy od typu podobciążeniowego przełącznika zaczepów/beznapięciowego przełącznika zaczepów, jednak zawsze znajduje
się najpóźniej 2 jednostki kroków przełączania przed oznaczonym na szaro
obszarem wskaźnika kroków przełączania.
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Aby wyśrodkować podobciążeniowy przełącznik zaczepów i napęd silnikowy, należy postępować w następujący sposób:
1. UWAGA! Przed rozpoczęciem prac nastawczych ustawić podobciążeniowy przełącznik zaczepów/beznapięciowy przełącznik zaczepów i napęd
silnikowy w pozycji regulacyjnej. Upewnić się, że wskaźniki położenia napędu silnikowego i podobciążeniowego przełącznika zaczepów/beznapięciowego przełącznika zaczepów są zgodne. W przeciwnym razie może
dojść do uszkodzenia podobciążeniowego przełącznika zaczepów i transformatora.

Rysunek 90: Pozycja regulacyjna
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2. Korbę ręczną zamocowaną w napędzie silnikowym założyć na koniec wału w górnej płycie osłonowej. Aktywowany zostaje przy tym włącznik blokady korby, który załącza wyłącznik ochronny silnika.

Rysunek 91: Korba ręczna

3. Obrócić korbę ręczną w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara,
aż przełącznik mocy przełączy się. Podczas obracania korby ręcznej
zwracać uwagę na wskaźnik kroków przełączania, który stanowi mechaniczne odzwierciedlenie przełączenia.

Rysunek 92: Obrót korby ręcznej
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4. Po przełączeniu przełącznika mocy obracać dalej w tym samym kierunku
i liczyć konieczne jeszcze jednostki kroków przełączania, aż wskazówka
znajdzie się w położeniu środkowym szarego obszaru wskaźnika kroków
przełączania. Zanotować ustaloną wartość A i wykonany kierunek obrotu
(przykład: A=2).

Rysunek 93: Liczenie niezbędnych kroków przełączania do położenia środkowego

5. Jeżeli ustalona wartość A jest większa niż 8 jednostek przełączania kroków, przełączenie zostało zakończone prawidłowo. Jeżeli ustalona wartość A jest mniejsza niż 8 jednostek przełączania kroków, należy dalej obracać jednostki przełączania kroków 8-A w tym samym kierunku (przykład: 8-2=6), aby zakończyć przełączanie. Następnie obracać w przeciwnym kierunku, aż wskazówka znajdzie się pośrodku szarego obszaru
wskaźnika kroków przełączania.

Rysunek 94: Zakończenie przełączania mocy
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6. Obrócić korbę ręczną przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż przełącznik mocy przełączy się.

Rysunek 95: Obrócić korbę ręczną w przeciwnym kierunku

7. Po przełączeniu przełącznika mocy obracać dalej w tym samym kierunku
i liczyć konieczne jeszcze jednostki kroków przełączania, aż wskazówka
znajdzie się w położeniu środkowym szarego obszaru wskaźnika kroków
przełączania. Zanotować ustaloną wartość B i wykonany kierunek obrotu
(przykład: B=5).

Rysunek 96: Liczenie niezbędnych jednostek kroków przełączania do położenia środkowego

8. Jeżeli ustalona wartość B jest większa niż 8 jednostek przełączania kroków, przełączenie zostało zakończone prawidłowo. Jeżeli ustalona wartość B jest mniejsza niż 8 jednostek przełączania kroków, dalej obracać
jednostki przełączania kroków 8-B w tym samym kierunku (przykład:
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8-5=3), aby zakończyć przełączanie. Następnie obracać w przeciwnym
kierunku, aż wskazówka znajdzie się pośrodku szarego obszaru wskaźnika kroków przełączania.

Rysunek 97: Zakończenie przełączania mocy

9. Jeżeli ustalono identyczne wartości dla A i B, oznacza to prawidłowe połączenie napędu silnikowego i podobciążeniowego przełącznika zaczepów
(dozwolona jest niewielka asymetria wynosząca maksymalnie 1 jednostkę
kroku przełączania). W przypadku różnych wartości A i B należy ustalić
wartość korekty C, dzieląc na pół różnicę A i B: C=|(A-B) x 0,5|
Przykład: C=|(2-5) x 0,5|=|-1,5|=1,5
Uwzględnić również miejsca po przecinku.

10. Jeżeli wartość korekty |C| wynosi mniej niż 0,5 jednostki kroku przełączania, nie są konieczne żadne inne działania. Dalszy przebieg opisano
w punkcie 18.
11. Obrócić korbę ręczną w kierunku, w którym ustalona wartość A lub B była większa (przykład: przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, ponieważ
B > A), aż przełącznik mocy przełączy się.
12. Po przełączeniu przełącznika mocy obracać dalej 8 obrotów korby ręcznej w tym samym kierunku, aby prawidłowo zakończyć przełączenie.
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13. Rozłączyć napęd silnikowy i pionowy wał napędowy przez zdemontowanie przeciwkołnierzy sprzęgu. Po rozłączeniu nie obracać dalej wału napędowego.

Rysunek 98: Rozłączanie napędu silnikowego i wału napędowego

14. Aktywować napęd silnikowy korbą ręczną w tym samym kierunku obrotu
o C jednostek kroków przełączania na wskaźniku kroków przełączania
(przykład: 1,5 jednostki kroku przełączania).
15. Połączyć napęd silnikowy i podobciążeniowy przełącznik zaczepów
przez ponowne zamontowanie pionowego wału napędowego (moment
dokręcania 9 Nm). Nie obracać przy tym dalej wału napędowego i wału
wyjściowego przekładni stożkowej i napędu silnikowego.
16. Obracać dalej w tym samym kierunku i liczyć konieczne jeszcze jednostki kroków przełączania, aż wskazówka znajdzie się w położeniu środkowym szarego obszaru wskaźnika kroków przełączania. Zanotować ustaloną wartość A i wykonany kierunek obrotu. Jeżeli ustalona wartość A
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jest większa niż 8 jednostek przełączania kroków, przełączenie zostało
zakończone prawidłowo. Jeżeli ustalona wartość A jest mniejsza niż 8
jednostek przełączania kroków, należy dalej obracać jednostki przełączania kroków 8-A w tym samym kierunku (przykład: 8-4=4), aby zakończyć przełączanie. Następnie obracać w przeciwnym kierunku, aż wskazówka znajdzie się pośrodku szarego obszaru wskaźnika kroków przełączenia. Ponownie sprawdzić połączenie zgodnie z wcześniejszym opisem.
17. Po zakończeniu przełączania zaczepów korbą ręczną wskazówka
wskaźnika kroków przełączania musi się znajdować pośrodku szarego
obszaru.

Rysunek 99: Wskazówka pośrodku

18. Po zakończeniu sprzęgania w obydwu kierunkach należy wykonać kilka
przełączeń zaczepów w celu kontroli i sprawdzić równość zaczepów podobciążeniowego przełącznika zaczepów i napędu silnikowego.

6.5.3 Przyłączanie motoreduktora

UWAGA

Uszkodzenie kabla przyłączeniowego!
Uszkodzenie kabla przyłączeniowego z powodu niedopuszczalnie małych
promieni gięcia i załamywania.
► Przy układaniu kabla przyłączeniowego należy utrzymywać minimalne
promienie gięcia: min. 51 mm przy układaniu na stałe i min. 170 mm, gdy
kabel jest od czasu do czasu przemieszczany.
► Przy układaniu kabla przyłączeniowego należy się upewnić, że podczas
eksploatacji maksymalnie dopuszczalna temperatura płaszcza kabla nie
przekroczy 80°C.
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Aby podłączyć motoreduktor, należy wykonać następujące czynności:
ü Szafa sterownicza musi być zamocowana w odpowiednim miejscu.
ü Do okablowania należy używać wyłącznie kabli podanych w specyfikacji.
Przestrzegać zalecenia dotyczącego kabli.
1. Usunąć transportową zaślepkę ochronną złącza wtykowego motoreduktora i poddać utylizacji.
2. Przyłączyć dostarczony kabel przyłączeniowy do złącza wtykowego motoreduktora. Drugi koniec kabla przyłączeniowego przyłączyć zgodnie z dostarczonym schematem połączeń do zacisków w szafie sterowniczej.

Rysunek 100: Przyłączanie kabla przyłączeniowego do motoreduktora
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3. Przewód uziemienia przyłączyć na przyłączu uziemienia motoreduktora
i połączyć z przyłączem uziemienia na głowni podobciążeniowego przełącznika zaczepów lub na transformatorze.

Rysunek 101: Przyłącze przewodu uziemienia na listwie uziemienia motoreduktora

1 Listwa uziemienia

4. Ekran kablowy ułożyć na szynie uziemiającej szafy sterowniczej za pomocą pałąka zaciskowego.

Rysunek 102: Układanie ekranu kablowego na szynie uziemiającej za pomocą pałąka zaciskowego

5. Opcjonalnie w przypadku nadzoru momentu obrotowego: kabel przyłączeniowy enkodera przyłączyć zgodnie z dostarczonym schematem połączeń
do zacisku w szafie sterowniczej.
6. Ekran dostarczonego kabla przyłączeniowego (enkoder) przyłączyć za
pomocą klamry mocującej ekran na listwie uziemienia w szafie sterowniczej.
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6.6 Wibroakustyczne monitorowanie podobciążeniowego
przełącznika zaczepów (VAM)
6.6.1 Montaż czujnika drgań
Podczas wyboru miejsca montażu należy zwrócić uwagę na jak największy
odstęp od silnika napędu, cięgien napędu i przewodów rurowych, aby zredukować do minimum niekorzystny wpływ na zapis wibroakustyczny.
Montaż czujnika VAM obejmuje następujące czynności:
1. wykręcić śrubę pokrywy podobciążeniowego przełącznika zaczepów. Ponownie użyć dostępnej podkładki!

Rysunek 103: Wykręcanie śruby

2. UWAGA! Nieprawidłowy montaż może zniszczyć czujnik drgań. Podczas
mocowania podzespołu czujnika należy osadzać narzędzie o rozmiarze
17 tylko na dolnym sześciokącie adaptera. Ułożyć podkładkę na otwartym
otworze gwintowanym i wkręcić podzespół czujnika (czujnik drgań z adapterem i pałąkiem zabezpieczającym przed uszkodzeniem mechanicznym)
momentem dokręcenia 34 Nm.
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Rysunek 104: Montaż czujnika drgań

6.6.2 Łączenie czujnika drgań z szafą sterowniczą
W zależności od zastosowania w zakresie dostawy znajduje się jeden czujnik drgań lub kilka. W przypadku zastosowania wielokolumnowego należy
powtórzyć odpowiednio poniższe czynności.
Czujnik drgań należy łączyć z szafą sterowniczą przy użyciu dostarczonego
kabla czujnika. Podczas układania kabla czujnika należy uwzględnić poniższe wskazówki:
▪ Kabel czujnika w miarę możliwości układać w sposób zabezpieczony na
transformatorze (np. w rurze lub kanale kablowym) i wzdłuż przewodzącej
uziemionej powierzchni, która przebiega bez przerw.
▪ Kabel czujnika poprowadzić oddzielnie od przewodów zasilających i nie
tworzyć niepotrzebnych pętli.
▪ Kabel czujnika drgań można również ułożyć razem z kablem czujnika
temperatury w rurze ochronnej.
▪ Korzystne na szafie sterowniczej jest ułożenie równoległe przewodu uziemiającego, który łączy transformator i szafę sterowniczą.
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Podczas układania kabla czujnika należy wykonać poniższe czynności:
1. Zdjąć pokrywę czujnika drgań.

Rysunek 105: Pokrywa czujnika drgań

2. Upewnić się, że wtyk kabla czujnika i gniazdo na czujniku są suche i nie
są zanieczyszczone. W przeciwnym razie wytrzeć szmatką i wysuszyć.
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3. Włożyć wtyk kabla czujnika i dokręcić ręką.

Rysunek 106: Wkładanie kabla czujnika

4. Ułożyć kabel czujnika na transformatorze do szafy sterowniczej w sposób
zabezpieczony, aby nie dopuścić do uszkodzenia mechanicznego i oddziaływań zakłócających.
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5. Skrócić kabel czujnika do wymaganej długości. Podczas układania kabla
nie zezwala się na pętle lub nawijanie zbędnej długości.

Rysunek 107: Układanie kabla czujnika

1 Kabel czujnika temperatury

2 Szafa sterownicza

3 Kabel czujnika drgań

4 Transformator

5 Pokrywa głowni podobciążeniowego przełącznika zaczepów

Jeżeli szafa sterownicza jest bardziej oddalona, należy przedłużyć kabel
czujnika w szafie napędu silnikowego lub w pośredniej skrzynce zaciskowej
z metalu za pomocą kabla ekranowanego.
Przestrzegać wskazówek w punkcie Zalecenie dotyczące kabla i wykonać
ekran w sposób ciągły.
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Podczas podłączania do szafy sterowniczej wykonać poniższe czynności:
1. Ekran kablowy ułożyć na szynie uziemiającej szafy sterowniczej za pomocą pałąka zaciskowego.

Rysunek 108: Układanie ekranu kablowego na szynie uziemiającej za pomocą pałąka zaciskowego

2. Kabel czujnika podłączyć zgodnie z dostarczonym schematem połączeń
(niebieski = sygnał, brązowy = masa sygnału, czarny = uziemienie w szafie sterowniczej).

6.6.3 Podłączanie czujnika temperatury
W zależności od zastosowania w zakresie dostawy znajduje się jeden czujnik temperatury lub kilka. Podczas podłączania należy uwzględnić schemat
połączeń na przynależnym rysunku wymiarowym. Wykonać połączenie z
szafą sterowniczą na podstawie dostarczonego schematu połączeń dla systemu monitorującego.
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6.7 Monitorowanie izolatorów przepustowych
6.7.1 Przygotowanie
Przed montażem należy sprawdzić, czy numery seryjne adaptera izolatora
przepustowego i jednostki sprzęgającej są zgodne z dokumentem dostawy
oraz czy pasują do przewidzianego izolatora przepustowego.
Przed rozpoczęciem montażu jednostki sprzęgającej należy przeprowadzić
kontrolę wiarygodności.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo przesuniętego w czasie wybuchu z ryzykiem
pożaru!
Zamontowanie jednostki sprzęgającej o niewłaściwej pojemności może spowodować zakłócenia działania i awarię zabezpieczenia. Skutkiem tego jest
przegrzanie oraz ryzyko wybuchu, który może być przyczyną ciężkich obrażeń ciała.
► Przeprowadzić kontrolę wiarygodności zgodnie z poniższym opisem.
► Proces montażu i uruchomienia może być kontynuowany wyłącznie wtedy, gdy wartość napięcia pomiarowego mieści się w obszarze wartości
zadanych. W przeciwnym wypadku należy skontaktować się z producentem i wymienić jednostkę sprzęgającą.
Kontrola wiarygodności
1. Sprawdzić osobno dla pola 1 i pola 2, czy dana wartość pojemności jednostki sprzęgającej jest poprawna.
2. Korzystając z poniższego wzoru, obliczyć napięcie pomiarowe na wyjściu
jednostki sprzęgającej:

Rysunek 109: Formuła kontroli wiarygodności

Uout Napięcie pomiarowe (wyjście jednostki sprzęgającej)

Ur Napięcie znamionowe transformatora

C1 Pojemność główna izolatora przepustowego

CBCU Pojemność jednostki sprzęgającej

3. Obliczoną wartość Uout porównać z obszarem wartości zadanych.
Moduł UI5-3: 55 V ≤ Uout ≤ 100 V
Moduł U 3: 25 V≤ Uout ≤ 125 V
1. Jeśli obliczona wartość znajduje się poza obszarem wartości zadanych,
należy wymienić jednostkę sprzęgającą.
2. Montaż można kontynuować wyłącznie z poprawnie dobraną jednostką
sprzęgającą. W razie wątpliwości należy skontaktować się z firmą MR.
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6.7.2 Montaż adaptera izolatora przepustowego
Wymienione poniżej działania należy wykonać w stosunku do wszystkich
izolatorów przepustowych.

1. Zdemontować pokrywę przyłącza pomiarowego izolatora przepustowego.
Odłożyć pokrywę (oraz ewentualnie zamontowaną sprężynę, patrz "Adapter izolatora przepustowego bez przyłącza kołkowego") w bezpieczne
miejsce do późniejszego użycia izolatora przepustowego bez systemu
monitorującego.
2. Upewnić się, że przyłącze pomiarowe i adapter izolatora przepustowego
są suche i nie są zanieczyszczone. W przeciwnym razie wytrzeć szmatką
i wysuszyć.
3. Upewnić się, że pierścień uszczelniający adaptera izolatora przepustowego jest prawidłowo założony.

Rysunek 110: Sprawdzić pierścień uszczelniający (ilustracja przykładowa adapter izolatora
przepustowego A001 i A002)

Adapter izolatora przepustowego z przyłączem kołkowym
▪ W przypadku adapterów izolatorów przepustowych z gniazdem kołka
sprawdzić wzrokowo, czy kołek przyłącza pomiarowego mechanicznie
mieści się w przyłączu adaptera izolatora przepustowego.
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Rysunek 111: Sprawdzić przyłącze (ilustracja przykładowa adapter izolatora przepustowego
A001 i A002)

Adapter izolatora przepustowego bez przyłącza kołkowego
▪ Jeśli z adapterem izolatora przepustowego jest dostarczana sprężyna, należy jej użyć, a sprężynę zamontowaną przy przyłączu pomiarowym odłożyć w bezpieczne miejsce.

Rysunek 112: Przyłącze pomiarowe ze sprężyną

▪ Jeśli z adapterem izolatora przepustowego nie jest dostarczana sprężyna,
należy nadal używać sprężyny zamontowanej przy przyłączu pomiarowym.
▪ W adapterze izolatora przepustowego A008 występuje płaskie połączenie
i nie jest stosowana sprężyna. Sprężynę zamontowaną przy przyłączu pomiarowym należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
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► UWAGA! Zamontować adapter izolatora przepustowego na przyłączu
pomiarowym izolatora przepustowego. Poniższe wartości orientacyjne dotyczące momentu dokręcania porównać z danymi producenta izolatora
przepustowego i w razie potrzeby skonsultować. W przeciwnym razie może dojść do nieszczelności lub uszkodzenia izolatora przepustowego.

Rysunek 113: Montaż adaptera izolatora przepustowego (przykład z adapterem izolatora przepustowego A002)

Typ

Wartość orientacyjna momentu dokręcania

A001

6 ± 2 Nm

A002

30 Nm

A003

50 Nm

A004

10 Nm

A005

25 Nm

A006

160 Nm

A007

35 Nm

A008

5 ± 1 Nm

A010

40 Nm

Tabela 26: Wartości orientacyjne momentu dokręcania

6.7.3 Montaż jednostki sprzęgającej
Uwzględnić wskazówki dotyczące kontroli wiarygodności [►Sekcja 6.7.1,
Strona 123].
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Zamiast dostarczonej płytki podtrzymującej można również użyć własnej
płytki podtrzymującej. Należy się przy tym upewnić, że jednostka sprzęgająca jest trwale połączona z kadzią transformatora w sposób niskooporowy
(np. przez podkładki zębate pod łbami śrub mocujących M4). Wymagane
wymiary otworów są podane w parametrach technicznych jednostki sprzęgającej [►Sekcja 12.4.2.2, Strona 557].
Wymienione poniżej działania należy wykonać w stosunku do wszystkich
izolatorów przepustowych.

Zamontować jednostkę sprzęgającą na kołnierzu izolatora przepustowego
w pobliżu adaptera izolatora przepustowego.
1. Odkręcić śruby pokrywy jednostki sprzęgającej i podnieść pokrywę.

Rysunek 114: Odkręcenie śrub i zdejmowanie pokrywy
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2. Płytkę podtrzymującą należy ustawić w taki sposób, żeby symbol uziemienia był dobrze widoczny także po zakończeniu montażu. Śruby sześciokątne z podkładkami zębatymi włożyć w wyznaczone otwory i zamocować
płytkę podtrzymującą na przeciwnej stronie za pomocą podkładek zębatych i nakrętek.

Rysunek 115: Mocowanie jednostki sprzęgającej do płytki podtrzymującej

3. Założyć pokrywę na jednostkę sprzęgającą i przykręcić.

Rysunek 116: Mocowanie pokrywy

4. Odkręcić śrubę mocującą kołnierza izolatora przepustowego.
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5. Zamontować płytkę podtrzymującą na kołnierzu izolatora przepustowego.

Rysunek 117: Montaż płytki podtrzymującej na kołnierzu izolatora przepustowego

6. Podłączyć przewód uziemienia do płytki podtrzymującej i transformatora.

Rysunek 118: Podłączanie przewodu uziemienia

6.7.4 Łączenie adaptera izolatora przepustowego z jednostką
sprzęgającą
Adapter izolatora przepustowego należy połączyć za pomocą dostarczonego
kabla połączeniowego z jednostką sprzęgającą. W tym celu należy postępować następujący sposób:
1. Zdjąć pokrywę wbudowanego gniazda N z adaptera izolatora przepustowego.
2. Upewnić się, że wtyki kabla połączeniowego i przyłącze adaptera izolatora przepustowego oraz jednostki sprzęgającej są suche i nie są zanieczyszczone. W przeciwnym razie wytrzeć szmatką i wysuszyć.
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3. Włożyć wtyk kabla połączeniowego w adapter izolatora przepustowego i
przykręcić. Dane dotyczące gwintu znajdują się w Parametrach technicznych.

Rysunek 119: Podłączanie kabla połączeniowego do adaptera izolatora przepustowego

4. Włożyć wtyk kabla połączeniowego w jednostkę sprzęgającą i przykręcić.

Rysunek 120: Podłączanie kabla połączeniowego do jednostki sprzęgającej
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6.7.5 Łączenie jednostki sprzęgającej z szafą sterowniczą
Jednostkę sprzęgającą należy połączyć za pomocą dostarczonego kabla połączeniowego z szafą sterowniczą. W tym celu należy postępować następujący sposób:
1. Zdjąć pokrywę przyłącza U jednostki sprzęgającej.
2. Upewnić się, że wtyk kabla połączeniowego i przyłącze U jednostki sprzęgającej są suche i nie są zanieczyszczone. W przeciwnym razie wytrzeć
szmatką i wysuszyć.
3. Włożyć wtyk kabla połączeniowego w przyłącze U jednostki sprzęgającej
i przykręcić.

Rysunek 121: Podłączanie kabla połączeniowego do jednostki sprzęgającej
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4. UWAGA! Ułożyć kabel połączeniowy na transformatorze do szafy sterowniczej. Zachować przy tym minimalnie dozwolony promień gięcia
50 mm oraz podejmij działania zabezpieczające kable przed uszkodzeniem mechanicznym (np. rury ochronne). W przeciwnym razie kabel połączeniowy może ulec uszkodzeniu.

Rysunek 122: Układanie kabla połączeniowego do szafy sterowniczej

5. Skrócić kabel połączeniowy do wymaganej długości.

132

ETOS®

7815063/06 PL

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

6 Montaż

Podłączanie kabla połączeniowego w szafie sterowniczej
Kabel połączeniowy należy podłączyć w szafie sterowniczej zgodnie ze
schematem połączeń do zacisku. Ekran kablowy ułożyć na szynie uziemiającej za pomocą pałąka zaciskowego.
1. Ekran kablowy ułożyć na szynie uziemiającej szafy sterowniczej za pomocą pałąka zaciskowego.

Rysunek 123: Układanie ekranu kablowego na szynie uziemiającej za pomocą pałąka zaciskowego

2. Kabel łączący połączyć z kartą pomiarową zgodnie ze schematem połączeń.
3. UWAGA! Tego przewodu nie układać razem z przewodem mocy.

6.7.6 Podłączanie przekładnika napięciowego systemu referencyjnego

UWAGA

Uszkodzenia urządzenia!
Jeżeli przekładnik napięciowy i urządzenie mają różne potencjały, może
dojść do przepływu prądu przez ekran. Prąd ten może spowodować uszkodzenie urządzenia.
► Podłączyć urządzenia do wyrównania potencjałów na szynie wyrównania
potencjałów.
► Jeżeli oba urządzenia mają różne potencjały, podłączyć ekran kabla tylko
do jednego urządzenia.
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Podłączanie przekładnika napięciowego systemu referencyjnego odbywa się
w następujący sposób:
1. Zdjąć izolację kabla i zacisnąć na końcu tulejkę izolowaną.

Rysunek 124: Zdejmowanie izolacji kabla

2. Podłączyć przekładnik napięciowy zgodnie ze schematem połączeń.
UI
L1

VT

L2

VT

L3

N

VT

L1
L2
L3
N
Rysunek 125: Podłączanie przekładnika napięciowego systemu referencyjnego
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3. Ekran kablowy ułożyć na szynie uziemiającej szafy sterowniczej za pomocą pałąka zaciskowego.

Rysunek 126: Układanie ekranu kablowego na szynie uziemiającej za pomocą pałąka zaciskowego

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 PL

ETOS®

135

6 Montaż

6.8 Podłączanie szafy sterowniczej
Uszkodzenia urządzenia!

UWAGA

Przepływ prądu przez ekranowanie przewodów sygnałowych może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
► Poprzez wyrównanie potencjałów zapewnić, aby szafa sterownicza
i transformator znajdowały się na tym samym potencjale i podłączyć obustronnie ekran przewodów sygnałowych.
► Jeżeli nie można zapewnić wyrównania potencjałów, podłączyć ekran
przewodów sygnałowych tylko w szafie sterowniczej. W takim przypadku
zmniejsza się skuteczność ekranu przed zakłóceniami.
Aby podłączyć szafę sterowniczą, należy wykonać następujące czynności:
ü Przestrzegać wskazówek podanych w kolejnych punktach.
ü Przestrzegać schematów połączeń znajdujących się w kieszeni na dokumenty.
1. Podłączyć przewody sygnałowe zgodnie ze schematem połączeń.
2. Podłączyć zasilanie elektryczne zgodnie ze schematem połączeń.

6.8.1 Zalecenie dotyczące kabli
W odniesieniu do okablowania urządzenia należy przestrzegać poniższego
zalecenia firmy Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
▪ Interferencje elektromagnetyczne z przewodami sygnałowymi, z którymi
należy liczyć się w otoczeniu transformatora, mogą zakłócać prawidłową
eksploatację urządzenia.
▪ W miarę możliwości należy układać przewody sygnałowe z ekranowaniem.
▪ Zbyt duża pojemność kabli może uniemożliwić przerwanie prądu stykowego przez styki przekaźników. W przypadku obwodów prądu sterowniczego
załączanych prądem przemiennym należy uwzględnić wpływ pojemności
długich przewodów sterowniczych na działanie styków przekaźnika.
▪ W przypadku gdy połączenia ethernetowe mają być wyprowadzane z szafy sterowniczej lub budynku, zaleca się zastosowanie przewodów światłowodowych (zgodnie z zaleceniem normy IEC 61850-90-4). Jeśli zastosowanie światłowodów nie jest możliwe, należy upewnić się, że ekran kabla
jest założony w szafie sterowniczej (np. na szynie uziemiającej lub przez
zastosowanie puszki sieciowej do montażu na szynie DIN).
▪ Upewnić się, że zastosowane przewody miedziane wykazują odporność
termiczną 70°C.
Kabel

Podzespół

Typ kabla

Przekrój przewodu

Materiał
przewodu

Maks. długość

Pomiar napięcia

UI 1, UI 3, UI 5-4

ekranowany

2,5 mm²

miedź

-

Pomiar prądu

UI 1, UI 3, UI 5-4

nieekranowany

4 mm²

miedź

-

Pomiar napięcia

U3

ekranowany

2,5 mm²

miedź

-

136

ETOS®

7815063/06 PL

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

6 Montaż

Kabel

Podzespół

Typ kabla

Przekrój przewodu

Materiał
przewodu

Maks. długość

Pomiar prądu

I3

nieekranowany

2,5 mm²

miedź

-

2

Wejścia sygnału

DIO 28-15, DIO
42-20

ekranowany

1,5 mm

miedź

400 m (<25 Ω/km)

Wyjścia sygnału

DIO 28-15, DIO
42-20

ekranowany

1,5 mm2

miedź

-

Wejścia sygnału

DI 16

ekranowany

1,5 mm2

miedź

400 m (<25 Ω/km)

ekranowany

2

Wyjścia sygnału

DO 8

1,5 mm

miedź

-

2

miedź

400 m (<25 Ω/km)

Wejścia sygnału

AIO 2, AIO 4,
AIO 8

ekranowany

1 mm

Wyjścia sygnału

AIO 2, AIO 4,
AIO 8

ekranowany

1 mm2

miedź

-

Wejścia sygnału

AI 4, AI 4-T

ekranowany

1 mm2

miedź

400 m (<25 Ω/km)

ekranowany

2

Wyjścia sygnału
RS232, SUB-D

AO 4
CPU I, CPU II

ekranowany

1 mm

miedź

-

0,25 mm

2

-

25 m

2

-

140 m

-

2000 m (cała magistrala CAN)

-

100 m

RS485; SUB-D

CPU I, CPU II

ekranowany

0,25 mm

Magistrala CAN

CPU I

ekranowany

0,75 mm²

Ethernet RJ45

CPU I

min. Cat-5, ekra- nowany S/FTP

RS232, RJ45

CPU

ekranowany

0,25 mm2

-

2,5 m (wewnętrzny)

RS485; RJ45

CPU

ekranowany

0,25 mm2

-

140 m

Ethernet RJ45

CPU

min. Cat-5, ekra- nowany S/FTP

-

100 m

Przewód światłowodowy
Ethernet

MC 2-2, SW 3-3

Duplex-LC

-

-

2000 m

Ethernet RJ45

COM-ETH

min. Cat-5, ekra- nowany S/FTP

-

100 m

Multimode, OM3,
1310 nm

Tabela 27: Zalecenie dotyczące kabla przyłączeniowego

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 PL

ETOS®

137

6 Montaż

Obwód

Funkcja

Typ

Materiał

Obwód silnika

Zasilanie

nieekranowany, oddzielny kabel

miedź

Obwód sterowniczy

Zasilanie

nieekranowany, oddzielny kabel

miedź

Urządzenie nadzo- ekranowany
rujące przełączanie
zaczepów

miedź

Obwód impulsowy
wyżej/niżej

ekranowany

miedź

Obwód wyzwalania
wył. Q1

ekranowany

miedź

Obwód monitorowania Czujnik temperatury ekranowany

miedź

Obwody sygnalizacyjne

Transmisja sygnałów

ekranowany

miedź

Połączenie krosowe
pomiędzy napędami
silnikowymi

Zasilanie

nieekranowany, oddzielny kabel

miedź

Urządzenie nadzo- ekranowany
rujące przełączanie
zaczepów

miedź

Obwód impulsowy
wyżej/niżej

ekranowany

miedź

Obwód wyzwalania
wył. Q1

ekranowany

miedź

6.8.2 Wpust kablowy w płycie podstawowej szafy sterowniczej
W zależności od konfiguracji produkt może być wyposażony w różne typy
wpustów kablowych w płycie podstawowej szafy sterowniczej. Podczas użytkowani należy uwzględnić opisane poniżej wskazówki.
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6.8.2.1 Płyta podstawowa z wpustem kablowym Roxtec CF32
Płyta podstawowa jest wyposażona we wpust kablowy typu Roxtec CF32.

Rysunek 127: Płyta podstawowa z wpustem kablowym Roxtec CF32

1 Zaślepka

2 Moduł zaciskowy

Dostarczane są również poniższe części:
▪ Narzędzie do prasowania wstępnego do CF8/32
▪ Środek smarny do smarowania modułów uszczelniających
▪ 14x moduł uszczelniający CM 20w40 do 2 kabli o średnicy 3,5...16,5 mm
▪ 1x moduł uszczelniający CM 40 10-32 do 1 kabla o średnicy
9,5...32,5 mm
▪ Instrukcja montażu
Na stronie internetowej producenta (www.roxtec.com) podane są kolejne informacje o korzystaniu z wpustu kablowego.

Kable przeprowadza się w następujący sposób. Przestrzegać dodatkowo
dostarczonej instrukcji montażu.
1. Poluzować nakrętkę modułu zaciskowego i wyjąć moduł zaciskowy.
2. Wyjąć potrzebną liczbę zaślepek.
3. Oczyścić ramę montażową, a następni nasmarować smarem.
4. Przeprowadzić kable przez ramę montażową.
5. Wyjąć wkładki modułu uszczelniającego, aby odległość między obydwoma częściami modułu uszczelniającego przy włożonym kablu wynosiła
0,1...1 mm.
6. Moduł uszczelniający nasmarować ze wszystkich stron środkiem smarnym.
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7. Obie części modułu uszczelniającego zamontować z kablem w ramie
montażowej. W przypadku wielu modułów uszczelniających należy zacząć od największego modułu uszczelniającego.
8. Sprasować moduły uszczelniające narzędziem do prasowania wstępnego,
aby następnie włożyć moduł zaciskowy.
9. Włożyć moduł zaciskowy.
10. Nakrętkę modułu zaciskowego dokręcić momentem dokręcenia
8...12 Nm.
6.8.2.2 Płyta podstawowa z metrycznymi połączeniami śrubowymi kabla
Płyta podstawowa jest wyposażona w otwory do metrycznych połączeń śrubowych kabla. W zależności od zamówienia połączenia śrubowe kabli są dostarczane opcjonalnie. W przypadku stosowania własnych połączeń śrubowych kabli należy uwzględnić wskazówki montażowe ich producenta.

Rysunek 128: Płyta podstawowa z metrycznym połączeniem śrubowym kabla

1 3x M40

2 5x M32

3 20x M25

4 2x M20

Montaż własnych śrubowych połączeń kabla
Zamontować śrubowe połączenia kabla zgodnie z informacją producenta.

OSTRZEŻENIE

Porażenie prądem elektrycznym!
Wpusty kablowe z metalu mogą w razie błędu przewodzić prądu, a po dotknięciu spowodować porażenie prądem elektrycznym. Dlatego muszą być
skutecznie połączone z uziomem ochronnym szafy sterowniczej.
► Wpusty kablowe z metalu należy połączyć z szafą sterowniczą w sposób
przewodzący elektrycznie. Użyć do tego podkładem zębatych w połączeniu śrubowym po wewnętrznej stroni szafy sterowniczej lub usunąć lakier
po wewnętrznej stronie szafy sterowniczej w obszarze otworu.
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Montaż śrubowych połączeń kabla (dostarczone opcjonalnie)
Należy pamiętać, że stopień ochrony szafy sterowniczej zmniejsza się, kiedy śrubowe połączenia kabla mają niższy stopień ochrony niż IP66. Informacje o stopniu ochrony dostarczonych śrubowych połączeń kabla podane
są na przynależnym rysunku wymiarowym.
Wielkość znamionowa

Rozmiar klucza A

Moment dokręcenia x
Tworzywo sztuczne

Stal szlachetna

M20

25

6 Nm

8 Nm

M25

30

8 Nm

10 Nm

M32

36

10 Nm

20 Nm

M40

46

13 Nm

20 Nm

Tabela 28: Momenty dokręcenia dostarczonych króćców pośrednich i nakrętek kołpakowych

Kable przeprowadza się w następujący sposób:
1. Odkręcić pokrywkę zaślepiającą śrubokrętem, w tym celu przytrzymać
kluczem płaskim nakrętkę sześciokątną wewnątrz szafy sterowniczej.

Rysunek 129: Wyjmowanie pokrywki zaślepiającej

2. Zamontować króciec pośredni i dokręcić momentem dokręcania zgodnie
ze wskazaną tabelą.

Rysunek 130: Montaż króćca pośredniego

3. Nasunąć nakrętkę kołpakową na kabel.
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4. Przeciągnąć kabel przez izolator przepustowy i dokręcić nakrętkę kołpakową momentem dokręcania zgodnie ze wskazaną tabelą.

Rysunek 131: Mocowanie wpustu kablowego

6.8.2.3 Płyta podstawowa z otworem kołnierza FL21
Płyta podstawowa jest wyposażona w 3 otwory kołnierzowe o rozmiarze
FL21. W stanie dostawy otwory kołnierzowe są zamknięte pokrywkami zaślepiającymi. Można zamontować wpust kablowy o rozmiarze FL21 lub
wprowadzić w pokrywkę zaślepiającą własne śrubowe połączenia kabla.

Rysunek 132: Płyta podstawowa z otworami kołnierzowymi FL21

1 Otwór kołnierzowy z pokrywką zaślepiającą

Kable przeprowadza się w następujący sposób:
1. Wyjąć pokrywkę zaślepiającą.
2. Wprowadzić wpust kablowy o rozmiarze FL21 lub śrubowe połączenie kabla w pokrywkę zaślepiającą.
3. Przeprowadzić kabel zgodnie z informacjami producenta wpustu kablowego.
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4. Zamontować wpust kablowy lub pokrywkę zaślepiającą i dokręcić momentem dokręcenia 20 Nm.

6.8.3 Kompatybilność elektromagnetyczna
Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z właściwymi normami EMC
(kompatybilności elektromagnetycznej). Aby zapewnić zgodność z normami
EMC, należy przestrzegać poniższych punktów.
6.8.3.1 Wymagania dotyczące okablowania w miejscu montażu
Przy wyborze miejsca montażu należy przestrzegać następujących wskazówek:
▪ Instalacja musi mieć sprawną ochronę przed przepięciami.
▪ Uziemienie instalacji musi być wykonane zgodnie z zasadami techniki.
▪ Oddzielne części instalacji muszą być połączone przez wyrównanie potencjałów.
▪ Minimalny odstęp pomiędzy urządzeniem i jego okablowaniem a wyłącznikami automatycznymi, rozłącznikami obciążenia i szynami prądowymi
musi wynosić 10 m.
6.8.3.2 Wymagania dotyczące okablowania w miejscu eksploatacji
Podczas okablowywania w miejscu eksploatacji należy przestrzegać następujących wskazówek:
▪ Układać przewody przyłączeniowe w uziemionych kanałach kablowych z
metalu.
▪ Nie układać przewodów emitujących zakłócenia (np. przewodów zasilających) i przewodów podatnych na zakłócenia (np. przewodów sygnałowych) w tym samym kanale kablowym.
▪ Pomiędzy przewodami emitującymi zakłócenia i podatnymi na zakłócenia
zachować odstęp większy niż 100 mm.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 PL

ETOS®

143

6 Montaż

Rysunek 133: Zalecane prowadzenie przewodów

1 Kanał kablowy na przewody emitujące zakłócenia

3 Kanał kablowy na przewody podatne na zakłócenia

2 Przewód emitujący zakłócenia (np.
przewód zasilający)

4 Przewód podatny na zakłócenia
(np. przewód sygnałowy)

▪ Przewody rezerwowe zewrzeć i uziemić.
▪ W żadnym wypadku nie podłączać urządzenia za pomocą wielożyłowego
przewodu zbiorczego.
▪ Do transmisji sygnału stosować ekranowane przewody z pojedynczymi
przewodami skręconymi parami (przewód doprowadzający/przewód powrotny).
▪ Podłączyć ekran na całej powierzchni (360º) do urządzenia lub pobliskiej
szyny uziemiającej.
Zastosowanie pojedynczych żył może mieć negatywny wpływ na skuteczność ekranu. Podłączać ekran na krótko i na całej powierzchni.
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Rysunek 134: Zalecane podłączenie ekranu

1 Podłączenie ekranu za pośrednictwem pojedynczej żyły

2 Podłączenie ekranu na całej powierzchni

6.8.3.3 Wymagania dotyczące okablowania w szafie sterowniczej
W zakresie okablowania w szafie sterowniczej należy przestrzegać następujących wskazówek:
▪ Należy przygotować szafę sterowniczą do montażu urządzenia z zachowaniem zasad kompatybilności elektromagnetycznej:
– Podział funkcjonalny szafy sterowniczej (podział przestrzenny)
– Bezprzerwowe wyrównanie potencjałów (wszystkie części metalowe są
połączone)
– Prowadzenie przewodów z zachowaniem zasad EMC (rozdział przewodów emitujących zakłócenia i podatnych na zakłócenia)
– Optymalne działanie ekranu (obudowa metalowa)
– Ochrona przed przepięciami (ochrona odgromowa)
– Uziemienie zbiorcze (główna szyna uziemiająca)
– Wpusty kablowe zgodne z zasadami EMC
– Wszystkie cewki stycznika muszą być wzajemnie połączone
▪ Kable przyłączeniowe urządzenia muszą być ułożone blisko uziemionej
obudowy metalowej lub w uziemionych kanałach kablowych z metalu.
▪ Przewody sygnałowe i przewody zasilania / przewody do krosowania
układać w oddzielnych nośnikach kablowych.
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Rysunek 135: Kanały kablowe i szyna uziemiająca w szafie sterowniczej

1 Kanał kablowy do przewodów zasilania i przewodów do krosowania

2 Szyna uziemiająca

3 Kanał kablowy do przewodów sygnałowych

6.8.4 Wskazówki dotyczące podłączania interfejsów szeregowych
RS232 i RS485 (z użyciem 9-biegunowego kabla danych)

UWAGA

Uszkodzenia urządzenia!
Zastosowanie kabli danych nieprawidłowego typu może prowadzić do
uszkodzenia urządzenia.
► Stosować wyłącznie kable danych odpowiadające poniższemu opisowi.
RS232 (D-SUB 9-biegunowy)
Do podłączenia urządzenia przez interfejs RS232 (COM2) należy używać
kabla danych o następującej budowie:

Rysunek 136: Kabel danych RS232 (9-biegunowy)
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RS485 (D-SUB 9-biegunowy)
Do podłączenia urządzenia przez interfejs RS485 (COM2) należy używać
kabla danych o następującej budowie:

Rysunek 137: Kabel danych RS485

Przyłącze wtykowe D-SUB 9-biegunowe
Należy stosować wyłącznie 9-biegunowe wtyki D-SUB o następujących właściwościach:
▪ Obudowa wtyku jest metalowa lub metalizowana
▪ Ekran kabla jest połączony z wtykiem zgodnie z jednym z poniższych wariantów:
– Ekran jest przykręcony do uchwytu kablowego odciążającego.
– Ekran jest przylutowany do obudowy wtyku.

Rysunek 138: Przykład ekranu przylutowanego do obudowy wtyku
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6.8.5 Wskazówki dotyczące podłączenia do magistrali czujników MR
Opcjonalnie dostępna funkcja magistrali czujników MR umożliwia podłączanie cyfrowych i analogowych czujników do urządzenia przez Modbus RTU.
Magistrala czujników MR umożliwia podłączenie maksymalnie 31 czujników
(urządzenia typu Modbus Slave). Urządzenie ISM® pracuje jako urządzenie
typu Modbus Master.
Należy się upewnić, że przez magistralę czujników MR nie zostało podłączone żadne dodatkowe urządzenie typu Modbus Master. Każdemu czujnikowi podłączanemu przez magistralę czujników MR należy przydzielić jednoznaczny adres Modbus. W sytuacji, gdy kilka czujników korzysta z tego
samego adresu Modbus, może dojść do zakłóceń pracy magistrali czujników MR.
Podczas podłączania czujników należy przestrzegać następujących wskazówek:
▪ UWAGA! Uszkodzenia urządzenia lub czujnika. Podłączać wszystkie
czujniki do szyny wyrównania potencjałów, aby uniknąć prądów wyrównawczych na magistrali czujników MR.
▪ Magistrala czujników MR używa protokołu Modbus w konfiguracji 2-przewodowej (2W). Konfiguracja 4-przewodowa (4W) nie jest obsługiwana.
▪ Czujniki podłączyć przez łącze ekranowane z 3 przewodami (D0, D1,
Common). Przewody danych (D0, D1) muszą być skręcone parami (twisted pair). Przestrzegać zalecenia dotyczącego kabli.
▪ Odgałęzienia węzła magistrali do poszczególnych urządzeń muszą być
krótsze niż 20 m.
▪ Czujniki można podłączyć bezpośrednio do modułu CPU lub za pomocą
opcjonalnego modułu interfejsowego.
▪ Podzespół CPU zawiera rezystor terminacyjny (120 Ω) w interfejsie
COM2. Kolejny rezystor terminacyjny (120 Ω, 0,5 W) zamontować na drugim końcu magistrali.
▪ Podzespół CPU zawiera rezystor pull-up i rezystor pull-down (zgodnie ze
specyfikacją protokołu Modbus każdy po 680 Ω). Dalsze rezystory pull-up/
pull-down nie są wymagane.
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CPU I/II-COM2

Modułu interfejsowego

1
2
3
4
Com. (C) 5
D0 (A) 6
7
8
D1 (B) 9

1
2
3
4
Com. (C) 5
D0 (A) 6
7
8
D1 (B) 9
S

Czujnik 1

Com. (C)
D0 (A)
D1 (B)

Czujnik x

Com. (C)
D0 (A)
120 Ω
D1 (B)

Rysunek 139: Przykład podłączenia magistrali czujników MR do CPU I/II-COM2 z opcjonalnym
modułem interfejsowego
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CPU-X4

Modułu interfejsowego
D1 (B) 1
D0 (A) 2
3
4
5
Com. (C) 6
7
8

D1 (B) 1
D0 (A) 2
3
4
5
Com. (C) 6
7
8
S

Czujnik 1

Com. (C)
D0 (A)
D1 (B)

Czujnik x

Com. (C)
D0 (A)
120 Ω
D1 (B)

Rysunek 140: Przykład podłączenia magistrali czujników MR do CPU-X4 z opcjonalnym modułem interfejsowego

6.8.5.1 MSENSE® DGA
Aby użyć czujnika typu MSENSE® DGA, należy przyłączyć go do magistrali
czujników MR zgodnie z poniższymi przykładami przyłączeń. Jeżeli czujnik
MSENSE® DGA jest jedynym lub ostatnim urządzeniem magistrali, należy
użyć rezystora terminacyjnego (120 Ω, 0,5 W).

CPU-COM2

1
2
3
4
Com. (C) 5
D0 (A) 6
7
8
D1 (B) 9

MSENSE DGA 2/3

4

1

5

3

2

D0 (A)
D1 (B)
D1 (B)
D0 (A)
Com. (C)

1
2
3
4
5

Rysunek 141: Przykład przyłączenia MSENSE® DGA 2/3 (złącze wtykowe M12, typ A, 5-biegunowe zgodnie z IEC 61076-2-101)
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CPU-COM2

1
2
3
4
Com. (C) 5
D0 (A) 6
7
8
D1 (B) 9

MSENSE DGA 5
(PhoneA)
(PhoneB)
(GND)
(OUTA)
(OUTB)

X302:5
X302:4
X302:3
X302:2
X302:1

Rysunek 142: Przykład przyłączenia MSENSE® DGA 5 (zacisk X302)

CPU-COM2

1
2
3
4
Com. (C) 5
D0 (A) 6
7
8
D1 (B) 9

MSENSE DGA 9
(PhoneA)
(PhoneB)
(GND)
(OUTA)
(OUTB)

X304:5a
X304:4b
X304:3
X304:1a
X304:1b

Rysunek 143: Przykład przyłączenia MSENSE® DGA 9 (zacisk X304)

6.8.5.2 MESSKO® MTeC® EPT303 FO
Aby użyć czujnika typu MESSKO® MTeC® EPT303 FO, należy podłączyć
czujnik z zaciskiem wtykowym RS485 do magistrali czujników. Założyć
ekran kabla za pomocą zacisku do ekranu. Inne czujniki typu MESSKO®
MTeC® EPT303 FO można podłączać bezpośrednio do zacisku wtykowego.
Moduł czujników EPT303 FO zawiera rezystor terminacyjny. Aby użyć czujnika EPT303 FO razem z innymi typami czujników na magistrali czujników
MR, zalecamy podłączenie czujnika EPT303 FO na końcu magistrali.
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CPU-COM2

1
2
3
4
Com. (C) 5
D0 (A) 6
7
8
D1 (B) 9

EPT303 FO
D+ (B)
GND
D- (A)
D+ (B)
GND
D- (A)
1

1
2
3
4
5
6

6

Rysunek 144: Przykład przyłączenia MESSKO® MTeC® EPT303 FO (zacisk RS485)

6.8.5.3 MESSKO® MTRAB® 2.5
Aby użyć czujnika typu MESSKO® MTRAB® 2.5, należy podłączyć czujnik
zaciskiem wtykowym RS485 do magistrali czujników.

CPU-COM2

1
2
3
4
Com. (C) 5
D0 (A) 6
7
8
D1 (B) 9

MESSKO® MTRAB® 2.5
D+ | Rx+
D- | RxShield
Comm
TxTx+

Rysunek 145: Przykład przyłączenia MESSKO® MTRAB® 2.5 (zacisk RS485)
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Na czujniku należy aktywować tryb pracy półdupleks, przełączając łącznik
„Duplex mode" w położenie „HALF". Jeżeli czujnik MESSKO® MTRAB® 2.5
jest jedynym lub ostatnim urządzeniem magistrali, należy aktywować rezystor terminacyjny czujnika, przełączając łącznik „BUS termination 120 Ohm”
w położenie „1 = ON“ i „2 = OFF“.

Rysunek 146: Konfiguracja magistrali Modbus MESSKO® MTRAB® 2.5

1 Rezystor terminacyjny: w przypadku półdupleksu: 1 = ON, 2 = OFF;
w przypadku pełnego dupleksu: 1
= ON, 2 = ON

2 Tryb roboczy: HALF = półdupleks,
FULL = pełny dupleks

3 Adres Modbus

6.8.5.4 MSENSE®-FO ECU-I/S
Aby użyć czujnika typu MSENSE®-FO ECU-I lub ECU-S , należy przyłączyć
czujnik zaciskiem wtykowym RS485 do magistrali czujników. Założyć ekran
kabla za pomocą zacisku do ekranu. Jeżeli czujnik MSENSE®-FO jest jedy-
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nym lub ostatnim urządzeniem magistrali, należy użyć rezystora terminacyjnego (120 Ω, 0,5 W). Za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego MSETFO należy aktywować na czujniku tryb pracy półdupleks, 2-przewodowy.

CPU-COM2

1
2
3
4
Com. (C) 5
D0 (A) 6
7
8
D1 (B) 9

MSENSE®-FO
Tx+
TxRx+
RxGND

1
2
3
4
5

Rysunek 147: Przykład przyłączenia MSENSE®-FO ECU-I lub ECU-S (zacisk RS485)

6.8.5.5 E+E EE364
Jeśli ma być zastosowany czujnik typu E+E EE364, należy podłączyć ten
czujnik do magistrali czujników MR 5-biegunowym złączem wtykowym. Jeżeli czujnik E+E EE364 jest jedynym lub ostatnim urządzeniem magistrali,
należy użyć rezystora terminacyjnego (120 Ω, 0,5 W).

CPU-COM2

1
2
3
4
Com. (C) 5
D0 (A) 6
7
8
D1 (B) 9

EE364-Tx3xx

4

1

5

3

2

+ 1
2
- 3
D0 (A) 4
D1 (B) 5

+
10...28 VDC
-

Rysunek 148: Przykład przyłączenia E+E EE364 (złącze wtykowe M12, typ A, 5-biegunowe
zgodnie z IEC 61076-2-101)
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6.8.6 Wskazówki dotyczące podłączenia do magistrali CAN
6.8.6.1 Montaż rezystora terminacyjnego magistrali CAN
Aby korzystać z urządzenia w trybie równoległym, należy na obu końcach
magistrali CAN zamontować rezystor terminacyjny 120 Ω. Do tego celu należy zastosować opcjonalnie dostarczone złącze wtykowe z rezystorem terminacyjnym.

Rysunek 149: Rezystor terminacyjny magistrali CAN

6.8.6.2 Wskazówki dotyczące ekranu magistrali CAN
Warunkiem bezawaryjnej pracy magistrali CAN jest podłączenie ekranu
zgodnie z jednym z poniższych wariantów. Jeżeli nie jest możliwa realizacja
żadnego z podanych poniżej wariantów, zalecamy zastosowanie kabli światłowodowych. Kable światłowodowe powodują odsprzężenie urządzeń i nie
są wrażliwe na zakłócenia elektromagnetyczne (surge i burst).

UWAGA

Uszkodzenia urządzenia!
W przypadku podłączenia kabla magistrali CAN do urządzeń posiadających
różne potencjały może dojść do przepływu prądu przez ekran. Prąd ten może spowodować uszkodzenie urządzenia.
► Przyłączyć urządzenia do szyny wyrównania potencjałów, aby wyrównać
potencjał.
► Jeżeli oba urządzenia posiadają różne potencjały, podłączyć ekran kabla
magistrali CAN wyłącznie do jednego urządzenia.
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Wariant 1: połączone urządzenia posiadają ten sam potencjał
Jeśli urządzenia, które mają zostać połączone, posiadają ten sam potencjał,
należy wykonać następujące czynności:
1. Podłączyć wszystkie urządzenia do szyny wyrównania potencjałów, aby
wyrównać potencjał.
2. Podłączyć ekran kabla magistrali CAN do wszystkich połączonych urządzeń.
Wariant 2: połączone urządzenia posiadają różne potencjały
Należy pamiętać, że skuteczność ekranu w tym wariancie jest mniejsza.

Jeśli urządzenia, które mają zostać połączone, posiadają różne potencjały,
należy wykonać następujące czynności:
► Podłączyć ekran kabla magistrali CAN wyłącznie do jednego urządzenia.
Podłączanie ekranu
Ekran kabla magistrali CAN należy podłączyć do 9-biegunowego wtyku DSUB:

5

9

1

6

Rysunek 150: Podłączenie ekranu kabla magistrali CAN do 9-biegunowego wtyku D-SUB

6.8.7 Wskazówki dotyczące podłączania czujników analogowych

UWAGA

Uszkodzenia urządzenia i czujników!
Nieprawidłowo podłączone i skonfigurowane wejścia/wyjścia analogowe
mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia i czujnika.
► Przestrzegać wskazówek dotyczących podłączania analogowych czujników [►Sekcja 6.8.7, Strona 156].
► Skonfigurować wejścia i wyjścia analogowe odpowiednio do podłączonych czujników.
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6.8.7.1 Wskazówki dotyczące ekranowania przewodów dla sygnałów
analogowych
W celu prawidłowej rejestracji sygnałów analogowych ekran kabla w szafie
sterowniczej należy ułożyć na szynie uziemiającej. Ekran kabla należy przy
tym usunąć możliwie jak najbliżej przyłącza, aby uzyskać jak najkrótsze odcinki nieekranowanych przewodów. Należy stosować się do wskazówek na
schemacie połączeń.
Bezpośrednie podłączenie do podzespołów ISM
Jeśli sygnały analogowe są podłączane bezpośrednio do podzespołu ISM,
ekran kabla należy za pomocą pałąka zaciskowego ułożyć na szynie uziemiającej w szafie sterowniczej.

Rysunek 151: Układanie ekranu kablowego na szynie uziemiającej za pomocą pałąka zaciskowego

Podłączenie do modułu interfejsowego
Jeśli sygnały analogowe są podłączane do modułu interfejsowego, ekran kabla należy za pomocą zacisku ekranu ułożyć na module interfejsowym.

Rysunek 152: Układanie ekranu kabla na module interfejsowym
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6.8.7.2 Przykłady podłączenia AIO
Podzespół AIO ma jedno własne złącze wtykowe dla każdego kanału (wejście lub wyjście). Wtyki są przyporządkowane w następujący sposób:
RDY

AIO
1
2
3
4
5

11
12
13
14
15

1

1
2
3
4
5

24V DC

+
-

6
7
8
9
10

16
17
18
19
20

2
3
4
5

Rysunek 153: Przyporządkowanie wtyków modułu AIO (widok przykładowy na podstawie modułu AIO 4)

Interfejs

Pin

Opis

1

6

11

16

I OUT (+): wyjście prądu +

2

7

12

17

I/U IN (+) U OUT (+): wejście napięcia +, wejście prądu +, wyjście napięcia +

3

8

13

18

I/U IN (-): wejście napięcia -, wejście
prądu -

4

9

14

19

I/U OUT (-): wyjście napięcia -, wyjście prądu -

5

10

15

20

nieużywane

Tabela 29: Wejścia i wyjścia analogowe

Możliwe jest podłączenie czujników analogowych następujących typów:
▪ 4...20 mA
▪ PT100/PT1000 (2-przewodowy, 3-przewodowy, 4-przewodowy)
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Czujnik 4...20 mA
Czujnik 4...20 mA należy podłączyć do pinów
i
,
i
należy podłączyć dostarczony mostek.

. Dodatkowo do pinów

Źródło sygnałów
4...20 mA
1

I OUT (+)

2

I/U IN (+)
U OUT (+)

3

I/U IN (-)

4

I/U OUT (+)

5

---

Rysunek 154: Przykład podłączenia czujnika 4...20 mA

Czujnik PT100/PT1000
Czujnik PT100 lub czujnik PT1000 należy podłączać w zależności od typu
czujnika w następujący sposób:
▪ 2-przewodowy: pin

i

▪ 3-przewodowy: pin

,

i

▪ 4-przewodowy: pin

,

,

i

PT100/PT1000
2-przewodowy

3-przewodowy

4-przewodowy

1

I OUT (+)

1

I OUT (+)

1

I OUT (+)

2

I/U IN (+)
U OUT (+)

2

I/U IN (+)
U OUT (+)

2

I/U IN (+)
U OUT (+)

3

I/U IN (-)

3

I/U IN (-)

3

I/U IN (-)

4

I/U OUT (+)

4

I/U OUT (+)

4

I/U OUT (+)

5

---

5

---

5

---

Rysunek 155: Przykład podłączenia czujnika PT100/PT1000
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6.8.7.3 Przykłady podłączenia AI 4
Podzespół AI 4 ma jedno własne złącze wtykowe dla każdego kanału. Wtyki
są przyporządkowane w następujący sposób:
Interfejs

Pin

Opis

4

U- Wejście napięciowe

4

3

I- Wejście prądowe

3

2

I+ Wyjście prądowe

1

U+ Wyjście napięciowe

2
1

Tabela 30: Przyporządkowanie wtyków podzespołu AI 4

Możliwe jest podłączenie czujników analogowych następujących typów:
▪ 4...20 mA
▪ 0…10 V
Źródło sygnałów
4...20 mA
4

U-

3

I-

2

I+

1

U+

Rysunek 156: Przykład podłączenia czujnika 4...20 mA
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Źródło sygnałów
0...10 V
4

U-

3

I-

2

I+

1

U+

Rysunek 157: Przykład podłączenia czujnika 0...10 V

6.8.7.4 Przykłady podłączenia AI 4-T
Podzespół AI 4-T ma jedno własne złącze wtykowe na każde 2 kanały. Wtyki
są przyporządkowane w następujący sposób:
Interfejs

Pin

Opis

10

IREF- Wyjście prądowe B

10

9

IN V- Wejście napięciowe B

9

8

IN V+ Wejście napięciowe B

7

IREF+ Wyjście prądowe B

6

6

Nieużywane

5

5

Nieużywane

4

4

IREF- Wyjście prądowe A

3

3

IN V- Wejście napięciowe A

2

IN V+ Wejście napięciowe A

1

IREF+ Wyjście prądowe A

8
7

2
1

Tabela 31: Przyporządkowanie wtyków

Możliwe jest podłączenie czujników analogowych następujących typów:
▪ PT100/PT1000 (2-przewodowy)
▪ PT100/PT1000 (3-przewodowy)
▪ PT100/PT1000 (4-przewodowy)
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PT100/PT1000
2-przewodowy
A B
5

6

3-przewodowy
A B

---

5

4 10

IREF-

3

9

2
1

6

4-przewodowy
A B

---

5

6

4 10

IREF-

4 10

IREF-

IN V-

3

9

IN V-

3

9

IN V-

8

IN V+

2

8

IN V+

2

8

IN V+

7

IREF+

1

7

IREF+

1

7

IREF+

---

Rysunek 158: Przykład podłączenia czujnika PT100/PT1000

6.8.7.5 Przykłady podłączenia AO 4
Podzespół AO 4 ma jedno własne złącze wtykowe dla każdego kanału. Wtyki są przyporządkowane w następujący sposób:
Interfejs

Pin

Opis

4

Nieużywane

4

3

V- Wejście prądowe

3

2

V+ Wyjście prądowe

1

Nieużywane

2
1

Tabela 32: Przyporządkowanie wtyków podzespołu AO 4

Można wybrać następujące rodzaje sygnału:
▪ 4...20 mA
▪ 0…10 V
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4...20 mA
0...10 V
4

---

3

V-

2

V+

1

---

Rysunek 159: Przykład podłączenia wyświetlacza analogowego

6.8.8 Uwagi dot. układania światłowodu MSENSE® FO w szafie
sterowniczej
Układając światłowód (czujnik) urządzenia MSENSE® FO w szafie sterowniczej, należy uwzględnić następujące uwagi:
▪ Układać światłowód w szafie sterowniczej w możliwie prostej linii.
▪ Związać światłowód poniżej podzespołu MSENSE® FO ECU-I za pomocą
opaski zaciskowej i zamocować do szyny uziemiającej w celu redukcji siły
ciągnącej.

6.8.9 Wskazówki dotyczące podłączania do obwodu gniazdek

OSTRZEŻENIE

Porażenie prądem elektrycznym!
Gniazdo, które nie jest prawidłowo podłączone do układu sieci, może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Może to prowadzić do śmierci
lub poważnych obrażeń ciała.
► Podłączyć obwód gniazdek zgodnie ze schematem połączeń.
► Zabezpieczyć obwód gniazdek zgodnie z danymi w schemacie połączeń.

6.8.10 Wskazówki dotyczące podłączania zasilania elektrycznego
Podczas podłączania szafy sterowniczej do zasilania elektrycznego należy
przestrzegać poniższych wskazówek.
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6.8.10.1 Wymagania dotyczące zasilania elektrycznego

OSTRZEŻENIE

Porażenie prądem elektrycznym!
Podłączenie urządzenia do izolowanej sieci zasilającej (system IT) prowadzi
do tego, że uziemienie ochronne urządzenia jest nieskuteczne. Wtedy elementy urządzenia (np. obudowa) w przypadku błędu mogą znajdować się
pod napięciem i ich dotknięcie może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Może to prowadzić do śmierci, obrażeń ciała i szkód materialnych.
► Urządzenie należy podłączać wyłącznie do sieci zasilających, które odpowiadają systemowi TT lub TN wg IEC 60364-1.

ETOS SD Zasilanie elektryczne musi być w stanie przez jedną sekundę udostępnić 5–
7-krotność wartości znamionowego prądu roboczego napędu silnikowego.
Aby uniknąć uszkodzeń napędu, musi zostać zachowana maksymalna tolerancja -15…+10% względem napięcia znamionowego.
ETOS TD Należy zawsze podłączać napęd silnikowy do zasilacza UPS, aby w razie
zaniku napięcia można było realizować przełączenia podobciążeniowego
przełącznika zaczepów.
6.8.10.2 Odłącznik i zabezpieczenie
Przestrzegać poniższych wymagań dla odłączników i zabezpieczeń obwodów szafy sterowniczej.
Wbudowany rozłącznik bezpiecznikowy (opcjonalnie)
Jeżeli szafa sterownicza jest wyposażona w zintegrowany rozłącznik bezpiecznikowy, można podłączyć obwód bezpośrednio do zasilania elektrycznego.
Obwody bez zintegrowanego rozłącznika bezpiecznikowego
Dozwolone jest podłączanie szafy sterowniczej wyłącznie do obwodów prądu, które są wyposażone w zewnętrzne zabezpieczenie przetężeniowe
i odłącznik wszystkich biegunów, aby w razie potrzeby (serwis, konserwacja
itd.) możliwe było odłączenie całego urządzenia od napięcia.
Odpowiednimi środkami mogą być odłączniki zgodne z normą IEC 60947-3
(np. rozłącznik obciążenia). Przy wyborze typu odłącznika należy uwzględnić
parametry odpowiednich obwodów prądowych (napięcie, prąd maksymalny).
Ponadto należy przestrzegać następujących zasad:
▪ Odłącznik musi być łatwo dostępny dla użytkownika
▪ Odłącznik musi być oznaczony dla odłączanego urządzenia i odłączanych
obwodów prądu
▪ Odłącznik nie może być elementem przewodu sieciowego
▪ Odłącznik nie może przerywać głównego przewodu ochronnego
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Należy dobrać wyłącznik instalacyjny zgodnie z danymi eksploatacyjnymi
produktu (napięcie i prąd; patrz tabliczka znamionowa) i przekrojami przewodów wewnętrznego okablowania (patrz schemat połączeń):
▪ Maks. 10 A przy 0,75 mm²
▪ Maks. 16 A przy 1,5...2,5 mm²
6.8.10.3 Przekrój przewodu
O ile nie podano inaczej, przyłącza obwodów zasilających muszą mieć przekrój przewodu przynajmniej 2,5 mm2 (AWG 13). Sprawdzić na podstawie
obowiązujących lokalnie norm i wytycznych, czy podany przekrój minimalny
przewodu doprowadzającego jest wystarczający.
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6.9 Kontrola sprawności
Aby zapewnić prawidłowe okablowanie urządzenia, należy sprawdzić jego
sprawność.

UWAGA

Uszkodzenia urządzenia i urządzeń peryferyjnych!
Nieprawidłowe podłączenie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia
oraz urządzeń peryferyjnych.
► Przed uruchomieniem należy sprawdzić schemat zasadniczy.
Przy temperaturach otoczenia poniżej 0°C zalecamy włączenie ogrzewania
szafy sterowniczej na przynajmniej 1 godzinę przed uruchomieniem.

► Podłączyć napięcie do szafy sterowniczej.
ð Układ sterowania urządzenia uruchamia się, po krótkim czasie przekaźnik
przełącza styk zwierny STATUS OK.
Urządzenie jest całkowicie zamontowane i można je konfigurować. Wymagane czynności konfiguracyjne są opisane w poniższym rozdziale.
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7 Uruchomienie
7.1 Uruchamianie napędu silnikowego ETOS® ED
Przygotowanie
1. Zapewnić, aby napęd silnikowy został podłączony zgodnie z dostarczonym schematem połączeń.
2. Upewnić się, że wszystkie przewody ochronne są prawidłowo podłączone.
3. Upewnić się, że bezpiecznik wstępny został zaprojektowany selektywnie
do urządzeń zabezpieczających w napędzie silnikowym.
4. Upewnić się, że napęd silnikowy i podobciążeniowy przełącznik zaczepów
są prawidłowo połączone, a pozycje robocze napędu silnikowego i podobciążeniowego przełącznika zaczepów są zgodne.
5. Upewnić się, że korba ręczna nie jest włożona w otwór.
6. Upewnić się, że wszystkie styki sygnalizacyjne udostępnione na schemacie połączeń są przekazywane i monitorowane w sterowni.
7. Upewnić się, że wyłącznik ochronny silnika i bezpiecznik obwodu sterowniczego są wyłączone.
Uruchomienie
ü Przy temperaturach otoczenia poniżej 0°C zalecamy włączenie ogrzewania szafy sterowniczej na przynajmniej 1 godzinę przed uruchomieniem.
1. Podłączyć napięcie do napędu silnikowego.
2. Zmierzyć napięcie i częstotliwość obwodu elektrycznego silnika na zacisku X1 oraz porównać z danymi na tabliczce znamionowej. Dane muszą
być zgodne.
3. Opcjonalnie w przypadku oddzielnego zasilania obwodu sterowniczego:
zmierzyć napięcie i częstotliwość obwodu sterowniczego na zacisku X1
i porównać z danymi na tabliczce znamionowej. Dane muszą być zgodne.
4. Opcjonalnie w przypadku oddzielnego zasilania obwodu prądu grzejnego:
zmierzyć napięcie obwodu prądu grzejnego na zacisku X1 i porównać
z danymi na schemacie połączeń. Dane muszą być zgodne.
5. Opcjonalnie w przypadku silnika indukcyjnego trójfazowego: upewnić się,
że napięcie występujące na zaciskach przyłączeniowych ma kolejność faz
z obrotem w prawo.
6. Opcjonalnie w przypadku silnika prądu stałego: upewnić się, że napięcie
silnika ma prawidłowe połączenie potencjałów.
7. Włożyć wyłącznik ochronny silnika i bezpieczniki obwodu sterowniczego
i obwodu prądu grzejnego (o ile występuje).
ð Dioda LED czujnika napięcia i dioda LED czujnika temperatury (o ile
występuje) z tyłu ramy uchylnej muszą świecić na zielono.
8. Zamknąć napęd silnikowy i zabezpieczyć przed nieupoważnionym otwarciem za pomocą kłódki.
ð Uruchomienie jest zakończone.
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W razie niejasności lub problemów podczas uruchamiania należy skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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7.2 Uruchamianie ISM®
7.2.1 Nawiązywanie połączenia z wizualizacją (w przypadku CPU I /
CPU II)
Aby nawiązać połączenie z wizualizacją, można wykorzystać interfejs
ETH2.1 lub opcjonalny interfejs ETH2.2 podzespołu CPU I lub CPU II. Interfejsy nie korzystają z serwera DHCP, dlatego należy nadać komputerowi
stały adres IP. Należy przy tym uwzględnić poniższy przykład konfiguracji:
Interfejs
Standardowy

Konfiguracja
ETH2.1

Adres IP: 192.168.165.1 (bez możliwości ustawienia)

PC

Adres IP: 192.168.165.100
Maska podsieci: 255.255.255.0

Opcjonalnie

ETH2.2

Adres IP: 192.0.1.230 (ustawienie fabryczne)
[►Sekcja 8.1.4, Strona 193]
Maska podsieci: 255.255.255.0

PC

Adres IP: 192.0.1.100
Maska podsieci: 255.255.255.0

Tabela 33: Przykład konfiguracji interfejsów

Wymagania systemowe
Aby uzyskać dostęp do wizualizacji internetowej, potrzebny jest komputer z
przeglądarką obsługującą HTML5. Wyświetlanie jest zoptymalizowane dla
poniższych przeglądarek:
▪ Microsoft Edge
▪ Google Chrome™
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Aby nawiązać połączenie, należy wykonać następujące czynności:
1. Połącz komputer z urządzeniem kablem ethernetowym (wtyk RJ45) przez
interfejs ETH2.1 lub ETH2.2.

Rysunek 160: Nawiązywanie połączenia przez interfejs ETH2.1 lub ETH2.2

2. Przypisz komputerowi PC jednoznaczny adres IP pochodzący z tej samej
podsieci co urządzenie (np. ETH2.1: 192.168.165.100).
3. Wprowadź w przeglądarce na komputerze PC adres IP wizualizacji (np.
ETH2.1: http://192.168.165.1, w przypadku aktywnego szyfrowania
SSL https://192.168.165.1).
ð Wywołana zostanie wizualizacja.

7.2.2 Nawiązywanie połączenia z wizualizacją (w przypadku CPU/COMETH)
Aby nawiązać połączenie z wizualizacją, należy połączyć się z komputerem
przez interfejs X2 lub X3 podzespołu CPU. Interfejs nie korzysta z serwera
DHCP, dlatego należy nadać komputerowi stały adres IP. Należy przy tym
uwzględnić poniższy przykład konfiguracji:
Interfejs
Standardowy

Konfiguracja
CPU-X2

Adres IP: 192.168.165.1 (bez możliwości
ustawienia)

PC

Adres IP: 192.168.165.100
Maska podsieci: 255.255.255.0

Opcjonalnie

CPU-X3

Adres IP: 192.0.1.230 (ustawienie fabryczne) [►Sekcja 8.1.4, Strona 193]

PC

Adres IP: 192.0.1.100
Maska podsieci: 255.255.255.0

Tabela 34: Przykład konfiguracji interfejsów
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Wymagania systemowe
Aby uzyskać dostęp do wizualizacji internetowej, potrzebny jest komputer z
przeglądarką obsługującą HTML5. Wyświetlanie jest zoptymalizowane dla
poniższych przeglądarek:
▪ Microsoft Edge
▪ Google Chrome™
Aby nawiązać połączenie, należy wykonać następujące czynności:

CP - 8050

1. Połączyć komputer z kablem ethernetowym (wtyk RJ45) przez interfejs
CPU-X2 lub CPU-X3.

RS-232

SICAM A8000

X5

RS-485

X4

ETH
X3

RY

ER

ETH
X2

6
5
4
3
2
1

X1

Rysunek 161: Przykład nawiązywania połączenia przez interfejs CPU-X2

2. Przydzielić komputerowi jednoznaczny adres IP z tej samej podsieci co
urządzenie (np. 192.168.165.100).
3. Wprowadzić na komputerze w przeglądarce adres IP wizualizacji
(http://192.168.165.1, w przypadku aktywnego szyfrowania SSL
https://192.168.165.1).
ð Wywołana zostanie wizualizacja.
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Opcjonalny podzespół COM-ETH
Jeśli urządzenie jest wyposażone w opcjonalny podzespół COM-ETH, połączenie z wizualizacją można nawiązać przez różne interfejsy. Interfejsy nie
korzystają z serwera DHCP, dlatego należy nadać komputerowi stały adres
IP. Należy przy tym uwzględnić poniższy przykład konfiguracji:
Interfejs
Standardowy

Konfiguracja
CPU-X3
COM-ETH-X4

Adres IP: 192.0.1.230 (ustawienie fabryczne) [►Sekcja 8.1.4, Strona 193]

PC

Adres IP: 192.0.1.100
Maska podsieci: 255.255.255.0

Opcjonalnie

COM-ETH-X2
COM-ETH-X3

Adres IP: 192.168.165.1 (bez możliwości
ustawienia)

PC / MControl

Adres IP: 192.168.165.100
Maska podsieci: 255.255.255.0

Tabela 35: Przykład konfiguracji interfejsów

7.2.3 Ustawianie języka
Za pomocą tego parametru można ustawić język wyświetlania urządzenia.
Urządzenie jest dostarczane z maksymalnie 4 językami.
Angielski

Włoski*

Niemiecki

Portugalski*

Francuski*

Rosyjski*

Hiszpański*

Chiński*

Koreański*

Polski*

Tabela 36: Możliwe do ustawienia języki wyświetlania

*) Język dostępny opcjonalnie
1. Na pasku stanu wybierz przycisk ekranowy Język lub punkt menu Ustawienia > System > Ogólne > Język.
Rysunek 162: Ustawianie języka

2. W polu listy wybierz żądany język.
3. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
ð Pojawi się okno dialogowe „Ponowne uruchamianie urządzenia“.
4. Uruchom urządzenie ponownie, aby zastosować zmianę języka.

7.2.4 Asystent uruchomienia
Aby podczas ustawiania odpowiednich parametrów skorzystać z pomocy
urządzenia, można użyć asystenta uruchomienia. Asystent uruchomienia
udostępnia wybór parametrów, które można po kolei ustawić.
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Szczegółowy opis poszczególnych parametrów jest dostępny w rozdziale
Eksploatacja [►Sekcja 8, Strona 186].
Do wywołania Asystenta uruchomienia są wymagane odpowiednie uprawnienia dostępu [►Sekcja 8.1.18, Strona 259].

W stanie fabrycznym można zalogować się jako administrator w następujący
sposób:
▪ Nazwa użytkownika: admin
▪ Hasło: admin
Aby ustawić parametry przy użyciu asystenta uruchomienia, należy postępować w następujący sposób:
1. Zaloguj się jako użytkownik posiadający wymagane uprawnienia dostępu.
2. Wybierz punkt menu Ustawienia > Asystent uruchomienia.

Rysunek 163: Wywołanie asystenta uruchomienia

3. Wybierz przycisk Dalej, aby uruchomić asystenta uruchomienia.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Po wprowadzeniu wszystkich parametrów wymaganych do uruchomienia należy wykonać kontrolę działania.

7.2.5 Pobieranie instrukcji eksploatacji
Należy pobrać instrukcję eksploatacji urządzenia, aby przystąpić do uruchomienia i parametryzacji urządzenia.
► W wierszu stanu wybrać

.

ð Instrukcja eksploatacji jest pobierana.
Dokument jest dostępny do pobrania alternatywnie na portalu klienta MR lub
na naszej stronie internetowej www.reinhausen.com.
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7.2.6 Konfiguracja wejść i wyjść analogowych (opcjonalnie)
Można elastycznie konfigurować wejścia i wyjścia analogowe urządzenia i
przyporządkowywać funkcje urządzenia.
Urządzenie obsługuje czujniki analogowe z charakterystyką liniową i przekazuje sygnały analogowe z charakterystyką liniową.
W przypadku podłączenia czujników przez magistralę czujników MR należy
przy żądanych funkcjach wybrać rodzaj sygnału Modbus. Należy tutaj przestrzegać dalszych wskazówek zawartych w punkcie Magistrala czujników
MR [►Sekcja 8.1.14, Strona 240].
7.2.6.1 Tworzenie kopii bezpieczeństwa
Aby umożliwić odtworzenie systemu po możliwej błędnej konfiguracji, konieczne jest utworzenie kopii bezpieczeństwa. W tym celu należy postępować w następujący sposób:
1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Eksport.
2. Wybrać opcję Ustawienia , aby wyeksportować kopię bezpieczeństwa aktualnych ustawień.
3. Wybrać żądany Interfejs (USB lub PC).
4. Wybrać przycisk ekranowy Eksport, aby rozpocząć eksport.
7.2.6.2 Konfiguracja AIO

UWAGA

Uszkodzenia urządzenia i czujników!
Nieprawidłowo podłączone i skonfigurowane wejścia/wyjścia analogowe
mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia i czujnika.
► Przestrzegać wskazówek dotyczących podłączania analogowych czujników [►Sekcja 6.8.7, Strona 156].
► Skonfigurować wejścia i wyjścia analogowe odpowiednio do podłączonych czujników.
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W celu konfiguracji wejść i wyjść analogowych są wyświetlane następujące
informacje w formie tabeli. Wyszarzonych elementów nie można zmieniać.

Rysunek 164: Konfiguracja wejść/wyjść analogowych

Zmiana konfiguracji wejść i wyjść analogowych jest możliwa wyłącznie w
przypadku użytkowników z rolą Konfigurator parametrów lub Administrator.

W stanie fabrycznym można zalogować się jako administrator w następujący
sposób:
▪ Nazwa użytkownika: admin
▪ Hasło: admin
1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Konfiguracja AIO.
2. Skonfigurować właściwości takie jak Funkcja, Rodzaj sygnału i Karta/
kanał.
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3. Wybrać przycisk ekranowy
czeniem.

, aby konfigurować wartości zgodnie z ży-

Rysunek 165: Wprowadzanie wartości

4. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj.
5. Potwierdzić pytanie przyciskiem Zapisz, aby zapisać zmiany.
Funkcja
Funkcja wejścia analogowego (I: ...) lub wyjścia analogowego (O: ...). Istnieje możliwość dostosowania oznaczenia.
Rodzaj sygnału
Wybrać rodzaj sygnału czujnika analogowego lub dezaktywować wejście
analogowe.
▪ 0…1 mA/0…2 mA (dostępne wyłącznie z podzespołem AI 4)
▪ 4...20 mA
▪ PT100-2/3/4, PT1000-2/3/4
▪ Modbus — magistrala czujników MR (dostępne tylko z magistralą czujników)
Karta/kanał
Wybrać gniazdo i kanał czujnika analogowego. Należy przy tym przestrzegać schematu połączeń dostarczonego wraz z urządzeniem. Ta cecha jest
dostępna wyłącznie w przypadku GPAI.
Jednostka
Ustawić jednostkę sygnału. Ta cecha jest dostępna wyłącznie w przypadku
GPAI.
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Miejsca po przecinku
Ustawić do 3 miejsc po przecinku. Ta cecha jest dostępna wyłącznie w przypadku GPAI.
Wartość minimalna/maksymalna
Ustawić wartości minimalne i maksymalne czujnika, np. w przypadku sygnału 4...20 mA — odpowiednią wartość pomiarową dla 4 mA i odpowiednią
wartość dla 20 mA.
Ta cecha nie jest dostępna w przypadku czujników podłączonych przez magistralę czujników MR (Modbus).
Współczynnik korekty i offset korekcyjny
Dzięki ustawieniu korekty zostają skompensowane systematyczne błędy sygnałów analogowych. Korektę otrzymuje się poprzez mnożenie współczynnika i sumy offsetu. Jako wartość graniczna dla korekty obowiązuje minimalna
i maksymalna wartość funkcji. Dla offsetu korekcyjnego nie ma ograniczeń.
Wielkość mierzona
Maks.

Współczynnik korekty
Offset korekcyjny
Min.

Min.

Maks.

Sygnał analogowy

Rysunek 166: Sygnał analogowy z charakterystyką liniową, współczynnik korekty <1 i offset korekcyjny

Współczynnik korekty
Ustawić współczynnik korekty (m) dla korekty wartości funkcji (x). Skorygowana wartość funkcji (y) odpowiada: y = (m * x) + t. Ta cecha jest dostępna
tylko dla wejść.
Offset korekcyjny
Ustawić offset (t) dla korekty wartości funkcji (x). Skorygowana wartość funkcji (y) odpowiada: y = (m * x) + t. Ta cecha jest dostępna tylko dla wejść.
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7.2.7 Kontrola wartości pomiarowych i stanu wejść i wyjść cyfrowych
Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy wartości pomiarowe
i stan wejść i wyjść cyfrowych są prawidłowe. Aby sprawdzić poszczególne
wartości pomiarowe, w razie potrzeby można użyć dodatkowego urządzenia
pomiarowego.
Aby wyświetlić wartości pomiarowe i stan wejść i wyjść cyfrowych, należy
postępować w następujący sposób:
1. Wybierz punkt menu Informacje > Sprzęt.
2. Wybieraj po kolei poszczególne podzespoły, sprawdzając wyświetlane
wartości pomiarowe oraz stan wejść i wyjść cyfrowych.
3. W przypadku błędów sprawdź obwód pomiarowy oraz okablowanie.

7.2.8 Kontrola pomiaru temperatury
Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy zmierzone temperatury są prawidłowe oraz czy czujniki temperatury są prawidłowo okablowane
oraz przyporządkowane do właściwych funkcji. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:
1. Wyświetlić przebieg temperatury [►Sekcja 8.4.3, Strona 384].
2. Zmierzyć temperatury w punktach pomiarowych za pomocą odpowiedniego przyrządu pomiarowego i porównać z wyświetlanymi temperaturami.
ð Temperatury muszą być zgodne; ze względu na tolerancje pomiarów
dozwolone są niewielkie odchylenia.
3. Jeżeli temperatury nie są zgodne, należy sprawdzić zgodność okablowania ze schematem połączeń. Sprawdzić konfigurację wejść analogowych
[►Sekcja 7.2.6, Strona 174]. Sprawdzić działanie czujników temperatury.

7.2.9 Sprawdzanie redundantnej rejestracji temperatury oleju
podobciążeniowego przełącznika zaczepów (opcjonalnie)
Urządzenie rejestruje temperaturę oleju podobciążeniowego przełącznika
zaczepów w sposób redundantny za pomocą 2 czujników. Jeżeli oba czujniki działają w sposób pożądany, urządzenie używa temperatury czujnika A do
funkcji nadzorczych. Jeżeli czujnik 1 ulegnie awarii, urządzenie wykorzysta
zmierzoną temperaturę czujnika 2 i wygeneruje komunikat o zdarzeniu.
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Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy redundantna rejestracja temperatury oleju podobciążeniowego przełącznika zaczepów działa prawidłowo.
1. Wyświetlić główny ekran wizualizacji.
ð Urządzenie pokazuje temperaturę oleju podobciążeniowego przełącznika zaczepów czujnika A.

Rysunek 167: Podobciążeniowy przełącznik zaczepów i napęd silnikowy

1 Temperatura oleju OLTC

2 Aktualna pozycja zaczepu, status
napędu silnikowego

3 Regulator napięcia

4 Statystyka przełączania, VAM

5 Komunikat stanu OLTC (komunikat
zbiorczy)

6 Komunikat o stanie filtra oleju

2. Zdjąć czujnik A.
ð Urządzenie pokazuje temperaturę oleju podobciążeniowego przełącznika zaczepów z czujnika B.
3. Zdjąć czujnik B.
ð Urządzenie nie pokazuje temperatury oleju podobciążeniowego przełącznika zaczepów.
4. Ponownie podłączyć czujniki A i B.
ð Redundantna rejestracja temperatury oleju podobciążeniowego przełącznika zaczepów została sprawdzona.
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7.3 Test działania napędu silnikowego ETOS® ED
OSTRZEŻENIE

Porażenie prądem elektrycznym!
Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń ciała przez napięcie
elektryczne!
► Zapewnić, aby napęd silnikowy został poprawnie przyłączony zgodnie z
dołączonymi schematami połączeń.
► Zapewnić, aby napięcie zasilające było dostosowane do parametrów
technicznych napędu silnikowego.
► Przed przeprowadzeniem kontroli zapewnić bezpieczeństwo dotykowe.
Musi być założona osłona przekładni obciążeniowej. Silnik i rama uchylna
muszą być zamknięte.
► Zapewnić prawidłowe sprzężenie napędu silnikowego i podobciążeniowego przełącznika zaczepów/beznapięciowego przełącznika zaczepów. W
każdej pozycji roboczej zagwarantować równość zaczepów między podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów/beznapięciowym przełącznikiem zaczepów i napędem silnikowym.
Jeśli jakiekolwiek aspekty opisanych testów nie są jasne, należy skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH (MR).

7.3.1 Sprawdzenie prawidłowego wyłączania
1. Przestawić napęd silnikowy, przesuwając przełącznik sterujący S3.
2. Sprawdzić, czy po zakończeniu operacji przełączania zaczepów wskazówka wskaźnika przełączenia zaczepów zatrzymuje się na szarym polu.
3. Wykonać ten test w obu kierunkach.

7.3.2 Sprawdzanie ograniczników mechanicznych i elektrycznych
podobciążeniowego/beznapięciowego przełącznika zaczepów i
napędu silnikowego
1. Napęd silnikowy włączyć przełącznikiem obrotowym S3 do przedostatniej
pozycji roboczej.
2. Otworzyć drzwi szafy sterowniczej i wyłączyć wyłącznik ochronny silnika
Q1 (pozycja O).
3. Napęd silnikowy przestawić korbą do ostatniej pozycji roboczej. Jeśli silnik
nie osiągnie ostatniej pozycji roboczej, sprawdzić sprzęg między podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów/beznapięciowym przełącznikiem
zaczepów a napędem silnikowym.
4. Napęd silnikowy przekręcać dalej korbą w tym samym kierunku, aż napęd
zablokuje się mechanicznie.
5. Napęd silnikowy przekręcić korbą z powrotem do pozycji środkowej
wskaźnika kroków przełączania.
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6. Ściągnąć korbę.
7. Włączyć wyłącznik ochronny silnika Q1 (pozycja I).
8. Sprawdzić, czy przy dalszym wysterowaniu przez S3 napęd silnikowy nie
uruchomi się w tym samym kierunku co w punkcie 1.
9. Kontrolę wykonać dla obu pozycji krańcowych.

7.3.3 Kontrola samoczynnego wyłączenia wyłącznika ochronnego
silnika
Aby sprawdzić samoczynne wyłączenie wyłącznika ochronnego silnika, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.
ü Wyłącznik ochronny silnika Q1 jest włączony (pozycja I).
1. Zewrzeć połączenie OFF (Wył.) przełącznika Q1 (X1:14 - X1:15), aby nastąpiło samoczynne wyłączenie wyłącznika ochronnego silnika.
ð Wyłącznik ochronny silnika samoczynnie się wyłączy (pozycja O). Jeśli
wyłącznik ochronny silnika nie wyłączy się samoczynnie, należy skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
2. Załączyć ponownie wyłącznik ochronny silnika (położenie I).
ð Samoczynne wyłączanie wyłącznika ochronnego silnika zostało sprawdzone.
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7.4 Test działania napędu silnikowego ETOS® TD
OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń ciała!
Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń ciała przez napięcie
elektryczne oraz niepoprawnie przeprowadzony montaż!
► Napęd silnikowy podłączyć zgodnie z dołączonymi schematami połączeń.
► Zapewnić bezpieczeństwo dotykowe; płyty osłonowe muszą być zamknięte.
W celu sprawdzenia działania napędu silnikowego należy postępować w następujący sposób:
1. Zsynchronizować napęd silnikowy [►Sekcja 8.6.7, Strona 479].
2. Przejechać napędem silnikowym do najniższej pozycji roboczej.
3. Ponownie przełączyć napęd silnikowy niżej.
ð Napęd silnikowy nie powinien się przełączać, gdyż stoi w położeniu
krańcowym.
4. Przejechać napędem silnikowym do najwyższej pozycji roboczej.
5. Ponownie przełączyć napęd silnikowy wyżej.
ð Napęd silnikowy nie powinien się przełączać, gdyż stoi w położeniu
krańcowym.
ð Test działania napędu silnikowego jest zakończony. Jeżeli podczas testu
działania wystąpi błąd, skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

7.5 Testy na transformatorze
Jeśli jakiekolwiek aspekty opisanych testów nie są jasne, należy skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH (MR).

7.5.1 Próby wysokonapięciowe transformatora
Przed próbami odporności transformatora na napięcie pioruna i skoki napięcia należy:
▪ Sprawdzić, czy przewód łączący między modułem uszczelniającym a szafą sterowniczą nie jest przerwany.
▪ Odłączyć szafę sterowniczą od sieci zasilania elektrycznego.
▪ Odłączyć przewód zasilający od szafy sterowniczej.
▪ Zwinąć przewód zasilający i umieścić go bezpiecznie bezpośrednio na
szafie sterowniczej.
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Przed przystąpieniem do prób wysokonapięciowych transformatora należy
uwzględnić następujące punkty:
▪ Upewnić się, że komora olejowa podobciążeniowego przełącznika zaczepów jest całkowicie napełniona płynem izolacyjnym.
▪ Upewnić się, że podobciążeniowy przełącznik zaczepów jest całkowicie
napełniony płynem izolacyjnym.
▪ Upewnić się, że wszystkie zabezpieczenia podobciążeniowego przełącznika zaczepów działają prawidłowo i są sprawne.
▪ Sprawdzić, przyłącza uziemienia na szafie sterowniczej i mocowaniu szafy sterowniczej pod kątem braku lakieru.
▪ Próby wysokonapięciowe przeprowadzać wyłącznie przy zamkniętych
drzwiach szafy sterowniczej.
▪ Aby uniknąć uszkodzeń w wyniku przepięcia, rozłączyć kabel czujnika i inne połączenia zewnętrzne z podzespołami elektronicznymi w szafie sterowniczej.
▪ Zamontować adapter izolatora przepustowego i osłonkę przyłącza pomiarowego izolatora przepustowego.
▪ Do podłączenia napięcia zasilającego szafy sterowniczej używać wyłącznie przewidzianych do tego wpustów kablowych w szafie sterowniczej.
▪ Wszystkie przewody przyłączeniowe uziemienia podłączyć do centralnego
punktu podłączenia (wykonanie odpowiedniego uziemienia referencyjnego).
▪ Przed rozpoczęciem prób wysokonapięciowych odłączyć wszystkie podzespoły elektroniczne. Przed testem izolacji okablowania odłączyć
wszystkie urządzenia o napięciu wytrzymywanym < 1000 V.
▪ Przed próbami wysokonapięciowymi odłączyć przewody używane do testowania, ponieważ działają one jak anteny.
▪ W miarę możliwości przewody pomiarowe i komunikacyjne poprowadzić
niezależnie od kabli energetycznych.
W razie wątpliwości na temat możliwych zagrożeń należy skontaktować się
z producentem.

7.5.2 Pomiary izolacji okablowania transformatora
Podczas pomiarów izolacji okablowania transformatora należy przestrzegać
następujących zasad:
Napęd silnikowy przeszedł fabryczny pomiar izolacji.
► Przed pomiarem izolacji okablowania transformatora należy odłączyć napęd od kontrolowanego obwodu, aby wykluczyć zwiększone obciążenie
podzespołów zamontowanych w napędzie silnikowym.
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7.6 Transport transformatora do miejsca eksploatacji
Jeśli do transportu transformatora konieczne jest zdemontowanie napędu,
należy postępować w następujący sposób:
1. Zapewnić, aby napęd i podobciążeniowy przełącznik zaczepów znajdowały się w pozycji regulacyjnej.
2. Zdemontować napęd.
3. Przy odłączonym podobciążeniowym przełączniku zaczepów nie uruchamiać napędu i nie przekręcać wału wyjściowego.
4. Nie uruchamiać odłączonego podobciążeniowego przełącznika zaczepów
i nie przekręcać jego wału napędowego.
5. Napęd przetransportować na miejsce montażu w oryginalnym opakowaniu MR.
6. Napęd i wał napędowy zamontować na transformatorze w miejscu montażu.

7.7 Uruchomienie transformatora w miejscu montażu
UWAGA

Uszkodzenia urządzenia!
Uszkodzenie urządzenia przez skropliny w szafie sterowniczej.
► Zawsze szczelnie zamykać szafę sterowniczą.
► W przypadku przestojów wynoszących ponad 8 tygodni przed pierwszym
uruchomieniem lub przerw w eksploatacji wynoszących ponad 2 tygodnie
należy zainstalować w szafie sterowniczej ogrzewanie antykondensacyjne i je uruchomić. Jeśli nie będzie takiej możliwości, włożyć do szafy sterowniczej odpowiednią ilość środka osuszającego (bezkrzemowego).

UWAGA

Możliwość uszkodzenia podobciążeniowego przełącznika zaczepów i napędu silnikowego!
Nieprawidłowe korzystanie z przetwornika położenia może spowodować
uszkodzenie podobciążeniowego przełącznika zaczepów i napędu silnikowego.
► Do przyłączy w module przetwornika położenia można podłączać wyłącznie obwody wymienione w rozdziale Parametry techniczne przetwornika
położenia [►Sekcja 12.3.2, Strona 550].
► Punkt przełączania przetwornika położenia w napędzie silnikowym nie
jest taki sam jak punkt przełączania przełącznika mocy. Zależy on od typu przełącznika mocy. Należy wziąć to pod uwagę podczas projektowania obwodów blokad między napędem silnikowym a wyposażeniem zewnętrznym (np. wyłącznikiem automatycznym transformatora).
► W związku z tym do sterowania, blokowania i monitorowania zewnętrznego należy zamiast zewnętrznego przetwornika położenia zastosować zestyk „Przełącznik zaczepów w użyciu” przedstawiony na schemacie połączeń.
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1. Uruchomić napęd silnikowy.
2. Zapewnić poprawne działanie napędu silnikowego.
3. Uruchomić transformator.
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8 Eksploatacja
W tym rozdziale opisano wszystkie funkcje i ustawienia urządzenia.

8.1 System
8.1.1 Nawiązywanie połączenia z wizualizacją (w przypadku CPU I /
CPU II)
Aby nawiązać połączenie z wizualizacją, można wykorzystać interfejs
ETH2.1 lub opcjonalny interfejs ETH2.2 podzespołu CPU I lub CPU II. Interfejsy nie korzystają z serwera DHCP, dlatego należy nadać komputerowi
stały adres IP. Należy przy tym uwzględnić poniższy przykład konfiguracji:
Interfejs
Standardowy

Konfiguracja
ETH2.1

Adres IP: 192.168.165.1 (bez możliwości ustawienia)

PC

Adres IP: 192.168.165.100
Maska podsieci: 255.255.255.0

Opcjonalnie

ETH2.2

Adres IP: 192.0.1.230 (ustawienie fabryczne)
[►Sekcja 8.1.4, Strona 193]
Maska podsieci: 255.255.255.0

PC

Adres IP: 192.0.1.100
Maska podsieci: 255.255.255.0

Tabela 37: Przykład konfiguracji interfejsów

Wymagania systemowe
Aby uzyskać dostęp do wizualizacji internetowej, potrzebny jest komputer z
przeglądarką obsługującą HTML5. Wyświetlanie jest zoptymalizowane dla
poniższych przeglądarek:
▪ Microsoft Edge
▪ Google Chrome™
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Aby nawiązać połączenie, należy wykonać następujące czynności:
1. Połącz komputer z urządzeniem kablem ethernetowym (wtyk RJ45) przez
interfejs ETH2.1 lub ETH2.2.

Rysunek 168: Nawiązywanie połączenia przez interfejs ETH2.1 lub ETH2.2

2. Przypisz komputerowi PC jednoznaczny adres IP pochodzący z tej samej
podsieci co urządzenie (np. ETH2.1: 192.168.165.100).
3. Wprowadź w przeglądarce na komputerze PC adres IP wizualizacji (np.
ETH2.1: http://192.168.165.1, w przypadku aktywnego szyfrowania
SSL https://192.168.165.1).
ð Wywołana zostanie wizualizacja.

8.1.2 Nawiązywanie połączenia z wizualizacją (w przypadku CPU/COMETH)
Aby nawiązać połączenie z wizualizacją, należy połączyć się z komputerem
przez interfejs X2 lub X3 podzespołu CPU. Interfejs nie korzysta z serwera
DHCP, dlatego należy nadać komputerowi stały adres IP. Należy przy tym
uwzględnić poniższy przykład konfiguracji:
Interfejs
Standardowy

Konfiguracja
CPU-X2

Adres IP: 192.168.165.1 (bez możliwości
ustawienia)

PC

Adres IP: 192.168.165.100
Maska podsieci: 255.255.255.0

Opcjonalnie

CPU-X3

Adres IP: 192.0.1.230 (ustawienie fabryczne) [►Sekcja 8.1.4, Strona 193]

PC

Adres IP: 192.0.1.100
Maska podsieci: 255.255.255.0

Tabela 38: Przykład konfiguracji interfejsów
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Wymagania systemowe
Aby uzyskać dostęp do wizualizacji internetowej, potrzebny jest komputer z
przeglądarką obsługującą HTML5. Wyświetlanie jest zoptymalizowane dla
poniższych przeglądarek:
▪ Microsoft Edge
▪ Google Chrome™
Aby nawiązać połączenie, należy wykonać następujące czynności:

CP - 8050

1. Połączyć komputer z kablem ethernetowym (wtyk RJ45) przez interfejs
CPU-X2 lub CPU-X3.

RS-232

SICAM A8000

X5

RS-485

X4

ETH
X3

RY

ER

ETH
X2

6
5
4
3
2
1

X1

Rysunek 169: Przykład nawiązywania połączenia przez interfejs CPU-X2

2. Przydzielić komputerowi jednoznaczny adres IP z tej samej podsieci co
urządzenie (np. 192.168.165.100).
3. Wprowadzić na komputerze w przeglądarce adres IP wizualizacji
(http://192.168.165.1, w przypadku aktywnego szyfrowania SSL
https://192.168.165.1).
ð Wywołana zostanie wizualizacja.

188

ETOS®

7815063/06 PL

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

8 Eksploatacja

Opcjonalny podzespół COM-ETH
Jeśli urządzenie jest wyposażone w opcjonalny podzespół COM-ETH, połączenie z wizualizacją można nawiązać przez różne interfejsy. Interfejsy nie
korzystają z serwera DHCP, dlatego należy nadać komputerowi stały adres
IP. Należy przy tym uwzględnić poniższy przykład konfiguracji:
Interfejs

Konfiguracja

Standardowy

CPU-X3
COM-ETH-X4

Adres IP: 192.0.1.230 (ustawienie fabryczne) [►Sekcja 8.1.4, Strona 193]

PC

Adres IP: 192.0.1.100
Maska podsieci: 255.255.255.0

Opcjonalnie

COM-ETH-X2
COM-ETH-X3

Adres IP: 192.168.165.1 (bez możliwości
ustawienia)

PC / MControl

Adres IP: 192.168.165.100
Maska podsieci: 255.255.255.0

Tabela 39: Przykład konfiguracji interfejsów

8.1.3 Ogólne
W tym punkcie menu można ustawiać parametry ogólne.
8.1.3.1 Ustawianie ogólnych funkcji urządzenia
Za pomocą poniższych parametrów można ustawić ogólne funkcje urządzenia.
Ustawienia

Parametr

Ogólne

Nazwa

Wartość

Język

Polski

Asystent uruchomienia

Tak

Automatyczne wylogowanie

Wył.

Home

Zdarzenia

Czas do automatycznego wylogowania 15.0 min
Wskaźnik wartości pomiarowych

Wartości pierwotne

Oznaczenie transformatora

Transformator

Zachowanie w trybie zdalnym

Sprzęt i SCADA

Interfejs USB

Wył.

Aktywowanie dostępu użytkownika...

Aktywowany

Agent SNMP

Wył.

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

14.04.2020 14:22

Ustawienia

Rysunek 170: Ogólne

► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > System > Informacje
ogólne.
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Asystent uruchomienia
Za pomocą tego parametru można ustawić, czy Asystent uruchomienia
[►Sekcja 7.2.4, Strona 172] ma zostać wywołany automatycznie przy ponownym uruchomieniu urządzenia.
Wskaźnik wartości pomiarowych
Za pomocą tego parametru można ustawić, czy wyświetlane wartości pomiarowe oraz parametry regulacji mają się odnosić do strony pierwotnej czy
wtórnej przekładników pomiarowych.
Oznaczenie transformatora
Za pomocą tego parametru można wprowadzić oznaczenie transformatora
w celu identyfikacji. Oznaczenie transformatora jest wyświetlane na głównym
ekranie wizualizacji.
Charakterystyka pracy zdalnej
Za pomocą tego parametru można ustawić charakterystykę pracy urządzenia w trybie zdalnym. Zależnie od konfiguracji urządzenia można następująco ustawiać charakterystykę pracy zdalnej.
▪ Za pośrednictwem wizualizacji (opcjonalnie)
▪ Ustawianie za pośrednictwem wejść cyfrowych (opcjonalnie)
Można wybrać następujące ustawienia:
Ustawienie

Opis

Tylko sprzęt

Urządzenie akceptuje polecenia przez wejścia cyfrowe.

Tylko SCADA

Urządzenie akceptuje polecenia przez system sterowania SCADA.

Sprzęt i SCADA

Urządzenie akceptuje polecenia przez wejścia cyfrowe i system sterowania SCADA.

Tabela 40: Wybór charakterystyki pracy zdalnej

Interfejs USB
Za pomocą tego parametru można dezaktywować interfejs USB. Można wybrać następujące opcje:
▪ Wł.: interfejs USB jest aktywny
▪ Wył.: interfejs USB nieaktywny
Protokół centrali
Za pomocą tego parametru można ustawić, który protokół centrali ma zostać
użyty przez urządzenie.
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8.1.3.2 Ustawianie automatycznego wylogowania
Można ustawić automatyczne wylogowanie zalogowanego użytkownika po
określonym czasie braku aktywności.
To ustawienie obowiązuje dla wszystkich użytkowników. Jeżeli dla użytkownika aktywowana została funkcja Automatyczne logowanie [►Sekcja
8.1.18.3, Strona 262], ten użytkownik nie zostanie automatycznie wylogowany.
Ustawienia

Parametr

Ogólne

Nazwa

Wartość

Język

Polski

Asystent uruchomienia

Tak

Automatyczne wylogowanie

Wył.

Home

Zdarzenia

Czas do automatycznego wylogowania 15.0 min
Wskaźnik wartości pomiarowych

Wartości pierwotne

Oznaczenie transformatora

Transformator

Zachowanie w trybie zdalnym

Sprzęt i SCADA

Interfejs USB

Wył.

Aktywowanie dostępu użytkownika...

Aktywowany

Agent SNMP

Wył.

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

14.04.2020 14:22

Ustawienia

Rysunek 171: Ogólne

► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > System > Informacje
ogólne.
Automatyczne wylogowanie
Za pomocą tego parametru można aktywować automatyczne wylogowanie.
Czas do automatycznego wylogowania
Za pomocą tego parametru można ustawić czas, po którym użytkownik zostanie automatycznie wylogowany w przypadku braku aktywności.
8.1.3.3 Aktywowanie/dezaktywowanie dostępu użytkownika do serwisu
Urządzenie jest wyposażone w funkcję dostępu użytkownika do serwisu
technicznego Maschinenfabrik Reinhausen GmbH. Ten dostęp służy do diagnostyki błędów i usuwania błędów w razie usterek urządzenia. Dostęp użytkownika do serwisu należy aktywować tylko z ograniczeniem na czas usuwania usterek, aby zapewnić bezpieczeństwo IT.
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Jeżeli dostęp użytkownika do serwisu zostanie dezaktywowany i zagubione
zostanie hasło dla roli administratora, nie będzie możliwości jego zresetowania. W przypadku zagubienia hasła administratora należy przywrócić
urządzenie do ustawień fabrycznych. Wszystkie informacje (parametry, wartości pomiarowe itd.) zapisane na urządzeniu zostaną przy tym utracone.
Ustawienia

Parametr

Ogólne

Nazwa

Wartość

Język

Polski

Asystent uruchomienia

Tak

Automatyczne wylogowanie

Wył.

Home

Zdarzenia

Czas do automatycznego wylogowania 15.0 min
Wskaźnik wartości pomiarowych

Wartości pierwotne

Oznaczenie transformatora

Transformator

Zachowanie w trybie zdalnym

Sprzęt i SCADA

Interfejs USB

Wył.

Aktywowanie dostępu użytkownika...

Aktywowany

Agent SNMP

Wył.

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

14.04.2020 14:22

Ustawienia

Rysunek 172: Ogólne

Do ustawienia parametru konieczna jest rola administratora.
W stanie fabrycznym można zalogować się jako administrator w następujący
sposób:
▪ Nazwa użytkownika: admin
▪ Hasło: admin
1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > System > Informacje
ogólne.
2. Ustawić parametr.
3. Uruchomić urządzenie ponownie, aby zastosować zmianę.
Aktywowanie dostępu użytkownika do serwisu
Za pomocą tego parametru można aktywować lub dezaktywować dostęp
użytkownika do serwisu.
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8.1.3.4 Ustawianie SNMP
Urządzenie obsługuje protokół zarządzania siecią SNMP (SNMPv1 i
SNMPv2c). Protokół wykorzystuje port 161/UDP. Aby korzystać z SNMP,
należy aktywować agenta SNMP.
Ustawienia

Parametr

Ogólne

Nazwa

Wartość

Język

Polski

Asystent uruchomienia

Tak

Automatyczne wylogowanie

Wył.

Home

Zdarzenia

Czas do automatycznego wylogowania 15.0 min
Wskaźnik wartości pomiarowych

Wartości pierwotne

Oznaczenie transformatora

Transformator

Zachowanie w trybie zdalnym

Sprzęt i SCADA

Interfejs USB

Wył.

Aktywowanie dostępu użytkownika...

Aktywowany

Agent SNMP

Wył.

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

14.04.2020 14:22

Ustawienia

Rysunek 173: Ogólne

1. Wybierz kolejno z menu Ustawienia > Parametry > System > Ogólne.
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Agent SNMP
Za pomocą tego parametru można aktywować lub dezaktywować agenta
SNMP. Po zmianie ustawienia należy ponownie uruchomić urządzenie.

8.1.4 Konfiguracja sieci
W tym punkcie menu można konfigurować interfejsy sieciowe podzespołu
CPU.
Parametry ETH 1 można ustawiać tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyposażone w opcjonalne połączenie z systemem sterowania przez Ethernet (TCP/
IP):
▪ IEC 61850
▪ IEC 60870-5-104
▪ Modbus (typ Modbus TCP aktywny)
▪ DNP3 (rodzaj przesyłania DNP3 TCP aktywny)
▪ MQTT
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Parametry ETH 2.2 można ustawiać tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyposażone w opcjonalny interfejs wizualizacji.
Ustawienia

Parametr

Ustawienia...owe

Nazwa

Wartość

Adres IP Eth 1

192.168.10.254

Maska podsieci Eth 1

255.255.255.0

Adres bramy Eth 1

0.0.0.0

Adres docelowy bramy Eth 1

0.0.0.0

Adres IP Eth 2.2

192.0.1.230

Maska podsieci Eth 2.2

255.255.255.0

Adres bramy Eth 2.2

0.0.0.0

Adres docelowy bramy Eth 2.2

0.0.0.0

Zezwolenie wizualizacji

Tylko ETH 2.x

Szyfrowanie SSL/TLS

Wył.

Wersja TLS

>= 1.0

PL

CHANGE

REBOOT

admin

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

01.03.2021 12:00

Ustawienia

Rysunek 174: Ustawienia sieciowe

► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > System > Ustawienia
sieciowe.
Adres IP ETH 1/ETH 2.2
Za pomocą tego parametru można przypisać do urządzenia adres IP.
Do wizualizacji internetowej i SCADA (opcjonalnie) należy każdorazowo
przypisać adresy IP w różnych podsieciach. W przeciwnym razie ustanowienie połączenia nie będzie możliwe.

Maska podsieci ETH 1/ETH 2.2
Za pomocą tego parametru można ustawić maskę podsieci.
Koniecznie wprowadź prawidłową maskę podsieci inną niż 0.0.0.0, ponieważ w przeciwnym razie nie będzie można nawiązać połączenia z urządzeniem.

Adres bramy ETH 1/ETH 2.2
Za pomocą tego parametru można ustawić adres IP bramki.
W przypadku ustawienia wartości 0.0.0.0 nie będzie używana żadna bramka.

Bramka ETH 1/ETH 2.2 adres docelowy
Za pomocą tego parametru można ustawić adres IP docelowej bramki.
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Zezwolenie wizualizacji
Za pomocą tego parametru można ustawić, przez które interfejsy możliwy
jest dostęp do wizualizacji:
▪ Tylko ETH 2.x
▪ ETH 1 i ETH 2.x
Ten parametr można ustawiać tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyposażone
w opcjonalne połączenie systemu sterowania przez Ethernet (TCP/IP) i
opcjonalny interfejs do wizualizacji.

Szyfrowanie SSL/TLS
Za pomocą tego parametru można ustawić, czy dostęp do wizualizacji ma
być realizowany przez połączenie szyfrowane SSL/TLS.
Wersja TLS
Za pomocą tego parametru można ustawić akceptowane wersje TLS. Aby
ustanowić szyfrowane połączenie z wizualizacją, należy użyć akceptowanej
wersji TLS. Można wybrać następujące opcje:
Opcja

Akceptowane wersje TLS

>= 1.0

▪ 1.0
▪ 1.1
▪ 1.2

>= 1.1

▪ 1.1
▪ 1.2

>= 1.21)

▪ 1.2

Tabela 41: Wersja TLS
1)

Ta opcja może być wybrana tylko wtedy, gdy wersja TLS jest obsługiwana
przez podłączone urządzenie peryferyjne.
Aktywacja DNS (opcjonalnie)
Ten parametr służy do aktywacji DNS w celu przydzielania adresów. Aby zastosować protokół MQTT, można opcjonalnie utworzyć połączenie z serwerem MQTT przez serwer DNS. Należy także ustawić niezbędne parametry
protokołu MQTT [►Sekcja 8.1.5, Strona 196].
Serwer DNS (opcjonalnie)
Za pomocą parametru można ustawić adres IP serwera DNS.
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8.1.5 MQTT
W tym punkcie menu można aktywować i konfigurować protokół wiadomości
MQTT . W tym celu należy za pomocą portu ETH 1 lub ETH2.x w podzespole CPU połączyć urządzenie przez Ethernet z serwerem MQTT (Broker). Należy pamiętać, że urządzenie tylko wysyła wiadomości (publish). Odbiór wiadomości nie jest aktywny.
Urządzenie jest fabrycznie przygotowane do komunikacji z serwerem TESSA®.

Istnieją 2 możliwości skonfigurowania protokołu:
▪ Przez adres IP serwera MQTT:
– Wprowadzić adres IP jako adres brokera.
– Nie są wymagane ustawienia serwera DNS.
▪ Przez serwer DNS:
– Skonfigurować serwer DNS w punkcie menu „Ustawienia sieciowe“.
– Wprowadzić URL jako adres brokera.
Ustawienia

Parametr

MQTT

Nazwa

Wartość

Aktywacja MQTT

Wył.

Home

Adres brokera
Port brokera

8883

Zdarzenia

Nazwa użytkownika klienta
Hasło
Szyfrowanie SSL/TLS

Wył.

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

23.09.2020 09:23

Ustawienia

Rysunek 175: MQTT

ü W przypadku użycia URL przy brokerze ewentualnie wpisać adres IP
[►Strona 195] serwera DNS i aktywować [►Strona 195].
ü Jeśli nie ma serwera DNS, podać adres IP [►Strona 194] serwera MQTT.
► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > System > MQTT.
Aktywacja MQTT
Tym parametrem można aktywować przekazywanie komunikatów do serwera MQTT (broker).
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Adres brokera
W przypadku użycia adresu URL można za pomocą parametru podać nazwę domeny serwera MQTT (broker). W przeciwnym wypdku można wpisać
adres IP serwera MQTT.
Port brokera
Za pomocą tego parametru można ustawić port serwera MQTT (Broker).
Standardowo używane są następujące porty:
▪ 8883 (SSL/TLS)
▪ 1883
Nazwa użytkownika klienta (opcjonalnie)
Za pomocą tego parametru można ustawić nazwę użytkownika klienta w celu uwierzytelnienia na brokerze. Przy zastosowaniu uwierzytelnienia należy
odpowiednio skonfigurować brokera.
Hasło (opcjonalnie)
Za pomocą tego parametru można ustawić hasło do uwierzytelnienia na brokerze. Przy zastosowaniu uwierzytelnienia należy odpowiednio skonfigurować brokera.
Szyfrowanie SSL/TLS
Za pomocą tego parametru można ustawić, czy transfer danych ma być realizowany przez połączenie szyfrowane SSL/TLS.
Należy pamiętać, że szyfrowany transfer danych nie funkcjonuje, gdy stosowany jest mechanizm SSL proxy.

8.1.6 Ustawianie czasu urządzenia
Czas urządzenia można ustawić ręcznie lub zsynchronizować automatycznie przy użyciu serwera czasu. W tym celu należy połączyć urządzenie
z serwerem czasu przez Ethernet.
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Można jednocześnie używać SNTP i PTP. W takim przypadku czas PTP będzie sprawdzany w trybie slave.
Ustawienia

Parametr

Synchroniz...asu

Nazwa

Wartość

Synchronizacja czasu przez SNTP

Wył.

Synchronizacja czasu przez SNTP

Wył.

Serwer czasu SNTP

0.0.0.0

Interwał synchronizacji

60 s

HopsPTP-Hops

1

Wersja PTP

IEEE 1588-2008

Interfejs PTP

ETH 2.x

Autom. czas letni/zimowy

Wył.

Strefa czasowa

UTC +01:00

Strefa czasowa

(UTC+01:00) Amster., Berlin, B

Home

Zdarzenia

Informacje

Aktywowanie drugiego serwera czasu Wył.
Serwer czasu SNTP 2

PL

CHANGE

Rejestrator

0.0.0.0

REBOOT

admin

23.09.2020 09:23

Ustawienia

Rysunek 176: Synchronizacja czasu

► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > System > Synchronizacja czasu.
Synchronizacja czasu przez SNTP
Ten parametr umożliwia aktywowanie synchronizacji czasu przez serwer
czasu SNTP .
Serwer czasu SNTP
Za pomocą tego parametru można podać adres IP serwera czasu SNTP. Jeżeli używany jest serwer czasu, urządzenie stosuje czas serwera czasu jako
czas systemowy.
Należy koniecznie podać prawidłowy adres serwera czasu inny niż 0.0.0.0,
ponieważ w przeciwnym razie nie będzie można nawiązać połączenia
z urządzeniem.

Interwał synchronizacji
Za pomocą tego parametru można ustawić, z jaką częstotliwością urządzenie będzie sprawdzało czas na serwerze czasu.
Automatyczny czas letni/czas zimowy
Za pomocą tego parametru można aktywować automatyczne przestawianie
pomiędzy czasem letnim i zimowym (czas normalny). W zależności od ustawionej strefy czasowej (regionu) urządzenie automatycznie przełącza się
w zadanych dniach pomiędzy czasem letnim a zimowym.
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Strefa czasowa
Jeżeli informacje o czasie są przekazywane do urządzenia przez usługę sieciową (SNTP lub SCADA), to ten czas jest przesyłany w zależności od ustawionego czasu odniesienia. Aby dostosować czas urządzenia do czasu lokalnego, za pomocą tego parametru można ustawić różnicę czasu względem UTC.
Przykład:
Region

Różnica czasu względem UTC

Mumbaj, Indie

UTC +5:30 godz.

Pekin, Chiny

UTC +8:00 godz.

Brasilia, Brazylia

UTC -3:00 godz.

Tabela 42: Różnica czasu względem UTC (Coordinated Universal Time)

Czas
Za pomocą tego parametru można ręcznie ustawić datę i godzinę.
Serwer czasu SNTP 2 (opcjonalnie)
Za pomocą tego parametru można opcjonalnie wprowadzić adres IP drugiego serwera czasu.
Synchronizacja czasu przez PTP
Ten parametr umożliwia aktywowanie synchronizacji czasu przez PTP Serwer czasu.

HopsPTP-Hops
Za pomocą tego parametru można wprowadzić liczbę odcinków sieci między
urządzeniem master i slave. Można ustawić do 16 odcinków.
Wersja PTP
Za pomocą tego parametru można wybrać wersję PTP.
▪ Wersja PTP 1 (IEEE 1588-2002)
▪ Wersja PTP 2 (IEEE 1588-2008)
Interfejs PTP
Za pomocą tego parametru można wybrać interfejs, którego urządzenie ma
używać do PTP.
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8.1.7 Konfiguracja Syslog
Urządzenie obsługuje przekazywanie komunikatów dziennika z użyciem protokołu Syslog zgodnie ze standardem RFC 5424 i RFC 3164.
Ustawienia

Parametr

Syslog

Nazwa

Wartość

Aktywacja Syslog

Wył.

Standard Syslog

RFC 5425

Serwer Syslog

0.0.0.0

Port serwera Syslog

6514

Home

Zdarzenia

Czas opóźnienia ponownego łączeni... 10 s
Nazwa urządzenia

m200

Waga Emergency

Wył.

Waga Alert

Wył.

Waga Critical

Wył.

Waga Error

Wył.

Waga Warning

Wył.

Waga Notice

Wył.

Waga Info

Wył.

PL

CHANGE

REBOOT

admin

Informacje

Rejestrator

31.01.2020 09:54

Ustawienia

Rysunek 177: Syslog

► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > System > Syslog.
Aktywacja Syslog
Za pomocą tego parametru można aktywować przekazywanie komunikatów
Syslog przez urządzenie.
Standard Syslog
Za pomocą tego parametru można ustawić metodę przekazywania oraz format komunikatów Syslog. Można wybrać następujące opcje:
Standard

Transport

Format komunikatów

RFC 5425 (zalecany)

TLS

RFC 5424

RFC 5426

UDP

RFC 6587

TCP

RFC 3164

UDP

RFC 3164

Tabela 43: Standard Syslog

Jeżeli używany jest standard RFC 5245 (TLS), należy zaimportować certyfikat Root i certyfikat klienta z przynależnym kluczem serwera Syslog. W tym
celu należy zapoznać się z punktem Import danych [►Sekcja 8.1.21.2,
Strona 272].
Serwer Syslog
Za pomocą tego parametru można ustawić adres IP serwera Syslog.
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Port serwera Syslog
Za pomocą tego parametru można ustawić port serwera Syslog.
Czas opóźnienia ponownego łączenia
Za pomocą tego parametru można ustawić, po jakim czasie urządzenie ponownie nawiąże połączenie, jeżeli wcześniej połączenie zostało przerwane
lub nie udało się przesłać komunikatu Syslog (tylko w przypadku TCP lub
TLS).
Nazwa urządzenia
Za pomocą tego parametru można ustawić nazwę urządzenia, która posłuży
do identyfikacji urządzenia na serwerze Syslog.
Poziom ważności
Ta opcja pozwala określić, które komunikaty Syslog będzie przesyłać urządzenie. W tym celu można można aktywować lub dezaktywować komunikaty
danego poziomu ważności.
Poziom ważności

Opis

Emergency

Systemu nie można używać.

Alert

Natychmiastowa potrzeba działania.

Critical

Stan krytyczny

Error

Stan błędu

Warning

Stan ostrzeżenia

Notice

Stan wskazówki

Info

Stan informacji

Debug

Stan debugowania

Tabela 44: Poziomy ważności

8.1.8 SCADA
W poniższym punkcie opisano sposób konfiguracji urządzenia do podłączenia do systemu sterowania (SCADA). Punkty danych można pobrać przy
użyciu Menedżera eksportu [►Sekcja 8.1.21, Strona 269].
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8.1.8.1 Konfiguracja IEC 61850 (opcjonalnie)
Aby zastosować protokół systemu sterowania IEC 61850, należy ustawić poniższe parametry. Należy przestrzegać instrukcji w punkcie Konfiguracja sieci [►Sekcja 8.1.4, Strona 193].
Ustawienia

Parametr

IEC 61850

Nazwa

Wartość

Nazwa IED

TAPCON

Identyfikator urządzenia

TAPCON

Punkt dostępu

MRTCAP

Edycja

Edycja 1

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

04.02.2020 11:14

Ustawienia

Rysunek 178: IEC 61850

► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > System > IEC 61850.
Nazwa IED
Za pomocą tego parametrumożna przydzielić do urządzenia nazwę IED
w celu identyfikacji urządzenia w sieci IEC 61850.
Identyfikator urządzenia
Za pomocą tego parametru można przydzielić do urządzenia identyfikator
w celu identyfikacji urządzenia w sieci IEC 61850.
Punkt dostępu
Za pomocą tego parametru można przydzielić do punktu dostępu nazwę
w sieci IEC-61850.
Edycja
Za pomocą tego parametru można przełączać się między edycją 1 i edycją 2
protokołu centrali IEC 61850.
Adres IP klienta 1...6
Za pomocą tych parametrów można ustawić adres IP klienta od 1 do 6.

202

ETOS®

7815063/06 PL

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

8 Eksploatacja

8.1.8.1.1 Pobieranie pliku ICD
Plik ICD można pobrać z urządzenia przez menedżera importu/eksportu
[►Sekcja 8.1.21, Strona 269]. W tym celu należy nawiązać połączenie
Ethernet między urządzeniem a komputerem.
8.1.8.1.2 Import pliku CID/SCD (opcjonalnie)
Podczas importu pliku CID lub SCD należy uwzględnić poniższe zasady.
Zaimportowany IED może się różnić od wyeksportowanego IED z TEMPLATE.icd tylko poniższymi elementami:
▪ Elementy zbioru danych można tworzyć w każdym LN
▪ Elementy sterowania raportem można tworzyć w LN, w których znajduje
się przynależny zbiór danych
▪ Adres IP (jeżeli go nie ma, zostanie zastosowany już ustawiony)
▪ Maska podsieci (jeżeli jej nie ma, zostanie zastosowana już ustawiona)
▪ Adres IP bramki (jeżeli go nie ma, zastosowany zostanie już ustawiony)
▪ Nazwa IED (IED name)
▪ Nazwa punktu dostępu (AccessPoint Attribut name)
▪ Nazwa urządzenia logicznego (LDevice Attribut inst)
Nie można dostosować OSI-PSEL, OSI-SSEL i OSI-TSEL.
Plik SCD może zawierać maksymalnie 45 IED. Import pliku SCD o pełnej objętości może trwać kilka minut. W pliku SCD powinny się znajdować tylko
wymagane IED.
Plik CID/SCD można zaimportować przez menedżera importu/eksportu. W
tym celu należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:
1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Import.
2. Wybrać i zaimportować żądany plik CID/SCD.
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8.1.8.2 Konfiguracja IEC 60870-5-101 (opcjonalnie)
Aby zastosować protokół systemu sterowania IEC 60870-5-101, należy
ustawić poniższe parametry.
Ustawienia

Parametr

IEC 60870-5-101

Nazwa

Wartość

Interfejs szeregowy

RS232

Prędkość transmisji

9600

Procedura transmisji

Niesymetryczne

Liczba oktetów adresu łącza

1

Adres łącza

1

Liczba oktetów adresu ASDU

1

Adres ASDU

1

Liczba oktetów adresu obiektu inf...

1

Liczba oktetów inicjacji transmis...

1

Liczba bitów danych

8

Parzystość

Parzyste

Liczba bitów stopu

1

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

Potwierdzenie w formie pojedyncze... Wył.

PL

CHANGE

REBOOT

admin

31.01.2020 13:05

Ustawienia

Rysunek 179: IEC60870-5-101

1. Wybierz kolejno z menu Ustawienia > Parametry > System
>IEC 60870-5-101 .
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Interfejs szeregowy
Za pomocą tego parametru można wybrać interfejs szeregowy do transmisji
danych. Można wybrać następujące opcje:
▪ RS232
▪ RS485
Prędkość transmisji
Za pomocą tego parametru można ustawić prędkość transmisji w bodach w
interfejsie szeregowym. Można wybrać następujące opcje:
▪ 9600 bodów
▪ 19 200 bodów
▪ 38 400 bodów
▪ 57 600 bodów
▪ 115 200 bodów

204

ETOS®

7815063/06 PL

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

8 Eksploatacja

Procedura transmisji
Za pomocą tego parametru można ustawić procedurę transmisji. Można wybrać następujące opcje:
▪ Transmisja niesymetryczna
▪ Transmisja symetryczna
Liczba oktetów adresu łącza
Za pomocą tego parametru można ustawić, ile oktetów przewidziano dla adresu łącza.
Adres łącza
Za pomocą tego parametru można ustawić adres łącza.
Liczba oktetów adresu ASDU
Za pomocą tego parametru można ustawić, ile oktetów przewiedziano dla
adresu ASDU.
Adres ASDU
Za pomocą tego parametru można ustawić adres ASDU.
Liczba oktetów adresu obiektu informacyjnego
Za pomocą tego parametru można ustawić, ile oktetów przewidziano dla adresu obiektu informacyjnego.
Liczba oktetów inicjacji transmisji
Za pomocą tego parametru można ustawić, ile oktetów przewidziano dla inicjacji transmisji.
Liczba bitów danych
Za pomocą tego parametru można ustawić liczbę bitów danych.
Parzystość
Za pomocą tego parametru można ustawić parzystość. Można wybrać następujące opcje:
▪ Brak
▪ Parzyste
▪ Nieparzyste
Liczba bitów stopu
Za pomocą tego parametru można ustawić liczbę bitów zatrzymania.
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Potwierdzenie w formie pojedynczego znaku ASDU
Za pomocą tego parametru można ustawić, czy potwierdzenie zostanie
przesłane jako pojedynczy znak zamiast pełnej wiadomości. Potwierdzenie
w formie pojedynczego znaku jest możliwe wyłącznie do sprawdzania danych klasy 2 (Class 2 Request).
Kontrola bitu RES
Za pomocą tego parametru można ustawić, czy urządzenie będzie sprawdzać bit RES (Reserved Bit) w panelu sterowania. Można wybrać następujące opcje:
Opcja

Opis

Wł.

Wiadomości urządzenia master z bitem RES = 1 są odrzucane przez urządzenie.

Wył.

Wiadomości urządzenia master z bitem RES = 1 są akceptowane przez urządzenie.

Tabela 45: Kontrola bitu RES

Optymalizacja sekwencji ASDU
Za pomocą tego parametru można ustawić, według jakiej metody wykonywana będzie optymalizacja typów ASDU. Norma pozwala na optymalizacje,
aby w jednym telegramie przesyłać kilka zmian wartości w jednej sekwencji
rosnących adresów obiektów informacyjnych. Jest to pokazywane przez bit
sekwencji. Wybór, dla których typów ASDU jest dozwolona ta optymalizacja,
zależy od wydania normy.
Można wybrać następujące opcje:
Opcja

Opis

Brak

Urządzenie nie wykonuje optymalizacji typu ASDU.

Ed. 1

Optymalizacja zgodnie z IEC 60870 edycja 1 (typ 1, 3, 9,
11, 21, 126).

Ed. 1 Poprawka 2

Optymalizacja zgodnie z IEC 60870 edycja 1, poprawka
2 (typ 1, 3, 9, 11, 13, 15 21, 126).

Ed. 2

Optymalizacja zgodnie z IEC 60870 edycja 2 (typ 1, 3, 5,
7, 9, 11, 13, 15, 20, 21, 126).

Tabela 46: Optymalizacja sekwencji ASDU
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Czas odniesienia
Za pomocą tego parametru można ustawić, jaki czas będzie przesyłany
przez system sterowania. Urządzenie wykorzystuje tę informację do synchronizacji czasu [►Sekcja 8.1.6, Strona 197]. Można wybrać następujące
opcje:
Opcja

Opis

Lokalny

System sterowania przesyła czas lokalny.
Wskazówka: jeżeli jest stosowana ta opcja, należy dezaktywować automatyczne przełączanie między czasem
letnim i zimowym [►Strona 198]. W przeciwnym razie
urządzenie będzie wykorzystywać nieprawidłowy czas.

UTC

System sterowania przesyła czas jako UTC. Urządzenie
oblicza czas lokalny na podstawie czasu UTC i ustawionej strefy czasowej [►Strona 199].

Tabela 47: Czas odniesienia

8.1.8.3 Konfiguracja IEC 60870-5-103 (opcjonalnie)
Aby zastosować protokół systemu sterowania IEC 60870-5-103, należy
ustawić poniższe parametry.
Ustawienia

Parametr

IEC 60870-5-103

Nazwa

Wartość

Interfejs szeregowy

RS232

Prędkość transmisji

9600

Adres ASDU

1

Liczba bitów danych

8

Parzystość

Parzyste

Liczba bitów stopu

1

Kompatybilność DFC

Standardowy

Czas odniesienia

UTC

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

31.01.2020 13:05

Ustawienia

Rysunek 180: IEC60870-5-103

1. Wybierz kolejno z menu Ustawienia > Parametry > System
>IEC 60870-5-103 .
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
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Interfejs szeregowy
Za pomocą tego parametru można wybrać interfejs szeregowy do transmisji
danych. Można wybrać następujące opcje:
▪ RS232
▪ RS485
Prędkość transmisji
Za pomocą tego parametru można ustawić prędkość transmisji w bodach w
interfejsie szeregowym. Można wybrać następujące opcje:
▪ 9600 bodów
▪ 19 200 bodów
▪ 38 400 bodów
▪ 57 600 bodów
▪ 115 200 bodów
Adres ASDU
Za pomocą tego parametru można ustawić adres ASDU.
Liczba bitów danych
Za pomocą tego parametru można ustawić liczbę bitów danych.
Parzystość
Za pomocą tego parametru można ustawić parzystość. Można wybrać następujące opcje:
▪ Brak
▪ Parzyste
▪ Nieparzyste
Liczba bitów stopu
Za pomocą tego parametru można ustawić liczbę bitów zatrzymania.
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Kompatybilność DFC
Za pomocą tego parametru można ustawić, w jaki sposób urządzenie będzie
wykorzystywać bit DFC (Data Flow Control) w panelu sterowania. Można
wybrać następujące opcje:
Opcja

Opis

Standard

Urządzenie ustawia bit DFC w każdej odpowiedzi na polecenie. W ten sposób urządzenie wskazuje, że urządzenie master nie może wysyłać żadnych kolejnych poleceń.
Urządzenie master musi zareagować na bit ACD (Access Demand) i odebrać odpowiedź na polecenie, np.
przez sprawdzenie klasy danych 1 z kolejki oczekiwania
urządzenia slave.

Alternatywny

Urządzenie ustawia bit DFC w odpowiedzi, jeżeli zostało
odebrane drugie polecenie bez wcześniejszego przesłania zapytania o sprawdzenie danych klasy 1 przez urządzenie master.

Tabela 48: Kompatybilność DFC

Czas odniesienia
Za pomocą tego parametru można ustawić, jaki czas będzie przesyłany
przez system sterowania. Urządzenie wykorzystuje tę informację do synchronizacji czasu [►Sekcja 8.1.6, Strona 197]. Można wybrać następujące
opcje:
Opcja

Opis

Lokalny

System sterowania przesyła czas lokalny.
Wskazówka: jeżeli jest stosowana ta opcja, należy dezaktywować automatyczne przełączanie między czasem
letnim i zimowym [►Strona 198]. W przeciwnym razie
urządzenie będzie wykorzystywać nieprawidłowy czas.

UTC

System sterowania przesyła czas jako UTC. Urządzenie
oblicza czas lokalny na podstawie czasu UTC i ustawionej strefy czasowej [►Strona 199].

Tabela 49: Czas odniesienia
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8.1.8.4 Konfiguracja IEC 60870-5-104 (opcjonalnie)
Aby zastosować protokół systemu sterowania IEC 60870-5-104, należy
ustawić poniższe parametry. Należy przestrzegać instrukcji w punkcie Konfiguracja sieci [►Sekcja 8.1.4, Strona 193].
Ustawienia

Parametr

IEC 60870-5-104

Nazwa

Wartość

Port TCP

2404

Adres ASDU

1

Optymalizacja sekwencji ASDU

Brak

Czas odniesienia

UTC

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

31.01.2020 13:05

Ustawienia

Rysunek 181: IEC60870-5-104

► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > System > IEC
60870-5-104.
Port TCP
Za pomocą tego parametru można ustawić port TCP.
Adres ASDU
Za pomocą tego parametru można ustawić adres ASDU.
Optymalizacja sekwencji ASDU
Za pomocą tego parametru można ustawić, według jakiej metody wykonywana będzie optymalizacja typów ASDU. Norma pozwala na optymalizacje,
aby w jednym telegramie przesyłać kilka zmian wartości w jednej sekwencji
rosnących adresów obiektów informacyjnych. Jest to pokazywane przez bit
sekwencji. Wybór, dla których typów ASDU jest dozwolona ta optymalizacja,
zależy od wydania normy.
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Można wybrać następujące opcje:
Opcja

Opis

Brak

Urządzenie nie wykonuje optymalizacji typu ASDU.

Ed. 1

Optymalizacja zgodnie z IEC 60870 edycja 1 (typ 1, 3, 9,
11, 21, 126).

Ed. 1 Poprawka 2

Optymalizacja zgodnie z IEC 60870 edycja 1, poprawka
2 (typ 1, 3, 9, 11, 13, 15 21, 126).

Ed. 2

Optymalizacja zgodnie z IEC 60870 edycja 2 (typ 1, 3, 5,
7, 9, 11, 13, 15, 20, 21, 126).

Tabela 50: Optymalizacja sekwencji ASDU

Czas odniesienia
Za pomocą tego parametru można ustawić, jaki czas będzie przesyłany
przez system sterowania. Urządzenie wykorzystuje tę informację do synchronizacji czasu [►Sekcja 8.1.6, Strona 197]. Można wybrać następujące
opcje:
Opcja

Opis

Lokalny

System sterowania przesyła czas lokalny.
Wskazówka: jeżeli jest stosowana ta opcja, należy dezaktywować automatyczne przełączanie między czasem
letnim i zimowym [►Strona 198]. W przeciwnym razie
urządzenie będzie wykorzystywać nieprawidłowy czas.

UTC

System sterowania przesyła czas jako UTC. Urządzenie
oblicza czas lokalny na podstawie czasu UTC i ustawionej strefy czasowej [►Strona 199].

Tabela 51: Czas odniesienia

Adres IP klienta 1/2/3 (opcjonalnie)
W przypadku korzystania z funkcji „Multi-Client“ można za pomocą tych parametrów ustawiać adresy IP klientów SCADA. Urządzenie akceptuje wyłącznie polecenia przesyłane przez system sterowania od urządzeń końcowych o ustawionych tutaj adresach IP.
Należy pamiętać, że wszystkie urządzenia typu klient SCADA mają równe
uprawnienia do komunikowania się z urządzeniem, ponieważ urządzenie
nie realizuje żadnej priorytetyzacji poleceń. Jeżeli do urządzenia są przesyłane równocześnie polecenia od kilku klientów SCADA, urządzenie wykonuje ostatnio przesłane polecenie.
Adres IP partnera
Ten parametr umożliwia ustawienie adresu IP partnera.
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8.1.8.5 Konfiguracja Modbus (opcjonalnie)
Aby zastosować protokół systemu sterowania Modbus, należy w zależności
od wybranego typu Modbus ustawić odpowiednie parametry. Przestrzegać
instrukcji w punkcie Konfiguracja sieci [►Sekcja 8.1.4, Strona 193], jeżeli
używany będzie Modbus TCP.
Ustawienia

Parametr

Modbus

Nazwa

Wartość

Typ Modbus

RTU

Adres Modbus

1

Port TCP

502

Maksymalne połączenia TCP

10

TCP Keepalive

Wył.

Interfejs szeregowy

RS232

Prędkość transmisji

9600

Liczba bitów danych

8

Parzystość

Parzyste

Liczba bitów stopu

1

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

31.01.2020 13:05

Ustawienia

Rysunek 182: Modbus

► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > System > Modbus.
Typ Modbus
Za pomocą tego parametru można ustawić typ Modbus. Można wybrać następujące opcje:
▪ RTU
▪ TCP
▪ ASCII
Adres Modbus
Za pomocą tego parametru można ustawić adres Modbus.
Port TCP
Za pomocą tego parametru można ustawić port TCP.
Maksymalne połączenia TCP
Za pomocą tego parametru można ustawić maksymalną liczbę połączeń
TCP.
TCP Keepalive
Za pomocą tego parametru można aktywować/dezaktywować funkcję „TCP
Keepalive“.
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Interfejs szeregowy
Za pomocą tego parametru można wybrać interfejs szeregowy do transmisji
danych. Można wybrać następujące opcje:
▪ RS232
▪ RS485
Prędkość transmisji
Za pomocą tego parametru można ustawić prędkość transmisji w bodach w
interfejsie szeregowym. Można wybrać następujące opcje:
▪ 9600 bodów
▪ 19 200 bodów
▪ 38 400 bodów
▪ 57 600 bodów
▪ 115 200 bodów
Liczba bitów danych
Za pomocą tego parametru można ustawić liczbę bitów danych.
Parzystość
Za pomocą tego parametru można ustawić parzystość. Można wybrać następujące opcje:
▪ Brak
▪ Parzyste
▪ Nieparzyste
Liczba bitów stopu
Za pomocą tego parametru można ustawić liczbę bitów zatrzymania.
Adres IP partnera
Ten parametr umożliwia ustawienie adresu IP partnera.
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8.1.8.6 Konfiguracja DNP3 (opcjonalnie)
Aby zastosować protokół systemu sterowania DNP3, należy ustawić poniższe parametry. Jeżeli używany będzie DNP3 przez TCP, należy przestrzegać instrukcji w punkcie Konfiguracja sieci [►Sekcja 8.1.4, Strona 193].
Ustawienia

Parametr

DNP3

Nazwa

Wartość

Rodzaj transmisji DNP3

TCP

Port TCP

20000

Adres urządzenia

1

Przekr. czasu dla potw. odpowiedz...

5s

Zgłaszanie spontaniczne

Wył.

Adres docelowy

10000

Przekroczenie czasu

5s

Powt. zgłoszeń spont. bez ogran.

Wył.

Powtórzenia komunikatów spont.

3

Kod ID użytkownika

ISM

Czas odniesienia

UTC

PL

CHANGE

REBOOT

admin

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

31.01.2020 13:05

Ustawienia

Rysunek 183: DNP3

1. Wybierz kolejno z menu Ustawienia > Parametry > System >DNP3 .
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
8.1.8.6.1 Rodzaj transmisji DNP3
Za pomocą tego parametru można ustawić rodzaj transmisji. Można wybrać
następujące opcje:
▪ TCP
▪ Szeregowa
Port TCP
Za pomocą tego parametru można ustawić port TCP.
Interfejs szeregowy
Za pomocą tego parametru można wybrać interfejs szeregowy do transmisji
danych. Można wybrać następujące opcje:
▪ RS232
▪ RS485
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Prędkość transmisji
Za pomocą tego parametru można ustawić prędkość transmisji w bodach w
interfejsie szeregowym. Można wybrać następujące opcje:
▪ 9600 bodów
▪ 19 200 bodów
▪ 38 400 bodów
▪ 57 600 bodów
▪ 115 200 bodów
Liczba bitów danych
Za pomocą tego parametru można ustawić liczbę bitów danych.
Liczba bitów stopu
Za pomocą tego parametru można ustawić liczbę bitów zatrzymania.
Parzystość
Za pomocą tego parametru można ustawić parzystość. Można wybrać następujące opcje:
▪ Brak
▪ Parzyste
▪ Nieparzyste
Adres urządzenia
Za pomocą tego parametru można ustawić adres łącza urządzenia.
Adres docelowy
Za pomocą tego parametru można ustawić adres łącza docelowego urządzenia master.
Zgłaszanie spontaniczne
Za pomocą tego parametru można ustawić, czy urządzenie powinno obsługiwać „Zgłaszanie spontaniczne (Unsolicited Messages)”. Po aktywowaniu
zgłaszania spontanicznego przy każdej zmianie wartości urządzenie przesyła wiadomość przez system sterowania.
Powtórzenia komunikatów spontanicznych
Za pomocą tego parametru można ustawić, jak często urządzenie powinno
wysyłać komunikat spontaniczny aż do momentu otrzymania odpowiedzi
z urządzenia master DNP3.
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Nieograniczone powtarzanie komunikatów spontanicznych
Za pomocą tego parametru można ustawić, czy urządzenie ma wysyłać nieograniczoną liczbę komunikatów spontanicznych aż do momentu otrzymania
odpowiedzi z urządzenia Master DNP3.
Przekroczenie czasu
Za pomocą tego parametru można ustawić przekroczenie czasu dla komunikatów spontanicznych.
Przekroczenie czasu dla potwierdzenia odpowiedzi
Za pomocą tego parametru można ustawić przekroczenie czasu dla potwierdzeń odpowiedzi w przypadku komunikatów spontanicznych.
Kod identyfikacyjny użytkownika
Za pomocą tego parametru można ustawić kod identyfikacyjny użytkownika.
Czas odniesienia
Za pomocą tego parametru można ustawić, jaki czas będzie przesyłany
przez system sterowania. Urządzenie wykorzystuje tę informację do synchronizacji czasu [►Sekcja 8.1.6, Strona 197]. Można wybrać następujące
opcje:
Opcja

Opis

Lokalny

System sterowania przesyła czas lokalny.
Wskazówka: jeżeli jest stosowana ta opcja, należy dezaktywować automatyczne przełączanie między czasem
letnim i zimowym [►Strona 198]. W przeciwnym razie
urządzenie będzie wykorzystywać nieprawidłowy czas.

UTC

System sterowania przesyła czas jako UTC. Urządzenie
oblicza czas lokalny na podstawie czasu UTC i ustawionej strefy czasowej [►Strona 199].

Tabela 52: Czas odniesienia

Adres IP partnera
Ten parametr umożliwia ustawienie adresu IP partnera.
8.1.8.7 Konfiguracja GOOSE (opcjonalnie)
Opcjonalna funkcja GOOSE umożliwia wysyłanie (GOOSE Publisher) lub
odbieranie (GOOSE Subscriber) wiadomości GOOSE przy użyciu urządzenia przez protokół systemu sterowania IEC 61850.
Konfiguracja GOOSE jest opisana w poniższych punktach.
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8.1.8.7.1 Konfiguracja GOOSE Publisher
Jeżeli urządzenie jest konfigurowane jako GOOSE Publisher, wszystkie
punkty danych udostępniane przez urządzenie przy użyciu MMS można wysyłać jako wiadomości GOOSE. W tym celu należy skonfigurować punkty
danych przez zbiory danych w pliku SCD/CID.
Wymagania dotyczące pliku SCD/CID
▪ Blok sterowania GOOSE (GSEControl) i przynależny zbiór danych można
utworzyć tylko w LLN0.
▪ Elementy GSE do konfiguracji wiadomości GOOSE można tworzyć w
ConnectedAP.
▪ Maksymalna liczba punktów danych dla wiadomości GOOSE jest definiowana w prywatnym elemencie type="MR-MAX-GOOSE-PUBLISH-FCDA".
Nie można modyfikować tej wartości.
▪ Maksymalna liczba elementów GSEControl do wykorzystania jest zdefiniowana w TEMPLATE.icd w usługach GOOSE. Nie można modyfikować
tej wartości.
▪ Najkrótsza częstotliwość powtarzania jest definiowana w elemencie prywatnym type="MR-MINTIME-GOOSE". Nie można modyfikować tej wartości.
Przykład:

Konfiguracja
Aby skonfigurować urządzenie jako GOOSE Publisher, należy wywołać wizualizację na komputerze. Konieczna jest rola użytkownika Konfigurator parametrów lub Administrator.
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Konfigurację urządzenia jako GOOSE Publisher wykonuje się w następujący
sposób:
1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Eksport.

Rysunek 184: Eksport konfiguracji SCADA

2. Wybrać opcję Konfiguracja SCADA.
ð Konfiguracja SCADA zostanie wyeksportowana jako archiwum ZIP.
3. Rozpakować archiwum ZIP i zmodyfikować plik TEMPLATE.icd zgodnie z
wymaganiami.
4. Wybrać punkt menu Ustawienia > Import.
5. Wybrać opcję Komputer lub USB, wybrać plik SCD-/CID i opcję Transmisja.

Rysunek 185: Import pliku SCD/ICD
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6. Wybrać żądany Nazwa IED, którego konfiguracja ma zostać zaimportowana, i opcję Zastosować, aby rozpocząć import.

Rysunek 186: Wybór IED

7. Po pomyślnym imporcie ponownie uruchomić urządzenie.
ð System uruchamia się ponownie i sprawdza konfigurację. W przypadku
nieprawidłowej konfiguracji pojawia się komunikat o błędzie, a urządzenie
resetuje konfigurację do stanu dostawy.
8.1.8.7.2 Konfiguracja GOOSE Subscriber
Jeżeli urządzenie jest konfigurowane jako GOOSE Subscriber, można odbierać wiadomości GOOSE z IED w sieci i łączyć z funkcjami urządzenia. W
ten sposób przy użyciu GOOSE można przedstawić wszystkie cyfrowe sygnały wejściowe urządzenia.
Wymagania dotyczące datagramu GOOSE
Ciąg punktu danych może zawierać maksymalnie 52 znaki. Ciąg punktu danych składa się z następujących wartości: IED Name, FCDA ldInst, Prefix,
lnClass, lnInst, fc, doName, daName.
Aby powiązać datagramy GOOSE IED z funkcjami urządzenia, IED musi zawierać blok sterowania GOOSE (GSEControl) w węźle LN0 oraz prawidłowy
zbiór danych i blok GSE. W rekordzie danych z referencją mogą się znajdować obiekty danych (DO) lub atrybuty danych (DA). Maksymalna liczba
punktów danych do wykorzystania dla wiadomości GOOSE jest zdefiniowana w prywatnym elemencie type="MR-MAX-GOOSE-SUBSCRIBER-FCDA".
Nie można modyfikować tej wartości.
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Można wykorzystywać tylko punkty danych z bType BOOLEAN (true | false)
i Dbpos (intermediate-state | off | on | bad-state). Ograniczenie funkcjonalne
musi mieć typ ST.
Wartość

Opis

true | on

Wykorzystanie jako wartość logiczna 1

false | off

Wykorzystanie jako wartość logiczna 0

intermediate-state

Ostatnio odebrana wartość zostaje zachowana

bad-state

Stan błędu, wartość zostaje oznaczona jako nieprawidłowa

Tabela 53: Opis wartości

Urządzenie automatycznie analizuje jakość. Jeżeli urządzenie odbierze jakość inną niż 0, to również wartość zostanie zinterpretowana jako nieprawidłowa. Urządzenie generuje wówczas komunikat o zdarzeniu Nieprawidłowa
komunikacja GOOSE IEC 61850.
Przykład:

Konfiguracja
Aby skonfigurować urządzenie jako GOOSE Subscriber, należy wywołać
wizualizację na komputerze. Konieczna jest rola użytkownika Konfigurator
parametrów lub Administrator.
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Konfigurację urządzenia jako GOOSE Subscriber wykonuje się w następujący sposób:
ü Plik SCD urządzenia ze wszystkimi wymaganymi IED jest zaimportowany.
1. Wywołać punkt menu Ustawienia > Mapowanie GOOSE.
ð Pojawi się lista funkcji dostępnych na urządzeniu.

Rysunek 187: Przegląd dostępnych funkcji urządzenia

2. Wybrać żądaną Funkcja.
3. Wybrać żądany IED, punkt dostępu, LDevice i GSEControl.
4. Wybrać żądany Punkt danych.

Rysunek 188: Wybór punktu danych

5. Wybrać przycisk ekranowy Zastosować, aby zapisać konfigurację.
ð Pojawi się okno dialogowe Ponowne uruchamianie urządzenia.
6. Wybrać Anuluj, jeśli będą konfigurowane kolejne punkty danych, lub OK,
aby zakończyć zmienioną konfigurację przez ponowne uruchomienie
urządzenia.
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Usuwanie konfiguracji
W razie potrzeby można usunąć konfigurację punktu danych. W tym celu należy postępować w następujący sposób:
1. Wywołać punkt menu Ustawienia > Mapowanie GOOSE.
2. Wybrać żądaną Funkcja.
3. Wybrać przycisk ekranowy Kasowanie, aby usunąć konfigurację.
8.1.8.8 Konfiguracja punktów danych (opcjonalnie)
Opcjonalna funkcja „Konfiguracja punktów danych“ umożliwia dostosowanie
punktów danych systemu sterowania urządzenia. Punkty danych można
konfigurować tylko przy użyciu wizualizacji internetowej na komputerze.
8.1.8.8.1 Konfiguracja punktów danych IEC 60870-5-101
Dla protokołu systemu sterowania IEC 60870-5-101 można dostosować poniższe właściwości punktów danych:
Kolumna

Opis

Możliwość
zmiany

Zakres ustawień

Active

Korzystając z pola wyboru, można zdecydować, czy punkt Tak
danych ma być transmitowany przez protokół systemu
sterowania, czy też nie.

Aktywny/nieaktywny

IOA

Adres punktu danych. Zakres ustawień zależy od ustawie- Tak
nia parametru Liczba oktetów w adresie obiektu informacyjnego (oktet 2 lub 3).

Oktet 2: 1...65535

Name

Nazwa punktu danych.

Nie

-

Type

Typ punktu danych.

Nie

-

Group

Grupa lub grupy punktu danych. Przynależność do grupy
należy podać jako kod binarny (5 bitów). Możliwych jest
maksymalnie 5 grup. Przykład:

Tak

00000...11111

Tak

0, 1

Oktet 3:
1...16777215

▪ 00000: nie należy do żadnej grupy
▪ 00001: grupa 1
▪ 01000: grupa 4
▪ 01001: grupa 1 i grupa 4
INTG
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Kolumna

Opis

Możliwość
zmiany

Zakres ustawień

TH

Wartość progowa dla wartości pomiarowych. Punkt danych jest przesyłany ponownie tylko wtedy, gdy zmiana
wartości jest większa niż wartość progowa.

Tak

0...32768

▪ Po wpisaniu wartości 0 żadna wartość progowa nie jest
aktywna.
▪ Jeżeli nie zostanie wprowadzona żadna wartość, urządzenie zastosuje wartość progową ustaloną w parametrach urządzenia. Jeżeli nie ma żadnych parametrów
urządzenia dla wartości progowej, to również żadna
wartość progowa nie jest aktywna.
▪ Wskazówka: wartość progową można wprowadzać tylko dla punktów danych typu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21,
34, 35 lub 36.
CT

Interwał w ms dla okresowego przesyłania punktu daTak
nych. Po ustawieniu 0 punkt danych nie będzie transmitowany okresowo.

0...10000

Wskazówka: interwał można podawać tylko dla punktów
danych typu 9, 11 lub 13.
Tabela 54: Konfiguracja punktów danych IEC 60870-5-101

Rysunek 189: Konfiguracja punktów danych IEC 60870-5-101

1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Konfiguracja punktu danych.
2. Dostosować punkty danych odpowiednio do potrzeb.
3. Wybrać przycisk ekranowy Zastosować, aby zastosować zmienioną listę
punktów danych.
4. Ponownie uruchomić urządzenie, aby zmieniona lista punktów danych została aktywowana.
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8.1.8.8.2 Konfiguracja punktów danych IEC 60870-5-103
Dla protokołu systemu sterowania IEC 60870-5-103 można dostosować poniższe właściwości punktów danych:
Kolumna

Opis

Możliwość
zmiany

Zakres ustawień

Aktywny

Korzystając z pola wyboru, można zdecydować, czy punkt Tak
danych ma być transmitowany przez protokół systemu
sterowania, czy też nie.

Aktywny/nieaktywny

TYP

Identyfikator typu punktu danych.

Nie

-

FUN

Typ funkcji punktu danych.

Tak

0...255

Tak

0...255

Tak

0...65535

Wskazówka: typ funkcji 254 można stosować tylko dla
punktów danych z identyfikatorem typu 10 lub 11.
INF

Numer informacyjny punktu danych.
Wskazówka: numer informacyjny 0 można stosować tylko
dla punktów danych z typem funkcji 254.

GIN

Ogólny numer identyfikacyjny punktu danych.
Wskazówka: ogólny numer identyfikacyjny 0 można stosować tylko dla punktów danych z typem funkcji innym niż
254.

Data Type

Typ danych punktu danych.

Nie

-

Name

Nazwa punktu danych.

Nie

-

Interrogation

Ta wartość wskazuje, czy punkt danych ma być zawarty
w zapytaniu ogólnym (1), czy też nie (0).

Tak

0, 1

Threshold

Wartość progowa dla wartości pomiarowych. Punkt danych jest przesyłany ponownie tylko wtedy, gdy zmiana
wartości jest większa niż wartość progowa.

Tak

0...1000000000

▪ Po wpisaniu wartości 0 żadna wartość progowa nie jest
aktywna.
▪ Jeżeli nie zostanie wprowadzona żadna wartość, urządzenie zastosuje wartość progową ustaloną w parametrach urządzenia. Jeżeli nie ma żadnych parametrów
urządzenia dla wartości progowej, to również żadna
wartość progowa nie jest aktywna.
Tabela 55: Konfiguracja punktów danych IEC 60870-5-103
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Rysunek 190: Konfiguracja punktów danych IEC 60870-5-103

1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Konfiguracja punktu danych.
2. Dostosować punkty danych odpowiednio do potrzeb.
3. Wybrać przycisk ekranowy Zastosować, aby zastosować zmienioną listę
punktów danych.
4. Ponownie uruchomić urządzenie, aby zmieniona lista punktów danych została aktywowana.
8.1.8.8.3 Konfiguracja punktów danych IEC 60870-5-104
Dla protokołu systemu sterowania IEC 60870-5-104 można dostosować poniższe właściwości punktów danych:
Kolumna

Opis

Możliwość
zmiany

Zakres ustawień

Active

Korzystając z pola wyboru, można zdecydować, czy punkt Tak
danych ma być transmitowany przez protokół systemu
sterowania, czy też nie.

Aktywny/nieaktywny

IOA

Adres punktu danych.

Tak

1...16777215

Name

Nazwa punktu danych.

Nie

-

Type

Typ punktu danych.

Nie

-

Group

Grupa lub grupy punktu danych. Przynależność do grupy
należy podać jako kod binarny (5 bitów). Możliwych jest
maksymalnie 5 grup. Przykład:

Tak

00000...11111

Tak

0, 1

▪ 00000: nie należy do żadnej grupy
▪ 00001: grupa 1
▪ 01000: grupa 4
▪ 01001: grupa 1 i grupa 4
INTG

Ta wartość wskazuje, czy punkt danych ma być zawarty
w zapytaniu ogólnym (1), czy też nie (0).
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Kolumna

Opis

Możliwość
zmiany

Zakres ustawień

TH

Wartość progowa dla wartości pomiarowych. Punkt danych jest przesyłany ponownie tylko wtedy, gdy zmiana
wartości jest większa niż wartość progowa.

Tak

0...32768

▪ Po wpisaniu wartości 0 żadna wartość progowa nie jest
aktywna.
▪ Jeżeli nie zostanie wprowadzona żadna wartość, urządzenie zastosuje wartość progową ustaloną w parametrach urządzenia. Jeżeli nie ma żadnych parametrów
urządzenia dla wartości progowej, to również żadna
wartość progowa nie jest aktywna.
Wskazówka: wartość progową można wprowadzać tylko
dla punktów danych typu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 34, 35
lub 36.
CT

Interwał w ms dla okresowego przesyłania punktu daTak
nych. Po ustawieniu 0 punkt danych nie będzie transmitowany okresowo.

0...10000

Wskazówka: interwał można podawać tylko dla punktów
danych typu 9, 11 lub 13.
Tabela 56: Konfiguracja punktów danych IEC 60870-5-104

Rysunek 191: Konfiguracja punktów danych IEC 60870-5-104

1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Konfiguracja punktu danych.
2. Dostosować punkty danych odpowiednio do potrzeb.
3. Wybrać przycisk ekranowy Zastosować, aby zastosować zmienioną listę
punktów danych.
4. Ponownie uruchomić urządzenie, aby zmieniona lista punktów danych została aktywowana.
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8.1.8.8.4 Konfiguracja punktów danych Modbus
Dla protokołu systemu sterowania Modbus można dostosować poniższe
właściwości punktów danych:
Kolumna

Opis

Możliwość
zmiany

Aktywny

Korzystając z pola wyboru, można zdecydować, czy punkt Tak
danych ma być transmitowany przez protokół systemu
sterowania, czy też nie.

Aktywny/nieaktywny

Typ

Typ punktu danych

Nie

-

Index1

Adres punktu danych

Tak

0...65535

Index2

Opcjonalny drugi adres punktu danych. Stosowany auto- Nie
matycznie dla punktów danych, które mogą przesyłać
wartości większe niż 16 bitów. Należy pamiętać, że adres
Index2 powinien zawsze znajdować się dokładnie za adresem Index1.

-

Name

Nazwa punktu danych

-

Nie

Zakres ustawień

Tabela 57: Konfiguracja punktów danych Modbus

Rysunek 192: Konfiguracja punktów danych Modbus

1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Konfiguracja punktu danych.
2. Dostosować punkty danych odpowiednio do potrzeb.
3. Wybrać przycisk ekranowy Zastosować, aby zastosować zmienioną listę
punktów danych.
4. Ponownie uruchomić urządzenie, aby zmieniona lista punktów danych została aktywowana.
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8.1.8.8.5 Konfiguracja punktów danych DNP3
Dla protokołu systemu sterowania DNP3 można dostosować poniższe właściwości punktów danych:
Kolumna

Opis

Możliwość
zmiany

Zakres ustawień

Aktywny

Korzystając z pola wyboru, można zdecydować, czy punkt Tak
danych ma być transmitowany przez protokół systemu
sterowania, czy też nie.

Aktywny/nieaktywny

OBJGROUP

W kolumnie OBJGROUP wyświetla się grupa obiektów
punktu danych:

Nie

-

▪ AI = Analog Input
▪ AO = Analog Output
▪ BI = Binary Input
▪ BO = Binary Output
▪ CT = Counter
INDEXADDR

Adres punktu danych.

Tak

0...4294967296

CLASS

Klasa punktu danych.

Tak

0...3

W przypadku punktu danych klasy 0 (Static) można w za- Tak
leżności od grupy obiektów ustalić poniższą wersję:

0...6

▪ 0: Static
▪ 1...3: Event
Wskazówka: klasę punktu danych można ustawić tylko
dla punktów danych grup obiektów AI, BI oraz CT.
PREFSTATICVAR

▪ BI: 1, 2
▪ BO: 2
▪ AI: 2, 4
▪ AO: 2
▪ CT: 1, 2, 5, 6
PREFEVENTVAR

W przypadku punktu danych klas 1...3 (Event) można w
zależności od grupy obiektów ustalić poniższą wersję:

Tak

0...6

▪ BI: 1, 2, 3
▪ BO: brak wartości
▪ AI: 2, 4
▪ AO: brak wartości
▪ CT: 1, 2, 5, 6
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Kolumna

Opis

Możliwość
zmiany

Zakres ustawień

NAME

Nazwa punktu danych.

Nie

-

Deadband

Wartość progowa dla wejść analogowych. Punkt danych
jest przesyłany ponownie tylko wtedy, gdy zmiana wartości jest większa niż wartość progowa.

Tak

0...32768

▪ Po wpisaniu wartości 0 żadna wartość progowa nie jest
aktywna.
▪ Jeżeli nie zostanie wprowadzona żadna wartość, urządzenie zastosuje wartość progową ustaloną w parametrach urządzenia. Jeżeli nie ma żadnych parametrów
urządzenia dla wartości progowej, to również żadna
wartość progowa nie jest aktywna.
Wskazówka: wartość progowa ma taką samą jednostkę
jak wartość punktu danych. Należy tutaj uwzględnić listę
punktów danych.
Tabela 58: Konfiguracja punktów danych DNP3

Rysunek 193: Konfiguracja punktów danych DNP3

1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Konfiguracja punktu danych.
2. Dostosować punkty danych odpowiednio do potrzeb.
3. Wybrać przycisk ekranowy Zastosować, aby zastosować zmienioną listę
punktów danych.
4. Ponownie uruchomić urządzenie, aby zmieniona lista punktów danych została aktywowana.
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8.1.8.8.6 Resetowanie konfiguracji punktów danych do ustawień fabrycznych
Konfigurację punktów danych do ustawień fabrycznych resetuje się w następujący sposób:
1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Konfiguracja punktu danych.
2. Wybrać przycisk ekranowy Resetowanie.
ð Pojawia się komunikat Resetuj.
3. Wybrać przycisk ekranowy Tak, aby przywrócić ustawienia fabryczne konfiguracji punktu danych.
4. Ponownie uruchomić urządzenie, aby zmieniona lista punktów danych została aktywowana.
8.1.8.8.7 Eksport i import konfiguracji punktu danych
Konfigurację punktu danych można wyeksportować, np. w celu jej zabezpieczenia lub zaimportowania na inne urządzenie. Więcej informacji można
znaleźć w punkcie Menedżer importu/eksportu [►Sekcja 8.1.21, Strona
269].

8.1.9 Tabliczka znamionowa
Możliwe jest wprowadzenie danych z tabliczek znamionowych transformatora, podobciążeniowego przełącznika zaczepów i napędu silnikowego i ich
późniejsze wyświetlenie.
Dla ETOS® z opcją MSENSE® VAM należy wprowadzić prawidłowy numer
seryjny dla wszystkich podobciążeniowych przełączników zaczepów. Te dane są niezbędne do prawidłowego przyporządkowania zapisów wibroakustycznych w zewnętrznej bazie danych.
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8.1.9.1 Wprowadzanie danych z tabliczki znamionowej
Możliwe jest wprowadzenie danych z tabliczki znamionowej transformatora,
podobciążeniowego przełącznika zaczepów i napędu silnikowego.

Rysunek 194: Tabliczka znamionowa

1. Wybierz kolejno z menu Ustawienia > Parametry > System > Tabliczka
znamionowa.
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
8.1.9.2 Wyświetlanie tabliczki znamionowej
Można wyświetlać dane tabliczki znamionowej transformatora, podobciążeniowego przełącznika zaczepów i napędu silnikowego.

Rysunek 195: Tabliczka znamionowa transformatora
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► Wybrać punkt menu Informacja > System > Tabliczka znamionowa >
Transformator/Podobciążeniowy przełącznik zaczepów/Napęd silnikowy.

8.1.10 Wyświetlanie rejestratora wartości pomiarowych (opcjonalnie)
Opcjonalna funkcja rejestratora wartości pomiarowych umożliwia wyświetlanie przebiegów w czasie wartości pomiarowych i sygnałów.
W przypadku dostępu przez wizualizację internetową można wybrać maksymalnie 10 wartości pomiarowych.

Aby wyświetlić rejestrator wartości pomiarowych, należy postępować w następujący sposób:
1. Wybierz punkt menu Rejestrator.

Rysunek 196: Rejestrator

2. Wybierz sygnały do wyświetlenia z listy.
3. W razie potrzeby dla każdego sygnału ustaw żądaną oś.
4. Wprowadź moment początkowy i moment końcowy dla wskazania wartości pomiarowych.
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5. Wybierz przycisk ekranowy Pokaż, aby przejść do wyświetlania wartości
pomiarowych (rejestr danych).

Rysunek 197: Rejestr danych

6. Przesuń wskaźnik myszy na punkt pomiarowy, aby uzyskać więcej informacji.
7. Rozciągnij myszą okno wyboru lub obróć kółko myszy, aby powiększyć
lub pomniejszyć wykres. Powiększony wykres przesuń w razie potrzeby
prawym przyciskiem myszy.
8. Wybierz przycisk ekranowy
rowe jako plik CSV.

, aby zapisać wyświetlone wartości pomia-

Linie trendu
Jeżeli wywołanie rejestratora wartości pomiarowych odbywa się na komputerze, zamiast wartości pomiarowych można również wyświetlić linię trendu.
Linią trendu może być na przykład wartość średniej ruchomej w ustawianym
okresie.

Rysunek 198: Ustawianie linii trendu
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Linie trendu ustawia się w następujący sposób:
1. Wywołaj rejestrator wartości pomiarowych i żądane serie wartości pomiarowych.
2. Wybierz przycisk ekranowy Trend.
3. Wybierz żądane wartości pomiarowe.
4. Wybierz żądaną funkcję trendu.
5. Wprowadź żądany okres dla obliczenia linii trendu.
6. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby wyświetlić linie trendu.

8.1.11 Ustawianie rejestratora wartości pomiarowych
Rejestrator wartości pomiarowych zapisuje dla każdej wielkości pomiarowej
maksymalnie 500 000 wartości. W zależności od ustawionej częstotliwości
wartości średniej rejestrator wartości pomiarowych może wyświetlać wartości pomiarowe dotyczące krótszego lub dłuższego okresu:
▪ częstotliwość wartości średniej = 1 s: ok. 6 dni
▪ częstotliwość wartości średniej = 86400 s (= 24 godz.): ok. 1340 lat
Należy pamiętać, że dla wielkości pomiarowych przez analogowe sygnały
wejściowe (np. temperatura) zapisywanych jest maksymalnie 100 000 wartości pomiarowych z częstotliwością 3600 s (= 1 godz.). Odpowiada to okresowi ok. 11 lat.
Ustawienia

Parametr

Rejestrator

Nazwa

Wartość

Przedział wartości średniej

360 s

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

04.02.2020 11:14

Ustawienia

Rysunek 199: Rejestrator

► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > System > Rejestrator.
Przedział wartości średniej
Za pomocą tego parametru można ustawiać przedział wartości średniej rejestratora wartości pomiarowych dla elektrycznych wielkości pomiarowych
(prąd, napięcie, różnica kąta fazowego itd.).
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8.1.12 Temperatury ogólne (opcjonalnie)
W przypadku korzystania z dodatkowych czujników temperatury (temperatura ogólna 1...8) można dla tych wartości temperatur wyświetlić przebieg temperatury z ostatnich 10 dni.

Rysunek 200: Temperatury ogólne

► Wybierz punt menu Informacja > System > Temperatury ogólne.

8.1.13 Łączenie sygnałów i zdarzeń
Urządzenie oferuje możliwość powiązania wejść cyfrowych (GPI) i poleceń
systemu sterowania (SCADA) z funkcjami urządzenia, wyjściami cyfrowymi
(GPO) i komunikatami systemu sterowania .
W tym celu dostępne wejścia cyfrowe są na stałe powiązane z jednym komunikatem o zdarzeniu Ogólne wejście cyfrowe, a dostępne polecenia systemu sterowania są na stałe powiązane z jednym komunikatem o zdarzeniu
Ogólne polecenie SCADA.
Wejście/polecenie

Komunikat o zdarzeniu

Wejście cyfrowe 1

1)

Ogólne wejście cyfrowe 1

Wejście cyfrowe 2

1)

Ogólne wejście cyfrowe 2

...

...

Wejście cyfrowe 421)

Ogólne wejście cyfrowe 42

Ogólne polecenie SCADA 1

Ogólne polecenie SCADA 1

Ogólne polecenie SCADA 2

Ogólne polecenie SCADA 2

...

...

Ogólne polecenie SCADA 10

Ogólne polecenie SCADA 10

Tabela 59: Połączenie wejść cyfrowych i poleceń systemu sterowania z komunikatami o zdarzeniach
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1)

Liczba dostępnych wejść cyfrowych wynika z konfiguracji urządzenia właściwej dla zlecenia.
Komunikaty o zdarzeniach można powiązać z funkcjami urządzenia, wyjściami cyfrowymi i komunikatami systemu sterowania. Ponadto można połączyć
wszystkie pozostałe komunikaty o zdarzeniach (np. napięcie dolne U<)
z wyjściami cyfrowymi i komunikatami systemu sterowania. Służą do tego
odpowiednie parametry, dla których należy podać przynależny numer zdarzenia.
8.1.13.1 Łączenie funkcji
Zdarzenia Ogólne wejście cyfrowe lub Ogólne polecenie SCADA można połączyć z funkcjami urządzenia. W ten sposób można zdalnie sterować urządzeniem przez wejścia cyfrowe lub polecenia przy użyciu systemu sterowania (SCADA). W zależności od konfiguracji urządzenia dostępne są różne
funkcje za pośrednictwem parametrów.
Aby wykonać powiązanie, należy dla żądanego parametru wprowadzić odpowiedni numer zdarzenia.
Należy pamiętać, aby wprowadzać wyłącznie numery zdarzeń Ogólne wejście cyfrowe lub Ogólne polecenie SCADA.
Jeśli zostanie wprowadzony numer zdarzenia 500, powiązanie zostaje dezaktywowane.
Ustawienia

Parametr

Powiązan...cji

Nazwa

Wartość

Home

Metoda działania równoległego Mas... 500
Metoda działania równoległego Fol...

500

Met. dział. równ. Auto. synchr. z...

500

Regulacja niezależna

500

Blokowanie

500

Szybkie przełączenie powrotne

500

Bieg do zaczepu docelowego

500

Aktywowanie wartości zadanej 1

500

Aktywowanie wartości zadanej 2

500

Aktywowanie wartości zadanej 3

500

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

04.02.2020 11:14

Ustawienia

Rysunek 201: Powiązanie funkcji

ü Żądany numer zdarzenia jest znany.
1. Wybierz kolejno z menu Ustawienia > Parametry > System > Powiązanie funkcji.
2. Wybierz żądany parametr.
3. Wprowadź żądany numer zdarzenia.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
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Metoda działania równoległego Master
Jeżeli przyporządkowane zdarzenie jest aktywne, urządzenie aktywuje metodę działania równoległego Master.
Metoda działania równoległego Follower
Jeżeli przyporządkowane zdarzenie jest aktywne, urządzenie aktywuje metodę działania równoległego Follower.
Metoda działania równoległego Automatyczna synchronizacja
zaczepów
Jeżeli przyporządkowane zdarzenie jest aktywne, urządzenie aktywuje metodę działania równoległego Automatyczna synchronizacja zaczepów.
Regulacja niezależna
Jeżeli przyporządkowane zdarzenie jest aktywne, urządzenie aktywuje tryb
pojedynczy.
Dezaktywacja działania równoległego
Jeżeli przyporządkowane zdarzenie jest aktywne, urządzenie dezaktywuje
działanie równoległe.
Blokowanie
Jeżeli przyporządkowanie zdarzenie jest aktywne, automatyczna regulacja
zostaje zablokowana.
Aktywacja trybu zdalnego
Jeżeli przyporządkowane zdarzenie jest aktywne, urządzenie aktywuje tryb
zdalny.
Szybkie przełączenie powrotne
Jeżeli przyporządkowane zdarzenie jest aktywne, urządzenie aktywuje szybkie przełączenie powrotne. Przy szybkim przełączaniu powrotnym urządzenie ignoruje ustawiony czas opóźnienia automatycznej regulacji napięcia.
Bieg do zaczepu docelowego
Jeżeli przyporządkowane zdarzenie jest aktywne, urządzenie przełączy się
na zdefiniowany zaczep docelowy.
Aktywowanie wartości zadanej 1
Jeżeli przyporządkowane zdarzenie jest aktywne, urządzenie aktywuje wartość zadaną 1.
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Aktywowanie wartości zadanej 2
Jeżeli przyporządkowane zdarzenie jest aktywne, urządzenie aktywuje wartość zadaną 2.
Aktywowanie wartości zadanej 3
Jeżeli przyporządkowane zdarzenie jest aktywne, urządzenie aktywuje wartość zadaną 3.
Aktywowanie wartości zadanej 4
Jeżeli przyporządkowane zdarzenie jest aktywne, urządzenie aktywuje wartość zadaną 4.
Aktywowanie wartości zadanej 5
Jeżeli przyporządkowane zdarzenie jest aktywne, urządzenie aktywuje wartość zadaną 5.
Zwiększenie wartości zadanej
Jeżeli przyporządkowane zdarzenie jest aktywne, urządzenie spowoduje
zwiększenie wartości zadanej.
Zmniejszenie wartości zadanej
Jeżeli przyporządkowane zdarzenie jest aktywne, urządzenie spowoduje
zmniejszenie wartości zadanej.
8.1.13.2 Powiązanie wyjść cyfrowych
Każde zdarzenie można powiązać z wyjściem cyfrowym. W zależności od
konfiguracji urządzenie udostępnia w tym celu maksymalnie 20 wyjść cyfrowych. Po powiązaniu wyjścia cyfrowego ze zdarzeniem urządzenie generuje
sygnał na tym wyjściu, jeśli pojawi się zdarzenie. Sygnał występuje tak długo, jak trwa zdarzenie. Dla każdego dostępnego wyjścia cyfrowego jest dostępny jeden parametr.
Aby przekazywać sygnały wejściowe lub polecenia systemu sterowania, należy połączyć wyjścia cyfrowe lub komunikaty systemu sterowania ze zdarzeniami Ogólne wejście cyfrowe lub Ogólne polecenie SCADA.
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Ustawienia

Parametr

Kojarzen...jść

Nazwa

Wartość

Ogólne wyjście cyfrowe 1

500

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

04.02.2020 11:14

Ustawienia

Rysunek 202: Powiązanie wyjść cyfrowych

ü Żądany numer zdarzenia jest znany [►Sekcja 8.1.17, Strona 255].
1. Wybierz kolejno z menu Ustawienia > Parametry > System > Powiązanie wyjść.
2. Wybierz żądany parametr.
3. Wprowadź żądany numer zdarzenia.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Ogólne wyjście cyfrowe X
Za pomocą tego parametru tworzy się powiązanie wyjścia cyfrowego z komunikatem o zdarzeniu. W tym celu wprowadź żądany numer zdarzenia.
Jeśli zostanie wprowadzony numer zdarzenia 500, powiązanie zostaje dezaktywowane.

8.1.13.3 Łączenie komunikatów systemu sterowania
Każde zdarzenie można powiązać z komunikatem systemu sterowania.
W tym celu urządzenie udostępnia 25 komunikatów SCADA. Po powiązaniu
komunikatu SCADA ze zdarzeniem urządzenie ustawia punkt danych na
„Wł.“, jeśli pojawi się zdarzenie. Po ustaniu zdarzenia urządzenie ustawia
punkt danych na „Wył.“. Dla każdego dostępnego komunikatu SCADA jest
dostępny jeden parametr.
Aby przekazywać polecenia systemu sterowania, należy powiązać komunikaty systemu sterowania ze zdarzeniami Ogólne wejście cyfrowe lub Ogólne polecenie SCADA.
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Ustawienia

Parametr

Kojarzenie...ów

Nazwa

Wartość

Ogólny komunikat stanu 1

500

Ogólny komunikat stanu 2

500

Ogólny komunikat stanu 3

500

Ogólny komunikat stanu 4

500

Ogólny komunikat stanu 5

500

Ogólny komunikat stanu 6

500

Ogólny komunikat stanu 7

500

Ogólny komunikat stanu 8

500

Ogólny komunikat stanu 9

500

Ogólny komunikat stanu 10

500

Ogólny komunikat stanu 11

500

Ogólny komunikat stanu 12

500

Ogólny komunikat stanu 13

500

PL

CHANGE

REBOOT

admin

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

02.05.2022 08:37

Ustawienia

Rysunek 203: Powiązanie komunikatów SCADA

ü Żądany numer zdarzenia jest znany.
► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > System > Kojarzenie komunikatów.
Ogólny komunikat stanu X
Za pomocą tego parametru tworzy się powiązanie komunikatu SCADA z komunikatem zdarzenia. W tym celu wprowadź żądany numer zdarzenia.
Jeśli zostanie wprowadzony numer zdarzenia 500, powiązanie zostaje dezaktywowane.

8.1.14 Magistrala czujników MR
Opcjonalnie dostępna funkcja magistrali czujników MR umożliwia podłączanie cyfrowych i analogowych czujników do urządzenia przez Modbus RTU.
Magistrala czujników MR umożliwia podłączenie maksymalnie 31 czujników
(urządzenia typu Modbus Slave). Urządzenie ISM® pracuje jako urządzenie
typu Modbus Master.
Należy się upewnić, że przez magistralę czujników MR nie zostało podłączone żadne dodatkowe urządzenie typu Modbus Master. Każdemu czujnikowi podłączanemu przez magistralę czujników MR należy przydzielić jednoznaczny adres Modbus. W sytuacji, gdy kilka czujników korzysta z tego
samego adresu Modbus, może dojść do zakłóceń pracy magistrali czujników MR.
8.1.14.1 Konfiguracja magistrali czujników MR
Aby użyć magistrali czujników MR, można za pomocą poniższych parametrów skonfigurować protokół Modbus.
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Należy pamiętać, że transmisja danych w bardzo dużej mierze zależy od
liczby czujników i punktów danych oraz parametrów Częstotliwość zapytań
i Opóźnienie wysyłania. Dlatego transmisja zmian wartości może przebiegać
z opóźnieniem od kilku sekund do kilku minut.
Wartości danych transmitowane za pomocą protokołu Modbus nie są sprawdzane pod kątem prawidłowości (valid flag). Dlatego awaria czujnika pomiarowego może nie zostać rozpoznana.
Ustawienia

Parametr

Magistra...ków

Nazwa

Wartość

Prędkość transmisji

19200

Liczba bitów danych

8

Liczba bitów stopu

1

Parzystość

Parzyste

Częstotliwość odpytywania

1s

Opóźnienie wysyłania

0.075 s

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

04.02.2020 11:14

Ustawienia

Rysunek 204: Magistrala czujników

Opisana poniżej obsługa jest możliwa tylko po wywołaniu wizualizacji na
komputerze. Dodatkowo konieczna jest rola użytkownika Konfigurator parametrów lub Administrator.
1. Wybierz kolejno z menu Ustawienia > Parametry > System > Magistrala czujników.
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Prędkość transmisji
Za pomocą tego parametru można ustawić prędkość transmisji w bodach w
interfejsie szeregowym. Można wybrać następujące opcje:
▪ 9600 bodów
▪ 19 200 bodów
▪ 38 400 bodów
▪ 57 600 bodów
▪ 115 200 bodów
Liczba bitów danych
Za pomocą tego parametru można ustawić liczbę bitów danych.
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Parzystość
Za pomocą tego parametru można ustawić parzystość. Można wybrać następujące opcje:
▪ Brak
▪ Parzyste
▪ Nieparzyste
Liczba bitów stopu
Za pomocą tego parametru można ustawić liczbę bitów zatrzymania.
8.1.14.2 Zarządzanie czujnikami
W tym menu można zarządzać czujnikami, które są połączone z urządzeniem przez magistralę czujników MR. Wyświetlone zostaną następujące informacje:
▪ Nazwa czujnika
▪ Wersja czujnika
▪ Producent czujnika
▪ Adres Modbus czujnika
▪ Status
– Niebieski: czujnik jest połączony z magistralą czujników
– Czerwony: czujnik nie jest połączony z magistralą czujników.

Rysunek 205: Zarządzanie czujnikami

Opisana poniżej obsługa jest możliwa tylko po wywołaniu wizualizacji na
komputerze. Dodatkowo konieczna jest rola użytkownika Konfigurator parametrów lub Administrator.

242

ETOS®

7815063/06 PL

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

8 Eksploatacja

Dodawanie czujnika
Aby dodać czujnik, należy ustawić adres Modbus, nazwę oraz wersję czujnika. Ponadto można wybrać, czy urządzenie ma wykonać automatyczne
przydzielenie funkcji punktów danych.
Aby dodać czujnik, należy postępować w następujący sposób:
1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Magistrala czujników > Zarządzanie
czujnikami.
2. Wybierz przycisk ekranowy Nowy czujnik.

Rysunek 206: Dodawanie czujnika

3. Wprowadź adres Modbus lub wybierz przycisk ekranowy Kolejny wolny
adres.
4. Wybierz nazwę czujnika.
5. Wybierz wersję.
6. W razie potrzeby aktywuj opcję Przydziel funkcje.
7. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj.
8. Po dodaniu czujnika lub kilku czujników należy ponownie uruchomić urządzenie, aby zastosować zmiany.
Przed ponownym uruchomieniem urządzenia można jeszcze dodać kolejne
czujniki lub dokonać dalszych ustawień, takich jak przydzielenie funkcji lub
konfiguracja wejść analogowych lub cyfrowych.

Usuwanie czujnika
Aby usunąć czujnik, należy postępować w następujący sposób:
1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Zarządzanie czujnikami.
2. Wybierz przycisk ekranowy
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8.1.14.3 Przydzielanie funkcji
Przetransmitowane sygnały czujnika można połączyć z funkcjami urządzenia
. W tym celu należy skonfigurować żądane funkcje urządzenia dla wejść cyfrowych i analogowych pod kątem protokołu Modbus. Należy przy tym przestrzegać informacji zawartych w następujących punktach:
▪ Łączenie wejść i wyjść cyfrowych [►Sekcja 8.1.16, Strona 254]
▪ Łączenie wejść i wyjść analogowych [►Sekcja 8.1.15, Strona 250]
Jeżeli funkcje urządzenia są skonfigurowane pod kątem protokołu Modbus,
można połączyć funkcje z punktami danych czujników.

Rysunek 207: Przydzielanie funkcji

Opisana poniżej obsługa jest możliwa tylko po wywołaniu wizualizacji na
komputerze. Dodatkowo konieczna jest rola użytkownika Konfigurator parametrów lub Administrator.
Aby przydzielić funkcje, należy postępować w następujący sposób:
ü Funkcje sygnałów cyfrowych [►Sekcja 8.1.16, Strona 254] i sygnałów
analogowych [►Sekcja 8.1.15, Strona 250] są skonfigurowane pod kątem
protokołu Modbus.
1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Magistrala czujników > Przydzielanie funkcji.
2. Wybierz żądany adres czujnika.
3. Wybierz żądany punkt danych.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmiany.
5. Po przydzieleniu funkcji należy ponownie uruchomić urządzenie, aby zastosować zmiany.
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8.1.14.4 Definiowanie czujników
W tym menu można zdefiniować własne czujniki, które można połączyć z
urządzeniem przez magistralę czujników MR. Zdefiniowane czujniki będą
dostępne w zarządzaniu czujnikami jako opcje wyboru.
Zdefiniowane czujniki są widoczne na przeglądzie w edytorze czujników:
▪ Nazwa
▪ Wersja
▪ Producent
Możliwe jest dodawanie, edytowanie oraz usuwanie definicji czujników.

Rysunek 208: Edytor czujników

Nieprawidłowe konfiguracje mogą skutkować niezamierzoną charakterystyką pracy urządzenia. Należy się upewnić, że konfiguracja czujników jest wykonywana wyłącznie przez specjalistów ze znajomością całego układu, i
sprawdzić konfigurację, stosując zasadę 4 oczu.
Dodawanie definicji czujnika
Aby dodać czujnik, należy ustawić następujące wartości:
Wartość

Opis

Nazwa czujnika

Pole wprowadzania, maks. 20 znaków

Wersja czujnika

Format: X.Y.Z (np. 1.5.2) wraz z nazwą czujnika jest wykorzystywany do jednoznacznej identyfikacji czujnika w menu
zarządzania czujnikami.

Producent czujnika
(opcja)

Pole wprowadzania, maks. 15 znaków

Punkty danych

Konfiguracja punktów danych czujnika

Tabela 60: Dodawanie czujników

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 PL

ETOS®

245

8 Eksploatacja

Opisana poniżej obsługa jest możliwa tylko po wywołaniu wizualizacji na
komputerze. Dodatkowo konieczna jest rola użytkownika Konfigurator parametrów lub Administrator.
Aby dodać czujnik, należy postępować w następujący sposób:
1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Magistrala czujników > Edytor czujników.
2. Wybierz przycisk ekranowy Nowy czujnik.

Rysunek 209: Definiowanie nowego czujnika

3. Wprowadź Nazwę czujnika, Wersję czujnika i Producenta czujnika
(opcjonalnie).
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmiany i skonfigurować punkty danych.
Konfiguracja punktów danych
Aby skonfigurować punkt danych, należy ustawić następujące wartości:
▪ Typ
– IREG: Input Register (wejście analogowe)
– DISC: Discrete Input (wejście cyfrowe)
– HREG: Holding Register
– COIL: cyfrowe wejście/wyjście
▪ Indeks
▪ Opis
▪ Kolejność bajtów
– Little Endian
– Big Endian
▪ Typ danych
▪ Mnożnik (tylko w IREG lub HREG)
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▪ Opcjonalnie: walidacja (tylko w IREG lub HREG)
– DISC lub COIL do oznakowania walidacji
– Minimalna i maksymalna dopuszczalna wartość czujnika (w odniesieniu
do wartości surowej przekazanej przez czujnik, zakres ustawień zależny od typu danych)

Rysunek 210: Konfiguracja punktów danych

Aby skonfigurować punkt danych, należy postępować w następujący sposób:
1. Wybierz żądany Typ.
2. Wybierz przycisk ekranowy + nowy, aby dodać nowy punkt danych lub
przycisk ekranowy , aby edytować punkt danych.

Rysunek 211: Dodawanie punktu danych

3. Wprowadź Opis.
4. Wybierz Typ danych i Indeks.
5. Wybierz Kolejność bajtów czujnika.
6. Tylko w IREG lub HREG: wprowadź Mnożnik.
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7. Opcjonalnie (tylko w IREG lub HREG): wprowadź Indeks dysku DISC lub
COIL do walidacji oraz wybierz wartość dla prawidłowości (high active: 1
= prawidłowa; low active: 0 = prawidłowa).
8. Opcjonalnie (tylko w IREG lub HREG): wprowadź wartość minimalną i
maksymalną dla walidacji. Jeżeli wartość surowa znajduje się poza ustawionym zakresem, zostanie zinterpretowana jako nieprawidłowa.
9. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać punkt danych.
Edycja definicji czujnika
Edycja definicji czujnika nie ma wpływu na czujniki dodane uprzednio w zarządzaniu czujnikami. Opracowana definicja czujnika jest dostępna jedynie
przy dodawaniu nowego czujnika w zarządzaniu czujnikami.
Aby edytować definicję czujnika, należy postępować następujący sposób:
1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Magistrala czujników > Edytor czujników.
2. Wybierz przycisk ekranowy

.

Rysunek 212: Edycja definicji czujnika

3. Wprowadź Nazwę czujnika, Wersję czujnika i Producenta czujnika
(opcjonalnie).
4. Opcjonalnie: wybierz przycisk ekranowy Edytuj, aby przejść do konfiguracji punktu danych. Dokonane zmiany zostaną w takim przypadku zastosowane.
5. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać ustawienia.
Usuwanie definicji danych
Usuwanie definicji czujnika nie ma wpływu na czujniki dodane uprzednio w
zarządzaniu czujnikami.
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Aby usunąć definicję czujnika, należy postępować następujący sposób:
1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Magistrala czujników > Edytor czujników.
2. Wybierz przycisk ekranowy

.

8.1.14.5 Wyświetlanie informacji o podłączonych czujnikach
W odniesieniu do wszystkich czujników dodanych do zarządzania czujnikami
można wyświetlić informacje o stanie i aktualnych wartościach. Na ekranie
przeglądu są wyświetlane następujące informacje:
▪ Stan czujnika
– Czerwony: błąd
– Niebieski: OK
▪ Nazwa
▪ Wersja
▪ Producent
▪ Adres Modbus

Rysunek 213: Ekran przeglądu

► Wybierz punkt menu Informacje > System > Magistrala czujników.
Szczegółowe informacja o czujniku
W odniesieniu do każdego czujnika można na ekranie przeglądu wyświetlić
aktualnie przesłane punkty danych. Wyświetlane są następujące informacje:
▪ Rejestr (Reg.)
▪ Opis
▪ Wartość surowa
▪ Wartość funkcji
▪ Funkcja
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Wartość rozpoznana jako „nieprawidłowa“ zostanie przedstawiona w kolorze
czerwonym. W przypadku przydzielenia funkcji do czujnika zostanie dodatkowo wyświetlona wartość funkcji.

Rysunek 214: Informacje szczegółowe

1. Wybierz przycisk ekranowy

.

2. Wybierz żądany Typ.

8.1.15 Konfiguracja wejść i wyjść analogowych (opcjonalnie)
Można elastycznie konfigurować wejścia i wyjścia analogowe urządzenia i
przyporządkowywać funkcje urządzenia.
Urządzenie obsługuje czujniki analogowe z charakterystyką liniową i przekazuje sygnały analogowe z charakterystyką liniową.
W przypadku podłączenia czujników przez magistralę czujników MR należy
przy żądanych funkcjach wybrać rodzaj sygnału Modbus. Należy tutaj przestrzegać dalszych wskazówek zawartych w punkcie Magistrala czujników
MR [►Sekcja 8.1.14, Strona 240].
8.1.15.1 Tworzenie kopii bezpieczeństwa
Aby umożliwić odtworzenie systemu po możliwej błędnej konfiguracji, konieczne jest utworzenie kopii bezpieczeństwa. W tym celu należy postępować w następujący sposób:
1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Eksport.
2. Wybrać opcję Ustawienia , aby wyeksportować kopię bezpieczeństwa aktualnych ustawień.
3. Wybrać żądany Interfejs (USB lub PC).
4. Wybrać przycisk ekranowy Eksport, aby rozpocząć eksport.
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8.1.15.2 Konfiguracja AIO

UWAGA

Uszkodzenia urządzenia i czujników!
Nieprawidłowo podłączone i skonfigurowane wejścia/wyjścia analogowe
mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia i czujnika.
► Przestrzegać wskazówek dotyczących podłączania analogowych czujników [►Sekcja 6.8.7, Strona 156].
► Skonfigurować wejścia i wyjścia analogowe odpowiednio do podłączonych czujników.
W celu konfiguracji wejść i wyjść analogowych są wyświetlane następujące
informacje w formie tabeli. Wyszarzonych elementów nie można zmieniać.

Rysunek 215: Konfiguracja wejść/wyjść analogowych

Zmiana konfiguracji wejść i wyjść analogowych jest możliwa wyłącznie w
przypadku użytkowników z rolą Konfigurator parametrów lub Administrator.

W stanie fabrycznym można zalogować się jako administrator w następujący
sposób:
▪ Nazwa użytkownika: admin
▪ Hasło: admin
1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Konfiguracja AIO.
2. Skonfigurować właściwości takie jak Funkcja, Rodzaj sygnału i Karta/
kanał.
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3. Wybrać przycisk ekranowy
czeniem.

, aby konfigurować wartości zgodnie z ży-

Rysunek 216: Wprowadzanie wartości

4. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj.
5. Potwierdzić pytanie przyciskiem Zapisz, aby zapisać zmiany.
Funkcja
Funkcja wejścia analogowego (I: ...) lub wyjścia analogowego (O: ...). Istnieje możliwość dostosowania oznaczenia.
Rodzaj sygnału
Wybrać rodzaj sygnału czujnika analogowego lub dezaktywować wejście
analogowe.
▪ 0…1 mA/0…2 mA (dostępne wyłącznie z podzespołem AI 4)
▪ 4...20 mA
▪ PT100-2/3/4, PT1000-2/3/4
▪ Modbus — magistrala czujników MR (dostępne tylko z magistralą czujników)
Karta/kanał
Wybrać gniazdo i kanał czujnika analogowego. Należy przy tym przestrzegać schematu połączeń dostarczonego wraz z urządzeniem. Ta cecha jest
dostępna wyłącznie w przypadku GPAI.
Jednostka
Ustawić jednostkę sygnału. Ta cecha jest dostępna wyłącznie w przypadku
GPAI.
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Miejsca po przecinku
Ustawić do 3 miejsc po przecinku. Ta cecha jest dostępna wyłącznie w przypadku GPAI.
Wartość minimalna/maksymalna
Ustawić wartości minimalne i maksymalne czujnika, np. w przypadku sygnału 4...20 mA — odpowiednią wartość pomiarową dla 4 mA i odpowiednią
wartość dla 20 mA.
Ta cecha nie jest dostępna w przypadku czujników podłączonych przez magistralę czujników MR (Modbus).
Współczynnik korekty i offset korekcyjny
Dzięki ustawieniu korekty zostają skompensowane systematyczne błędy sygnałów analogowych. Korektę otrzymuje się poprzez mnożenie współczynnika i sumy offsetu. Jako wartość graniczna dla korekty obowiązuje minimalna
i maksymalna wartość funkcji. Dla offsetu korekcyjnego nie ma ograniczeń.
Wielkość mierzona
Maks.

Współczynnik korekty
Offset korekcyjny
Min.

Min.

Maks.

Sygnał analogowy

Rysunek 217: Sygnał analogowy z charakterystyką liniową, współczynnik korekty <1 i offset korekcyjny

Współczynnik korekty
Ustawić współczynnik korekty (m) dla korekty wartości funkcji (x). Skorygowana wartość funkcji (y) odpowiada: y = (m * x) + t. Ta cecha jest dostępna
tylko dla wejść.
Offset korekcyjny
Ustawić offset (t) dla korekty wartości funkcji (x). Skorygowana wartość funkcji (y) odpowiada: y = (m * x) + t. Ta cecha jest dostępna tylko dla wejść.
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8.1.16 Konfiguracja wejść i wyjść cyfrowych
W stanie fabrycznym wejścia i wyjścia cyfrowe urządzenia są skonfigurowane w następujący sposób:
▪ Wejście: high active
▪ Wyjście: zestyk zwierny (NO)
W razie potrzeby możliwa jest zmiana konfiguracji.
W przypadku podłączenia czujników przez magistralę czujników MR należy
przy żądanych funkcjach wybrać rodzaj sygnału Modbus. Należy tutaj przestrzegać dalszych wskazówek zawartych w punkcie Magistrala czujników
MR [►Sekcja 8.1.14, Strona 240].
8.1.16.1 Konfiguracja DIO
Należy się upewnić, że konfiguracja wejść i wyjść cyfrowych jest odpowiednia do używanych funkcji. W przeciwnym razie może dojść do zakłóceń w
działaniu urządzenia oraz podłączonych urządzeń peryferyjnych.
W celu konfiguracji wejść i wyjść cyfrowych są wyświetlane następujące informacje w formie tabeli. Wyszarzonych elementów nie można zmieniać.

Rysunek 218: Konfiguracja wejść i wyjść cyfrowych

Opisana poniżej obsługa jest możliwa tylko po wywołaniu wizualizacji na
komputerze. Zmiana konfiguracji wejść i wyjść cyfrowych jest możliwa wyłącznie w przypadku użytkowników z rolą Konfigurator parametrów lub Administrator.
W stanie fabrycznym można zalogować się jako administrator w następujący
sposób:
▪ Nazwa użytkownika: admin
▪ Hasło: admin
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Aby skonfigurować cyfrowe wejścia i wyjścia urządzenia, należy postępować
w następujący sposób:
1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Konfiguracja DIO.
2. W razie potrzeby użyć przycisków ekranowych ▲ lub ▼, aby posortować
właściwości w kolumnie alfabetycznie.
3. Skonfigurować właściwości w wybrany sposób.
4. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj.
5. Potwierdzić pytanie bezpieczeństwa przyciskiem Tak, aby zapisać zmiany.
Funkcja
Funkcja wejścia cyfrowego (I: ...) lub wyjścia cyfrowego (O: ...). Istnieje możliwość dostosowania oznaczenia.
Rodzaj sygnału
Wybrać rodzaju sygnału:
▪ Cyfrowy: wejście cyfrowe
▪ Modbus — magistrala czujników MR (dostępne tylko z magistralą czujników)
Konfiguracja
Należy skonfigurować cyfrowe wejścia i wyjścia w następujący sposób:
▪ DI: high active lub low active
▪ DO: zestyk zwierny (NO), zestyk rozwierny (NC); wskazówka: przy wyłączonym urządzeniu lub w przypadku błędu wyjścia cyfrowe są zawsze
otwarte (brak przekaźnika bistabilnego).
Podzespół Kanał
Kanał podzespołu DIO, z którym połączona jest funkcja. Funkcje niepołączone z kanałem są przedstawione za pomocą „-“. Należy przy tym przestrzegać schematu połączeń dostarczonego wraz z urządzeniem.

8.1.17 Zarządzanie zdarzeniem
Urządzenie jest wyposażone w zarządzanie zdarzeniami, które umożliwia
wykrywanie różnych stanów roboczych urządzenia i dostosowanie jego charakterystyki pracy. Przegląd możliwych zdarzeń można otworzyć w urządzeniu.
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8.1.17.1 Wyświetlanie i zatwierdzanie zdarzeń
Aby wyświetlić aktualnie oczekujące zdarzenia, należy postępować w następujący sposób:
► Wybrać punkt menu Zdarzenia.
ð Pojawi się lista aktualnie oczekujących zdarzeń.
Zdarzenia
Nr

Zdarzenie

8

Wartość graniczna I>>

17.03.2020
10:56:59/669

12

Wartość graniczna S>>

17.03.2020
10:56:59/669

16

Wartość graniczna P>>

17.03.2020
10:56:59/669

18

Wartość graniczna Q<<

17.03.2020
10:56:59/669

1001

Nieprawidłowa temperatura otoc...

17.03.2020
10:56:59/669

1002

Temperatura otoczenia

Czas

Home

Zdarzenia

Informacje

17.03.2020
3

12

38

Rejestrator

Rejestr

Zatwierdzanie

PL

CHANGE

REBOOT

admin

23.03.2020 08:08

Ustawienia

Rysunek 219: Przegląd aktualnie oczekujących zdarzeń

Zatwierdzanie zdarzeń
Zdarzenia z możliwością zatwierdzenia należy zatwierdzić w przeglądzie
zdarzeń, aby nie były już wyświetlane. Wszystkie pozostałe zdarzenia zostaną automatycznie usunięte, gdy usunięta zostanie ich przyczyna (np. wartość graniczna nie jest już naruszana).
Aby zatwierdzić zdarzenia, należy postępować następujący sposób:
► Aby zatwierdzić zdarzenia, zaznaczyć żądane zdarzenia w kolumnie
i następnie wybrać przycisk ekranowy Zatwierdzanie.
ð Zdarzenia są zatwierdzone.
8.1.17.2 Konfiguracja zdarzeń
Zdarzenia mają następujące właściwości:
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Właściwość

Opis

Nazwa zdarzenia

Nazwa skrócona zdarzenia. Po całkowitym usunięciu tekstu zostanie wyświetlony tekst domyślny.

Opis zdarzenia

Opis zdarzenia. Po całkowitym usunięciu tekstu zostanie
wyświetlony tekst domyślny.

Usunięcie zdarzenia

Wskazówki dotyczące usuwania przyczyny zdarzenia. Po
całkowitym usunięciu tekstu zostanie wyświetlony tekst
domyślny.
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Właściwość

Opis

Kategoria

▪ Błąd (czerwony)
▪ Ostrzeżenie (żółty)
▪ Informacja (szary)
Ustawienie to wpływa na kolor diody LED Alarm oraz
symbolu zdarzenia w nawigacji głównej.

Zgłaszanie

Po aktywacji tej opcji zdarzenie zostanie wyświetlone na
wyświetlaczu i przy odpowiedniej konfiguracji wysłane
przez wyjście z użyciem protokołu centrali.

Zapisanie

Po aktywacji tej opcji zdarzenie zostanie zapisane w pamięci zdarzeń.

Zestaw wielokr.

Zdarzenie może być wywoływane wielokrotnie bez dezaktywacji w międzyczasie.

(bez możliwości konfiguracji)
High active
(bez możliwości konfiguracji)

Z możliwością zatwierdzenia
(bez możliwości konfiguracji)
Blokowanie
(bez możliwości konfiguracji)

High active: urządzenie wysyła sygnał w momencie, gdy
pojawi się zdarzenie.
Low active: urządzenie wysyła sygnał, dopóki nie ma zdarzenia. W momencie pojawienia się zdarzenia sygnał zostanie zresetowany.
Zdarzenia z możliwością zatwierdzenia należy zatwierdzić
w przeglądzie zdarzeń, aby nie były już wyświetlane.
Wszystkie pozostałe zdarzenia zostaną automatycznie
usunięte, gdy usunięta zostanie ich przyczyna (np. wartość graniczna nie jest już naruszana).

Jeżeli zdarzenie jest aktywne, blokuje ono automatyczną regulację napięcia.

Tabela 61: Właściwości zdarzeń
Ustawienia

Zdarzenia

Wartość ... U<

Nazwa
Home

Wartość graniczna U<

Opis
Wartość napięcia dolnego U< jest niższa niż wartość graniczna.

Usunięcie

Zdarzenia

Sprawdzić aktualne warunki eksploatacyjne transformatora i ustawione
parametry U<.

Informacje

Kategoria
Ostrzeżenie

Zgłaszanie

High-aktiv

Zapisanie

Przezn. do zatw.

Zestaw wielokr.

Blokowanie

Anuluj

PL

CHANGE

Rejestrator

Zastosować

REBOOT

admin

06.04.2020 09:27

Ustawienia

Rysunek 220: Konfiguracja zdarzeń
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Aby skonfigurować zdarzenie, należy postępować w następujący sposób:
1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Zdarzenia.
2. Wybrać na liście zdarzenie do zmiany.
3. Wybrać żądane opcje.
4. Wybrać przycisk ekranowy Zastosować, aby zapisać zmianę.
8.1.17.3 Wyświetlanie pamięci zdarzeń
Minione zdarzenia są zapisywane w pamięci zdarzeń. Wyświetlane zdarzenia można dostosować za pomocą różnych filtrów. Dostępne są następujące
filtry:
Filtr

Opis

Czas

Data i godzina zdarzenia

Kategoria

Kategoria zdarzenia:
▪ Błąd (czerwony)
▪ Ostrzeżenie (żółty)
▪ Informacja (szary)

Stan

Zdarzenie przychodzące/usuwane:
Zdarzenie przychodzące
Zdarzenie usuwane

Komponenty

Komponenty instalacji

Zdarzenie

Możliwość wyboru maks. 3 zdarzeń

Aby wywołać pamięć zdarzeń, należy postępować w następujący sposób:
1. Wybrać punkt menu Zdarzenia > Pamięć zdarzeń.

Rysunek 221: Pamięć zdarzeń

2. Ustawić żądany Filtr.
3. Z listy Zdarzenia wybrać żądane zdarzenia.
4. Wybrać przycisk ekranowy Szukaj, aby wyświetlić żądane zdarzenia.
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Eksport zdarzeń
Aktualnie wyświetlane wpisy pamięci zdarzeń można wyeksportować do pliku CSV. Jeżeli wcześniej został utworzony filtr, wyeksportowane zostaną
wyłącznie przefiltrowane wpisy.
Aby wykonać eksport zdarzeń, należy postępować w następujący sposób:
ü Podłączyć wcześniej komputer lub nośnik pamięci do złącza USB w module CPU I [►Sekcja 4.4.1.5.4, Strona 49].
1. Wybrać przycisk ekranowy Eksport.
2. Wybrać żądaną opcję (komputer lub USB) przesyłania danych.
ð Wykonany zostanie eksport danych.
8.1.17.4 Eksport przeglądu komunikatów o zdarzeniach
Przegląd możliwych zdarzeń można otworzyć w urządzeniu.
ü Podłączyć wcześniej komputer lub nośnik pamięci do złącza USB w module CPU I [►Sekcja 4.4.1.5.4, Strona 49].
1. Wywołać punkt menu Ustawienia > Eksport > Lista zdarzeń
2. Wybrać miejsce zapisu.
3. Wybrać przycisk ekranowy Rozpocznij eksport
ð Przegląd komunikatów o zdarzeniach jest eksportowany.

8.1.18 Zarządzanie użytkownikami
Zarządzanie użytkownikami jest oparte na systemie ról. Każdemu użytkownikowi należy przypisać rolę. Dla każdej roli można ustalić uprawnienia dostępu do parametrów i zdarzeń.
8.1.18.1 Role użytkownika
Uprawnienia dostępu do funkcji i ustawień urządzenia są regulowane przez
hierarchiczny system ról. System obejmuje 5 ról, które mają różne uprawnienia dostępu. Część tych uprawnień dostępu jest ustalona na stałe, ale
uprawnienia dostępu do określonych parametrów i zdarzeń można konfigurować. Należy przy tym przestrzegać punktu Ustawianie uprawnień dostępu
do parametrów i zdarzeń [►Sekcja 8.1.18.4, Strona 264].
Osoby niezalogowane na urządzeniu mają rolę użytkownika „Wyświetlanie
danych“.
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W stanie dostawy są przewidziane następujące role:
Rola

Opis

Wyświetlanie danych

Użytkownik, który może widzieć jedynie dane istotne dla
eksploatacji.
▪ Wyświetlanie wszystkich parametrów
▪ Wyświetlanie wszystkich zdarzeń

Diagnostyka

Użytkownik, który może widzieć dane istotne dla eksploatacji i dane dziennika.
▪ Wyświetlanie wszystkich parametrów
▪ Wyświetlanie wszystkich zdarzeń
▪ Eksport danych dziennika

Operator

Użytkownik, który może widzieć dane istotne dla eksploatacji i zatwierdzać zdarzenia. Użytkownik może przeprowadzać ręczne przełączania zaczepów przy użyciu elementów obsługowych urządzenia.
▪ Wyświetlanie wszystkich parametrów
▪ Wyświetlanie i zatwierdzanie wszystkich zdarzeń

Konfigurator parametrów

Użytkownik, który może widzieć i zmieniać dane istotne dla
eksploatacji.
▪ Wyświetlanie i zmiana wszystkich parametrów
▪ Import i eksport parametrów
▪ Wyświetlanie, zmiana i zatwierdzanie wszystkich zdarzeń

Administrator

Użytkownik, który może widzieć i zmieniać wszystkie dane.
▪ Odczyt wszystkich parametrów
▪ Wyświetlanie, zmiana i zatwierdzanie wszystkich zdarzeń

Tabela 62: Role w stanie dostawy

Dostęp do następujących obszarów urządzenia jest ściśle powiązany z rolami:
Funkcja

Wyświetlanie
danych

Diagnostyka

Operator

Konfigurator
parametrów

Administrator

Administracja

-

-

-

-

+

Ponowne uruchamianie urządzenia

-

-

+

+

+

Import

-

-

-

+

+

Eksport

-

+

-

+

+

Ustawianie daty i godziny

-

-

+

+

+

Wywołanie asystenta uruchomienia

-

-

-

+

+

Kalibracja szeregu styków
oporowych

-

-

-

+

+
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Funkcja

Wyświetlanie
danych

Diagnostyka

Operator

Konfigurator
parametrów

Administrator

Uruchamianie przycisków
WYŻEJ, NIŻEJ, REMOTE,
AVR AUTO, AVR MANUAL

-

-

+

+

+

Ustawianie topologii

-

-

-

+

+

Konfiguracja wejść i wyjść
analogowych

-

-

-

+

+

Konfiguracja wejść i wyjść cyfrowych

-

-

-

+

+

Ustawianie TPLE

-

-

-

+

+

Konfiguracja punktów danych

-

-

-

+

+

Wywołanie asystenta konserwacji

-

-

-

+

+

Zmiana tabeli pozycji zaczepów

-

-

-

+

+

Odblokowanie ECOTAP Modbus

-

-

-

+

+

Dodanie czujników do magistrali czujników MR

-

-

-

+

+

Tabela 63: Uprawnienia dostępu ściśle powiązane z rolami

8.1.18.2 Zmiana hasła
Każdy użytkownik może zmienić swoje hasło, jeżeli konto tego użytkownika
nie jest utworzone jako konto grupowe. Hasło konta grupowego można
zmieniać tylko po zalogowaniu jako administrator.
Należy pamiętać, że hasło musi spełniać poniższe wymagania:
▪ Co najmniej 8 znaków
▪ Co najmniej 3 z 4 poniższych rodzajów znaków:
– wielkie litery
– małe litery
– cyfry
– znaki specjalne
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Aby zmienić hasło, należy postępować w następujący sposób:
1. W wierszu stanu wybrać Nazwa użytkownika .

Rysunek 222: Zmiana hasła

2. Wprowadzić nowe Hasło 2 razy.
3. Wybrać przycisk ekranowy Zastosować, aby zapisać zmienione hasło.
8.1.18.3 Tworzenie, edycja i usuwanie użytkownika
Dla każdego użytkownika można ustawić poniższe opcje:
▪ Nazwa użytkownika i hasło
▪ Rola użytkownika: każdemu użytkownikowi można przypisać rolę. Uprawnienia dostępu do parametrów lub zdarzeń są powiązane z rolami.
▪ Dostęp grupowy: ta opcja umożliwia zadeklarowanie konta użytkownika
jako konta grupowego (np. z dostępem dla różnych osób). Użytkownicy z
dostępem grupowym nie mogą zmieniać własnego hasła. Hasło może zostać zmienione tylko przez administratora.
▪ Aktywny: można aktywować lub dezaktywować użytkownika. Dezaktywowani użytkownicy nie mogą się logować. Dane użytkownika pozostają zapisane w urządzeniu.
▪ Automatyczne logowanie: dla użytkownika można aktywować funkcję automatycznego logowania. Taki użytkownik zostaje automatycznie zalogowany po ponownym uruchomieniu systemu lub jeżeli wyloguje się inny
użytkownik.
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Rysunek 223: Przegląd utworzonych użytkowników

Użytkownika mogą tworzyć, edytować lub usuwać tylko osoby z rolą administratora.

W stanie fabrycznym można zalogować się jako administrator w następujący
sposób:
▪ Nazwa użytkownika: admin
▪ Hasło: admin
Tworzenie użytkownika
Nowego użytkownika tworzy się w następujący sposób:
1. Wybrać kolejno z menu Ustawienia > Zarządzanie użytkownikami >
Konta użytkowników.
2. Wybrać przycisk ekranowy Tworzenie użytkow..
3. Wprowadzić Nazwa użytkownika i 2 razy Hasło.
4. Wybrać żądaną Rola użytkownika.
5. W razie potrzeby aktywować opcje Dostęp grupowy, Aktywny lub Login
automatyczny.
6. Wybrać przycisk ekranowy Zastosować, aby zapisać użytkownika.
Edycja użytkownika
Aby edytować istniejącego użytkownika, należy postępować w następujący
sposób:
1. Wybrać kolejno z menu Ustawienia > Zarządzanie użytkownikami >
Konta użytkowników.
2. Wybrać z listy przycisk ekranowy

żądanego użytkownika.

3. Wprowadzić żądane zmiany.
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4. Wybrać przycisk ekranowy Zastosować, aby zapisać użytkownika.
Usuwanie użytkownika
Aby usunąć istniejącego użytkownika, należy postępować w następujący
sposób:
1. Wybrać kolejno z menu Ustawienia > Zarządzanie użytkownikami >
Konta użytkowników.
2. Wybrać z listy przycisk ekranowy

żądanego użytkownika.

3. Wybrać przycisk ekranowy Zastosować, aby usunąć użytkownika.
8.1.18.4 Ustawianie uprawnień dostępu do parametrów i zdarzeń
Uprawnienia dostępu do parametrów i zdarzeń dla dostępnych ról można
konfigurować. W tym celu są dostępne następujące opcje:
▪ Odczyt: można wyświetlić parametr/zdarzenie.
▪ Zapis: można zmienić parametr/zdarzenie.
▪ Zatwierdzanie: zdarzenie można zatwierdzić.

Rysunek 224: Ustawianie uprawnień dostępu dla zdarzenia

Uprawnienia dostępu mogą zmieniać tylko osoby z rolą administratora.

W stanie fabrycznym można zalogować się jako administrator w następujący
sposób:
▪ Nazwa użytkownika: admin
▪ Hasło: admin
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Ustawianie uprawnień dostępu do parametrów/zdarzeń
1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Zarządzanie użytkownikami >
Uprawnienia parametrów lub Uprawnienia zdarzeń .
ð Pojawia się lista wszystkich parametrów lub zdarzeń.
2. Przyciskiem ekranowym

wybrać do edycji żądany wpis z listy.

3. Wybrać żądane opcje.
4. Wybrać przycisk ekranowy Zastosować, aby zapisać zmianę.
5. Uruchomić urządzenie ponownie, aby zastosować zmienione uprawnienia.
8.1.18.5 Uwierzytelnianie użytkowników przy użyciu usługi RADIUS
(opcjonalnie)
Urządzenie obsługuje uwierzytelnianie użytkowników przy użyciu usługi RADIUS zgodnie z RFC 2865. Urządzenie działa jako klient RADIUS. Aby skorzystać z usługi RADIUS, należy utworzyć na swoim serwerze RADIUS
słownik dla urządzeń ISM® oraz ustawić parametry dla usługi RADIUS na
urządzeniu.
Należy uwzględnić poniższe wskazówki:
▪ Usługę RADIUS należy stosować wyłącznie w zabezpieczonej sieci, ponieważ przesyłane są wrażliwe informacje.
▪ Jeżeli identyfikacja użytkownika została utworzona na serwerze RADIUS
oraz lokalnie na urządzeniu, urządzenie próbuje najpierw wykonać logowanie przez serwer RADIUS. Jeżeli nie można wykonać logowania, urządzenie korzysta z lokalnie zapisanych danych logowania.
▪ Jeżeli identyfikacja użytkownika nie jest utworzona na serwerze RADIUS,
urządzenie korzysta z lokalnie zapisanych danych logowania.
8.1.18.5.1 Tworzenie słownika na serwerze RADIUS
Na serwerze RADIUS należy utworzyć słownik dla urządzeń ISM® zgodnie z
poniższą specyfikacją.
VENDOR MR 34559
BEGIN-VENDOR MR
# Attributes
ATTRIBUTE MR-ISM-User-Group 1 integer
# Predefined values for attribute 'MR-ISM-User-Group'
VALUE MR-ISM-User-Group Administrator 1
VALUE MR-ISM-User-Group Parameter-configurator 2
VALUE MR-ISM-User-Group Operator 3
VALUE MR-ISM-User-Group Diagnostics 4
VALUE MR-ISM-User-Group Data-display 5
END-VENDOR MR
Jeżeli serwer RADIUS obsługuje import słownika, można wyeksportować
słownik dla urządzeń ISM® z urządzenia i zaimportować na swój serwer RADIUS. Należy tutaj przestrzegać wskazówek zawartych w punkcie Eksportowanie danych [►Sekcja 8.1.21.1, Strona 269].
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Grupy użytkowników słownika odpowiadają rolom użytkownika [►Sekcja
8.1.18.1, Strona 259] urządzenia i powiązanym z nimi uprawnieniom.
8.1.18.5.2 Konfiguracja usługi RADIUS
Aby nawiązać połączenie z serwerem RADIUS, należy ustawić poniższe parametry.
Ustawienia

Parametr

RADIUS

Nazwa

Wartość

Aktywacja klienta RADIUS

Wył.

Serwer RADIUS

0.0.0.0

Port serwera RADIUS

1812

Protokół uwierzytelniania

CHAP

Klucz (Shared Secret)

default

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

04.02.2020 11:14

Ustawienia

Rysunek 225: Konfiguracja usługi RADIUS

Usługę RADIUS mogą konfigurować tylko osoby z rolą administratora.

W stanie fabrycznym można zalogować się jako administrator w następujący
sposób:
▪ Nazwa użytkownika: admin
▪ Hasło: admin
► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > System > RADIUS.
Aktywacja klienta RADIUS
Za pomocą tego parametru można aktywować klienta RADIUS.
Serwer RADIUS
Za pomocą tego parametru można ustawić adres IP serwera RADIUS.
Port serwera RADIUS
Za pomocą tego parametru można ustawić port serwera RADIUS.
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Protokół uwierzytelniania
Za pomocą tego parametru można ustawić protokół uwierzytelniania, przez
który komunikują się serwer i klient. Można wybrać następujące opcje:
▪ PAP (Password Authentication Protocol)
▪ CHAP (Challenge Handshake Protocol)
Klucz (Shared Secret)
Za pomocą tego parametru można ustawić klucz (Shared Secret). Należy
ustawić ten sam klucz na kliencie RADIUS i na serwerze RADIUS. Klucz powinien się składać z maksymalnie 127 znaków i zawierać znaki ASCII.

8.1.19 Sprzęt
W punkcie menu Sprzęt można wyświetlać informacje o sprzęcie urządzenia. Dla podzespołów są dostępne informacje o poziomie sygnału poszczególnych kanałów.

Rysunek 226: Wyświetlanie informacji o sprzęcie (przykład) urządzenia

1. Wybrać kolejno z menu Informacje > System > Sprzęt.
2. Wybrać żądany podzespół, aby wyświetlić poziom sygnału kanałów.
8.1.19.1 Status podzespołu DIO
Istnieje możliwość wyświetlenia statusu cyfrowych wejść i wyjść podzespołu
DIO.
▪ Pin zacisku
▪ Status wejścia (I: …) albo wyjścia (O: …)
– Niebieski: na wejściu lub wyjściu występuje sygnał (logiczne 1).
– Szary: na wejściu lub wyjściu nie występuje sygnał (logiczne 0).
▪ Funkcja powiązana

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 PL

ETOS®

267

8 Eksploatacja

Rysunek 227: Status podzespołu DIO

8.1.19.2 Status podzespołu AIO
Istnieje możliwość wyświetlenia statusu analogowych wejść i wyjść podzespołu AIO. Jeżeli wartość wykracza poza dopuszczalny zakres, jest ona wyświetlana na czerwono.

Rysunek 228: Status podzespołu AIO
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8.1.20 Oprogramowanie
W punkcie menu Oprogramowanie można wyświetlać wersje komponentów
oprogramowania urządzenia.

Rysunek 229: Informacje o oprogramowaniu urządzenia

► Wybrać kolejno z menu Informacje > System > Oprogramowanie.

8.1.21 Menedżer importu/eksportu
Urządzenie jest wyposażone w menedżera importu/eksportu, przy użyciu
którego można eksportować i importować różne dane.
Do przesyłania danych dostępne są następujące opcje:
Opcja

Opis

USB

Przesyłanie danych przez tylny interfejs USB podzespołu CPU I/
CPU II.

PC

Przesyłanie danych przy użyciu komputera przez wizualizację internetową.

Tabela 64: Opcje przesyłania danych

8.1.21.1 Eksport danych
Na czas trwania eksportu urządzenie zatrzymuje rejestrowanie danych
przez rejestrator wartości pomiarowych.

W zależności od konfiguracji z urządzenia można eksportować następujące
dane:
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Kopia zapasowa
Opcja

Opis

Obraz systemu (.rhi)

Pełny obraz systemu (oprogramowanie i konfiguracja).
Przy zastosowaniu opcji „z historią“ eksportowane są
również wszystkie wpisy pamięci zdarzeń. Przy wyborze opcji "z TPLE" eksportowany jest program klienta.
Można wybrać, czy mają być wyeksportowane wszystkie zapisy, czy tylko zapisy z ostatnich 10 dni.

Ustawienia (.rhi)

Ustawienia urządzenia:
▪ Parametry (ustawienia, uprawnienia dostępu)
▪ Zdarzenia (kategoria, zachowanie, teksty, uprawnienia dostępu)
▪ Konfiguracja użytkownika
W miarę dostępności eksportowane są także ustawienia następujących funkcji:
▪ Topologia
▪ Konfiguracja AIO
▪ Konfiguracja DIO
▪ Tabela pozycji zaczepów
▪ Magistrala czujników
▪ Certyfikaty

Program klienta (TPLE)
(.rhi)

Eksport programu klienta (TPLE).

Konfiguracja punktu danych (.rhi)

Konfiguracja punktu danych systemu sterowania.

Magistrala czujników opis
urządzenia (.rhi)

Opis czujników dla magistrali czujników MR.

Własny opis urz. magistrali Opis czujników dla magistrali czujników MR utworzoczujnik. (.rhi)
nych w edytorze czujników.
Tabela 65: Eksport danych: grupa kopia zapasowa

Informacje
Opcja

Opis

Instrukcja eksploatacji
(.zip)

Instrukcja eksploatacji, opisy protokołów.

Licencje (.zip)

Treści licencji zastosowanych komponentów oprogramowania.

Konfiguracja SCADA (.zip) Konfiguracja systemu sterowania (np. plik ICD do
IEC 61850).
Tabela 66: Eksport danych: grupa informacja
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System
Opcja

Opis

Lista zdarzeń (.csv)

Pełna lista wszystkich możliwych zdarzeń.

Lista parametrów (.csv)

Lista parametrów z tekstami opisu i wartościami (min.,
maks., aktualne).

Konfiguracja systemu
(.xml)

Konfiguracja systemu.

Biblioteka RADIUS (.zip)

Słownik do zaimportowania na serwer RADIUS.

Tabela 67: Eksport danych: grupa system

Zapisy
Opcja

Opis

Pamięć zdarzeń (.csv)

Wszystkie wpisy pamięci zdarzeń.

Dziennik bezpieczeństwa
(.csv)

Dziennik wszystkich istotnych dla bezpieczeństwa dostępów i zmian.

Rejestrator (.zip)

Eksport pamięci wartości pomiarowych.

Eksport VAM (.zip)

Eksport zapisów wibroakustycznych. Można wyeksportować wszystkie dane lub wybrać określone zapisy.

Dziennik konserwacji
(.xml)

Eksport wpisów dziennika konserwacji.

Tabela 68: Eksport danych: grupa zapisy

Pamięć USB należy wyjąć dopiero po zakończeniu transmisji danych. W
przeciwnym razie może dojść do utraty danych.

Dane eksportuje się w następujący sposób:
1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Eksport.
2. Wybrać żądaną opcję eksportu i postępować według wskazówek pojawiających się na wyświetlaczu.
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8.1.21.2 Import danych (od wersji oprogramowania 3.800)
W zależności od konfiguracji urządzenia można importować następujące dane:
Opcja

Opis

Obraz systemu

Pełny obraz systemu (oprogramowanie i konfiguracja),
z historią lub bez (zapisane dane).
Podczas importu możesz wybrać, które z poniższych
ustawień mają zostać zaimportowane:
▪ Parametry (ustawienia, uprawnienia dostępu)
▪ Zdarzenia (kategoria, zachowanie, teksty, uprawnienia dostępu)
▪ Konfiguracja użytkownika
W miarę dostępności można importować także ustawienia następujących funkcji:
▪ Topologia
▪ Konfiguracja AIO
▪ Konfiguracja DIO
▪ Tabela pozycji zaczepów
▪ Magistrala czujników
▪ Certyfikaty

Program klienta

Import programu klienta (TPLE).

Język

Import dodatkowych języków. Na urządzeniu można
zainstalować maksymalnie 5 różnych języków. Jeżeli
zainstalowano już 5 języków, podczas importu pojawi
się monit o usunięcie języka.

Certyfikat SSL

Import certyfikatu SSL z przynależnym kluczem:
▪ certyfikat serwera (.crt + .pem)
▪ certyfikat klienta (.crt + .pem)
▪ klient CA (.crt)
Przed zaimportowaniem należy spakować certyfikat
(*.crt) i klucz (*.pem) w archiwum ZIP.
Certyfikaty można importować przy użyciu poniższego
szyfrowania:
▪ RSA 1024 bity
▪ ECDSA 256 bitów (krzywa „secp256r1” lub „prime256v1”).
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Opcja

Opis

Ustawienia

Możliwy jest import ustawień urządzenia z pliku kopii
zapasowej urządzenia, z pliku aktualizacji lub z innego
urządzenia. Podczas importu możesz wybrać, które
z poniższych ustawień mają zostać zaimportowane:
▪ Parametry (ustawienia, uprawnienia dostępu)
▪ Zdarzenia (kategoria, zachowanie, teksty, uprawnienia dostępu)
▪ Konfiguracja użytkownika
W miarę dostępności można importować także ustawienia następujących funkcji:
▪ Topologia
▪ Konfiguracja AIO
▪ Konfiguracja DIO
▪ Tabela pozycji zaczepów
▪ Magistrala czujników
▪ Certyfikaty

Konfiguracja punktu danych

Import konfiguracji punktu danych

Konfiguracja SCADA

Import konfiguracji systemu sterowania (np. plik SCD
do IEC 61850).

Magistrala czujników

Opis czujników dla magistrali czujników MR.

Tabela 69: Import danych

UWAGA

Uszkodzenia systemu plików!
Nieprawidłowe przesyłanie danych może doprowadzić do uszkodzenia systemu plików. Uszkodzony system plików może spowodować niesprawność
urządzenia.
► Podczas importu nie wolno odłączać urządzenia od zasilania.
► Podczas importu nie wyjmować pamięci USB ani nie rozłączać połączenia internetowego.
Dane importuje się w następujący sposób:
1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Import.
2. Wybierz żądaną opcję (komputer lub USB) przesyłania danych.
3. Wybierz Przeszukiwanie, wybierz plik do zaimportowania a następnie
Uruchom ładowanie.
ð Plik zostanie sprawdzony.
4. Opcjonalnie: wybierz żądaną opcję importu.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 PL

ETOS®

273

8 Eksploatacja

5. Wybierz przycisk ekranowy Uruchomienie.
ð UWAGA! Działanie urządzenia (monitorowanie/regulacja) zostaje zatrzymane.
ð Dane zostaną zaimportowane, następnie urządzenie zostanie uruchomione ponownie. Podczas ponownego uruchomienia przekaźniki zostają wyzerowane.

8.1.22 Konfiguracja media konwertera za pomocą przełącznika
zarządzalnego
Przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących konfiguracji media konwertera z przełącznikiem zarządzalnym SW 3-3. Aby uzyskać dostęp do wizualizacji internetowej, należy użyć następujących przeglądarek:
▪ Wersja oprogramowania sprzętowego 02.0.01: Internet Explorer 11
▪ Wersja oprogramowania sprzętowego 07.1.00 lub nowsza: przeglądarka
kompatybilna z HTML5, np. Google Chrome
8.1.22.1 Uruchomienie
Przed połączeniem przełącznika Ethernet z siecią należy sprawdzić i w razie
potrzeby dostosować najważniejsze ustawienia. Należy przestrzegać opisanych w tym punkcie wskazówek dotyczących uruchamiania przełącznika
Ethernet.
Nawiązywanie połączenia z wizualizacją internetową
Przełącznik Ethernet jest dostarczany z poniższym ustawieniem fabrycznym: adres IP 192.168.1.1; maska podsieci 255.255.255.0; adres bramki
0.0.0.0.
Aby uruchomić przełącznik Ethernet, należy postępować w następujący sposób:
1. Utworzyć połączenie z komputerem przez przyłącze Ethernet.
2. Skonfigurować komputer w taki sposób, aby znajdował się w tej samej
podsieci co przełącznik Ethernet.
3. Wywołać w przeglądarce internetowej adres IP 192.168.1.1.
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4. Zalogować się przy użyciu danych użytkownika (login = admin; hasło =
private). W razie potrzeby zmienić język (niemiecki/angielski).

Rysunek 230: Logowanie do interfejsu internetowego

Zmiana nazwy użytkownika i hasła
1. Wybrać punkt menu Bezpieczeństwo urządzenia > Zarządzanie użytkownikami.
2. Utworzyć nowego użytkownika z rolą administratora. Aktywować użytkownika i nadać hasło.
3. UWAGA! Upewnić się, że oprócz użytkownika „administrator” jest kolejny
użytkownik z rolą administratora. Następnie usunąć użytkownika „administrator”.
4. Wybrać przycisk ekranowy

lub Zapisz, aby zapisać zmianę.

Dezaktywacja nieużywanych usług

UWAGA

Uszkodzenia urządzenia
W przypadku dezaktywacji wszystkich usług nie można później uzyskać dostępu do urządzenia w celu jego skonfigurowania lub aktualizacji.
► Pozostawić aktywną przynajmniej jedną usługę w celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji (np. SNMPv3, SSH lub HTTPS).
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1. Wybrać punkt menu Bezpieczeństwo urządzenia > Management Access.

Rysunek 231: Management Access

2. Wybrać kartę rejestracyjną wybranej usługi.
3. Wybrać opcję Wył., aby wyłączyć usługę lub usunąć zaznaczenie pól wyboru dla częściowych funkcji usługi.
4. Wybrać przycisk ekranowy

lub Zapisz, aby zapisać zmianę.

Dokonywanie ustawień sieciowych
1. Wybrać menu Ustawienia podstawowe > Sieć > Globalnie.

Rysunek 232: Ustawienia sieciowe

2. Dopasować ustawienia sieciowe lub wybrać przycisk ekranowy
Zapisz, aby zapisać zmianę.

lub

3. W menu Ustawienia podstawowe > Wczytywanie/zapisywanie kliknąć
przycisk ekranowy Zapisz, aby na stałe zapisać ustawienia.
4. W razie potrzeby nawiązać połączenie z nowym adresem IP, aby wprowadzić kolejne ustawienia. Kliknąć przycisk ekranowy Pomoc, aby uzyskać
więcej informacji.
5. Podłączyć kabel do podłączenia do sieci.
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8.1.22.2 Konfiguracja
Przełącznik Ethernet można konfigurować przez interfejs internetowy. Więcej informacji o konfiguracji można znaleźć w pomocy online interfejsu internetowego.
Wywoływanie interfejsu internetowego
Aby wywołać interfejs internetowy, należy postępować zgodnie z opisem
w rozdziale Uruchomienie [►Sekcja 8.1.22.1, Strona 274].
Wybór protokołu redundancji
Protokół redundancji wybiera się w następujący sposób:
1. Wybrać punkt menu Redundancja.
2. Wybrać żądany punkt menu dla protokołu redundancji.
3. Dokonać konfiguracji, a w polu grupy Funkcja wybrać opcję Wł.
4. W menu Ustawienia podstawowe > Wczytywanie/zapisywanie kliknąć
przycisk ekranowy Zapisz, aby na stałe zapisać ustawienia.
Dezaktywować nieużywane protokoły redundancji, wybierając w polu grupy
Funkcja opcję Wył.

Resetowanie do ustawień fabrycznych
Aby zresetować przełącznik Ethernet do ustawień fabrycznych, należy postępować w następujący sposób:
1. Wybrać punkt menu Ustawienia podstawowe > Wczytywanie/zapisywanie i kliknąć przycisk ekranowy Resetuj do stanu dostawy….
2. W razie potrzeby ponownie nawiązać połączenie z adresem IP
192.168.1.1.
3. Ustawić ustawienia fabryczne MR zgodnie z poniższą tabelą.
Menu

Parametr

Ustawienie fabryczne MR

Redundancja

Protokół redundancji

PRP

Bezpieczeństwo >
Baner logowania
Baner przed logowaniem

specyficzne dla MR

Ustawienie podstaPorty 5+6
wowe > Konfiguracja
portu

dezaktywowane

Tabela 70: Ustawienie fabryczne MR
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8.1.22.3 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
W celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego urządzenia zalecamy
stałą aktualizację oprogramowania sprzętowego podzespołu SW 3-3. Podzespół SW 3-3 bazuje na produkcie firmy Belden/Hirschmann EES-25. Dlatego należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji bezpieczeństwa
firmy Belden/Hirschmann:
▪ https://www.belden.com/security-assurance
Aktualizacje oprogramowania sprzętowego można uzyskać bezpośrednio od
producenta Belden/Hirschmann:
▪ https://catalog.belden.com/index.cfm?event=pd&p=PF_942050003
Zainstalować aktualizacje zgodnie z zaleceniami producenta Belden/Hirschmann.
Nawiązywanie połączenia
1. Utworzyć połączenie z komputerem przez przyłącze Ethernet.
2. Skonfigurować komputer w taki sposób, aby znajdował się w tej samej
podsieci co przełącznik Ethernet.
3. Wywołać w przeglądarce internetowej adres IP 192.168.1.1.
4. Zalogować się przy użyciu danych użytkownika (ustawienie fabryczne: login = admin; hasło = private). W razie potrzeby zmienić język (niemiecki/angielski).
Eksport konfiguracji
Przed każdą aktualizacją należy zapisać konfigurację urządzenia, aby w razie potrzeby ponownie ją wgrać.
1. Wybrać punkt menu Ustawienia podstawowe > Wczytywanie/zapisywanie.
2. Wybrać typ pamięci NVM i przycisk ekranowy […] > Eksport. Zapisać plik
na komputerze.
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Instalacja aktualizacji oprogramowania sprzętowego
Aby wykonać aktualizację oprogramowania, należy postępować w następujący sposób:
ü Aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest pobrana.
1. W menu Ustawienia podstawowe > Oprogramowanie wybrać przycisk
ekranowy […] lub
.

Rysunek 233: Pobieranie aktualizacji oprogramowania sprzętowego

2. Wybrać pobrany plik aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Zwrócić
przy tym uwagę na prawidłową wersję (HSR lub PRP).
ð Plik zostaje wczytany do podzespołu.
3. Wybrać przycisk ekranowy update lub start, aby rozpocząć aktualizację.
ð Oprogramowanie sprzętowe jest aktualizowane.
4. Po prawidłowym zakończeniu aktualizacji: w punkcie menu Ustawienia
podstawowe > Ponowne uruchomienie wybrać przycisk ekranowy Cold
start, aby ponownie uruchomić podzespół.

Rysunek 234: Ponowne uruchomienie podzespołu
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5. Odłączyć komputer od portu Ethernet i podłączyć ponownie do sieci.

8.1.23 Transformer Personal Logic Editor (TPLE)
Funkcja Transformer Personal Logic Editor (TPLE) umożliwia programowanie prostych połączeń logicznych poprzez wizualizację internetową. W tym
celu można łączyć dostępne wejścia i wyjścia urządzenia przez bloki funkcyjne.
Należy pamiętać, że urządzenie nie spełnia wymogów urządzenia ochronnego. Dlatego TPLE nie należy używać do realizacji funkcji ochronnych.

8.1.23.1 Sposób działania
8.1.23.1.1 Grupy funkcji
Do dyspozycji jest 10 grup funkcji, w których można zebrać różne zadania
częściowe jednej funkcji. W grupie funkcji można łączyć ze zmiennymi do 12
bloków funkcyjnych. Istnieje możliwość zmiany nazw grup funkcji oraz ich
pojedynczej aktywacji lub dezaktywacji.
8.1.23.1.2 Zmienne
Dla TPLE są dostępne poniższe typy zmiennych do przetwarzania informacji:
▪ Wejścia zdarzeń: wszystkie zdarzenia urządzenia można wykorzystać jako wejście dla funkcji.
▪ Wyjścia zdarzeń: dla funkcji jest dostępnych 100 zdarzeń ogólnych jako
wyjście.
▪ Wejścia binarne: wszystkie skonfigurowane wejścia cyfrowe urządzenia
oraz maksymalnie 42 ogólne wejścia urządzenia można stosować jako
wejście dla funkcji.
▪ Wyjścia binarne: wszystkie skonfigurowane wyjścia cyfrowe urządzenia
oraz maksymalnie 20 ogólnych wyjść urządzenia można stosować jako
wyjście dla funkcji. Jeżeli istnieje system sterowania, dostępnych jest 10
ogólnych komunikatów systemu sterowania.
▪ Wejścia analogowe: wszystkie skonfigurowane wejścia analogowe urządzenia można stosować jako wejście dla funkcji.
▪ Znaczniki binarne: można stosować maksymalnie 100 znaczników binarnych jako zmienną do zapisywania wartości pośrednich. Znaczniki binarne można stosować jako wejście i jako wyjście dla funkcji.
▪ Znaczniki analogowe: można stosować maksymalnie 50 znaczników analogowych jako zmienną do zapisywania wartości pośrednich. Znaczniki
analogowe można stosować jako wejście i jako wyjście dla funkcji.
▪ Wejścia dyskretne: wszystkie dostępne wejścia dyskretne urządzenia
można stosować jako wejście dla funkcji.
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8.1.23.1.3 Bloki funkcyjne
TPLE udostępnia różne bloki funkcyjne do przetwarzania informacji.
8.1.23.1.3.1 AND
Oznaczenie

AND, połączenie logiczne I

Wejścia

Input 1…4 (BOOL)

Wyjścia

Output (BOOL)

Parametr

Brak

Funkcja

Jeżeli wszystkie skonfigurowane wejścia są ustawione
jako TRUE, wyjście jest TRUE, w innych przypadkach
FALSE.

Stan początkowy

Wszystkie wejścia i wyjścia są FALSE.
Nieskonfigurowane wejścia są traktowane jako TRUE.
Jeżeli wejście nie jest skonfigurowane, to blok nie jest
wykonywany i pozostaje w stanie początkowym.

Tabela 71: Blok funkcyjny AND

8.1.23.1.3.2 NAND
Oznaczenie

NAND, połączenie logiczne NIE I

Wejścia

Input 1…4 (BOOL)

Wyjścia

Output (BOOL)

Parametr

brak

Funkcja

Jeżeli wszystkie skonfigurowane wejścia są ustawione
jako TRUE, wyjście będzie FALSE, w innych przypadkach TRUE.

Stan początkowy

Wszystkie wejścia i wyjścia są FALSE.
Nieskonfigurowane wejścia są traktowane jako TRUE,
aby nie wpływały na wyjście.
Jeżeli wejście nie jest skonfigurowane, wyjście pozostaje w stanie początkowym FALSE.

Tabela 72: Blok funkcyjny NAND

8.1.23.1.3.3 OR
Oznaczenie

OR, połączenie logiczne LUB

Wejścia

Input 1…4 (BOOL)

Wyjścia

Output (BOOL)

Parametr

brak
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Funkcja

Jeżeli jedno ze skonfigurowanych wejść jest ustawione
jako TRUE, wyjście jest TRUE, w innych przypadkach
FALSE.

Stan początkowy

Wszystkie wejścia i wyjścia są FALSE.
Nieskonfigurowane wejścia są traktowane jako FALSE.

Tabela 73: Blok funkcyjny OR

8.1.23.1.3.4 NOR
Oznaczenie

NOR, połączenie logiczne NIE LUB

Wejścia

Input 1…4 (BOOL)

Wyjścia

Output (BOOL)

Parametr

brak

Funkcja

Jeżeli wszystkie skonfigurowane wejścia są ustawione
jako FALSE, wyjście będzie TRUE, w innych przypadkach FALSE.

Stan początkowy

Wszystkie wejścia i wyjścia są FALSE.
Nieskonfigurowane wejścia są traktowane jako FALSE,
aby nie wpływały na wyjście.
Jeżeli wejście nie jest skonfigurowane, to wyjście mimo
to pozostaje w stanie początkowym FALSE.

Tabela 74: Blok funkcyjny NOR

8.1.23.1.3.5 XOR
Oznaczenie

XOR, połączenie logiczne BEZ LUB

Wejścia

Input 1…2 (BOOL)

Wyjścia

Output (BOOL)

Parametr

brak

Funkcja

Jeżeli nieparzysta liczba wejść jest ustawiona jako
TRUE, wyjście jest TRUE, w innych przypadkach FALSE.

Stan początkowy

Wszystkie wejścia i wyjścia są FALSE.
Nieskonfigurowane wejścia są traktowane jako FALSE,
aby nie wpływały na wyjście.
Jeżeli wejście nie jest skonfigurowane, wyjście pozostaje w stanie początkowym FALSE.

Tabela 75: Blok funkcyjny XOR

8.1.23.1.3.6 NOT
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Parametr

brak

Funkcja

Jeżeli wejście jest ustawione jako TRUE, wyjście jest
FALSE, w innych przypadkach TRUE.

Stan początkowy

Wszystkie wejścia i wyjścia są FALSE.
Jeżeli wejście nie jest skonfigurowane, jest traktowane
jako TRUE, aby wyjście pozostało w stanie początkowym FALSE.

Tabela 76: Blok funkcyjny NOT

8.1.23.1.3.7 Przekaźnik impulsowy
Oznaczenie

RS, przekaźnik impulsowy

Wejścia

Trigger (BOOL)
Set (BOOL)
Reset (BOOL)

Wyjścia

Output (BOOL)

Parametr

brak

Funkcja

Jeżeli wejście Reset ma wartość TRUE, Output ma koniecznie wartość FALSE.
Jeżeli wejście Reset ma wartość FALSE i wejście Set
jest ma wartość TRUE, Output ma koniecznie wartość
TRUE.
Jeżeli wejścia Reset i Set są ustawione jako FALSE, to
przy zboczu rosnącym na wejściu Trigger zmienia się
status Output. Bez zbocza na wejściu Trigger output
pozostaje bez zmian.

Stan początkowy

Wszystkie wejścia i wyjścia są FALSE.

Nieskonfigurowane wejścia są traktowane jako
FALSE, aby nie wpływały na wyjście.
Tabela 77: Blok funkcyjny Przekaźnik impulsowy
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Rysunek 235: Przykład dla RS

1 Trigger

2 Set

3 Reset

4 Output

8.1.23.1.3.8 Opóźnienie załączenia
Oznaczenie

TON, opóźnienie załączenia

Wejścia

Input (BOOL)

Wyjścia

Output (BOOL)

Parametr

Time ms (UINT32), 1...1 000 000, domyślne = 1000

Funkcja

Przy zboczu rosnącym wejścia Input wewnętrzny licznik czasu zostaje ustawiony na zero i zaczyna odliczać.
Jeżeli wewnętrzny licznik czasu osiągnie lub przekroczy wartość parametru, Output ma wartość TRUE i licznik przestaje odliczać.
Jeżeli Input ma wartość FALSE, Output również natychmiast zmienia wartość na FALSE.
Jeżeli wartość Time_ms jest mniejsza niż czas cyklu,
zamiast tego obowiązuje czas cyklu.

Stan początkowy

Wszystkie wejścia i wyjścia są FALSE.

Tabela 78: Blok funkcyjny Opóźnienie załączenia

8.1.23.1.3.9 Opóźnienie wyłączenia
Oznaczenie

TOFF, opóźnienie wyłączenia

Wejścia

Trigger (BOOL)
Reset (BOOL)
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Output (BOOL)

Parametr

Time ms (UINT32), 1...1 000 000, domyślne = 1000
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Funkcja

Jeżeli Input ma wartość TRUE, Output również natychmiast zmienia wartość na TRUE, ten warunek ma priorytet.
Przy zboczu opadającym wejścia Input wewnętrzny
licznik czasu zostaje ustawiony na zero i zaczyna odliczać.
Jeżeli wewnętrzny licznik czasu osiągnie lub przekroczy wartość parametru, Output ma wartość FALSE.
Jeżeli Input ma wartość FALSE, a wejście Reset —
TRUE, to Output natychmiast i koniecznie zmienia wartość na FALSE, a wewnętrzny licznik czasu zostaje
ustawiony na skonfigurowaną wartość zadaną.
Jeżeli wartość Time_ms jest mniejsza niż czas cyklu,
zamiast tego obowiązuje czas cyklu.

Stan początkowy

Wszystkie wejścia i wyjścia są FALSE.

Tabela 79: Blok funkcyjny Opóźnienie wyłączenia

8.1.23.1.3.10 Impuls
Oznaczenie

PLSE, impuls

Wejścia

Trigger (BOOL)

Wyjścia

Output (BOOL)

Parametr

Time ms (UINT32), 1...1 000 000, domyślne = 1000

Funkcja

Przy zboczu rosnącym na wejściu Trigger w dowolnym
momencie wewnętrzny licznik czasu zostaje ustawiony
na zero i zaczyna odliczać, wyjście zmienia wartość na
TRUE.
Jeżeli wejście Trigger w trakcie przebiegu czasu impulsu ponownie zmieni wartość na FALSE, nie ma to
wpływu na przebieg czasu impulsu.
Kiedy wewnętrzny czasomierz zakończy odliczanie,
wyjście zmieni wartość na FALSE.
Jeżeli wartość Time_ms jest mniejsza niż czas cyklu,
zamiast tego obowiązuje czas cyklu.

Stan początkowy

Wszystkie wejścia i wyjścia są FALSE.

Tabela 80: Blok funkcyjny Impuls

8.1.23.1.3.11 Symetryczny zegar taktujący
Oznaczenie

CLCK, symetryczny zegar taktujący

Wejścia

Enable (BOOL)

Wyjścia

Output (BOOL)

Parametr

Time ms (UINT32), 1...1 000 000, domyślne = 1000
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Funkcja

Dopóki funkcja Enable ma wartość TRUE, wewnętrzny
czasomierz odlicza.
Jeżeli wewnętrzny czasomierz osiągnie lub przekroczy
skonfigurowaną wartość czasową, zmieni się stan wyjścia i czasomierz zostanie uruchomiony ponownie.
Skonfigurowany czas odpowiada tym samym połowie
czasu trwania okresu sygnału wynikowego. Jeżeli wejście Enable jest ustawione jako FALSE, to również wyjście natychmiast zmieni wartość na FALSE, a wewnętrzny czasomierz zostanie zresetowany.
Jeżeli wartość Time_ms jest mniejsza niż czas cyklu,
zamiast tego obowiązuje czas cyklu.

Stan początkowy

Wszystkie wejścia i wyjścia są FALSE.

Tabela 81: Blok funkcyjny Symetryczny zegar taktujący

8.1.23.1.3.12 Licznik (do przodu/do tyłu)
Oznaczenie

COUNT, licznik przyrostowy

Wejścia

Trigger (BOOL)
Direction (BOOL)
Reset (BOOL)
Lock (BOOL)

Wyjścia

SINT32 (SINT32)
REAL32 (REAL32)

Parametr

Reset value (SINT32), -10 000 000… +10 000 000, domyślne = 0

Funkcja

Przy zboczu rosnącym Reset wartość wyjściowa zostaje ustawiona na wartość parametru Reset value. Zbocze rosnące Reset ma priorytet w stosunku do wszystkich innych wejść.
Dopóki funkcja Lock ma wartość TRUE, sygnał impulsu
nie jest analizowany, a wartość licznika pozostaje zachowana. Jeżeli nie jest przyporządkowane żadne wejście, przyjmowana jest wartość domyślna FALSE.
W przypadku wejścia Direction = FALSE wartość wyjściowa jest zwiększana o jeden przy każdym zboczu
rosnącym na wejściu Trigger
W przypadku wejścia Direction = TRUE wartość wyjściowa jest zmniejszana o jeden przy każdym zboczu
rosnącym na wejściu Trigger.

Stan początkowy

Wszystkie wejścia i wyjścia mają wartość Null lub
FALSE.

Tabela 82: Blok funkcyjny Licznik (do przodu/do tyłu)
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Rysunek 236: Przykład dla COUNT

1 Trigger

2 Direction

3 Reset

4 Lock

5 Output

8.1.23.1.3.13 Analogowy przełącznik wartości progowej z histerezą
Oznaczenie

THRES, przełącznik wartości progowej z histerezą

Wejścia

Input (REAL32)

Wyjścia

Output (BOOL)
Error (BOOL)

Parametr

On Limit (REAL32), -10 000 000… +10 000 000, domyślne = 10 000 000
Off Limit (REAL32), -10 000 000… +10 000 000, domyślne = -10 000 000

Funkcja

Ustawienie On Limit ≥ Off Limit:
▪ Jeżeli wartość Input jest większa niż On Limit, Output ma wartość TRUE.
▪ Jeżeli wartość Input jest mniejsza lub równa wartości Off Limit, Output ma wartość FALSE.
Ustawienie On Limit < Off Limit:
▪ Jeżeli wartość Input jest większa niż On Limit i jednocześnie mniejsza niż Off Limit, Output ma wartość
TRUE. W innych przypadkach Output ma wartość
FALSE.

Stan początkowy

Wszystkie wejścia i wyjścia mają wartość Null lub
FALSE.

Tabela 83: Blok funkcyjny Analogowy przełącznik wartości progowej z histerezą
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Input
On
Off

Output

FALSE

TRUE

FALSE

Rysunek 237: Analogowy przełącznik wartości progowej z ustawieniem On Limit > Off Limit

Input
Off
On

Output

TRUE

FALSE

TRUE

FALSE TRUE FALSE

Rysunek 238: Analogowy przełącznik wartości progowej z ustawieniem On Limit < Off Limit

8.1.23.1.3.14 Mnożenie analogowe
Oznaczenie

MUL, mnożenie analogowe

Wejścia

Value (REAL32)
Multiplier (REAL32)

Wyjścia

Result (REAL32)
Overflow (BOOL)

Parametr

Constant multiplier (REAL32), -1 000 000...+1 000 000;
domyślne = 1

Funkcja

Result = Value * Multiplier * Constant multiplier
W przypadku przekroczenia zakresu liczby REAL32
wyjście Overflow zmienia wartość na TRUE.

Stan początkowy

Wszystkie wejścia i wyjścia mają wartość Null lub FALSE.

Tabela 84: Blok funkcyjny Mnożenie analogowe
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8.1.23.1.3.15 Dzielenie analogowe
Oznaczenie

DIV, dzielenie analogowe

Wejścia

Divident (REAL32)
Divisior (REAL32)

Wyjścia

Result (REAL32)
DivByZero (BOOL)
Overflow (BOOL)

Parametr

Constant divisor (REAL32), -1 000 000...+1 000 000;
domyślne = 1

Funkcja

Result = Dividend / Divisor / Constant Divisor
W przypadku dzielenia przez zero wyjście DivByZero
zmienia wartość na TRUE, a Result zostaje ustawiony
na zero.
W przypadku przekroczenia zakresu liczby REAL32
wyjście Overflow zmienia wartość na TRUE, a Result
zostaje ustawiony na zero.

Stan początkowy

Wszystkie wejścia i wyjścia mają wartość Null lub FALSE.

Tabela 85: Blok funkcyjny Dzielenie analogowe

8.1.23.1.3.16 Dodawanie analogowe
Oznaczenie

ADD, dodawanie analogowe

Wejścia

Input 1 (REAL32)
Input 2 (REAL32)

Wyjścia

Result (REAL32)
Overflow (BOOL)

Parametr

Offset (REAL32), -1 000 000… +1 000 000, domyślne
=0

Funkcja

Result = Input 1 + Input 2 + Offset
W przypadku przekroczenia zakresu liczby REAL32
wyjście Overflow zmienia wartość na TRUE.

Stan początkowy

Wszystkie wejścia i wyjścia mają wartość Null lub FALSE.

Tabela 86: Blok funkcyjny Dodawanie analogowe

8.1.23.1.3.17 Odejmowanie analogowe
Oznaczenie

SUB, odejmowanie analogowe

Wejścia

Input 1 (REAL32)
Input 2 (REAL32)

Wyjścia

Result (REAL32)
Overflow (BOOL)
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Parametr

Offset (REAL32), -1 000 000… +1 000 000, domyślne
=0

Funkcja

Result = Input 1 - Input 2 – Offset
W przypadku przekroczenia zakresu liczby REAL32
wyjście Overflow zmienia wartość na TRUE.

Stan początkowy

Wszystkie wejścia i wyjścia mają wartość Null lub FALSE.

Tabela 87: Blok funkcyjny Odejmowanie analogowe

8.1.23.1.3.18 Zbocze rosnące
Oznaczenie

RTRG, rising edge trigger, zbocze rosnące

Wejścia

Input (BOOL)

Wyjścia

Output (BOOL)

Parametr

-

Funkcja

Przy zmianie wejścia z FALSE na TRUE wyjście dla
cyklu przebiegu grupy funkcji zmienia wartość na
TRUE, a następnie ponownie na FALSE.

Stan początkowy

Wszystkie wejścia i wyjścia są FALSE.

Tabela 88: Blok funkcyjny Zbocze rosnące

8.1.23.1.3.19 Zbocze opadające
Oznaczenie

FTRG, falling edge trigger, zbocze opadające

Wejścia

Input (BOOL)

Wyjścia

Output (BOOL)

Parametr

-

Funkcja

Przy zmianie wejścia z TRUE na FALSE wyjście dla
cyklu przebiegu grupy funkcji zmienia wartość na
TRUE, a następnie ponownie na FALSE.

Stan początkowy

Wszystkie wejścia i wyjścia są FALSE.

Tabela 89: Blok funkcyjny Zbocze opadające
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8.1.23.1.3.20 Wartość średnia
Oznaczenie

AVRG, wartość średnia

Wejścia

Input (REAL32)
Enable (BOOL)
Reset (BOOL)
Autorepeat (BOOL)

Wyjścia

Average (REAL32)
Done (BOOL)
Started (BOOL)
SampleCount (UINT32)

Parametr

Time ms (UINT32): 1...2 000 000 000, domyślne =
10 000
Sample time ms (UINT32): 1...10 000 000, domyślne =
1000

Funkcja

Przy zboczu rosnącym Enable uruchomione zostaje
tworzenie wartości średniej. Nie ma to wpływu na już
trwające tworzenie wartości średniej. Istniejąca wcześniej wartość wyjściowa zostaje zachowana. Wyjście
Done ma wartość FALSE, wyjście Started — TRUE.
Przy zboczu rosnącym Reset przerwane zostaje trwające tworzenie wartości średniej. Wartość Average zostaje ustawiona na null, a Done i Started na FALSE.
Jeżeli przy zboczu rosnącym Reset również Enable ma
wartość TRUE, uruchomione zostaje nowe tworzenie
wartości średniej.
Wartość Done jest TRUE, a Started FALSE, jeżeli tworzenie wartości średniej zostało zakończone. Wartość
Done pozostaje TRUE do momentu rozpoznania Reset
lub rozpoczęcia nowego tworzenia wartości średniej ze
zboczem rosnącym Enable.
Jeżeli AutoRepeat i Enable mają wartość TRUE, po
każdym zakończonym tworzeniu wartości średniej automatycznie uruchomione zostaje nowe tworzenie wartości średniej. Wartość Done jest ustawiana na jeden
cykl przy każdym zakończonym tworzeniu wartości
średniej.
Wyjście Licznik SampleCount określa, ile próbek już
zarejestrowano.
Sample time ms to żądany czas próbkowania w milisekundach. Jest on zaokrąglany do najbliższej całkowitej
wielokrotności czasu cyklu zadania i ograniczany w dół
do co najmniej jednego czasu cyklu zadania.
Time ms to żądany okres dla tworzenia wartości średniej. Jest on wewnętrznie zaokrąglany do najbliższej
całkowitej wielokrotności czasu próbki i ograniczany w
dół do co najmniej jednego czasu próbki.

Stan początkowy

Wszystkie wejścia i wyjścia są FALSE.

Tabela 90: Blok funkcyjny Wartość średnia
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Rysunek 239: AVRG

1 Input

2 Enable

3 Reset

4 AutoRepeat

5 Average

6 Done

7 Started

8 SampleCount

8.1.23.1.3.21 Skalowanie
Oznaczenie

SCAL, skalowanie

Wejścia

Input (REAL32)

Wyjścia

Output (REAL32)
Error (BOOL)

Parametr

Min In (REAL32), -10 000 000… +10 000 000, domyślne = 10 000 000
Max In (REAL32), -10 000 000… +10 000 000, domyślne = 10 000 000
Min Out (REAL32), -10 000 000… +10 000 000, domyślne = 10 000 000
Max Out (REAL32), -10 000 000… +10 000 000, domyślne = +10 000 000
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Funkcja

Wartość Output jest obliczana według poniższego wzoru:
Output = Min Out + (Max Out - Min Out) x
(Input – Min In) / (Max In – Min In)
Wartość Output zmienia się na 0, a Error = TRUE, jeżeli:
▪ Wartość Input nie mieści się w zakresie parametrów
Min In i Max In
▪ Wartość Min In jest większa niż Max In
▪ Wartość Min Out jest większa niż Max Out
▪ Wartość Max In jest równa wartości Min In (dzielenie
przez zero)

Stan początkowy

Wszystkie wejścia i wyjścia są FALSE.

Tabela 91: Blok funkcyjny Skalowanie

8.1.23.1.3.22 Mostek
Oznaczenie

BRDG, Bridge, mostek

Wejścia

Analog Input (REAL32)
Digital Input (BOOL)

Wyjścia

Analog Output (REAL32)
Digital Output (BOOL)

Parametr

-

Funkcja

Kopiuje wartość Analog Input do Analog Output i Digital Input do Digital Output.

Stan początkowy

Wszystkie wejścia i wyjścia mają wartość Null lub FALSE.

Tabela 92: Blok funkcyjny Mostek

8.1.23.1.3.23 RTOI
Oznaczenie

RTOI, konwersja Real to Integer

Wejścia

Analog Input (REAL32)

Wyjścia

Analog Output (SINT32)

Parametr

-

Funkcja

Kopiuje wartość Analog Input do Analog Output i konwertuje przy tym REAL32 na SINT32.

Stan początkowy

Wszystkie wejścia i wyjścia mają wartość Null

Tabela 93: Blok funkcyjny RTOI
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8.1.23.1.3.24 ITOR
Oznaczenie

ITOR, konwersja Integer to Real

Wejścia

UINT32 (UINT32)
SINT32 (SINT32)

Wyjścia

Output U (REAL32)
Output S (REAL32)

Parametr

-

Funkcja

Wartość UINT32 zostaje skonwertowana do Output U,
a wartość SINT32 do Output S.

Stan początkowy

Wszystkie wejścia i wyjścia mają wartość Null

Tabela 94: Blok funkcyjny NAND

8.1.23.2 Konfiguracja TPLE
TPLE można konfigurować za pomocą komputera przez wizualizację internetową. Na wyświetlaczu urządzenia jest dostępny tylko podgląd na żywo.
Do konfiguracji TPLE konieczna jest rola Administrator lub Konfigurator parametrów.
W stanie fabrycznym można zalogować się jako administrator w następujący
sposób:
▪ Nazwa użytkownika: admin
▪ Hasło: admin

8.1.23.2.1 Edycja zmiennych
Można dostosowywać nazwę i opis następujących zmiennych:
▪ Wejścia binarne
▪ Wyjścia binarne
▪ Wejścia analogowe
▪ Znaczniki binarne
▪ Znaczniki analogowe
▪ Wejścia dyskretne
Nazwy i opisy zdarzeń ogólnych można również dostosowywać, podobnie
jak wszystkie inne zdarzenia urządzenia. W tym celu należy zapoznać się z
punktem Zarządzanie zdarzeniami [►Sekcja 8.1.17, Strona 255].
Dozwolona liczba znaków jest ograniczona:
▪ Nazwa: maksymalnie 20 znaków
▪ Opis: maksymalnie 80 znaków
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Rysunek 240: Edycja zmiennej

Aby edytować zmienną, należy postępować następujący sposób:
1. Wybierz punkt menu Ustawienia > TPLE > Zmienne.
2. Wybierz żądaną zmienną.
3. Wprowadź nazwę i opis.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmienioną zmienną.
8.1.23.2.2 Tworzenie funkcji
W jednej grupie funkcji można utworzyć maksymalnie 12 bloków funkcyjnych
do przedstawienia jednej funkcji. Aby tworzyć, edytować lub usuwać funkcję,
należy przejść do żądanej grupy funkcji. W tym celu należy postępować
zgodnie z poniższą procedurą:
1. Wybierz punkt menu Ustawienia > TPLE > Grupa funkcji.
2. Wybierz żądaną grupę funkcji.

Rysunek 241: Grupa funkcji
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Tworzenie bloków funkcyjnych
Aby utworzyć blok funkcyjny, należy postępować w następujący sposób:
► Wybierz przycisk ekranowy +, aby utworzyć nowy blok funkcyjny.
Usuwanie bloków funkcyjnych
Aby usunąć blok funkcyjny, należy postępować w następujący sposób:
► Przeciągnij żądany blok funkcyjny metodą „przeciągnij i upuść“ do kosza.
Zmiana sortowania bloków funkcyjnych
Aby zmienić sortowanie bloku funkcyjnego, należy postępować w następujący sposób:
► Przeciągnij żądany blok funkcyjny metodą „przeciągnij i upuść“ do żądanej pozycji.
Edycja bloku funkcyjnego
Aby edytować blok funkcyjny, należy postępować w następujący sposób:
1. Wybierz żądany blok funkcyjny.
2. Wybierz przycisk ekranowy Edytuj.

Rysunek 242: Edycja bloku funkcyjnego

3. Wybierz żądane wejścia i wyjścia oraz ustaw parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmianę bloku funkcyjnego.
8.1.23.2.3 Zmiana nazwy grupy funkcji
W razie potrzeby można zmienić nazwę grupy funkcji, aby ją lepiej przyporządkować.
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Nazwę grupy funkcji zmienia się w następujący sposób:
1. Wybierz punkt menu Ustawienia > TPLE > Grupa funkcji.
2. Wybierz żądaną grupę funkcji.
3. Wybierz pole tekstowe z nazwą grupy funkcji i wpisz żądaną nazwę.

Rysunek 243: Zmiana nazwy grupy funkcji

4. Potwierdź [wprowadzoną wartość], aby zastosować zmianę.
8.1.23.2.4 Aktywowanie/dezaktywowanie grupy funkcji
Grupę funkcji można całkowicie aktywować lub dezaktywować. Po dezaktywowaniu grupy funkcji żaden blok funkcyjny grupy funkcji nie jest wykonywany.
Grupę funkcji aktywuje/dezaktywuje się w następujący sposób:
1. Wybierz punkt menu Ustawienia > TPLE > Grupa funkcji.
2. Wybierz żądaną grupę funkcji.
3. Wybierz przycisk ekranowy Nieaktywna.
ð Czerwony X: grupa funkcji jest nieaktywna; szary X: grupa funkcji jest aktywna.
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8.2 Sieć
8.2.1 Dane przekładnika
Wartości przełożenia oraz układ pomiarowy zastosowanych w instalacji
przekładników napięciowych i przekładników prądowych można ustawiać za
pomocą poniższych parametrów. Urządzenie wykorzystuje te informacje,
aby na podstawie zarejestrowanych wartości pomiarowych obliczyć i wyświetlić odpowiednie wartości pomiarowe po stronie pierwotnej przekładnika,
a tym samym transformatora.
8.2.1.1 Ustawianie danych przekładnika
Za pomocą poniższych parametrów można ustawić dane przekładnika. Należy dodatkowo uwzględnić przykłady powszechnie stosowanych obwodów
przekładników prądowych i napięciowych [►Sekcja 8.2.1.2, Strona 300].
Ustawienia

Parametr

Dane prz...ika

Nazwa

Wartość

Napięcie pierwotne przekładnika

100 kV

Napięcie wtórne przekładnika

100 V

Prąd pierwotny przekładnika

100 A

Prąd wtórny przekładnika

1A

Korekta kąta fazowego

0°

Obwód przekładnika napięciowego

Napięcie 1-fazowe

Obwód przekładnika prądowego

Prąd 1-fazowy

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

03.02.2020 08:09

Ustawienia

Rysunek 244: Dane przekładnika

► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > Sieć > Dane przekładnika.
Napięcie pierwotne przekładnika
Za pomocą tego parametru można ustawić napięcie pierwotne przekładnika
napięciowego w kV.
Napięcie wtórne przekładnika
Za pomocą tego parametru można ustawić napięcie wtórne przekładnika napięciowego w V.
Prąd pierwotny przekładnika
Za pomocą tego parametru można ustawić prąd pierwotny przekładnika prądowego.
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W przypadku korzystania z opcjonalnej funkcji „Obliczanie gorącego punktu
na 3 różnych uzwojeniach (W1, W2, W3)“ ten parametr należy ustawić oddzielnie dla W1, W2 i W3.
Prąd wtórny przekładnika
Za pomocą tego parametru można ustawić prąd wtórny przekładnika prądowego. Można wybrać następujące opcje:
▪ 0,2 A
▪ 1A
▪ 5A
W przypadku korzystania z opcjonalnej funkcji „Obliczanie gorącego punktu
na 3 różnych uzwojeniach (W1, W2, W3)“ ustawienie tego parametru obowiązuje dla wszystkich 3 uzwojeń.
Tryb pomiaru
W przypadku wykonywania pomiaru napięcia i pomiaru prądu 3-fazowym
modułem pomiarowym można za pomocą tego parametru ustawić, czy przekładniki napięciowe są podłączone pomiędzy 2 fazami, czy pomiędzy fazą
i przewodem neutralnym.
Korekta kąta fazowego
Za pomocą tego parametru można ustawić korektę kąta fazowego obwodu
przekładnika.
Obwód przekładnika napięciowego
Za pomocą tego parametru można ustawić obwód przekładnika napięciowego. Można wybrać następujące opcje:
Opcja

Opis

Napięcie 1-fazowe

Pomiar w sieci 1-fazowej pomiędzy przewodem a przewodem neutralnym.

Napięcie różnicowe 3-fazowe

Pomiar w sieci 3-fazowej pomiędzy 2
przewodami

Napięcie 3-fazowe

Pomiar w sieci 3-fazowej pomiędzy przewodem a przewodem neutralnym.

Tabela 95: Obwód przekładnika napięciowego
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Obwód przekładnika prądowego
Za pomocą tego parametru można ustawić obwód przekładnika prądowego.
Można wybrać następujące opcje:
Opcja

Opis

Prąd 1-fazowy

Pomiar prądu fazowego w sieci 1-fazowej.

Prąd sumaryczny 3-fazowy

Pomiar prądu różnicowego w sieci 3-fazowej.

Prąd 3-fazowy

Pomiar prądu fazowego w sieci 3-fazowej.

Tabela 96: Obwód przekładnika prądowego

Kalibracja napięcia
Za pomocą tego parametru można ustawić wartość korekty pomiaru napięcia w celu skompensowania odchyleń wynikających z odcinka mierniczego.
Urządzenie dodaje wartość korekty do zmierzonej wartości napięcia (po stronie wtórnej).
Gdy do pomiaru napięcia stosowany jest 3-fazowy moduł pomiarowy, kalibrację napięcia można ustawić tylko wtedy, gdy dla parametru Kanały pomiarowe UI [►Strona 315] wybrana zostanie opcja „Pomiar 1-fazowy”.
8.2.1.2 Przykłady obwodów przekładnika napięciowego i prądowego
Poniżej znajdują się różne przykłady obwodów przekładników napięciowych
i prądowych oraz przynależne ustawienia.
8.2.1.2.1 Pomiar 1-fazowy
Obwód 1-A
UI
L

N

k

l

VT
CT

L1
UL1

IL1

N

▪ Przekładnik napięcia VT jest podłączony do przewodu zewnętrznego i
przewodu neutralnego.
▪ Przekładnik prądowy CT jest włączony w przewód zewnętrzny.
▪ Napięcie UL1 i prąd IL1 mają te same fazy.
▪ Spadek napięcia na przewodzie zewnętrznym zależy od prądu IL1.
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W przypadku użycia tego rodzaju obwodu urządzenie należy ustawić w następujący sposób:
Parametr

Opcja

Obwód przekładnika napięciowego

Napięcie 1-fazowe

Obwód przekładnika prądowego

Prąd 1-fazowy

Korekta kąta fazowego

0°

Tabela 97: Obwód 1-A

Obwód 1-B

UI
L

VT

N

k

UL3

IL3

l

CT

IL1

UL1

L1

UL2

IL2

L2
L3
N

IL1

UL1

▪ Przekładnik napięciowy VT jest podłączony do przewodów zewnętrznych
L1 i przewodu neutralnego.
▪ Przekładnik prądowy CT jest włączony w przewód zewnętrzny L1.
▪ Napięcie U i prąd I mają te same fazy.
▪ Spadek napięcia na przewodzie zewnętrznym zależy od prądu IL1.
W przypadku użycia tego rodzaju obwodu urządzenie należy ustawić w następujący sposób:
Parametr

Opcja

Obwód przekładnika napięciowego

Napięcie 3-fazowe

Obwód przekładnika prądowego

Prąd 3-fazowy

Korekta kąta fazowego

0°

Tabela 98: Obwód 1-B
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Obwód 1-C
UL3

IL3

UI
L

N

k

l

UL1
VT

IL1
IL2

UL2

CT1

L1
CT2

-UL2

L2

UL1-UL2

-IL2

IL1-IL2

L3
IL1

UL1

▪ Przekładnik napięciowy VT jest podłączony do przewodów zewnętrznych
L1 i L2.
▪ Przekładnik prądowy CT1 jest włączony w przewód zewnętrzny L1, a CT2
— w przewód zewnętrzny L2.
▪ Przekładniki prądowe CT1 i CT2 są połączone równolegle na krzyż (prąd
sumaryczny = IL1 + IL2).
▪ Prąd sumaryczny IL1 + IL2 i napięcie UL1-UL2 mają te same fazy.
▪ Spadek napięcia na przewodzie zewnętrznym zależy od prądu :
(IL1 + IL2) / √3.
W przypadku użycia tego rodzaju obwodu urządzenie należy ustawić w następujący sposób:
Parametr

Opcja

Obwód przekładnika napięciowego

Napięcie różnicowe 3-fazowe

Obwód przekładnika prądowego

Prąd sumaryczny 3-fazowy

Korekta kąta fazowego

0°

Tabela 99: Obwód 1-C

Obwód 1-D
UL3

IL3

UI
L

N

k

l

UL1

VT

IL1
IL2

UL2
L1
L2
CT

-UL2

UL1-UL2

IL3

L3
UL1

▪ Przekładnik napięciowy VT jest podłączony do przewodów zewnętrznych
L1 i L2.
▪ Przekładnik prądowy CT jest włączony w przewód zewnętrzny L3.
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▪ Prąd IL3 wyprzedza napięcie UL1-UL2 o 90°. Odpowiada to przesunięciu faz
o -90°.
▪ Spadek napięcia na przewodzie zewnętrznym zależy od prądu IL3.
W przypadku użycia tego rodzaju obwodu urządzenie należy ustawić w następujący sposób:
Parametr

Opcja

Obwód przekładnika napięciowego

Napięcie różnicowe 3-fazowe

Obwód przekładnika prądowego

Prąd 3-fazowy

Korekta kąta fazowego

90°

Tabela 100: Obwód 1-D

Obwód 1-E
UL3

IL3

UI
L

N

k

l

UL1
VT

IL1
IL2

UL2
L1
CT

-UL1

L2
L3

UL2-UL1

UL2

IL2

▪ Przekładnik napięciowy VT jest podłączony do przewodów zewnętrznych
L1 i L2.
▪ Przekładnik prądowy CT jest włączony w przewód zewnętrzny L2.
▪ Prąd IL2 wyprzedza napięcie UL2-UL1 o 30°. Odpowiada to przesunięciu faz
o -30°.
▪ Spadek napięcia na przewodzie zewnętrznym zależy od prądu IL2.
W przypadku użycia tego rodzaju obwodu urządzenie należy ustawić w następujący sposób:
Parametr

Opcja

Obwód przekładnika napięciowego

Napięcie różnicowe 3-fazowe

Obwód przekładnika prądowego

Prąd 3-fazowy

Korekta kąta fazowego

30°

Tabela 101: Obwód 1-E
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Obwód 1-F
UL3

UI
L

N

IL3

l

k

IL1

UL1

VT
CT

IL2

UL2

L1
-UL2

L2

UL1-UL2

L3
IL1

UL1

▪ Przekładnik napięciowy VT jest podłączony do przewodów zewnętrznych
L1 i L2.
▪ Przekładnik prądowy CT jest włączony w przewód zewnętrzny L1.
▪ Prąd IL1 podąża za napięciem UL1-UL2 o 30°. Odpowiada to przesunięciu
faz równemu +30° i wartości korekty równej -30°.
▪ Spadek napięcia na przewodzie zewnętrznym zależy od prądu IL1.
W przypadku użycia tego rodzaju obwodu urządzenie należy ustawić w następujący sposób:
Parametr

Opcja

Obwód przekładnika napięciowego

Napięcie różnicowe 3-fazowe

Obwód przekładnika prądowego

Prąd 3-fazowy

Korekta kąta fazowego

-30°

Tabela 102: Obwód 1-F

8.2.1.2.2 Pomiar 3-fazowy
Obwód 3-A
UI
L1

L2

VT

VT

L3

N

k1

l1 k2

l2 k3

l3

VT
CT

L1
CT

L2
CT

L3

▪ Pomiar trójfazowy
▪ Przekładniki napięciowe są podłączone pomiędzy fazami.
▪ Prąd podąża za napięciem o 30°.
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W przypadku użycia tego rodzaju obwodu urządzenie należy ustawić w następujący sposób:
Parametr

Opcja

Obwód przekładnika napięciowego

-

Obwód przekładnika prądowego

-

Korekta kąta fazowego

0°

Kanały pomiarowe UI

Pomiar 3-fazowy (kanał 1, 2, 3)

Tryb pomiaru

Faza-faza

Tabela 103: Obwód 3-A

Obwód 3-B
UI
L1

VT

L2

VT

L3

N

k1

l1 k2

l2 k3

l3

VT
CT

L1
CT

L2
CT

L3
N

▪ Pomiar trójfazowy
▪ Przekładniki napięciowe są podłączone pomiędzy fazą a przewodem neutralnym.
Parametr

Opcja

Obwód przekładnika napięciowego

-

Obwód przekładnika prądowego

-

Korekta kąta fazowego

0°

Kanały pomiarowe UI

Pomiar 3-fazowy (kanał 1, 2, 3)

Tryb pomiaru

Faza-neutralny

Tabela 104: Obwód 3-B

Obwody typu 3-C, 3-D oraz 3-E należy stosować wyłącznie w sieciach symetrycznych. W przeciwnym razie urządzenie obliczy nieprawidłowe wartości mocy.
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Obwód 3-C
UI
L1

L2

VT

L3

N

k1

l1 k2

l2 k3

l3

VT
CT

L1
L2
L3

▪ Trójfazowy pomiar napięcia, jednofazowy pomiar prądu.
▪ Przekładniki napięciowe są podłączone pomiędzy fazami.
▪ Przekładnik prądowy jest podłączony do fazy L1.
W przypadku użycia tego rodzaju obwodu urządzenie należy ustawić w następujący sposób:
Parametr

Opcja

Obwód przekładnika napięciowego

-

Obwód przekładnika prądowego

-

Korekta kąta fazowego

-30°

Kanały pomiarowe UI

Napięcie 3-faz., prąd 1-faz.

Tryb pomiaru

Faza-faza

Tabela 105: Obwód 3-C

Obwód 3-D
UI
L1

VT

L2

L3

N

k1

l1 k2

l2 k3

l3

VT

L1
CT

L2
L3

▪ Trójfazowy pomiar napięcia, jednofazowy pomiar prądu.
▪ Przekładniki napięciowe są podłączone pomiędzy fazami.
▪ Przekładnik prądowy jest podłączony do fazy L2.

306

ETOS®

7815063/06 PL

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

8 Eksploatacja

Parametr

Opcja

Obwód przekładnika napięciowego

-

Obwód przekładnika prądowego

-

Korekta kąta fazowego

-150°

Kanały pomiarowe UI

Napięcie 3-fazowe, prąd 1-fazowy

Tryb pomiaru

Faza-faza

Tabela 106: Obwód 3-D

Obwód 3-E
UI
L1

VT

L2

L3

N

k1

l1 k2

l2 k3

l3

VT

L1
L2
CT

L3

▪ Trójfazowy pomiar napięcia, jednofazowy pomiar prądu.
▪ Przekładniki napięciowe są podłączone pomiędzy fazami.
▪ Przekładnik prądowy jest podłączony do fazy L3.
Parametr

Opcja

Obwód przekładnika napięciowego

-

Obwód przekładnika prądowego

-

Korekta kąta fazowego

90°

Kanały pomiarowe UI

Napięcie 3-fazowe, prąd 1-fazowy

Tryb pomiaru

Faza-faza

Tabela 107: Obwód 3-E

Obwód 3-F
UI
L1

VT

L2

VT

L3

N

k1

l1 k2

l2 k3

l3

VT
CT

L1
L2
L3
N
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▪ Trójfazowy pomiar napięcia, jednofazowy pomiar prądu.
▪ Przekładniki napięciowe są podłączone pomiędzy fazą a przewodem neutralnym.
▪ Przekładnik prądowy jest podłączony do fazy L1.
Parametr

Opcja

Obwód przekładnika napięciowego

Napięcie 3-fazowe

Obwód przekładnika prądowego

Prąd 3-fazowy

Korekta kąta fazowego

0°

Kanały pomiarowe UI

Napięcie 3-fazowe, prąd 1-fazowy

Tryb pomiaru

Faza-neutralny

Tabela 108: Obwód 3-F

Obwód 3-G
UI
L1

L2

VT

VT

L3

N

k1

l1 k2

l2 k3

l3

VT

L1
CT

L2
L3
N

▪ Trójfazowy pomiar napięcia, jednofazowy pomiar prądu.
▪ Przekładniki napięciowe są podłączone pomiędzy fazą a przewodem neutralnym.
▪ Przekładnik prądowy jest podłączony do fazy L2.
Parametr

Opcja

Obwód przekładnika napięciowego

Napięcie 3-fazowe

Obwód przekładnika prądowego

Prąd 3-fazowy

Korekta kąta fazowego

-120°

Kanały pomiarowe UI

Napięcie 3-fazowe, prąd 1-fazowy

Tryb pomiaru

Faza-neutralny

Tabela 109: Obwód 3-G
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Obwód 3-H
UI
L1

VT

L2

VT

L3

N

k1

l1 k2

l2 k3

l3

VT

L1
L2
CT

L3
N

▪ Trójfazowy pomiar napięcia, jednofazowy pomiar prądu.
▪ Przekładniki napięciowe są podłączone pomiędzy fazą a przewodem neutralnym.
▪ Przekładnik prądowy jest podłączony do fazy L3.
Parametr

Opcja

Obwód przekładnika napięciowego

Napięcie 3-fazowe

Obwód przekładnika prądowego

Prąd 3-fazowy

Korekta kąta fazowego

120°

Kanały pomiarowe UI

Napięcie 3-fazowe, prąd 1-fazowy

Tryb pomiaru

Faza-neutralny

Tabela 110: Obwód 3-H

8.2.1.2.3 Zastosowania specjalne
Przedstawione poniżej obwody (S-1, S-2, S-3 oraz S-4) dotyczą przypadków
specjalnych pomiaru prądu w celu obliczenia gorącego punktu na 3 różnych
uzwojeniach (np. transformatorze trójuzwojeniowym lub transformatorze z
dodatkowym uzwojeniem wyrównawczym połączonym w trójkąt).
Te typy obwodów należy stosować wyłącznie w sieciach symetrycznych. Należy przy tym pamiętać, aby pomiar napięcia i pomiar prądu W1 zawsze wykonywać po stronie napięcia dolnego transformatora.
▪ W1: pomiar napięcia i pomiar prądu do obliczania mocy i gorącego punktu
na uzwojeniu 1
▪ W2: pomiar prądu do obliczania gorącego punktu na uzwojeniu 2
▪ W3: pomiar prądu do obliczania gorącego punktu na uzwojeniu 3
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Obwód S-1
UI
L1

L2

VT

VT

L3

N

k1

l1 k2

l2 k3

l3

VT
CT

L1
L2

W1

L3
N
CT

L1
L2

W2
L3

CT

L1
L2

W3

L3
N

W przypadku użycia tego rodzaju obwodu urządzenie należy ustawić w następujący sposób:
Parametr

Opcja

Obwód przekładnika napięciowego

-

Obwód przekładnika prądowego

Prąd 3-fazowy

Obwód przekładnika prądowego W2

Prąd sumaryczny

Obwód przekładnika prądowego W3

Prąd fazowy

Korekta kąta fazowego

0°

Kanały pomiarowe UI

Napięcie 3-fazowe, prąd 1-fazowy

Tryb pomiaru

Faza-neutralny

Tabela 111: Obwód S-1
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Obwód S-2
UI
L1

L2

L3

N

k1

l1 k2

l2 k3

l3

VT
CT

L1
L2

W1

L3
N
CT

L1
L2

W2
L3

CT

L1
L2

W3

L3
N

W przypadku użycia tego rodzaju obwodu urządzenie należy ustawić w następujący sposób:
Parametr

Opcja

Obwód przekładnika napięciowego

Napięcie 3-fazowe

Obwód przekładnika prądowego

Prąd 3-fazowy

Obwód przekładnika prądowego W2

Prąd sumaryczny

Obwód przekładnika prądowego W3

Prąd fazowy

Korekta kąta fazowego

0°

Kanały pomiarowe UI

Pomiar 1-fazowy: kanał 1

Tryb pomiaru

-

Tabela 112: Obwód S-2
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Obwód S-3
UI
L1

L2

VT

L3

N

k1

l1 k2

l2 k3

l3

VT
CT

L1

W1

L2
L3
CT

L1

W2

L2
L3

CT

W3

L1
L2
L3

W przypadku użycia tego rodzaju obwodu urządzenie należy ustawić w następujący sposób:
Parametr

Opcja

Obwód przekładnika napięciowego

-

Obwód przekładnika prądowego

Prąd 3-fazowy

Obwód przekładnika prądowego W2

Prąd fazowy

Obwód przekładnika prądowego W3

Prąd fazowy

Korekta kąta fazowego

0°

Kanały pomiarowe UI

Napięcie 3-faz., prąd 1-faz.

Tryb pomiaru

Faza-faza

Tabela 113: Obwód S-3
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Obwód S-4
UI
L1

L2

L3

N

k1

l1 k2

l2 k3

l3

VT
CT

L1

W1

L2
L3
CT

L1

W2

L2
L3

CT

W3

L1
L2
L3

W przypadku użycia tego rodzaju obwodu urządzenie należy ustawić w następujący sposób:
Parametr

Opcja

Obwód przekładnika napięciowego

Napięcie różnicowe 3-fazowe

Obwód przekładnika prądowego

Prąd 3-fazowy

Obwód przekładnika prądowego W2

Prąd fazowy

Obwód przekładnika prądowego W3

Prąd fazowy

Korekta kąta fazowego

-30°

Kanały pomiarowe UI

Pomiar 1-fazowy: kanał 1

Tryb pomiaru

-

Tabela 114: Obwód S-4

8.2.2 Ustawianie danych przekładnika systemu referencyjnego
(opcjonalnie)
Za pomocą poniższych parametrów można ustawić dane przekładnika systemu referencyjnego. Te parametry są dostępne tylko wtedy, gdy urządzenie
umożliwia pomiar referencyjnego napięcia sieciowego.
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Jeżeli stosowane jest monitorowanie izolatorów przepustowych z opcją
„Monitorowanie 6 izolatorów przepustowych”, należy ustawić parametry dla
pola 1 (F1) i pola 2 (F2). Pole 1 i pole 2 opisują po jednym zestawie składającym się z 3 izolatorów przepustowych. Jeżeli stosowana jest opcja „Monitorowanie 3 izolatorów przepustowych”, wyświetlą się tylko parametry dla
pola 1.

Rysunek 245: Dane przekładnika systemu referencyjnego

1. Wybierz kolejno z menu Ustawienia > Parametry > Sieć > Dane przekładnika.
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw żądany parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
F1/F2: Napięcie pierwotne przekładnika systemu referencyjnego
Za pomocą tego parametru można ustawiać napięcie pierwotne przekładnika napięciowego systemu referencyjnego dla pola 1 lub pola 2.
F1/F2: Napięcie wtórne przekładnika systemu referencyjnego
Za pomocą tego parametru można ustawiać napięcie wtórne przekładnika
napięciowego systemu referencyjnego dla pola 1 lub pola 2.
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8.2.3 Pomiar
Za pomocą poniższych parametrów można skonfigurować pomiar prądu
i napięcia.
Ustawienia

Parametr

Pomiar

Nazwa

Wartość

Tryb regulacji

Jednofazowy

Wielkość regulacji

L1/N lub L1/L2

Kanały pomiarowe UI

Pomiar 3-fazowy: kanał 1, 2, 3

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

04.02.2020 11:14

Ustawienia

Rysunek 246: Pomiar

► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > Sieć > Pomiar.
Kanały pomiarowe UI
W przypadku wykonywania pomiaru napięcia i pomiaru prądu za pomocą 3fazowego modułu pomiarowego UI 3 można za pomocą tego parametru
ustawić używane kanały pomiarowe:
Opcja

Opis

Pomiar 1-fazowy: kanał 1

Urządzenie korzysta z 1 kanału do pomiaru napięcia i 1 kanału do pomiaru prądu.

Pomiar 3-fazowy: kanał 1, 2, 3

Urządzenie korzysta z 3 kanałów do pomiaru napięcia i 3 kanałów do pomiaru prądu.

Napięcie 3-fazowe, prąd 1-fazo- Urządzenie korzysta z 3 kanałów do pomiaru nawy
pięcia i 1 kanału do pomiaru prądu.
Tabela 115: Kanały pomiarowe UI

Zmienna regulowana
W przypadku wykonywania pomiaru napięcia i pomiaru prądu za pomocą 3fazowego modułu pomiarowego UI 3 oraz użycia trybu regulacji „Jednofazowe“ za pomocą tego parametru można wybrać fazę, która będzie wykorzystywana do regulacji napięcia. Można wybrać następujące opcje:
▪ L1/N lub L1/L2
▪ L2/N lub L2/L3
▪ L3/N lub L3/L1
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Tryb regulacji
W przypadku wykonywania pomiaru napięcia i pomiaru prądu za pomocą 3fazowego modułu pomiarowego UI 3 za pomocą tego parametru można
ustawić, czy wykonana zostanie 1-fazowa regulacja napięcia czy regulacja
napięcia do średniej wartości 3 faz. Można wybrać następujące opcje:
▪ Jednofazowa: automatyczna regulacja napięcia wykonywana do jednej
wybranej fazy. Również monitorowanie wartości granicznych, kompensacja linii oraz działanie równoległe będą wykonywane według metody minimalizacji prądu biernego w obwodzie do wybranej fazy.
▪ Regulacja według wartości średniej: automatyczna regulacja napięcia będzie wykonywana do średniej wartości 3 faz. Również monitorowanie wartości granicznych, kompensacja linii oraz działanie równoległe będą wykonywane według metody minimalizacji prądu biernego w obwodzie do średniej wartości 3 faz.
Przy aktywnej opcji regulacji według wartości średniej w przypadku awarii
pomiaru napięcia lub pomiaru prądu jednej z 3 faz automatyczna regulacja
napięcia zostanie zablokowana.

Wskaźnik współczynnika mocy ujemny
Za pomocą tego parametru można ustawić, czy urządzenie ma wyświetlać
ujemny współczynnik mocy. Można wybrać następujące opcje:
Opcja

Opis

Wył.

Wyświetlany będzie zawsze dodatni współczynnik mocy.

P>0

Wyświetlany będzie ujemny współczynnik mocy, jeżeli moc
czynna jest dodatnia.

P<0

Wyświetlany będzie ujemny współczynnik mocy, jeżeli moc
czynna jest ujemna.

Q>0

Wyświetlany będzie ujemny współczynnik mocy, jeżeli moc
bierna jest dodatnia.

Q<0

Wyświetlany będzie ujemny współczynnik mocy, jeżeli moc
bierna jest ujemna.

Tabela 116: Ustawianie wyświetlania współczynnika mocy

8.2.4 Monitorowanie napięcia
Można ustawić 4 wartości graniczne dla monitorowania aktualnego napięcia
wyjściowego transformatora :
▪ Napięcie dolne U<<: dolna granica 2
▪ Napięcie dolne U<: dolna granica 1
▪ Przepięcie U>: górna granica 1
▪ Przepięcie U>>: górna granica 2
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Jeżeli wartość pomiarowa jest większa od górnej granicy (> lub >>) lub
mniejsza od dolnej granicy (< lub <<), urządzenie wygeneruje komunikat
o zdarzeniu.
U
H

U>>
U>

U<
U<<
tV

tE

t

Rysunek 247: Monitorowanie napięcia z przykładowym przekroczeniem wartości granicznej
Przepięcie U>

U>> Przepięcie U>>
U< Napięcie dolne U<
tV Czas opóźnienia

U> Przepięcie U>
U<< Napięcie dolne U<<
tE Czas trwania zdarzenia

H Histereza

Dla każdej wartości granicznej można ustawić następujące parametry:
▪ Wartość graniczna względna/bezwzględna
▪ Wartość graniczna [V]: wartość graniczna bezwzględna
▪ Wartość graniczna [%]: wartość graniczna względem wartości zadanej napięcia (tylko przy urządzeniach z regulacją napięcia)
▪ Wartość graniczna — histereza
▪ Wartość graniczna — czas opóźnienia
▪ Wartość graniczna — zachowanie (tylko w urządzeniach z regulacją napięcia)
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Ustawienia

Parametr
<<

Monitoro...cia

<

Tryb Względne

>

>>

Bezwzględnie 60.1 V

80.0 V

110.9 V

120.0 V

Względne 60.1 %

80.0 %

110.9 %

120.0 %

Histereza 0.0 V

0.0 V

0.0 V

0.0 V

Opóźnienie 10.0 s

0.5 s

0.5 s

10.0 s

Charakter. pracy Wył.

Home

Bezwzględnie Bezwzględnie Bezwzględnie

Zdarzenia

Blokada tryb... Szybkie prze... Szybkie prze...

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

29.01.2020 15:40

Ustawienia

Rysunek 248: Monitorowanie napięcia

► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > Sieć > Monitorowanie
napięcia.
Tryb
Za pomocą tego parametru można ustawić, która wartość graniczna będzie
stosowana:
▪ Bezwzględna: urządzenie użyje bezwzględnej wartości granicznej wyrażonej w V.
▪ Względna: urządzenie użyje względnej wartości granicznej wyrażonej
w %, w odniesieniu do wartości zadanej napięcia.
Bezwzględnie
Za pomocą tego parametru można wprowadzić bezwzględną wartość graniczną w V (w odniesieniu do wartości wtórnej przekładnika napięciowego)
lub w kV (w odniesieniu do wartości pierwotnej przekładnika napięciowego)
W przeciwieństwie do wartości względnej ta granica nie jest zależna od wartości referencyjnej.
Procentowo
Za pomocą tego parametru można ustawić wartość graniczną względem
wartości zadanej napięcia.
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Zachowanie
Za pomocą tego parametru można ustawić zachowanie urządzenia, gdy
zmierzona wartość jest wyższa od górnej wartości granicznej (> lub >>) albo
niższa od dolnej wartości granicznej (< lub <<). Można wybrać następujące
opcje:
Ustawienie

Zachowanie

Wył.

Brak reakcji.

Szybkie przełączenie powrotne

W przypadku U</U<<: urządzenie tak długo wykonuje
przełączenia zaczepów w kierunku wyższego napięcia
(U+), aż zmierzone napięcie ponownie będzie większe
od wartości granicznej.
W przypadku U>/U>>: urządzenie tak długo wykonuje
przełączenia zaczepów w kierunku niższego napięcia
(U-), aż zmierzone napięcie będzie ponownie mniejsze
od wartości granicznej.
Przy szybkim przełączaniu powrotnym urządzenie ignoruje ustawiony czas opóźnienia automatycznej regulacji
napięcia.

Blokada trybu automatycznego

Automatyczna regulacja zostaje zablokowana.
W trybie ręcznym można nadal przeprowadzać przełączenia zaczepów.

Ręczna blokada trybu au- Automatyczna regulacja zostaje zablokowana.
tomatycznego
W trybie ręcznym nie można przeprowadzać przełączenia zaczepów.
Blokada trybu automatycznego zaczep+

Automatyczna regulacja nie wykonuje przełączenia zaczepu w kierunku wyższej pozycji zaczepu (zaczep+).
W trybie ręcznym można nadal wykonywać przełączanie
zaczepu w kierunku wyższej pozycji zaczepu (zaczep+).

Blokada trybu automatycznego zaczep-

Automatyczna regulacja nie wykonuje przełączenia zaczepu w kierunku niższej pozycji zaczepu (zaczep-).
W trybie ręcznym można nadal wykonywać przełączanie
zaczepu w kierunku niższej pozycji zaczepu (zaczep-).

Ręczna blokada trybu au- Automatyczna regulacja nie wykonuje przełączenia zatomatycznego zaczep+
czepu w kierunku wyższej pozycji zaczepu (zaczep+).
W trybie ręcznym wykonywanie przełączeń zaczepu
w kierunku wyższej pozycji zaczepu (zaczep+) jest niemożliwe.
Ręczna blokada trybu au- Automatyczna regulacja nie wykonuje przełączenia zatomatycznego zaczepczepu w kierunku niższej pozycji zaczepu (zaczep-).
W trybie ręcznym wykonywanie przełączeń zaczepu
w kierunku niższej pozycji zaczepu (zaczep-) jest niemożliwe.
Tabela 117: Charakterystyka pracy przy komunikacie o zdarzeniu
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Histereza
Za pomocą tego parametru można ustawić histerezę. Jeżeli wartość pomiarowa oscyluje wokół wartości progowej, można uniknąć w ten sposób niepotrzebnie generowanych komunikatów.
Czas opóźnienia
Za pomocą tego parametru można ustawić czas opóźnienia dla generowania komunikatu o zdarzeniu.

8.2.5 Monitorowanie prądu
W zakresie monitorowania aktualnego prądu obciążenia transformatora
można ustawić 4 wartości graniczne:
▪ I<<: dolna granica 2
▪ I<: dolna granica 1
▪ I>: górna granica 1
▪ I>>: górna granica 2
Jeżeli wartość pomiarowa jest większa od górnej granicy (> lub >>) lub
mniejsza od dolnej granicy (< lub <<), urządzenie wygeneruje komunikat
o zdarzeniu.
I
H

I>>
I>

I<
I<<
tV

tE

t

Rysunek 249: Monitorowanie prądu z przykładowym przekroczeniem wartości granicznej I>

I>> Górna granica 2

I> Górna granica 1

I< Dolna granica 1

I<< Dolna granica 2

tV Czas opóźnienia

tE Czas trwania zdarzenia

H Histereza

Dla każdej wartości granicznej można ustawić następujące parametry:
▪ Wartość graniczna względna/bezwzględna
▪ Wartość graniczna [A] lub [kA]: wartość graniczna bezwzględna
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▪ Wartość graniczna [%]: wartość graniczna względem prądu znamionowego przekładnika prądowego. Podczas pomiaru natężenia przez wejście
analogowe (AIO) wartość odnosi się do maksymalnej wartości wejścia
analogowego (np. 100% = 20 mA).
▪ Wartość graniczna — histereza
▪ Wartość graniczna — czas opóźnienia
▪ Wartość graniczna — zachowanie (tylko w urządzeniach z regulacją napięcia)
Ustawienia

Parametr
<<

Monitoro...ądu

<

>

>>

Home

Tryb Bezwzględnie Bezwzględnie Bezwzględnie Bezwzględnie
Bezwzględnie 0.0 A

0.0 A

7.7 A

10.0 A

Względne 0.0 %

0.0 %

110.0 %

110.0 %

Histereza 0.0 A

0.0 A

0.0 A

0.0 A

Opóźnienie 0.0 s

0.0 s

0.0 s

0.0 s

Charakter. pracy Blokada tryb... Wył.

Blokada tryb... Wył.

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

29.01.2020 15:45

Ustawienia

Rysunek 250: Monitorowanie prądu

► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > Sieć > Monitorowanie
prądu.
Tryb
Za pomocą tego parametru można ustawić, która wartość graniczna będzie
stosowana:
▪ Bezwzględna: urządzenie używa bezwzględnej wartości granicznej wyrażonej w A/kA.
▪ Względna: urządzenie używa względnej wartości granicznej wyrażonej
w %, w odniesieniu do prądu znamionowego przekładnika prądowego.
Bezwzględnie
Za pomocą tego parametru można wprowadzić bezwzględną wartość graniczną w A (w odniesieniu do wartości wtórnej przekładnika prądowego) lub
w kA (w odniesieniu do wartości pierwotnej przekładnika prądowego)..
Procentowo
Za pomocą tego parametru można ustawić wartość graniczną względem
prądu znamionowego przekładnika prądowego. Podczas pomiaru natężenia
przez wejście analogowe (AIO) wartość odnosi się do maksymalnej wartości
wejścia analogowego (np. 100 % = 20 mA).
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Histereza
Za pomocą tego parametru można ustawić histerezę. Jeżeli wartość pomiarowa oscyluje wokół wartości progowej, można uniknąć w ten sposób niepotrzebnie generowanych komunikatów.
Czas opóźnienia
Za pomocą tego parametru można ustawić czas opóźnienia dla generowania komunikatu o zdarzeniu.
Reakcja
Za pomocą tego parametru można ustawić zachowanie urządzenia, jeżeli
wartość pomiarowa jest większa od górnej granicy (> lub >>) lub mniejsza
od dolnej granicy (< lub <<). Można wybrać następujące opcje:
Ustawienie

Zachowanie

Wył.

Brak reakcji.

Blokada trybu automat.

Automatyczna regulacja zostaje zablokowana.
W trybie ręcznym można nadal przeprowadzać przełączenia zaczepów.

Ręczna blokada trybu au- Automatyczna regulacja zostaje zablokowana.
tomatycznego
W trybie ręcznym nie można przeprowadzać przełączenia zaczepów.
Tabela 118: Charakterystyka pracy przy komunikacie o zdarzeniu

8.2.6 Monitorowanie mocy
W zakresie monitorowania aktualnej mocy transformatora można ustawić
następujące wartości graniczne:
Wartość pomiarowa

Dolna granica 2

Dolna granica 1

Górna granica 1

Górna granica 2

Moc pozorna

S<<

S<

S>

S>>

Moc czynna

P<<

P<

P>

P>>

Moc bierna

Q<<

Q<

Q>

Q>>

|cos φ|<<

|cos φ|<

-

-

Współczynnik mocy (wartość)

Tabela 119: Wartości graniczne monitorowania mocy

Dla każdej wartości granicznej można ustawić następujące parametry:
▪ Wartość graniczna: wartość graniczna bezwzględna
▪ Wartość graniczna — histereza
▪ Wartość graniczna — czas opóźnienia
▪ Charakterystyka wartości granicznej (tylko przy urządzeniach z regulacją
napięcia)
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Jeżeli wartość pomiarowa jest większa od górnej granicy (> lub >>) lub
mniejsza od dolnej granicy (< lub <<), wtedy urządzenie wygeneruje komunikat o zdarzeniu.
Ustawienia

Parametr
<<

Monitoro...ocy

<

>

>>

0 VA

10 MVA

10 MVA

100 kVA

100 kVA

100 kVA

5s

5s

5s

Wył.

Wył.

Wył.

P bezwzgl. -10 MW

-10 MW

10 MW

10 MW

P histereza 100 kW

100 kW

100 kW

100 kW

5s

5s

5s

Wył.

Wył.

Wył.

0 Mvar

10 Mvar

10 Mvar

S bezwgl. 0 VA
S histereza 100 kVA
S opóźnienie 5 s
S zachowanie Wył.

P opóźnienie 5 s
P zachowanie Wył.

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator
Q bezwzgl. 0 Mvar

PL

CHANGE

REBOOT

admin

03.02.2020 08:09

Ustawienia

Rysunek 251: Monitorowanie mocy

► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > Sieć > Monitorowanie
mocy.
Bezwzględnie
Za pomocą tego parametru można wprowadzić wartość graniczną
Histereza
Za pomocą tego parametru można ustawić histerezę. Jeżeli wartość pomiarowa oscyluje wokół wartości progowej, można uniknąć w ten sposób niepotrzebnie generowanych komunikatów.
Czas opóźnienia
Za pomocą tego parametru można ustawić czas opóźnienia dla generowania komunikatu o zdarzeniu.
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Reakcja
Za pomocą tego parametru można ustawić zachowanie urządzenia, jeżeli
wartość pomiarowa jest większa od górnej granicy (> lub >>) lub mniejsza
od dolnej granicy (< lub <<). Można wybrać następujące opcje:
Ustawienie

Zachowanie

Wył.

Brak reakcji.

Blokada trybu automat.

Automatyczna regulacja zostaje zablokowana.
W trybie ręcznym można nadal przeprowadzać przełączenia zaczepów.

Blokada trybu automatycznego zaczep-

Automatyczna regulacja nie wykonuje przełączenia zaczepu w kierunku niższej pozycji zaczepu (zaczep-).
W trybie ręcznym można nadal przeprowadzać przełączenia zaczepów.

Blokada trybu automatycznego zaczep+

Automatyczna regulacja nie wykonuje przełączenia zaczepu w kierunku wyższej pozycji zaczepu (zaczep+).
W trybie ręcznym można nadal przeprowadzać przełączenia zaczepów.

Ręczna blokada trybu au- Automatyczna regulacja zostaje zablokowana.
tomatycznego
W trybie ręcznym nie można przeprowadzać przełączenia zaczepów.
Ręczna blokada trybu au- Automatyczna regulacja nie wykonuje przełączenia zatomatycznego zaczepczepu w kierunku niższej pozycji zaczepu (zaczep-).
W trybie ręcznym nie można przeprowadzać przełączania zaczepów w kierunku niższej pozycji zaczepu (zaczep-).
Ręczna blokada trybu au- Automatyczna regulacja nie wykonuje przełączenia zatomatycznego zaczep+
czepu w kierunku wyższej pozycji zaczepu (zaczep+).
W trybie ręcznym nie można przeprowadzać przełączania zaczepów w kierunku wyższej pozycji zaczepu (zaczep+).
Tabela 120: Charakterystyka pracy przy komunikacie o zdarzeniu

8.2.7 Monitorowanie przepływu mocy
Zmiana kierunku przepływu mocy zachodzi w sytuacji, gdy prąd czynny jest
ujemny. W tym celu można ustawić następujące parametry:
▪ Histereza
▪ Czas opóźnienia
▪ Zachowanie
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Ustawienia

Parametr

Monitoro...ocy

Nazwa

Wartość

Home

Zmiana kierunku przepływu mocy — ... 100 kW
Zm. kier. przepł. mocy — opóź.

5.0 s

Charakterystyka pracy przy zmiani...

Wył.

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

31.01.2020 09:54

Ustawienia

Rysunek 252: Monitorowanie przepływu mocy

► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > Sieć > Monitorowanie
przepływu mocy.
Histereza
Za pomocą tego parametru można ustawić histerezę. Jeżeli wartość pomiarowa oscyluje wokół wartości progowej, można uniknąć w ten sposób niepotrzebnie generowanych komunikatów.
Czas opóźnienia
Za pomocą tego parametru można ustawić czas opóźnienia dla generowania komunikatu o zdarzeniu.
Charakterystyka pracy przy zmianie kierunku przepływu mocy
Za pomocą tego parametru można ustawić charakterystykę pracy w przypadku zmiany kierunku przepływu mocy. Można wybrać następujące opcje:
Ustawienie

Charakterystyka pracy

Wył.

▪ Ujemny przepływ mocy zostanie zignorowany.
▪ Automatyczna regulacja będzie nadal wykonywana.

Tylko zdarzenie

▪ Wygenerowane zostanie zdarzenie Zmiana kierunku
przepływu mocy.
▪ Jeżeli aktywna jest kompensacja Z, funkcja ta zostanie dezaktywowana.
▪ Automatyczna regulacja będzie nadal wykonywana.

Blokada trybu automatycznego

▪ Zdarzenie Zmiana kierunku przepływu mocy zostanie
wydane.
▪ Jeżeli aktywna jest kompensacja Z, funkcja ta zostanie dezaktywowana.
▪ Automatyczna regulacja zostaje zablokowana.
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Ustawienie

Charakterystyka pracy

Ręczna blokada trybu au- ▪ Zdarzenie Zmiana kierunku przepływu mocy zostanie
tomatycznego
wydane.
▪ Jeżeli aktywna jest kompensacja Z, funkcja ta zostanie dezaktywowana.
▪ Automatyczna regulacja zostaje zablokowana.
▪ Przełączenia zaczepów w trybie ręcznym nie będą
możliwe.
Zaczep docelowy

▪ Zdarzenie Zmiana kierunku przepływu mocy zostanie
wydane.
▪ Jeżeli aktywna jest kompensacja Z, funkcja ta zostanie dezaktywowana.
▪ Urządzenie inicjuje przełączenie na pozycję zaczepu
zdefiniowaną w parametrze „Zaczep docelowy“ [►Sekcja 8.5.4, Strona 417].
▪ Urządzenie blokuje dalsze przełączenia zaczepów.
▪ W przypadku braku rejestracji zaczepów przebieg do
zaczepu docelowego będzie ignorowany. Automatyczna regulacja zostaje zablokowana.

Tabela 121: Charakterystyka pracy w przypadku zmiany kierunku przepływu mocy

8.2.8 Monitorowanie symetrii faz
W przypadku wykonywania pomiaru napięcia i pomiaru prądu za pomocą 3fazowego modułu pomiarowego UI 3 można ustawić maksymalne dopuszczalne różnice napięcia i kąta fazowego pomiędzy 3 fazami. Różnica jest
ustalana na podstawie największej i najmniejszej zmierzonej wartości 3 faz.
Ustawienia

Parametr

Maks. różn.
Proced. przekroczenia
Opóźnienie

Monitoro...faz

ΔU

Δφ

5.0 V

5.0 deg

Wył.

Wył.

0s

0s

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

30.01.2020 08:18

Ustawienia

Rysunek 253: Monitorowanie symetrii faz

► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > Sieć > Monitorowanie
symetrii faz.
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Maksymalna różnica
Za pomocą tego parametru można wprowadzić wartość graniczną dla różnicy napięcia w V (w odniesieniu do wartości wtórnej przekładnika napięciowego) lub w kV (w odniesieniu do wartości pierwotnej przekładnika napięciowego).
Charakterystyka pracy
Za pomocą tego parametru można ustawić charakterystykę pracy urządzenia w momencie utworzenia komunikatu o zdarzeniu. Można wybrać następujące opcje:
Ustawienie

Zachowanie

Wył.

Wartość graniczna nie jest monitorowana.

Blokada trybu automat.

Automatyczna regulacja zostaje zablokowana.
W trybie ręcznym można nadal przeprowadzać przełączenia zaczepów.

Ręczna blokada trybu au- Automatyczna regulacja zostaje zablokowana.
tomatycznego
W trybie ręcznym nie można przeprowadzać przełączenia zaczepów.
Tabela 122: Charakterystyka pracy przy komunikacie o zdarzeniu

8.2.9 Ustawienia monitorowania
Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > Sieć > Ustawienia monitorowania.
Monitorowanie U < 30V
Za pomocą tego parametru można aktywować zdarzenia i monitorowanie.
Można wybrać następujące opcje:
Ustawienie

Zachowanie

Aktywacja

Monitorowanie jest aktywne, także przy napięciu pomiarowym U < 30 V.

Dezaktywacja

Monitorowanie jest aktywne. Przy 19 V < U < 30 V zablokowane są następujące monitorowania:
▪ Monitorowanie napięcia
▪ Monitorowanie mocy
▪ Monitorowanie przepływu mocy
▪ Monitorowanie działania

Tabela 123: Aktywacja monitorowania działania
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8.2.10 Retrofit TAPCON® 2xx
Dzięki funkcji Retrofit TAPCON® 2xx można eksploatować urządzenie w trybie działania równoległego z istniejącymi urządzeniami. Obsługiwane jest
działanie równoległe z następującymi urządzeniami:
▪ TAPCON® 230 pro/expert
▪ TAPCON® 240
▪ TAPCON® 250
▪ TAPCON® 260
▪ TRAFOGUARD® z pakietem opcji „Regulacja napięcia“
Aby umożliwić równoległe działanie kilku urządzeń z istniejącymi urządzeniami, należy w każdym urządzeniu aktywować funkcję Retrofit TAPCON® 2xx.

Rysunek 254: Działanie równoległe 2 urządzeń z jednym urządzeniem TAPCON® 2xx. W obu
urządzeniach musi być aktywna funkcja Retrofit TAPCON® 2xx.
Ustawienia

Parametr

Retrofit...2xx

Nazwa

Wartość

Retrofit TAPCON®2xx

Wył.

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

31.01.2020 09:54

Ustawienia

Rysunek 255: Retrofit TAPCON® 2xx

► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > Sieć > Retrofit TAPCON® 2xx.
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Retrofit TAPCON® 2xx
Za pomocą tego parametru można aktywować lub dezaktywować funkcję
Retrofit TAPCON® 2xx
W momencie aktywacji tego parametru należy zmienić w danych przekładnika znak parametru „Korekta kąta fazowego“ (z - na + lub z + na -).

8.2.11 Wyświetlanie aktualnych wartości pomiarowych
Ekran wartości pomiarowych umożliwia wyświetlanie aktualnych wartości pomiarowych. Należy pamiętać, że wyświetlane wartości pomiarowe mogą się
różnić od wartości surowych wyświetlanych na ekranie informacyjnym podzespołu UI. Zmierzone wartości są przetwarzane przez urządzenie celem
wyświetlania na ekranie wartości pomiarowych w następujący sposób:
▪ Uwzględniany jest ustawiony obwód przekładnika prądowego i przekładnika napięciowego oraz odpowiednie przesunięcie faz.
▪ Podzespoły UI pracują w systemie strzałkowania wydajnikowego. Urządzenie wyświetla wartości pomiarowe w systemie strzałkowania odbiornikowego.
Wyświetlanie wartości pomiarowych można przestawić na system strzałkowania wydajnikowego, aktywując parametr Retrofit TAPCON® 2xx [►Sekcja 8.2.10, Strona 328].
Wyświetlane są następujące wartości pomiarowe:
▪ Napięcie
▪ Prąd
▪ Współczynnik mocy (cos φ)
▪ Częstotliwość
▪ Moc bierna
▪ Moc czynna
▪ Moc pozorna
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Rysunek 256: Wartości pomiarowe

► Wybrać punkt menu Informacje > Sieć > Wartości pomiarowe.

8.2.12 Wyświetlenie minimalnych i maksymalnych wartości
pomiarowych
Możliwe jest wyświetlenie minimalnej i maksymalnej osiągniętej wartości
oraz czasu dla następujących wartości pomiarowych:
▪ Napięcie
▪ Prąd
▪ Moc bierna
▪ Moc czynna
▪ Moc pozorna

Rysunek 257: Min. i maks. wartości pomiarowe
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1. Wywołać punkt menu Informacje > Sieć > Minim. i maksym. wartości
pomiarowe.
2. W razie potrzeby wybrać przycisk ekranowy Resetowanie, aby zresetować minimalne i maksymalne wartości.
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8.3 Regulator podobciążeniowego przełącznika zaczepów
8.3.1 Regulacja
Niniejszy rozdział zawiera opis ogólnych funkcji dotyczących regulacji podobciążeniowego przełącznika zaczepów.
8.3.1.1 Reakcja w razie zerwania połączenia z systemem sterowania
(opcjonalnie)
W urządzeniach wyposażonych w połączenie z systemem sterowania (SCADA) można za pomocą poniższych parametrów określić sposób zachowania
się urządzenia w przypadku utraty połączenia z systemem sterowania.
Ta funkcja działa wyłącznie w trybie pracy REMOTE.

Ustawienia

Parametr

Regulacja

Nazwa

Wartość

Wielkość regulacji

Napięcie

Reakcja w razie przerw. poł. SCADA

Brak reakcji

Czas opóźnienia przerwania SCADA

5s

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

23.09.2020 09:23

Ustawienia

Rysunek 258: Regulacja

► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > Regulator napięcia > Regulacja.
Reakcja w razie przerw. poł. SCADA
Za pomocą tego parametru można określić sposób zachowania się urządzenia w przypadku zerwania połączenia z systmem sterowania. Można wybrać
następujące opcje:
▪ Brak reakcji: Urządzenia pozostaje w aktualnym trybie pracy.
▪ Przełączenie tryb auto: Urządzenie przełącza się na tryb automatyczny.
▪ Wartość zadana 1…5: Urządzenie pracuje z wybraną wartością zadaną
napięcia. Ta wartość zadana jest również nadal używana, jeżeli połączenie zostanie przywrócone. W zależności od konfiguracji urządzenia możliwy jest wybór maksymalnie 5 wartości zadanych.
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Czas opóźnienia przerwania SCADA
Za pomocą tego parametru można ustawić czas opóźnienia w przypadku zerwania połączenia SCADA. Jeżeli połączenie z systemem sterowania jest
przerwane dłużej niż czas opóźnienia, urządzenie zgłasza zdarzenie i reaguje zgodnie z nastawą.
8.3.1.2 Ustawianie wielkości regulacji (opcjonalnie)
W urządzeniach z opcjonalną funkcją regulacji mocy można określić, która
wielkość mierzona ma regulować pracę urządzenia.
Ustawienia

Parametr

Regulacja

Nazwa

Wartość

Wielkość regulacji

Napięcie

Reakcja w razie przerw. poł. SCADA

Brak reakcji

Czas opóźnienia przerwania SCADA

5s

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

23.09.2020 09:23

Ustawienia

Rysunek 259: Regulacja

1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Parametry > Regulator podobciążeniowego przełącznika zaczepów > Regulacja.
2. Wybrać żądany parametr.
3. Ustawić żądany parametr.
4. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Wielkość regulacji
Za pomocą tego parametru można ustawić, która wartość mierzona ma regulować pracę urządzenia. Można wybrać następujące opcje:
▪ Napięcie
▪ Moc bierna
▪ Moc czynna
W zależności od dokonanego wyboru urządzenie używa do regulacji przypisanego zestawu parametrów (wartość zadana, szerokość pasma itd.).
Domyślny tryb regulacji
Za pomocą parametru można ustawić tryb pracy regulacji podobciążeniowego przełącznika zaczepów.
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8.3.2 Regulacja napięcia (opcjonalnie)
W tym punkcie opisano wszystkie parametry konieczne do regulacji napięcia.
Ustawienia

Parametr

Regulacja ...cia

Nazwa

Wartość

Wartość zadana 1

100 V

Wartość zadana 2

100 V

Wartość zadana 3

100 V

Wybór wartości zadanej

Wartość zadana 1

Ustawienie szerokości pasma

Procentowo

Szer. pas.

1.0 %

Czas opóźnienia T1

40 s

Zachowanie czasowe T1

Liniowe

Aktywacja czasu opóźnienia T2

Wył.

Czas opóźnienia T2

10 s

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

13.12.2021 08:25

Ustawienia

Rysunek 260: Regulacja napięcia (przykład)

8.3.2.1 Ustawianie wartości zadanej
Zgodnie z zamówieniem urządzenie jest wyposażone w jeden z poniższych
wariantów ustawiania wartości zadanych.
8.3.2.1.1 Wartość zadana 1
Konieczne jest ustawienie parametrów oddzielnie dla uzwojenia 1 (W1) i
uzwojenia 2 (W2).

1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > Regulator napięcia > Regulacja > Wartość zadana 1.
2. Wprowadzić wartość zadaną.
3. Wybrać przycisk ekranowy Zastosować, aby zapisać zmieniony parametr.

8.3.2.1.2 Wartość zadana 1...3
Można ustawić 3 różne wartości zadane. Do regulacji urządzenie używa zawsze jednej z ustawionych wartości zadanych. Która wartość zadana zostanie użyta do regulacji, można zdefiniować za pomocą parametru „Wybór
wartości zadanej“ lub przez wejścia cyfrowe.
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Urządzenie przetwarza komendy przez wejścia cyfrowe lub system sterowania tylko wtedy, gdy znajduje się w trybie zdalnym. Ponadto należy odpowiednio ustawić parametr Charakterystyka pracy zdalnej [►Strona 190].

Konieczne jest ustawienie parametrów oddzielnie dla uzwojenia 1 (W1) i
uzwojenia 2 (W2).

Ustawianie wartości zadanej
1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > Regulator napięcia > Regulacja > Wartość zadana 1.
2. Wprowadzić wartość zadaną.
3. Wybrać przycisk ekranowy Zastosować, aby zapisać zmieniony parametr.
Wybór wartości zadanej
Za pomocą tego parametru można wybrać wartość zadaną, która będzie
używana do regulacji.
1. Wybrać punkt menuUstawienia > Parametr > Regulator napięcia > Regulacja > Wybór wartości zadanej.
2. Wybrać żądaną wartość zadaną z listy.
3. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.

8.3.2.1.3 Krokowe ustawianie wartości zadanej
W przypadku krokowego ustawiania wartości zadanej można zwiększać lub
zmniejszać wartość zadaną 1 dla automatycznej regulacji napięcia o jedną
regulowaną szerokość kroku przy użyciu cyfrowych wejść lub poleceń systemu sterowania.
Przy każdym poleceniu „Zwiększenie wartości zadanej“ lub „Zmniejszenie
wartości zadanej“ wartość zadana 1 jest zwiększana lub zmniejszana o ustawioną szerokość kroku. Nie ma możliwości ustawienia wartości zadanych
poza dozwolonym zakresem ustawień (49...140 V).
Nazwa

Opis

I: szer. krok. wart. zad. +

Sygnał impulsu na wejściu zwiększa wartość zadaną 1 o ustawioną szerokość kroku.

I: szer. krok. wart. zad. -

Sygnał impulsu na wejściu zmniejsza wartość zadaną 1 o ustawioną szerokość kroku.

Tabela 124: Wejścia cyfrowe (I)
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Urządzenie przetwarza komendy przez wejścia cyfrowe lub system sterowania tylko wtedy, gdy znajduje się w trybie zdalnym. Ponadto należy odpowiednio ustawić parametr Charakterystyka pracy zdalnej [►Strona 190].
Do konfiguracji krokowego ustawiania wartości zadanej można ustawić opisane poniżej parametry.
Ustawianie wartości zadanej 1
1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > Regulator napięcia > Regulacja > Wartość zadana 1.
2. Wprowadzić wartość zadaną.
3. Wybrać przycisk ekranowy Zastosować, aby zapisać zmieniony parametr.
Ustawianie szerokości kroku wartości zadanej
1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > Regulator napięcia > Regulacja > Szerokość kroku wartości zadanej.
2. Podać szerokość kroku wartości zadanej.
3. Wybrać przycisk ekranowy Zastosować, aby zapisać zmieniony parametr.
8.3.2.1.4 Dostosowanie wartości zadanej napięcia uzależnione od mocy czynnej
Funkcja TAPCON® Dynamic Setpoint Control (TDSC) umożliwia dostosowanie wartości zadanej napięcia w zależności od zmierzonej mocy czynnej.
Pozwala to skompensować spadek napięcia przy zwiększonym obciążeniu
lub wzrost napięcia na skutek zdecentralizowanego zasilania.
W zależności od zmierzonej dodatniej lub ujemnej mocy czynnej obliczenie
wartości zadanej opiera się na 2 równaniach liniowych (patrz przykład na poniższej ilustracji).
Parametr

Funkcja

Ustawienia (patrz poniższy rysunek)

Umaks.: maksymalna wartość zada- Maksymalna ustawiona wartość zadana zostanie aktyna
wowana w momencie, gdy przekroczone zostanie
Pmaks..

103,0 V

Umin.: minimalna wartość zadana

Minimalna ustawiona wartość zadana zostanie aktywo- 99,0 V
wana w momencie, gdy wartość spadanie poniżej Pmin..

U0: wartość zadana przy mocy
czynnej równej 0

Ustawiona wartość zadana zostanie aktywowana w
100,00 V
momencie, gdy zmierzona moc czynna wyniesie 0 MW.

Pmaks.: moc czynna przy maks.
wartości zadanej

Ustawiona maksymalna wartość mocy czynnej, od któ- 20,0 MW
rej wartość zadana uzależniona od mocy ma osiągnąć
wartość maksymalną Umaks..

Pmin.: moc czynna przy min. warto- Ustawiona minimalna wartość mocy czynnej, od której
ści zadanej
wartość zadana uzależniona od mocy ma osiągnąć
wartość minimalną Umin..

-20,0 MW

Tabela 125: Parametry ustawiane dla dostosowania wartości zadanej napięcia uzależnionego od mocy czynnej
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Rysunek 261: Dostosowanie wartości zadanej napięcia uzależnione od mocy czynnej

Uref

Wartość zadana

Umin.

Minimalna wartość zadana

Pzmierz.

Zmierzona moc czynna

Umaks.

Maksymalna wartość zadana

Pmin.

Moc czynna przy minimalnej
wartości zadanej

U0

Ustawiona wartość zadana
przy zmierzonej mocy czynnej
=0

Pmaks.

Moc czynna przy maksymalnej wartości zadanej

Zachowanie w przypadku przekroczenia mocy czynnej Pmaks.
Jeżeli wartość zmierzona mocy czynnej Pzmierz. przekroczy ustawiony parametr Pmaks., wartość Umaks. zostanie zastosowana jako wartość zadana.

U ref = U max
Zachowanie w przypadku spadku wartości poniżej mocy czynnej Pmin.
Jeżeli wartość zmierzona mocy czynnej Pzmierz. spadnie poniżej ustawionego
parametru Pmin., wartość Umin. zostanie zastosowana jako wartość zadana.

U ref = U min
Zachowanie w przypadku zmierzonej mocy czynnej Pmeas = 0 MW:
Jeżeli zmierzona moc czynna wyniesie Pzmierz. = 0, zastosowany zostanie
ustawiony parametr U0.

U ref = U 0
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Liniowa zależność przy ujemnej mocy czynnej:
Jeżeli zmierzona moc czynna wyniesie Pmin. ≤ Pzmierz. ≤ 0, wówczas wartość
zadana zostanie obliczona według następującego wzoru:

U ref =

U 0 - U min
× Pmeas + U 0
0 - Pmin

Liniowa zależność przy dodatniej mocy czynnej:
Jeżeli zmierzona moc czynna wyniesie 0 ≤ Pzmierz. ≤ Pmaks., wówczas wartość
zadana zostanie obliczona według następującego wzoru:

U ref =

U max - U 0
× Pmeas + U 0
Pmax

Aby aktywować uzależnione od mocy czynnej dostosowanie wartości zadanej napięcia, należy ustawić następujące parametry:
Konieczne jest ustawienie parametrów oddzielnie dla uzwojenia 1 (W1) i
uzwojenia 2 (W2).

Aktywacja TDSC
Funkcja TDSC jest aktywna tylko wtedy, gdy urządzenie jest w stanie obliczyć moc czynną (prawidłowy pomiar prądu i pomiar napięcia) i są ustawione wymagane parametry. W przeciwnym razie napięcie będzie regulowane
do ustawionej wartości zadanej [►Sekcja 8.3.2.1.1, Strona 334]. Uzależnione od mocy czynnej dostosowanie wartości zadanej napięcia można aktywować lub dezaktywować w następujący sposób:
▪ Parametr
▪ Wejścia cyfrowe TDSC wł. i TDSC wył. (opcjonalnie)
▪ Polecenie systemu sterowania (opcjonalnie)
Z chwilą aktywowania TDSC funkcja kompensacji linii (kompensacja R-X
lub kompensacja Z) zostanie dezaktywowana.

Aby aktywować/dezaktywować TDSC za pomocą parametru, należy postępować w następujący sposób:
1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametry > Regulacja > Aktywacja
TDSC.
2. Wybrać żądaną opcję.
3. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
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TDSC Umax/Umin
Za pomocą tego parametru można ustawić maksymalną i minimalną wartość
zadaną. Maksymalna lub minimalna wartość zadana zostanie aktywowana
w momencie, gdy zmierzona wartość mocy czynnej osiągnie minimalną lub
maksymalną wartość mocy czynnej.
1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametry > Regulacja > TDSC
Umax/Umin.
2. Wprowadzić maksymalną/minimalną wartość zadaną.
3. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
TDSC U0
Za pomocą tego parametru można ustawić wartość zadaną, która ma być
używana w momencie, gdy zmierzona wartość mocy czynnej wyniesie 0.
1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametry > Regulacja > TDSC U0.
2. Wprowadzić wartość zadaną przy mocy czynnej 0.
3. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
TDSC Pmax/Pmin
Za pomocą tego parametru można ustawić maksymalną i minimalną wartość
mocy czynnej, przy której ma zostać użyta maksymalna i minimalna wartość
zadana dla regulacji uzależniona od mocy czynnej.
1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametry > Regulacja > TDSC
Pmax/Pmin.
2. Wprowadzić moc czynną dla maksymalnej/minimalnej wartości zadanej.
3. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
8.3.2.1.5 Dostosowanie wartości zadanej napięcia uzależnione od mocy czynnej
z 3 różnymi wartościami zadanymi
Funkcja TAPCON® Dynamic Setpoint Control (TDSC) umożliwia dostosowanie wartości zadanej napięcia w zależności od zmierzonej mocy czynnej.
Pozwala to skompensować spadek napięcia przy zwiększonym obciążeniu
lub wzrost napięcia na skutek zdecentralizowanego zasilania.
Urządzenie udostępnia w tym celu 3 różne zestawy parametrów. W zależności od wybranej wartości zadanej 1, 2 lub 3 urządzenie użyje do TDSC zestawu parametrów 1, 2 lub 3.
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W zależności od zmierzonej dodatniej lub ujemnej mocy czynnej obliczenie
wartości zadanej opiera się na 2 równaniach liniowych (patrz przykład na poniższej ilustracji).
Parametr

Funkcja

Ustawienia (patrz poniższy rysunek)

Umaks.: maksymalna wartość zada- Maksymalna ustawiona wartość zadana zostanie aktyna
wowana w momencie, gdy przekroczone zostanie
Pmaks..

103,0 V

Umin.: minimalna wartość zadana

Minimalna ustawiona wartość zadana zostanie aktywo- 99,0 V
wana w momencie, gdy wartość spadanie poniżej Pmin..

U0: wartość zadana przy mocy
czynnej równej 0

Ustawiona wartość zadana zostanie aktywowana w
100,00 V
momencie, gdy zmierzona moc czynna wyniesie 0 MW.

Pmaks.: moc czynna przy maks.
wartości zadanej

Ustawiona maksymalna wartość mocy czynnej, od któ- 20,0 MW
rej wartość zadana uzależniona od mocy ma osiągnąć
wartość maksymalną Umaks..

Pmin.: moc czynna przy min. warto- Ustawiona minimalna wartość mocy czynnej, od której
ści zadanej
wartość zadana uzależniona od mocy ma osiągnąć
wartość minimalną Umin..

-20,0 MW

Tabela 126: Parametry ustawiane dla dostosowania wartości zadanej napięcia uzależnionego od mocy czynnej

Rysunek 262: Dostosowanie wartości zadanej napięcia uzależnione od mocy czynnej
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Uref

Wartość zadana

Umin.

Minimalna wartość zadana

Pzmierz.

Zmierzona moc czynna

Umaks.

Maksymalna wartość zadana

Pmin.

Moc czynna przy minimalnej
wartości zadanej

U0

Ustawiona wartość zadana
przy zmierzonej mocy czynnej
=0

Pmaks.

Moc czynna przy maksymalnej wartości zadanej
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Zachowanie w przypadku przekroczenia mocy czynnej Pmaks.
Jeżeli wartość zmierzona mocy czynnej Pzmierz. przekroczy ustawiony parametr Pmaks., wartość Umaks. zostanie zastosowana jako wartość zadana.

U ref = U max
Zachowanie w przypadku spadku wartości poniżej mocy czynnej Pmin.
Jeżeli wartość zmierzona mocy czynnej Pzmierz. spadnie poniżej ustawionego
parametru Pmin., wartość Umin. zostanie zastosowana jako wartość zadana.

U ref = U min
Zachowanie w przypadku zmierzonej mocy czynnej Pmeas = 0 MW:
Jeżeli zmierzona moc czynna wyniesie Pzmierz. = 0, zastosowany zostanie
ustawiony parametr U0.

U ref = U 0
Liniowa zależność przy ujemnej mocy czynnej:
Jeżeli zmierzona moc czynna wyniesie Pmin. ≤ Pzmierz. ≤ 0, wówczas wartość
zadana zostanie obliczona według następującego wzoru:

U ref =

U 0 - U min
× Pmeas + U 0
0 - Pmin

Liniowa zależność przy dodatniej mocy czynnej:
Jeżeli zmierzona moc czynna wyniesie 0 ≤ Pzmierz. ≤ Pmaks., wówczas wartość
zadana zostanie obliczona według następującego wzoru:

U ref =

U max - U 0
× Pmeas + U 0
Pmax

Aby aktywować uzależnione od mocy czynnej dostosowanie wartości zadanej napięcia, należy ustawić następujące parametry:
Konieczne jest ustawienie parametrów oddzielnie dla uzwojenia 1 (W1) i
uzwojenia 2 (W2).

Aktywacja TDSC
Funkcja TDSC jest aktywna tylko wtedy, gdy urządzenie jest w stanie obliczyć moc czynną (prawidłowy pomiar prądu i pomiar napięcia) i są ustawione wymagane parametry. W przeciwnym razie napięcie będzie regulowane
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do ustawionej wartości zadanej 1/2/3 [►Sekcja 8.3.2.1.2, Strona 334]. Uzależnione od mocy czynnej dostosowanie wartości zadanej napięcia można
aktywować lub dezaktywować w następujący sposób:
▪ Parametr
▪ Wejścia cyfrowe TDSC wł. i TDSC wył. (opcjonalnie)
▪ Polecenie systemu sterowania (opcjonalnie)
Z chwilą aktywowania TDSC funkcja kompensacji linii (kompensacja R-X
lub kompensacja Z) zostanie dezaktywowana.

Aby aktywować/dezaktywować TDSC za pomocą parametru, należy postępować w następujący sposób:
1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametry > Regulacja > Aktywacja
TDSC.
2. Wybrać żądaną opcję.
3. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
TDSC 1/2/3 Umax/Umin
Za pomocą tego parametru można ustawić maksymalną i minimalną wartość
zadaną. Maksymalna lub minimalna wartość zadana zostanie aktywowana
w momencie, gdy zmierzona wartość mocy czynnej osiągnie minimalną lub
maksymalną wartość mocy czynnej.
1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametry > Regulacja > TDSC
Umax/Umin.
2. Wprowadzić maksymalną/minimalną wartość zadaną.
3. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
TDSC 1/2/3 U0
Za pomocą tego parametru można ustawić wartość zadaną, która ma być
używana w momencie, gdy zmierzona wartość mocy czynnej wyniesie 0.
1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametry > Regulacja > TDSC U0.
2. Wprowadzić wartość zadaną przy mocy czynnej 0.
3. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
TDSC 1/2/3 Pmax/Pmin
Za pomocą tego parametru można ustawić maksymalną i minimalną wartość
mocy czynnej, przy której ma zostać użyta maksymalna i minimalna wartość
zadana dla regulacji uzależniona od mocy czynnej.
1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametry > Regulacja > TDSC
Pmax/Pmin.
2. Wprowadzić moc czynną dla maksymalnej/minimalnej wartości zadanej.
3. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
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8.3.2.1.6 Ustawianie wartości zadanej na podstawie profilu dnia

Wartość zadana

Funkcja „Ustawianie wartości zadanej na podstawie profilu dnia“ umożliwia
ustawienie 12 wartości zadanych dla każdego z 2 profili (dzień roboczy lub
dzień wolny). Dla każdej z tych wartości zadanych można ustawić czas rozpoczęcia. Jeżeli aktualny czas urządzenia dojdzie do czasu rozpoczęcia,
urządzenie aktywuje przyporządkowaną wartość zadaną.
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Rysunek 263: Ustawianie wartości zadanej na podstawie profilu dnia

1 Wartość zadana 1 aktywna

2 Wartość zadana 2 aktywna

3 Wartość zadana 3 aktywna

4 Wartość zadana 4 aktywna

5 Wartość zadana 5 aktywna

6 Wartość zadana 6 aktywna

7 Wartość zadana 7 aktywna

8 Wartość zadana 8 aktywna

Gdy używana jest funkcja Automatyczny czas letni/czas zimowy [►Strona
198] i urządzenie przestawi aktualny czas o 1 h do przodu lub do tyłu, aktualna wartość zadana pozostaje aktywna, aż "nowy" czas urządzenia dojdzie
do najbliższego czasu rozpoczęcia. Ma to miejsce szczególnie w sytuacji,
gdy wskutek automatycznego przejścia na czas letni/zimowy czas rozpoczęcia zostanie przeskoczony.

8.3.2.1.6.1 Wybór profilu dnia
Aktywny profil dnia można wybrać przez wejście cyfrowe. Urządzenie zgłasza aktywny profil dnia przez wyjście cyfrowe i jako komunikat o zdarzeniu.
8.3.2.1.6.2 Aktywowanie następnej wartości zadanej
Za pomocą wejścia cyfrowego Następna wartość zadana można aktywować
następną wartość zadaną zgodnie z czasem rozpoczęcia profilu dnia.
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Przykład: jest 11:30, obecnie aktywna jest wartość zadana z czasem rozpoczęcia 11:00. Czas rozpoczęcia następnej wartości zadanej to 13:00, a kolejnej to 18:00. Polecenie przez wejście cyfrowe Następna wartość zadana
aktywuje się następną wartość zadaną (13:00), a ponowne polecenie kolejną wartość zadaną (18:00).
8.3.2.1.6.3 Ustawianie wartości zadanych dla profilu „Dzień roboczy”
Dla profilu „Dzień roboczy” można podać po 12 wartości zadanych i 12 czasów rozpoczęcia.

Rysunek 264: Regulacja napięcia Dzień roboczy

1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Parametry > Regulator podobciążeniowego przełącznika zaczepów > Regulacja napięcia Dzień roboczy.
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Wartość zadana 1...12
Te parametry umożliwiają ustawienie do 12 różnych wartości zadanych.
Wartości zadane są powiązane z poszczególnymi czasami rozpoczęcia. W
przypadku użycia mniej niż 12 różnych wartości zadanych należy kilka razy
podać taką samą wartość zadaną (np. wartość zadaną 9, 10, 11, 12 =
100 V).
Czas rozpoczęcia 1...12
Te parametry umożliwiają ustawienie czasu rozpoczęcia dla każdej wartości
zadanej. Jeżeli czas urządzenia dojdzie do czasu rozpoczęcia, urządzenie
aktywuje przynależną wartość zadaną. Należy pamiętać, że dla każdego parametru należy podać różne czasy.

344

ETOS®

7815063/06 PL

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

8 Eksploatacja

8.3.2.1.6.4 Ustawianie wartości zadanych dla profilu „Dzień świąteczny”
Dla profilu „Dzień świąteczny” można podać po 12 wartości zadanych i 12
czasów rozpoczęcia.

Rysunek 265: Regulacja napięcia Dzień świąteczny

1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Parametry > Regulator podobciążeniowego przełącznika zaczepów > Regulacja napięcia Dzień świąteczny.
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Wartość zadana 1...12
Te parametry umożliwiają ustawienie do 12 różnych wartości zadanych.
Wartości zadane są powiązane z poszczególnymi czasami rozpoczęcia. W
przypadku użycia mniej niż 12 różnych wartości zadanych należy kilka razy
podać taką samą wartość zadaną (np. wartość zadaną 9, 10, 11, 12 =
100 V).
Czas rozpoczęcia 1...12
Te parametry umożliwiają ustawienie czasu rozpoczęcia dla każdej wartości
zadanej. Jeżeli czas urządzenia dojdzie do czasu rozpoczęcia, urządzenie
aktywuje przynależną wartość zadaną. Należy pamiętać, że dla każdego parametru należy podać różne czasy.
Ustawienie szerokości pasma
Za pomocą tego parametru można wybrać, czy szerokość pasma ma być
ustawiona jako wielkość bezwzględna (V lub kV) czy jako wielkość względna
(%) w odniesieniu do wartości zadanej.
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Szerokość pasma
Za pomocą tego parametru można ustawić maksymalnie dopuszczalne odchylenie napięcia pomiarowego Urzecz. od wartości zadanej Uzad..
Aby ustawić prawidłową wartość, muszą być znane wartości napięć stopni
oraz napięcia znamionowego transformatora. Należy pamiętać, że duża
szerokość pasma prowadzi do dużego uchybu regulacji.
Szerokość pasma musi być zawsze większa od następującej wartości:

|± B| ≥ 0,6×

Un- 1 - Un
× 100 %
UN

Un-1

Napięcie stopnia pozycji zaczepu n-1

Un

Napięcie stopnia pozycji zaczepu n

UN

Napięcie znamionowe

Do określania minimalnej szerokości pasma wykorzystywane są następujące parametry transformatora:
Napięcie znamionowe UN = 11 000 V
Napięcie stopnia w pozycji zaczepu 4 UStep4 = 11 275 V
Napięcie stopnia w pozycji zaczepu 5 UStep5 = 11 000 V

Czas opóźnienia T1
Czas opóźnienia T1 opóźnia wysłanie polecenia przełączania o zdefiniowany czas. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych operacji przełączania, gdy wyjście poza zakres szerokości pasma jest krótkotrwałe.
Charakterystyka pracy Jeśli wielkość regulacji
znajduje się w zakresie ustawionej szerokosci paz czasem opóźnienia T1 sma , nie są przekazywane żadne polecenia sterujące do napędu silnikowego dotyczące przełączenia. Polecenia sterujące nie są wysyłane do napędu silnikowego również wtedy, gdy wielkość regulacji powróci do zakresu
szerokości pasma
jeszcze w ustawionym czasie opóźnienia T1 . Jeżeli
jednak wielkość regulacji przez dłuższy czas
pozostaje poza ustawioną
szerokością pasma, to po upływie ustawionego czasu opóźnienia T1 zosta-
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nie wysłane polecenie przełączania . Podobciążeniowy przełącznik zaczepów wykonuje przełączenie w kierunku zaczep wyżej lub w kierunku zaczep
niżej, aby powrócić do zakresu szerokości pasma.

Rysunek 266: Charakterystyka pracy funkcji regulacji z czasem opóźnienia T1

1 Górna granica szerokości pasma

4 Ustawiony czas opóźnienia T1

2 Wartość zadana

5 Zmierzona wartość wielkości regulacji

3 Dolna granica szerokości pasma

6 Zakres szerokości pasma

A Wielkość regulacji znajduje się poza szerokością pasma. Rozpoczyna się odliczanie czasu opóźnienia
T1.

B Wielkość regulacji powraca przed
upływem czasu opóźnienia T1 do
zakresu szerokości pasma.

C Wielkość regulacji znajduje się poza szerokością pasma. Rozpoczyna się odliczanie czasu opóźnienia
T1.

D Wielkość regulacji do momentu
upływu czasu opóźnienia T1 jeszcze poza zakresem szerokości pasma. Rozpoczęta zostaje operacja
przełączania.

Charakterystyka czasowa T1
Za pomocą tego parametru można ustawić charakterystykę czasu opóźnienia T1. Można wybrać następujące opcje:
▪ Liniowa charakterystyka czasowa
▪ Integralna charakterystyka czasowa
Liniowa charakterystyka W przypadku liniowej charakterystyki czasowej urządzenie reaguje ze stałym
czasowa czasem opóźnienia niezależnie od uchybu regulacji.
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Integralna charakterystyka W przypadku integralnej charakterystyki czasowej urządzenie reaguje ze
czasowa zmiennym czasem opóźnienia zależnie od uchybu regulacji. Im większy
uchyb regulacji (ΔU) w odniesieniu do ustawionej szerokości pasma (B), tym
krótszy czas opóźnienia. Urządzenie reaguje dzięki temu szybciej na duże
zmiany napięcia w sieci. Zwiększa to dokładność regulacji, ale powoduje
wzrost częstotliwości przełączania.

Rysunek 267: Diagram integralnej charakterystyki czasowej

ΔU/B Uchyb regulacji „ΔU” w % wartości zadanej w stosunku do ustawionej szerokości pasma „B” w % wartości zadanej
1 Parametr „Czas opóźnienia T1”

Czas opóźnienia T2
Za pomocą tego parametru można ustawić czas opóźnienia T2. Czas opóźnienia T2 pozwala na szybszą kompensację dużych uchybów regulacji.
Czas opóźnienia T2 będzie skuteczny tylko w przypadku, gdy dla skorygowania uchybu regulacji konieczna jest więcej niż jedna operacja przełączania zaczepów. Pierwszy impuls wyjściowy jest generowany po ustawionym
czasie opóźnienia T1. Po upływie ustawionego czasu opóźnienia przełączania T2 generowane są kolejne impulsy, aby skorygować istniejący uchyb regulacji.
Należy przestrzegać następujących warunków ustawienia czasu opóźnienia
T2:
▪ Wartość czasu opóźnienia T2 musi być większa niż czas trwania impulsu
przełączania.
▪ Wartość czasu opóźnienia T2 musi być większa niż maksymalny czas
pracy napędu silnikowego.
▪ Wartość czasu opóźnienia T2 musi być mniejsza niż ustawiona wartość
czasu opóźnienia T1.
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Charakterystyka pracy Jeśli wielkość regulacji wykroczy poza
ustawioną szerokość pasma na
z czasem opóźnienia T1 dłuższy czas , po upływie ustawionego czasu opóźnienia T1 do napędu
i T2
silnikowego zostaje wysłane sygnał sterujący . Jeśli wielkość regulacji nadal znajduje się poza szerokością pasma, zaczyna biec czas opóźnienia T2
. Po upływie czasu opóźnienia T2 do napędu silnikowego zostanie ponownie wysłany sygnał sterujący dla operacji przełączania
mający na celu powrót do zakresu szerokości pasma.

Rysunek 268: Charakterystyka pracy funkcji regulacji z czasem opóźnienia T1 i T2

1 Górna granica szerokości pasma

4 Ustawiony czas opóźnienia T1
i czas opóźnienia T2.

2 Wartość zadana

5 Zmierzona wartość wielkości regulacji

3 Dolna granica szerokości pasma

6 Zakres szerokości pasma

A Wielkość regulacji znajduje się poza szerokością pasma. Rozpoczyna się odliczanie czasu opóźnienia
T1.

B Upłynął czas opóźnienia T1. Wyzwolona została operacja przełączania.

C Upłynął czas opóźnienia T2. Wyzwolona została operacja przełączania.

Aktywacja czasu opóźnienia T2
Za pomocą tego parametru można aktywować lub dezaktywować czas
opóźnienia T2.
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8.3.2.2 Wiele zestawów parametrów (opcjonalnie)
Jeśli urządzenie jest wyposażone w opcjonalną funkcję „Wiele zestawów parametrów”, to dla każdej wartości zadanej można indywidualnie ustawić odpowiedni parametr regulacji (szerokość pasma, czas opóźnienia itp.).

Rysunek 269: Regulacja napięcia przy użyciu opcji „Wiele zestawów parametrów”

8.3.3 Regulacja mocy biernej (opcjonalnie)
W tym rozdziale opisano wszystkie parametry niezbędne do regulacji mocy
biernej.
Ustawienia

Parametr

Regulacja ...nej

Nazwa

Wartość

Wartość zadana

0 var

Szerokość pasma

0 var

Czas opóźnienia T1

40 s

Charakterystyka czasowa T1

Liniowa

Aktywacja czasu opóźnienia T2

Wył.

Czas opóźnienia T2

10 s

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

23.09.2020 09:23

Ustawienia

Rysunek 270: Regulacja mocy biernej

1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Parametry > Regulator podobciążeniowego przełącznika zaczepów > Regulacja mocy biernej.
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw żądany parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
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Wartość zadana
Za pomocą tego parametru można ustawić wartość zadaną do regulacji mocy biernej.
Szerokość pasma
Za pomocą tego parametru można ustawić maksymalnie dopuszczalne odchylenie mocy biernej od wartości zadanej.
Czas opóźnienia T1
Czas opóźnienia T1 opóźnia wysłanie polecenia przełączania o zdefiniowany czas. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych operacji przełączania, gdy wyjście poza zakres szerokości pasma jest krótkotrwałe.
Charakterystyka pracy Jeśli wielkość regulacji
znajduje się w zakresie ustawionej szerokosci paz czasem opóźnienia T1 sma , nie są przekazywane żadne polecenia sterujące do napędu silnikowego dotyczące przełączenia. Polecenia sterujące nie są wysyłane do napędu silnikowego również wtedy, gdy wielkość regulacji powróci do zakresu
szerokości pasma
jeszcze w ustawionym czasie opóźnienia T1 . Jeżeli
jednak wielkość regulacji przez dłuższy czas
pozostaje poza ustawioną
szerokością pasma, to po upływie ustawionego czasu opóźnienia T1 zostanie wysłane polecenie przełączania . Podobciążeniowy przełącznik zaczepów wykonuje przełączenie w kierunku zaczep wyżej lub w kierunku zaczep
niżej, aby powrócić do zakresu szerokości pasma.

Rysunek 271: Charakterystyka pracy funkcji regulacji z czasem opóźnienia T1

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

1 Górna granica szerokości pasma

4 Ustawiony czas opóźnienia T1

2 Wartość zadana

5 Zmierzona wartość wielkości regulacji
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3 Dolna granica szerokości pasma

6 Zakres szerokości pasma

A Wielkość regulacji znajduje się poza szerokością pasma. Rozpoczyna się odliczanie czasu opóźnienia
T1.

B Wielkość regulacji powraca przed
upływem czasu opóźnienia T1 do
zakresu szerokości pasma.

C Wielkość regulacji znajduje się poza szerokością pasma. Rozpoczyna się odliczanie czasu opóźnienia
T1.

D Wielkość regulacji do momentu
upływu czasu opóźnienia T1 jeszcze poza zakresem szerokości pasma. Rozpoczęta zostaje operacja
przełączania.

Charakterystyka czasowa T1
Za pomocą tego parametru można ustawić charakterystykę czasu opóźnienia T1. Można wybrać następujące opcje:
▪ Liniowa charakterystyka czasowa
▪ Integralna charakterystyka czasowa
Liniowa charakterystyka W przypadku liniowej charakterystyki czasowej urządzenie reaguje ze stałym
czasowa czasem opóźnienia niezależnie od uchybu regulacji.
Integralna charakterystyka W przypadku integralnej charakterystyki czasowej urządzenie reaguje ze
czasowa zmiennym czasem opóźnienia zależnie od uchybu regulacji. Im większy
uchyb regulacji (ΔU) w odniesieniu do ustawionej szerokości pasma (B), tym
krótszy czas opóźnienia. Urządzenie reaguje dzięki temu szybciej na duże
zmiany napięcia w sieci. Zwiększa to dokładność regulacji, ale powoduje
wzrost częstotliwości przełączania.

Rysunek 272: Diagram integralnej charakterystyki czasowej

ΔU/B Uchyb regulacji „ΔU” w % wartości zadanej w stosunku do ustawionej szerokości pasma „B” w % wartości zadanej
1 Parametr „Czas opóźnienia T1”

352

ETOS®

7815063/06 PL

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

8 Eksploatacja

Czas opóźnienia T2
Za pomocą tego parametru można ustawić czas opóźnienia T2. Czas opóźnienia T2 pozwala na szybszą kompensację dużych uchybów regulacji.
Czas opóźnienia T2 będzie skuteczny tylko w przypadku, gdy dla skorygowania uchybu regulacji konieczna jest więcej niż jedna operacja przełączania zaczepów. Pierwszy impuls wyjściowy jest generowany po ustawionym
czasie opóźnienia T1. Po upływie ustawionego czasu opóźnienia przełączania T2 generowane są kolejne impulsy, aby skorygować istniejący uchyb regulacji.
Należy przestrzegać następujących warunków ustawienia czasu opóźnienia
T2:
▪ Wartość czasu opóźnienia T2 musi być większa niż czas trwania impulsu
przełączania.
▪ Wartość czasu opóźnienia T2 musi być większa niż maksymalny czas
pracy napędu silnikowego.
▪ Wartość czasu opóźnienia T2 musi być mniejsza niż ustawiona wartość
czasu opóźnienia T1.
Charakterystyka pracy Jeśli wielkość regulacji wykroczy poza
ustawioną szerokość pasma na
z czasem opóźnienia T1 dłuższy czas , po upływie ustawionego czasu opóźnienia T1 do napędu
i T2
silnikowego zostaje wysłane sygnał sterujący . Jeśli wielkość regulacji nadal znajduje się poza szerokością pasma, zaczyna biec czas opóźnienia T2
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. Po upływie czasu opóźnienia T2 do napędu silnikowego zostanie ponownie wysłany sygnał sterujący dla operacji przełączania
mający na celu powrót do zakresu szerokości pasma.

Rysunek 273: Charakterystyka pracy funkcji regulacji z czasem opóźnienia T1 i T2

1 Górna granica szerokości pasma

4 Ustawiony czas opóźnienia T1
i czas opóźnienia T2.

2 Wartość zadana

5 Zmierzona wartość wielkości regulacji

3 Dolna granica szerokości pasma

6 Zakres szerokości pasma

A Wielkość regulacji znajduje się poza szerokością pasma. Rozpoczyna się odliczanie czasu opóźnienia
T1.

B Upłynął czas opóźnienia T1. Wyzwolona została operacja przełączania.

C Upłynął czas opóźnienia T2. Wyzwolona została operacja przełączania.

Aktywacja czasu opóźnienia T2
Za pomocą tego parametru można aktywować lub dezaktywować czas
opóźnienia T2.
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8.3.4 Regulacja mocy czynnej (opcja)
W tym rozdziale opisano wszystkie parametry niezbędne do regulacji mocy
czynnej.
Ustawienia

Parametr

Regulacja ...nej

Nazwa

Wartość

Wart. zad.

0.0 MW

Szer. pasma

0.0 MW

Czas opóźnienia T1

40 s

Zachowanie czasowe T1

Liniowe

Aktywacja czasu opóźnienia T2

Wył.

Czas opóźnienia T2

10 s

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

01.03.2021 15:04

Ustawienia

Rysunek 274: Regulacja mocy czynnej

1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametry > Regulator podobciążeniowego przełącznika zaczepów > Regulacja mocy czynnej.
2. Wybrać żądany parametr.
3. Ustawić żądany parametr.
4. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Wartość zadana
Za pomocą tego parametru można ustawić wartość zadaną do regulacji mocy czynnej.
Szerokość pasma
Za pomocą tego parametru można ustawić maksymalnie dopuszczalne odchylenie mocy biernej od wartości zadanej.
Czas opóźnienia T1
Czas opóźnienia T1 opóźnia wysłanie polecenia przełączania o zdefiniowany czas. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych operacji przełączania, gdy wyjście poza zakres szerokości pasma jest krótkotrwałe.
Charakterystyka pracy Jeśli wielkość regulacji
znajduje się w zakresie ustawionej szerokosci paz czasem opóźnienia T1 sma , nie są przekazywane żadne polecenia sterujące do napędu silnikowego dotyczące przełączenia. Polecenia sterujące nie są wysyłane do napędu silnikowego również wtedy, gdy wielkość regulacji powróci do zakresu
szerokości pasma
jeszcze w ustawionym czasie opóźnienia T1 . Jeżeli
jednak wielkość regulacji przez dłuższy czas
pozostaje poza ustawioną
szerokością pasma, to po upływie ustawionego czasu opóźnienia T1 zosta-
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nie wysłane polecenie przełączania . Podobciążeniowy przełącznik zaczepów wykonuje przełączenie w kierunku zaczep wyżej lub w kierunku zaczep
niżej, aby powrócić do zakresu szerokości pasma.

Rysunek 275: Charakterystyka pracy funkcji regulacji z czasem opóźnienia T1

1 Górna granica szerokości pasma

4 Ustawiony czas opóźnienia T1

2 Wartość zadana

5 Zmierzona wartość wielkości regulacji

3 Dolna granica szerokości pasma

6 Zakres szerokości pasma

A Wielkość regulacji znajduje się poza szerokością pasma. Rozpoczyna się odliczanie czasu opóźnienia
T1.

B Wielkość regulacji powraca przed
upływem czasu opóźnienia T1 do
zakresu szerokości pasma.

C Wielkość regulacji znajduje się poza szerokością pasma. Rozpoczyna się odliczanie czasu opóźnienia
T1.

D Wielkość regulacji do momentu
upływu czasu opóźnienia T1 jeszcze poza zakresem szerokości pasma. Rozpoczęta zostaje operacja
przełączania.

Charakterystyka czasowa T1
Za pomocą tego parametru można ustawić charakterystykę czasu opóźnienia T1. Można wybrać następujące opcje:
▪ Liniowa charakterystyka czasowa
▪ Integralna charakterystyka czasowa
Liniowa charakterystyka W przypadku liniowej charakterystyki czasowej urządzenie reaguje ze stałym
czasowa czasem opóźnienia niezależnie od uchybu regulacji.
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Integralna charakterystyka W przypadku integralnej charakterystyki czasowej urządzenie reaguje ze
czasowa zmiennym czasem opóźnienia zależnie od uchybu regulacji. Im większy
uchyb regulacji (ΔU) w odniesieniu do ustawionej szerokości pasma (B), tym
krótszy czas opóźnienia. Urządzenie reaguje dzięki temu szybciej na duże
zmiany napięcia w sieci. Zwiększa to dokładność regulacji, ale powoduje
wzrost częstotliwości przełączania.

Rysunek 276: Diagram integralnej charakterystyki czasowej

ΔU/B Uchyb regulacji „ΔU” w % wartości zadanej w stosunku do ustawionej szerokości pasma „B” w % wartości zadanej
1 Parametr „Czas opóźnienia T1”

Czas opóźnienia T2
Za pomocą tego parametru można ustawić czas opóźnienia T2. Czas opóźnienia T2 pozwala na szybszą kompensację dużych uchybów regulacji.
Czas opóźnienia T2 będzie skuteczny tylko w przypadku, gdy dla skorygowania uchybu regulacji konieczna jest więcej niż jedna operacja przełączania zaczepów. Pierwszy impuls wyjściowy jest generowany po ustawionym
czasie opóźnienia T1. Po upływie ustawionego czasu opóźnienia przełączania T2 generowane są kolejne impulsy, aby skorygować istniejący uchyb regulacji.
Należy przestrzegać następujących warunków ustawienia czasu opóźnienia
T2:
▪ Wartość czasu opóźnienia T2 musi być większa niż czas trwania impulsu
przełączania.
▪ Wartość czasu opóźnienia T2 musi być większa niż maksymalny czas
pracy napędu silnikowego.
▪ Wartość czasu opóźnienia T2 musi być mniejsza niż ustawiona wartość
czasu opóźnienia T1.
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Charakterystyka pracy Jeśli wielkość regulacji wykroczy poza
ustawioną szerokość pasma na
z czasem opóźnienia T1 dłuższy czas , po upływie ustawionego czasu opóźnienia T1 do napędu
i T2
silnikowego zostaje wysłane sygnał sterujący . Jeśli wielkość regulacji nadal znajduje się poza szerokością pasma, zaczyna biec czas opóźnienia T2
. Po upływie czasu opóźnienia T2 do napędu silnikowego zostanie ponownie wysłany sygnał sterujący dla operacji przełączania
mający na celu powrót do zakresu szerokości pasma.

Rysunek 277: Charakterystyka pracy funkcji regulacji z czasem opóźnienia T1 i T2

1 Górna granica szerokości pasma

4 Ustawiony czas opóźnienia T1
i czas opóźnienia T2.

2 Wartość zadana

5 Zmierzona wartość wielkości regulacji

3 Dolna granica szerokości pasma

6 Zakres szerokości pasma

A Wielkość regulacji znajduje się poza szerokością pasma. Rozpoczyna się odliczanie czasu opóźnienia
T1.

B Upłynął czas opóźnienia T1. Wyzwolona została operacja przełączania.

C Upłynął czas opóźnienia T2. Wyzwolona została operacja przełączania.

Aktywacja czasu opóźnienia T2
Za pomocą tego parametru można aktywować lub dezaktywować czas
opóźnienia T2.
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8.3.5 Wyświetlanie parametrów regulacji
W punkcie menu Parametr regulacji można wyświetlić zestawienie parametrów regulacji. Można wybrać wyświetlane parametry w celu zmiany ich ustawienia.

Rysunek 278: Parametr regulacji

1. Opcja: wybór symbolu regulatora napięcia na ekranie głównym.
2. Wybór przycisku ekranowego Parametr regulacji w nawigacji wtórnej.

8.3.6 Kompensacja linii
Za pomocą funkcji Kompensacja można kompensować zależny od obciążenia spadek napięcia pomiędzy transformatorem i odbiornikiem. Urządzenie
oferuje 2 metody kompensacji:
▪ Kompensacja R-X
▪ Kompensacja Z
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8.3.6.1 Kompensacja R-X
Kompensacja R-X pozwala skompensować straty napięcia w przewodach i
tym samym zapewnia prawidłowe napięcie w odbiorniku. W tym zakresie są
wymagane dokładne dane przewodu. Po wprowadzeniu wszystkich danych
przewodów urządzenie automatycznie obliczy omowy i indukcyjny spadek
napięcia i uwzględni go w automatycznej regulacji napięcia.

U

I
ULine-Drop

UTr

VT

ULoad

CT
R

X

Rysunek 279: Przełączanie zastępcze kompensacji R-X

Rysunek 280: Prezentacja czasu kompensacji R-X

Aby użyć kompensacji R-X, należy wprowadzić następujące dane przewodu:
▪ rezystancja omowa na jednostkę długości w mΩ/m,
▪ rezystancja indukcyjna na jednostkę długości w mΩ/m,
▪ długość przewodu w km.
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Ustawienia

Parametr

Kompensacja

Nazwa

Wartość

Metoda kompensacji

Kompensacja R-X

Home

Rezystancja omowa na jednostkę dł... 0.0 Ω/m
Rezystancja indukcyjna na jednost...

0.0 Ω/m

Długość przewodu

0.00 m

Wzrost napięcia

0.0 %

Wartość graniczna napięcia

0.0 %

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

03.02.2020 08:09

Ustawienia

Rysunek 281: Kompensacja

► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > Regulator napięcia >
Kompensacja.
Metoda kompensacji
Za pomocą tego parametru można ustawić metodę kompensacji.
Rezystancja omowa na jednostkę długości
Za pomocą tego parametru można ustawić rezystancję omową na jednostkę
długości
Rezystancja indukcyjna na jednostkę długości
Za pomocą tego parametru można ustawić rezystancję indukcyjną na jednostkę długości
Długość przewodu
Za pomocą tego parametru można ustawić długość przewodu.
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8.3.6.2 Kompensacja Z
Aby utrzymać napięcie w odbiorniku na stałym poziomie, można za pomocą
kompensacji Z aktywować wzrost napięcia zależny od prądu. Dodatkowo
można zdefiniować wartość graniczną, aby zapobiec zbyt wysokim napięciom w transformatorze.
ΔU%

ΔU% max
ΔU%

I
Rysunek 282: Kompensacja Z

Aby zastosować kompensację Z, jest konieczne obliczenie wzrostu napięcia
(ΔU) z uwzględnieniem prądu. W tym celu należy zastosować następujący
wzór:

ΔU =

U Tr - U Load I N× kCT
×
× 100 %
U Load
I

∆U

Wzrost napięcia

I

Prąd obciążenia w A

UTr

Napięcie transformatora przy
prądzie I

IN

Prąd znamionowy na przyłączu
przekładnika prądowego w A

ULoad

Napięcie na końcu przewodu
kCT
przy prądzie I i takiej samej pozycji roboczej podobciążeniowego przełącznika zaczepów

Przekładnia przekładnika prądowego

Przykładowe obliczenie: UTr = 100,1 V, ULoad = 100,0 V, IN = 5 A kCT =
200 A/5 A, I = 100 A
Równa się wzrostowi napięcia ∆U wynoszącemu 0,2%

362

ETOS®

7815063/06 PL

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

8 Eksploatacja

Ustawienia

Parametr

Kompensacja

Nazwa

Wartość

Metoda kompensacji

Kompensacja R-X

Home

Rezystancja omowa na jednostkę dł... 0.0 Ω/m
Rezystancja indukcyjna na jednost...

0.0 Ω/m

Długość przewodu

0.00 m

Wzrost napięcia

0.0 %

Wartość graniczna napięcia

0.0 %

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

03.02.2020 08:09

Ustawienia

Rysunek 283: Kompensacja

► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > Regulator napięcia >
Kompensacja.
Metoda kompensacji
Za pomocą tego parametru można ustawić metodę kompensacji.
Wzrost napięcia
Za pomocą tego parametru można ustawić zależny od prądu wzrost napięcia ∆U.
Wartość graniczna napięcia
Za pomocą tego parametru można zdefiniować maksymalny dopuszczalny
wzrost napięcia, aby nie dopuścić do zbyt dużego napięcia na transformatorze.

8.3.7 Działanie równoległe (opcjonalnie)
Tryb równoległy transformatorów umożliwia zwiększenie mocy przechodniej
lub mocy zwarciowej w jednej lokalizacji. Urządzenie umożliwia regulację
transformatorów przy użyciu specjalnych funkcji.
Warunki dla trybu Tryb równoległy transformatorów wymaga spełnienia następujących ogólnie
równoległego obowiązujących warunków:
▪ Takie same napięcia znamionowe
▪ Stosunek mocy transformatorów (< 3 : 1)
▪ Maksymalne odchylenie napięć zwarciowych (UK) podłączonych równolegle transformatorów < 10%
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▪ Taka sama liczba grup połączeń transformatora
▪ W przypadku pracy równoległej z komunikacją CAN: we wszystkich podłączonych równolegle urządzeniach muszą zostać zastosowane przekładniki prądowe o takich samych znamionowych wartościach przyłączeniowych
8.3.7.1 Metody działania równoległego
Działanie równoległe może być wykonywane w oparciu o różne metody.
8.3.7.1.1 Synchronizacja zaczepów
W przypadku metody działania równoległego Synchronizacja zaczepów jeden regulator napięcia pracuje jako urządzenie Master, a wszystkie pozostałe regulatory napięcia — jako urządzenia Follower.

T1
M

Master

Follower

AVR

AVR

T2
M

Pozycja zaczepu
Magistrala CAN

Rysunek 284: Synchronizacja zaczepów

Urządzenie Master przejmuje regulację napięcia i wysyła przez magistralę
CAN swoje aktualne pozycje zaczepów do wszystkich urządzeń Follower.
Urządzenia Follower porównują odebraną pozycję zaczepu z własną pozycją zaczepu. W przypadku niejednakowej pozycji zaczepu urządzenia Follower przełączą na pozycję zaczepu otrzymaną od urządzenia Master. W ten
sposób pracujące równolegle transformatory znajdują się zawsze w tej samej pozycji zaczepu.
Istnieje możliwość ustawienia, czy urządzenie Master przekaże zmianę pozycji zaczepu do urządzenia Follower przed czy po przełączaniu własnego
zaczepu. W ten sposób przełączanie urządzeń będzie następować sekwencyjnie (najpierw urządzenie Master, następnie urządzenia Follower) albo
synchronicznie (urządzenie Master i urządzenia Follower równocześnie).
W przypadku różnicy zaczepów pomiędzy urządzeniem Master a urządzeniami Follower urządzenie Master tak długo nie wydaje do napędu silnikowego komendy sterującej, aż wszystkie urządzenia Follower osiągną tę samą
pozycję zaczepów. W przypadku różnicy zaczepów trwającej dłużej niż usta-
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wiony czas opóźnienia dla komunikatów o błędach dotyczących działania
równoległego urządzenie Master wywołuje zdarzenie Różnica zaczepów w
stosunku do urządzenia Follower.
Regulatory napięcia można jednoznacznie zdefiniować jako urządzenia Master i Follower lub ustawić automatyczne określanie na podstawie adresu
magistrali CAN.
Metoda działania równoległego Synchronizacja zaczepów wymaga ustawienia następujących parametrów:
Parametr

Auto

Aktywacja działania równoległego

Master

Follower

Tak

Metoda działania równoległego

Aut. synchr. zaczep.

Adres magistrali CAN

Master

Follower

Tak

Granica blokowania prądu
biernego w obwodzie

Opcjonalnie, gdy aktywne jest blokowanie prądu urządzenia Master/Follower

Blokowanie prądu urządzenia Master/Follower

Tak

Zachowanie przy przełączaniu Master/Follower

Tak

Maksymalna różnica zaczepów

Tak (jeżeli urządzenie Follower)

Nie

Błąd w przypadku braku
komunikacji

Tak

Zachowanie w przypadku
braku komunikacji

Tak

Błąd działania równoległego — czas opóźnienia

Tak

Tak

Tabela 127: Parametr

Parametr

Auto

Aktywacja działania równoległego
Metoda działania równoległego

Master
Tak

Autom. synchronizacja zaczepów

Master

Adres magistrali CAN

Tak

Charakterystyka przełączania urządzenia Master/Follower

Tak

Maksymalna różnica zaczepów
Błąd w przypadku braku
komunikacji
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Parametr

Auto

Master

Charakterystyka pracy w
przypadku braku komunikacji

Tak

Błąd działania równoległego — czas opóźnienia

Tak

Follower

Tabela 128: Parametr

8.3.7.1.2 Minimalizacja prądu biernego w obwodzie z komunikacją z magistrali
CAN
W metodzie działania równoległego Prąd bierny w obwodzie tryb równoległy jest realizowany według metody minimalizacji prądu biernego w obwodzie.

T1

T2
M

AVR

AVR

M

U, I, cosφ
Magistrala CAN

Rysunek 285: Minimalizacja prądu biernego w obwodzie z komunikacją z magistrali CAN

Prąd bierny w obwodzie jest obliczany na podstawie prądów transformatora i
ich kątów fazowych. Regulatory napięcia grupy działania równoległego wymieniają te informacje przez magistralę CAN. Proporcjonalny do prądu biernego w obwodzie dodatkowy uchyb regulacji jest dodawany niezależnie do
wykonujących regulację regulatorów napięcia jako korekta do wyznaczonego uchybu regulacji na podstawie napięcia pomiarowego. Ten dodatkowy
uchyb regulacji można zmniejszać lub zwiększać za pomocą parametru Czułość prądu biernego w obwodzie.
Metoda prądu biernego w obwodzie jest odpowiednia dla równolegle połączonych transformatorów o porównywalnej mocy znamionowej i porównywalnym napięciu zwarcia UK oraz dla grup połączeń transformatora o równym i nierównym napięciu stopnia. Informacja o pozycji zaczepu nie jest tutaj wymagana.
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Należy pamiętać, że metoda działania równoległego „Minimalizacja prądu
biernego w obwodzie“ wymaga spełnienia następujących warunków:
▪ We wszystkich równolegle połączonych transformatorach konieczne jest
użycie przekładników prądowych o tych samych znamionowych wartościach przyłączeniowych.
▪ Aby zrealizować działanie równoległe z istniejącymi urządzeniami, należy
aktywować parametr Retrofit TAPCON® 2xx [►Sekcja 8.2.10, Strona
328].
Metoda działania równoległego Minimalizacja prądu biernego w obwodzie z
komunikacją CAN wymaga ustawienia następujących parametrów:
▪ Aktywacja działania równoległego
▪ Metoda działania równoległego: prąd bierny w obwodzie
▪ Adres magistrali CAN
▪ Czułość prądu biernego w obwodzie
▪ Granica blokowania prądu biernego w obwodzie
▪ Błąd w przypadku braku komunikacji
▪ Charakterystyka pracy w przypadku braku komunikacji
▪ Błąd działania równoległego — czas opóźnienia
8.3.7.1.3 Minimalizacja prądu biernego w obwodzie bez komunikacji magistrali
CAN
W przypadku tej metody możliwa jest eksploatacja kilku regulatorów napięcia bez połączenia komunikacyjnego (magistrala CAN) w trybie działania
równoległego z minimalizacją prądu biernego w obwodzie.

Zadany cosφ

Zadany cosφ

T1

T2
M

AVR

AVR

T1: U, I, (cosφ)

M

T2: U, I, (cosφ)

U, I, (cosφ)
Rysunek 286: Minimalizacja prądu biernego w obwodzie bez komunikacji magistrali CAN

Prąd bierny w obwodzie jest wyliczany na podstawie obu parametrów Zadany współczynnik mocy i Zadany rodzaj obciążenia oraz zmierzonego prądu
transformatora. Proporcjonalny do prądu biernego w obwodzie dodatkowy
uchyb regulacji jest dodawany niezależnie do wykonujących regulację regulatorów napięcia jako korekta do wyznaczonego uchybu regulacji na podsta-

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 PL

ETOS®

367

8 Eksploatacja

wie napięcia pomiarowego. Ten dodatkowy uchyb regulacji jest uzależniony
od odchylenia zmierzonego współczynnika mocy od zadanego współczynnika mocy.
Aby w metodzie współczynników mocy prawidłowo ustawić parametry urządzenia, należy znać warunki sieci.
Metoda współczynników mocy jest odpowiednia dla równolegle połączonych
transformatorów o porównywalnej mocy znamionowej i napięciu zwarcia UK
oraz dla grup połączeń transformatora o równym i nierównym napięciu stopnia. Informacja o pozycji zaczepu nie jest tutaj wymagana.
Metoda działania równoległego Minimalizacja prądu biernego w obwodzie
bez komunikacji CAN wymaga ustawienia następujących parametrów:
▪ Aktywacja działania równoległego
▪ Metoda działania równoległego: współczynnik mocy
▪ Czułość prądu biernego w obwodzie
▪ Granica blokowania prądu biernego w obwodzie
▪ Zadany współczynnik mocy
▪ Zadany rodzaj obciążenia
▪ Błąd działania równoległego — czas opóźnienia
Należy pamiętać, że w metodzie działania równoległej Minimalizacja prądu
biernego w obwodzie bez komunikacji CAN parametry „Błąd w przypadku
braku komunikacji” oraz „Charakterystyka działania w przypadku braku komunikacji” nie mają żadnej funkcji.
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8.3.7.1.4 Minimalizacja prądu biernego w obwodzie ze zmierzonym prądem
biernym w obwodzie (bez komunikacji magistrali CAN)
W metodzie działania równoległego Zmierzony prąd bierny w obwodzie
tryb równoległy jest realizowany według metody minimalizacji prądu biernego w obwodzie. Prąd bierny w obwodzie transformatorów jest mierzony w
połączeniu analogowym bezpośrednio przez urządzenie. Urządzenia nie komunikują się przez magistralę CAN.

T1

T2
M

AVR

AVR

Ip

T1: I

PB#1

M

Ip

Iu

T2: I

PB#2

U, I, (cosφ)
Rysunek 287: Działanie równoległe z pomiarem prądu biernego w obwodzie przez asystenta
działania równoległego (PB, parallelling balancer)

Proporcjonalny do prądu biernego w obwodzie dodatkowy uchyb regulacji
jest dodawany niezależnie do wykonujących regulację regulatorów napięcia
jako korekta do wyznaczonego uchybu regulacji na podstawie zmierzonego
prądu biernego w obwodzie.
Metoda działania równoległego Minimalizacja prądu biernego w obwodzie ze
zmierzonym prądem biernym w obwodzie wymaga ustawienia następujących parametrów:
▪ Aktywacja działania równoległego
▪ Metoda działania równoległego: zmierzony prąd bierny w obwodzie
▪ Czułość prądu biernego w obwodzie
▪ Granica blokowania prądu biernego w obwodzie
▪ Błąd działania równoległego — czas opóźnienia
▪ Prąd bierny w obwodzie wejście pomiarowe wartość znamionowa
▪ Odwrócenie znaku prądu biernego w obwodzie
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8.3.7.2 Konfiguracja działania równoległego
W punkcie menu Działanie równoległe można ustawić parametry wymagane do pracy w trybie równoległym transformatorów.
Ustawienia

Parametr

Działani...głe

Nazwa

Wartość

Aktywacja działania równoległego

Wł.

Metoda działania równoległego

Master

Adres magistrali CAN

1

Czułość prądu biernego w obwodzie

0.0 %

Home

Zdarzenia

Granica blokowania prądu biernego... 20.0 %
Zadany współczynnik mocy

0.9

Zadany rodzaj obciążenia

Indukcyjny

Informacje

Blokowanie prądu urządzenia Maste... Wył.
Maksymalna różnica zaczepów

1

Zachowanie przy przełączaniu mast... Sekwencyjna
Błąd w przypadku braku komunikacj... Brak błędu
Zachowanie przy braku komunikacji

Regulacja niezależna

Błąd dział. równol. — czas opóźn.

10 s

PL

CHANGE

REBOOT

admin

03.02.2020 08:09

Rejestrator

Ustawienia

Rysunek 288: Działanie równoległe

► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > Regulator napięcia >
Działanie równoległe.
Aktywacja działania równoległego
Za pomocą tego parametru można aktywować lub dezaktywować działanie
równoległe.

370

ETOS®

7815063/06 PL

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

8 Eksploatacja

Ustawianie metody działania równoległego
Za pomocą tego parametru można ustawić metodę działania równoległego.
Można wybrać następujące opcje:
Opcja

Opis

Master

Urządzenie zostanie zdefiniowane jako urządzenia
Master.

Follower

Urządzenie zostanie zdefiniowane jako Follower.

Metoda działania równoległego Synchronizacja zaczepów [►Sekcja 8.3.7.1.1,
Strona 364]

Autom. synchronizacja Automatyczne przypisywazaczepów
nie urządzenia Master lub
Follower.
W sytuacji, gdy nie zostanie
wykryte żadne urządzenie
Master, urządzenie o najniższym adresie magistrali
CAN zostanie automatycznie zdefiniowane jako urządzenie Master. Wszystkie
pozostałe urządzenia zostaną zdefiniowane jako urządzenia Follower.
Prąd bierny w obwodzie

Metoda działania równoległego Minimalizacja prądu biernego w obwodzie z komunikacją magistrali CAN [►Sekcja
8.3.7.1.2, Strona 366]

Współczynnik mocy

Metoda działania równoległego Minimalizacja prądu biernego w obwodzie bez komunikacji magistrali CAN [►Sekcja 8.3.7.1.3, Strona 367]

Tabela 129: Ustawianie metody działania równoległego

Metodę działania równoległego należy zmieniać tylko wtedy, gdy podobciążeniowe przełączniki zaczepów nie wykonują żadnego przełączenia zaczepów.
Aby wybrać metodę działania równoległego, należy postępować w następujący sposób:
1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Parametry > Działanie równoległe >
Metoda działania równoległego.
2. Wybierz żądaną opcję.
3. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Adres magistrali CAN
Za pomocą tego parametru można przydzielić do urządzenia adres magistrali CAN. Aby wszystkie urządzenia mogły się komunikować przez magistralę CAN, konieczne jest przydzielenie każdemu urządzeniu indywidualnego identyfikatora. Ustawienie wartości 0 oznacza brak komunikacji.
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Czułość prądu biernego w obwodzie
Za pomocą tego parametru można ustawić wpływ prądu biernego w obwodzie na obliczanie uchybu regulacji. Im wyższa jest ustawiona wartość, tym
wyższy jest obliczony uchyb regulacji na skutek prądu biernego w obwodzie.
W celu określenia idealnej czułości prądu biernego w obwodzie należy zapoznać się z treścią punktu w rozdziale Uruchomienie.
Granica blokowania prądu biernego w obwodzie
Za pomocą tego parametru można ustawić wartość graniczną dla maksymalnego dopuszczalnego prądu biernego w obwodzie. Wartość ta odnosi się do
prądu znamionowego przekładnika prądowego. Jeżeli w trybie równoległym
wartość prądu biernego w obwodzie przekroczy ustawioną wartość graniczną, urządzenie wywoła zdarzenie Przekroczona granica prądu biernego
w obwodzie. Wszystkie urządzenia znajdujące się w grupie działania równoległego zostaną zablokowane.
Zadany współczynnik mocy
Za pomocą tego parametru można ustawić współczynnik mocy, który transformator ma w normalnych warunkach eksploatacji. Jeżeli zmierzony współczynnik mocy odbiega od zadanego współczynnika mocy, urządzenie obliczy wartość korekty, która zostanie dodana do uchybu regulacji.
Należy wprowadzić zadany współczynnik mocy różny od 0. W przypadku
wprowadzenia zadanego współczynnika mocy równego 0 urządzenie nie
będzie w stanie obliczyć korekty napięcia.

Zadany rodzaj obciążenia
Za pomocą tego parametru można ustawić rodzaj obciążenia, który transformator ma w normalnych warunkach eksploatacji.
Rodzaj obciążenia można określić za pomocą różnicy kąta fazowego pomiędzy napięciem a prądem. Różnicę kąta fazowego oblicza się w następujący
sposób:

Rysunek 289: Obliczanie różnicy kąta fazowego

φUI Różnica kąta fazowego pomiędzy napięciem a prądem
φU Kąt fazowy napięcia
φI Kąt fazowy prądu
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Odpowiednio do obliczonej różnicy kąta fazowego należy wybrać następującą opcję:
▪ φUI > 0: indukcyjnie
▪ φUI < 0: pojemnościowo
Blokowanie prądu urządzenia Master/Follower
Za pomocą tego parametru można aktywować granicę blokowania prądu
biernego w obwodzie dla metody działania równoległego synchronizacji zaczepów. Dzięki temu urządzenie wylicza i monitoruje prąd bierny w obwodzie w taki sam sposób jak w przypadku metody działania równoległego Minimalizacja prądu biernego w obwodzie i udostępnia funkcję bezpieczeństwa
blokowania prądu biernego w obwodzie. Wartość graniczną można ustawić
za pomocą parametru Blokowanie prądu biernego w obwodzie.
Zachowanie przy przełączaniu master/follower
Za pomocą tego parametru można ustawić charakterystykę przełączania dla
metody działania równoległego Synchronizacja zaczepów. Można wybrać
następujące opcje:
▪ Sekwencyjnie: Przy przełączaniu zaczepów urządzenie master przekazuje nową pozycję zaczepu za pośrednictwem magistrali CAN do urządzeń
Follower w momencie, gdy zakończyło przełączanie zaczepów. Dzięki temu przełączenia zaczepów urządzenia master i follower są wykonywane
jedno po drugim (sekwencyjnie).
▪ Synchronicznie: Przy przełączaniu zaczepów urządzenie master przekazuje nową pozycję zaczepu za pośrednictwem magistrali CAN do urządzeń follower w momencie rozpoczęcia przełączania zaczepów. Dzięki temu przełączenia zaczepów urządzenia master i follower są wykonywane
nieomal równocześnie (synchronicznie).
Maksymalna różnica zaczepów
Za pomocą tego parametru można w urządzeniu follower ustawić maksymalną dopuszczalną różnicę zaczepów pomiędzy urządzeniem follower i master
.
Jeżeli różnica zaczepów jest większa od ustawionej maksymalnej różnicy
zaczepów w stosunku do urządzenia master, urządzenie follower zablokuje
się i przestanie wykonywać próby osiągnięcia pozycji zaczepu urządzenia
master. Po ustawionym czasie opóźnienia dla komunikatów o błędach dotyczących działania równoległego urządzenie follower wygeneruje komunikat
Przekroczona dozwolona różnica zaczepów w stosunku do urządzenia master.
Błąd w przypadku braku komunikacji
Za pomocą tego parametru można ustawić, czy brak odebrania przez urządzenie komunikatów za pośrednictwem magistrali CAN lub brak innego
uczestnika magistrali CAN w tej samej grupie działania równoległego ma być
traktowany jako błąd.
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Charakterystyka działania w przypadku braku komunikacji
Za pomocą tego parametru można ustawić charakterystykę działania regulatora napięcia w przypadku, gdy komunikacja za pośrednictwem magistrali
CAN jest niemożliwa.
Ustawienie tego parametru jest skuteczne tylko w sytuacji, gdy w parametrze Błąd w przypadku braku komunikacji wybrana została opcja Błąd.

Można wybrać następujące opcje:
Opcja

Opis

Regulacja niezależna

Urządzenie przełączy się z działania równoległego na normalną automatyczną regulację napięcia

Blokada trybu automa- Automatyczna regulacja napięcia jest zablokowana.
tycznego
Interpolacja cosφ

Kontynuacja działania równoległego z wartościami interpolowanymi (możliwa wyłącznie w metodzie działania równoległego Prąd bierny w obwodzie)

Współczynnik mocy

Metoda działania równoległego Minimalizacja prądu biernego w obwodzie bez komunikacji magistrali CAN [►Sekcja
8.3.7.1.3, Strona 367]

Tabela 130: Charakterystyka działania w przypadku braku komunikacji

Błąd działania równoległego — czas opóźnienia
Za pomocą tego parametru można ustawić czas opóźnienia dla komunikatu
o błędzie dotyczącym działania równoległego, aby w przypadku różnych
czasów pracy napędów silnikowych biorących udział w działaniu równoległym nie pojawiał się chwilowy komunikat o zakłóceniu.
Prąd bierny w obwodzie wejście pomiarowe wartość znamionowa
Ten parametr umożliwia ustawienie wartości znamionowej wejścia prądu dla
pomiaru prądu biernego w obwodzie. Ustawiona wartość odpowiada 100 %.
Odwrócenie znaku prądu biernego w obwodzie
Ten parametr umożliwia odwrócenie znaku prądu biernego w obwodzie.
8.3.7.3 Wykrywanie działania równoległego przez wejścia grupowe
(opcjonalnie)
Można sterować maksymalnie 16 równolegle podłączonymi transformatorami w jednej grupie lub w 2 grupach bez rozpoznania topologii instalacji.
Urządzenia działające równolegle wykorzystują wyłącznie informacje przekazywane za pośrednictwem magistrali CAN przez urządzenia z tej samej grupy działania równoległego.
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Za pomocą wejść RÓWNOLEGLE GRUPA 1 i RÓWNOLEGLE GRUPA 2
można przydzielić urządzenie do grupy działania równoległego. Jeżeli sygnał zostanie przyłożony do obu wejść, urządzenie zostanie przydzielone do
obu grup działania równoległego.
Jeżeli do urządzenia nie została przydzielona żadna grupa działania równoległego, nie bierze ono udziału w działaniu równoległym i wykonuje samodzielną regulację napięcia.

8.3.7.4 Działanie równoległe
W menu Działanie równoległe można wyświetlać informacje o urządzeniach
połączonych przez magistralę CAN.
Opis
Stan działania równoległego:
▪ - = tryb pojedynczy
▪

= działanie równoległe jest aktywne

▪

= błąd działania równoległego

CAN

Adres magistrali CAN

Gr.

Grupa działania równoległego

Metoda

Aktywna metoda działania równoległego

Zaczep

Aktualna pozycja zaczepu

U

Napięcie

I_p

Prąd czynny

I_q

Prąd bierny

Blok.

Blokowanie:
▪ Szary: działanie równoległe niezablokowane
▪ Czerwony: działanie równoległe zablokowane

Tabela 131: Informacje o działaniu równoległym

Rysunek 290: Działanie równoległe
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1. Wybrać kolejno z menu Informacje > Regulacja napięcia > Działanie
równoległe.
2. W razie potrzeby wybrać przycisk ekranowy Parametr, aby wyświetlić
ustawienia działania równoległego urządzenia.
3. Wybrać żądany parametr, aby zmienić jego ustawienie.
8.3.7.5 Wyświetlanie zmierzonego prądu biernego w obwodzie (opcjonalnie)
Można wyświetlić zmierzony prąd bierny w obwodzie oraz wynikające z tego
dodatkowe odchylenie napięcia dla regulacji napięcia.
Ustawienia

Parametr

Zmierzony ...zie

Nazwa

Wartość

Home

Prąd pozorny na wejściu pomiarowym 22.5
Znak prądu biernego na wejściu ...

-1

Wyliczony prąd bierny w obwodzie

-11 176 A

Korekta do regulacji napięcia

-

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

26.07.2021 10:58

Ustawienia

Rysunek 291: Zmierzony prąd bierny w obwodzie

► Wybierz punkt menu Informacja > Regulator podobciążeniowego przełącznika zaczepów > Zmierzony prąd bierny w obwodzie.

8.3.8 Monitorowanie szerokości pasma U
Za pomocą monitorowania szerokości pasma są monitorowane następujące
wartości graniczne. W tym celu pod uwagę brana jest ustawiona Szerokość
pasma [►Strona 346] regulacji napięcia.
▪ Górna szerokość pasma
▪ Dolna szerokość pasma
Dla każdej wartości granicznej można ustawić następujące parametry:
▪ Wartość graniczna — histereza: wartość wprowadzana w procentach
w stosunku do wartości zadanej napięcia.
▪ Wartość graniczna — czas opóźnienia
Zachowanie Jeżeli wartość pomiarowa jest większa od górnej granicy lub mniejsza od
dolnej granicy, urządzenie wygeneruje komunikat Górna wartość graniczna
szerokości pasma/Dolna wartość graniczna szerokości pasma.
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Funkcja „Monitorowanie działania” umożliwia wykrywanie dłużej utrzymującego się przekroczenia górnej lub nieosiągnięcia dolnej granicy szerokości
pasma. Dłużej utrzymujące się przekroczenie górnej lub nieosiągnięcie dolnej granicy szerokości pasma wskazuje na problem z działaniem urządzenia, ponieważ urządzenie nie jest w stanie korygować uchybu regulacji.
W przypadku przekroczenia lub nieosiągnięcia ustawionej szerokości pasma
[►Strona 346] po upływie ustawionego czasu opóźnienia dla monitorowania
działania zostanie wyświetlone zdarzenie Monitorowanie działania. Zdarzenie zostanie automatycznie potwierdzone w momencie, gdy wartość pomiarowa ponownie powróci do ustawionego zakresu szerokości pasma.
Do ustawiania monitorowania działania są dostępne następujące parametry:
▪ Monitorowanie działania
▪ Histereza
▪ Czas opóźnienia
Ustawienia

Parametr

Monitorowa...a U

Nazwa

Wartość

Monitorowanie działania

Auto i ręcznie

Histereza

0.0 %

Czas opóźnienia

15 min

Dolna szerokość pasma — histereza

0.1 %

Dolna szer. pasma — czas opóźn.

2s

Home

Zdarzenia

Górna szerokość pasma — histereza 0.1 %
Górna szer. pasma — czas opóźn.

2s

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

23.09.2020 09:23

Ustawienia

Rysunek 292: Monitorowanie szerokości pasma U

► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > Regulator napięcia > Monitorowanie szerokości pasma U.
Monitorowanie działania
Za pomocą tego parametru można aktywować monitorowanie działania.
Można wybrać następujące opcje:
Ustawienie

Charakterystyka pracy

Wył.

Monitorowanie działania jest dezaktywowane.

Tylko Auto

Monitorowanie działania jest aktywne wyłącznie w trybie pracy AVR AUTO.

Auto i ręcznie

Monitorowanie działania jest aktywne w trybach pracy
AVR AUTO i AVR MANUAL

Tabela 132: Aktywacja monitorowania działania
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Histereza
Za pomocą tego parametru można ustawić histerezę. Jeżeli wartość pomiarowa oscyluje wokół wartości progowej, można uniknąć w ten sposób niepotrzebnie generowanych komunikatów.
Czas opóźnienia
Za pomocą tego parametru można ustawić czas opóźnienia dla generowania komunikatu o zdarzeniu.

8.3.9 Monitorowanie szerokości pasma Q (opcjonalnie)
Za pomocą monitorowania szerokości pasma są monitorowane następujące
wartości graniczne. W tym celu uwzględnia się ustawioną Szerokość pasma
[►Strona 346] regulacji mocy biernej.
▪ Górna szerokość pasma
▪ Dolna szerokość pasma
Dla każdej wartości granicznej można ustawić następujące parametry:
▪ Wartość graniczna — histereza
▪ Wartość graniczna — czas opóźnienia
Zachowanie Jeżeli wartość pomiarowa jest większa od górnej granicy lub mniejsza od
dolnej granicy, urządzenie wygeneruje komunikat Górna wartość graniczna
szerokości pasma/Dolna wartość graniczna szerokości pasma.
Funkcja „Monitorowanie działania” umożliwia wykrywanie dłużej utrzymującego się przekroczenia górnej lub nieosiągnięcia dolnej granicy szerokości
pasma. Dłużej utrzymujące się przekroczenie górnej lub nieosiągnięcie dolnej granicy szerokości pasma wskazuje na problem z działaniem urządzenia, ponieważ urządzenie nie jest w stanie korygować uchybu regulacji.
W przypadku przekroczenia lub nieosiągnięcia ustawionej szerokości pasma
[►Strona 346] po upływie ustawionego czasu opóźnienia dla monitorowania
działania zostanie wyświetlone zdarzenie Monitorowanie działania. Zdarzenie zostanie automatycznie potwierdzone w momencie, gdy wartość pomiarowa ponownie powróci do ustawionego zakresu szerokości pasma.
Do ustawiania monitorowania działania są dostępne następujące parametry:
▪ Monitorowanie działania
▪ Histereza
▪ Czas opóźnienia
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Ustawienia

Parametr

Monitorowa...a U

Nazwa

Wartość

Monitorowanie działania

Auto i ręcznie

Histereza

0.0 %

Czas opóźnienia

15 min

Dolna szerokość pasma — histereza

0.1 %

Dolna szer. pasma — czas opóźn.

2s

Home

Zdarzenia

Górna szerokość pasma — histereza 0.1 %
Górna szer. pasma — czas opóźn.

2s

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

23.09.2020 09:23

Ustawienia

Rysunek 293: Monitorowanie szerokości pasma Q

1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametry > Regulator podobciążeniowego przełącznika zaczepów > Monitorowanie szerokości pasma
Q.
2. Wybrać żądany parametr.
3. Ustawić żądany parametr.
4. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Monitorowanie działania
Za pomocą tego parametru można aktywować monitorowanie działania.
Można wybrać następujące opcje:
Ustawienie

Charakterystyka pracy

Wył.

Monitorowanie działania jest dezaktywowane.

Tylko Auto

Monitorowanie działania jest aktywne wyłącznie w trybie pracy AVR AUTO.

Auto i ręcznie

Monitorowanie działania jest aktywne w trybach pracy
AVR AUTO i AVR MANUAL

Tabela 133: Aktywacja monitorowania działania

Histereza
Za pomocą tego parametru można ustawić histerezę. Jeżeli wartość pomiarowa oscyluje wokół wartości progowej, można uniknąć w ten sposób niepotrzebnie generowanych komunikatów.
Czas opóźnienia
Za pomocą tego parametru można ustawić czas opóźnienia dla generowania komunikatu o zdarzeniu.
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8.3.10 Monitorowanie szerokości pasma P (opcja)
Za pomocą monitorowania szerokości pasma są monitorowane następujące
wartości graniczne. W tym celu uwzględnia się ustawioną szerokość pasma
regulacji mocy czynnej [►Strona 346].
▪ Górna szerokość pasma
▪ Dolna szerokość pasma
Dla każdej wartości granicznej można ustawić następujące parametry:
▪ Wartość graniczna — histereza
▪ Wartość graniczna — czas opóźnienia
Zachowanie Jeżeli wartość pomiarowa jest większa od górnej granicy lub mniejsza od
dolnej granicy, urządzenie wygeneruje komunikat Górna wartość graniczna
szerokości pasma/Dolna wartość graniczna szerokości pasma.
Funkcja „Monitorowanie działania” umożliwia wykrywanie dłużej utrzymującego się przekroczenia górnej lub nieosiągnięcia dolnej granicy szerokości
pasma. Dłużej utrzymujące się przekroczenie górnej lub nieosiągnięcie dolnej granicy szerokości pasma wskazuje na problem z działaniem urządzenia, ponieważ urządzenie nie jest w stanie korygować uchybu regulacji.
W przypadku przekroczenia lub nieosiągnięcia ustawionej szerokości pasma
[►Strona 346] po upływie ustawionego czasu opóźnienia dla monitorowania
działania zostanie wyświetlone zdarzenie Monitorowanie działania. Zdarzenie zostanie automatycznie potwierdzone w momencie, gdy wartość pomiarowa ponownie powróci do ustawionego zakresu szerokości pasma.
Do ustawiania monitorowania działania są dostępne następujące parametry:
▪ Monitorowanie działania
▪ Histereza
▪ Czas opóźnienia
Ustawienia

Parametr

Monitorowa...a P

Nazwa

Wartość

Monitorowanie działania

Auto i ręcznie

Histereza

0.0 MW

Czas opóźnienia

15 min

Dolna szerokość pasma — histereza

0.0 MW

Dolna szer. pasma — czas opóźn.

2s

Home

Zdarzenia

Górna szerokość pasma — histereza 0.0 MW
Górna szer. pasma — czas opóźn.

2s

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

01.03.2021 15:04

Ustawienia

Rysunek 294: Monitorowanie szerokości pasma P
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1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametry > Regulator podobciążeniowego przełącznika zaczepów > Monitorowanie szerokości pasma
P.
2. Wybrać żądany parametr.
3. Ustawić żądany parametr.
4. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Monitorowanie działania
Za pomocą tego parametru można aktywować monitorowanie działania.
Można wybrać następujące opcje:
Ustawienie

Charakterystyka pracy

Wył.

Monitorowanie działania jest dezaktywowane.

Tylko Auto

Monitorowanie działania jest aktywne wyłącznie w trybie pracy AVR AUTO.

Auto i ręcznie

Monitorowanie działania jest aktywne w trybach pracy
AVR AUTO i AVR MANUAL

Tabela 134: Aktywacja monitorowania działania

Histereza
Za pomocą tego parametru można ustawić histerezę. Jeżeli wartość pomiarowa oscyluje wokół wartości progowej, można uniknąć w ten sposób niepotrzebnie generowanych komunikatów.
Czas opóźnienia
Za pomocą tego parametru można ustawić czas opóźnienia dla generowania komunikatu o zdarzeniu.
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8.4 Część czynna
8.4.1 Asset Intelligence
Funkcja Asset Intelligence polega na diagnozowaniu za pomocą modelu statystycznego możliwych stanów transformatora na podstawie danych z czujników połączonych z urządzeniem. Ma to ułatwić interpretację zarejestrowanych wyników pomiarów oraz komunikatów o zdarzeniach.
Im więcej czujników jest podłączonych do transformatora i połączonych z
urządzeniem, tym precyzyjniej urządzenie może przeprowadzić diagnozę.
Jeśli urządzenie otrzymuje niewiele danych z czujników, nie może wyświetlić
wszystkich stanów. Ze względu na model statystyczny może minąć nawet
1 godzina, zanim Asset Intelligence poda możliwe przyczyny i interpretacje
zaistniałego błędu.
Urządzenie pokazuje następujące informacje dla wybranych stanów:
▪ Ustalone prawdopodobieństwo, z którym wystąpił dany stan.
▪ Opis stanu.
▪ Możliwe skutki dla transformatora oraz inne możliwości wyjaśnienia stanu
rzeczy.
▪ Informacje z czujników, które doprowadziły do ustalenia takiego stopnia
prawdopodobieństwa.
Należy pamiętać o tym, że diagnoza opiera się na modelu statystycznym,
który nie jest w stanie uwzględnić szczególnych uwarunkowań lokalnych,
historii transformatora, a także rzadkich i trudnych do zdiagnozowania stanów. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do eksperta zajmującego
się transformatorami, aby nie dopuścić do uszkodzenia transformatora.

Rysunek 295: Asset Intelligence

1. Wybrać punkt menu Informacje > System > Asset Intelligence.
2. Wybrać żądaną Diagnozę, aby wyświetlić dalsze informacje.
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8.4.2 Monitorowanie temperatury
95.0 °C
100.0
-20.0
-30.0
°C
°C

Dla każdej zmierzonej/obliczonej temperatury można ustawić różne wartości
graniczne. Jeżeli zmierzona temperatura jest większa od wartości granicznej
> lub >>, urządzenie wygeneruje komunikat o zdarzeniu. Jeżeli zmierzona
temperatura jest mniejsza od wartości granicznej < lub <<, urządzenie wygeneruje komunikat o zdarzeniu.
Ustawienia

Parametr
<<

Monitoro...ury

<

>

>>

-

117.0 °C

122.0 °C

Gór. warstwa ol. -25.0 °C

-20.0 °C

90.0 °C

105.0 °C

Otoczenie -30.0 °C

-20.0 °C

50.0 °C

60.0 °C

Dol. warstwa ol. -25.0 °C

-20.0 °C

90.0 °C

105.0 °C

OLTC -25.0 °C

-20.0 °C

100.0 °C

110.0 °C

GP 1 -30.0 °C

-20.0 °C

95.0 °C

100.0 °C

GP 2 -30.0 °C

-20.0 °C

95.0 °C

100.0 °C

GP 3 -30.0 °C

-20.0 °C

95.0 °C

100.0 °C

GP 4 -30.0 °C

-20.0 °C

95.0 °C

100.0 °C

Gorący punkt -

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

04.02.2020 11:14

Ustawienia

Rysunek 296: Monitorowanie temperatury

1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Parametry > Monitorowanie temperatury.
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw żądany parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
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8.4.3 Wyświetlanie przebiegu temperatury (opcjonalnie)
Możliwe jest wyświetlenie przebiegu czasowego zmierzonych temperatur z
ostatnich 10 dni.

Rysunek 297: Przebieg temperatury

► Wybierz punkt menu Informacje > Część czynna > Temperatury.

8.4.4 Ustawienie monitorowania statystyk Tx
Dla obliczonego zużycia eksploatacyjnego transformatora można ustawić 2
wartości graniczne. Jeżeli obliczone zużycie eksploatacyjne jest większe od
wartości granicznej, urządzenie wywoła zdarzenie.
Ustawienia

Parametr

Wzgl. zużyc. eksploat.
Zużycie eksploatacyjne

Monitoro... Tx

>

>>

1.5

1.6

95.0 %

100.0 %

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

04.02.2020 11:14

Ustawienia

Rysunek 298: Monitorowanie statystyki Tx

1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Parametry > Część czynna > Monitorowanie statystyki Tx.
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw żądany parametr.
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4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Względne zużycie eksploatacyjne >/>>
Za pomocą tych parametrów można ustawić wartości graniczne dla względnego zużycia eksploatacyjnego transformatora.
Zużycie eksploatacyjne >/>>
Za pomocą tych parametrów można ustawić wartości graniczne dla zużycia
eksploatacyjnego transformatora.

8.4.5 Wyświetlanie temperatur uzwojenia (opcjonalnie)
W przypadku rejestracji temperatur uzwojenia za pomocą czujnika można
wyświetlić przebieg czasowy zmierzonych temperatur uzwojenia z ostatnich
10 dni. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

Rysunek 299: Temperatura uzwojenia

► Wybierz punkt menu Informacje > Część czynna > Temperatura uzwojenia 1–12/13–24.
Można również wyświetlić przebieg wartości pomiarowych w dowolnie zdefiniowanym okresie. (maks. 10 ostatnich dni). Więcej informacji na ten temat
można znaleźć w punkcie „Rejestrator wartości pomiarowych“.

8.4.6 Temperatura gorącego punktu uzwojenia transformatora
(opcjonalnie)
W zależności od konfiguracji urządzenia można określić temperaturę gorącego punktu uzwojenia transformatora za pomocą pomiaru albo obliczenia.
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8.4.6.1 Pomiar gorącego punktu
W celu rejestracji gorącego punktu należy do urządzenia przyłączyć [►Sekcja 8.1.14, Strona 240] za pośrednictwem magistrali czujników MR czujnik
do rejestracji temperatury uzwojenia i powiązać [►Sekcja 8.1.15, Strona
250] przesłane punkty danych z funkcjami wejścia analogowego (temperatura uzwojenia 1...24). Dodatkowo należy dla parametru „ustalanie gorącego
punktu” wybrać opcję „Pomiar”.

Rysunek 300: Gorący punkt

► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > Część czynna > Gorący
punkt.
Wyznaczanie gorącego punktu
Za pomocą tego parametru można ustawić, w jaki sposób urządzenie będzie
ustalać temperaturę gorącego punktu. Można wybrać następujące opcje:
▪ Pomiar gorącego punktu
▪ Obliczanie gorącego punktu
8.4.6.2 Obliczanie gorącego punktu
Urządzenie może obliczyć gorący punkt w oparciu o modele termiczne
z norm IEC 60076-7 i IEEE Std C57.91. Należy przestrzegać przy tym informacji podanych w następujących punktach.
W przypadku korzystania z opcjonalnej funkcji „Obliczanie gorącego punktu
na 3 różnych uzwojeniach (W1, W2, W3)“ należy ustawić parametry „IEC:
gradient“, IEEE: gradient, „IEC: współczynnik gorącego punktu“ oraz „Prąd
znamionowy“ oddzielnie dla W1, W2 i W3.
W przypadku korzystania z instalacji chłodzącej należy dodatkowo wprowadzić parametry obliczeniowe dla każdego stopnia chłodzenia w punkcie menu „Gorący punkt KS x”.
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Jeżeli instalacja chłodząca jest sterowana przez opcjonalną funkcję Sterowanie wentylatora oparte na częstotliwości [►Sekcja 8.7.7, Strona 490], należy ustawić parametry obliczeniowe dla minimalnej prędkości obrotowej
wentylatora i oddzielnie dla maksymalnej prędkości obrotowej wentylatora.
Urządzenie interpoluje wartości parametrów między obydwoma punktami
roboczymi.

8.4.6.2.1 Obliczanie gorącego punktu zgodnie z IEC 60076-7
Do obliczenia gorącego punktu zgodnie z modelem termicznym wg
IEC 60076-7 można ustawić poniżej opisane parametry.

Rysunek 301: Gorący punkt

► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > Część czynna > Gorący
punkt.
Wyznaczanie gorącego punktu
Za pomocą tego parametru można ustawić, w jaki sposób urządzenie będzie
ustalać temperaturę gorącego punktu. Można wybrać następujące opcje:
▪ Pomiar gorącego punktu
▪ Obliczanie gorącego punktu
Metoda obliczeniowa
Za pomocą tego parametru można ustawić, którą metodą urządzenie będzie
obliczać temperaturę gorącego punktu:
▪ IEC 60076-7
▪ IEEE Std C57.91
W zależności od metody obliczeniowej należy dodatkowo ustawić różne parametry obliczeniowe.
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Samouczący się model termiczny
Za pomocą parametru można uruchomić samouczący się algorytm, który
w trakcie pracy optymalizuje parametry modelu termicznego transformatora.
Urządzenie wykorzystuje nastawione parametry jako parametry początkowe
i dostosowuje parametry cyklicznie za pomocą algorytmu optymalizującego.
Dzięki tej metodzie model termiczny jest coraz bardziej zgodny z prawdziwym transformatorem.
W zależności od wyznaczania gorącego punktu [►Strona 387] urządzenie
optymalizuje następujące parametry:
Parametr

Wyznaczanie gorącego punktu
Obliczenie

Pomiar

Wykładnik uzwojenia

Nie

Tak

Wykładnik oleju

Tak

Tak

Stała czasowa uzwojenia

Tak

Tak

Stała czasowa oleju

Nie

Tak

k11

Tak

Tak

k21

Nie

Tak

k22

Nie

Tak

Zwiększenie górnej temperatury oleju

Tak

Tak

Zwiększenie temperatury gorącego
punktu

Nie

Tak

Proporcja ocenianej straty mocy

Tak

Tak

Tabela 135: Optymalizowane parametry

W celu optymalizacji parametrów urządzenie musi rejestrować następujące
wartości pomiarowe:
▪ W przypadku opcji obliczania gorącego punktu:
– Temperatura otoczenia
– Temperatura najwyższej warstwy oleju
– Współczynnik obciążenia (pomiar prądu/napięcia)
▪ W przypadku opcji pomiaru gorącego punktu:
– Temperatura otoczenia
– Temperatura najwyższej warstwy oleju
– Temperatura gorącego punktu
– Współczynnik obciążenia (pomiar prądu/napięcia)
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Sposób chłodzenia
Za pomocą parametru można wybrać sposób chłodzenia transformatora.
Na podstawie tego wyboru urządzenie ustawi parametry obliczania temperatury gorącego punktu na wartości standardowe wg IEC 60076-7. Można wybrać następujące opcje:
▪ Domyślnie: ustawienie fabryczne
▪ ONAN: Oil Natural Air Natural (naturalny strumień oleju i naturalny strumień powietrza)
▪ ONAF: Oil Natural Air Forced (naturalny strumień oleju i wymuszony strumień powietrza)
▪ OD: Oil Directed (kierowany strumień oleju)
▪ OF: Oil Forced (wymuszony strumień oleju)
Parametr

Standardowy

ONAN

ONAF

OD

OF

Wykładnik oleju

0,9

0,8

0,8

1,0

1,0

Wykładnik uzwojenia

1,3

1,3

1,3

2,0

1,3

k11

1,0

0,5

0,5

1,0

1,0

k21

1,0

2,0

2,0

1,0

1,3

k22

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

Stała czasowa oleju

210

210

150

90

90

Stała czasowa
uzwojenia

10

10

7

7

7

Tabela 136: Wartości standardowe zgodnie z IEC 60076-7

Przy zmianie sposobu chłodzenia parametry domyślne dla samouczącego
się modelu termicznego są ponownie ustawiane i optymalizacja zaczyna się
od nowa.

Jeżeli urządzenie jest wyposażone w opcjonalną funkcję sterowania instalacją chłodzącą i zostanie wybrana opcja ONAF, urządzenie interpoluje parametry do obliczania gorącego punktu dla każdej grupy chłodzenia. Dla poziomu 0 (żadna grupa chłodzenia nie jest uruchomiona) urządzenie używa
parametrów ONAN, dla poziomu n (wszystkie grupy chłodzenia są aktywne)
urządzenie używa parametrów ONAF. Dla poziomów pośrednich urządzenie używa wartości interpolowanych.
IEC: współczynnik gorącego punktu
Za pomocą tego parametru można ustawić współczynnik gorącego punktu
dla obliczania temperatury gorącego punktu na podstawie IEC 60076-7.
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IEC: gradient
Za pomocą tego parametru można ustawić gradient dla obliczania temperatury gorącego punktu na podstawie IEC 60076-7.
IEC: wykładnik uzwojenia
Za pomocą tego parametru można ustawić wykładnik uzwojenia dla obliczania temperatury gorącego punktu na podstawie IEC 60076-7.
IEC: wykładnik oleju
Za pomocą tego parametru można ustawiać wykładnik oleju transformatora
zgodnie z normą IEC 60076-7.
Stała czasowa uzwojenia
Za pomocą tego parametru można ustawić stałą czasową uzwojenia dla obliczania temperatury gorącego punktu na podstawie IEC 60076-7 lub IEEE Std C57.91.
Stała czasowa oleju
Za pomocą parametru można ustawić stałą czasową oleju dla obliczania
temperatury gorącego punktu na podstawie IEC 60076-7 albo IEEE Std
C57.91.
IEC: k21
Za pomocą tego parametru można ustawić stałą modelu cieplnego k21 do
obliczania temperatury gorącego punktu zgodnie z normą IEC 60076-7.
IEC: k22
Za pomocą tego parametru można ustawić stałą modelu cieplnego k22 do
obliczania temperatury gorącego punktu zgodnie z normą IEC 60076-7.
IEC: k11
Za pomocą tego parametru można ustawić stałą modelu cieplnego k11 do
obliczania górnej temperatury oleju zgodnie z normą IEC 60076-7.
Prąd znamionowy
Za pomocą tego parametru można ustawić prąd znamionowy transformatora
dla obliczania temperatury gorącego punktu na podstawie IEC 60076-7 lub
IEEE Std C57.91.
Moc znamionowa transformatora
Za pomocą tego parametru można ustawić moc znamionową transformatora. Ten parametr jest używany do obliczania mocy rzeczywistej na podstawie ustalonego współczynnika obciążenia.
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Zwiększenie temperatury gorącego punktu
Za pomocą tego parametru można ustawić zwiększenie temperatury gorącego punktu powyżej temperatury otoczenia zgodnie z normą IEEE Std
C57.91. Ustawiana wartość zależy od konstrukcji transformatora.
Zwiększenie górnej temperatury oleju
Za pomocą tego parametru można ustawić zwiększenie górnej temperatury
oleju powyżej temperatury otoczenia (przy obciążeniu znamionowym). Ustawiana wartość zależy od konstrukcji transformatora.
Proporcja ocenianej straty mocy
Za pomocą tego parametru można ustawić proporcję strat obciążenia
w przypadku prądu znamionowego względem strat pracy jałowej transformatora. Ustawiana wartość zależy od konstrukcji transformatora.
8.4.6.2.1.1 Wyświetlanie parametrów samouczącego się modelu termicznego
Istnieje możliwość wyświetlania początkowych parametrów i zoptymalizowanych parametrów samouczącego się modelu termicznego transformatora.

Rysunek 302: Samouczący się model termiczny

► Wybrać punkt menu Informacje > Część czynna > Samouczący się model termiczny.
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8.4.6.2.2 Obliczanie gorącego punktu zgodnie z IEEE Std C57.91
Do obliczenia gorącego punktu zgodnie z modelem termicznym wg IEEE Std C57.91 można ustawić poniżej opisane parametry.

Rysunek 303: Gorący punkt

► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > Część czynna > Gorący
punkt.
Wyznaczanie gorącego punktu
Za pomocą tego parametru można ustawić, w jaki sposób urządzenie będzie
ustalać temperaturę gorącego punktu. Można wybrać następujące opcje:
▪ Pomiar gorącego punktu
▪ Obliczanie gorącego punktu
Metoda obliczeniowa
Za pomocą tego parametru można ustawić, którą metodą urządzenie będzie
obliczać temperaturę gorącego punktu:
▪ IEC 60076-7
▪ IEEE Std C57.91
W zależności od metody obliczeniowej należy dodatkowo ustawić różne parametry obliczeniowe.
Stała czasowa uzwojenia
Za pomocą tego parametru można ustawić stałą czasową uzwojenia dla obliczania temperatury gorącego punktu na podstawie IEC 60076-7 lub IEEE Std C57.91.
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Stała czasowa oleju
Za pomocą parametru można ustawić stałą czasową oleju dla obliczania
temperatury gorącego punktu na podstawie IEC 60076-7 albo IEEE Std
C57.91.
IEEE: gradient
Za pomocą tego parametru można ustawić gradient dla obliczania temperatury gorącego punktu na podstawie IEEE Std C57.91.
IEEE: wykładnik
Za pomocą tego parametru można ustawić wykładnik dla obliczania temperatury gorącego punktu na podstawie IEEE Std C57.91.
Prąd znamionowy
Za pomocą tego parametru można ustawić prąd znamionowy transformatora
dla obliczania temperatury gorącego punktu na podstawie IEC 60076-7 lub
IEEE Std C57.91.
Moc znamionowa transformatora
Za pomocą tego parametru można ustawić moc znamionową transformatora. Ten parametr jest używany do obliczania mocy rzeczywistej na podstawie ustalonego współczynnika obciążenia.
Zwiększenie temperatury gorącego punktu
Za pomocą tego parametru można ustawić zwiększenie temperatury gorącego punktu powyżej temperatury otoczenia zgodnie z normą IEEE Std
C57.91. Ustawiana wartość zależy od konstrukcji transformatora.
Zwiększenie górnej temperatury oleju
Za pomocą tego parametru można ustawić zwiększenie górnej temperatury
oleju powyżej temperatury otoczenia (przy obciążeniu znamionowym). Ustawiana wartość zależy od konstrukcji transformatora.
Proporcja ocenianej straty mocy
Za pomocą tego parametru można ustawić proporcję strat obciążenia
w przypadku prądu znamionowego względem strat pracy jałowej transformatora. Ustawiana wartość zależy od konstrukcji transformatora.
8.4.6.3 Prognoza gorącego punktu (opcjonalnie)
Za pomocą opcjonalnej funkcji prognozy gorącego punktu można obliczyć
temperaturę gorącego punktu w zależności od profilu obciążenia i temperatury otoczenia dla okresu 24 godzin. Obliczenie może zostać wykonane
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zgodnie z normą IEC 60076-7 lub IEEE Std C57.91 (Clause 7 model). Na
wykresie dodatkowo pokazano współczynnik obciążenia i względne zużycie
eksploatacyjne transformatora.

Rysunek 304: Prognoza gorącego punktu

W celu obliczenia prognozy gorącego punktu należy dla każdej godziny
wprowadzić żądane wartości współczynnika obciążenia oraz temperatury
otoczenia. Jako wartości początkowe urządzenie wykorzystuje aktualnie
zmierzone wartości. W miejsce pozostałych wartości są podstawiane wartości pomiarowe z dnia poprzedniego. Jeżeli nie są dostępne żadne wartości
pomiarowe, urządzenie korzysta z ustawień fabrycznych.
W przypadku wywołania wizualizacji na komputerze obliczone wartości można wyeksportować do pliku CSV.
Aby zastosować prognozę gorącego punktu, należy uprzednio ustawić parametry dla następujących funkcji:
▪ Obliczanie gorącego punktu [►Sekcja 8.4.6.2, Strona 386]
▪ Dynamiczna granica eksploatacyjna [►Sekcja 8.4.8.1, Strona 397]
1. Wybierz punkt menu Informacje > Część czynna > Wartości prognozowane.
2. Wprowadź żądaną wartość dla temperatury otoczenia i współczynnika
obciążenia.
3. Wybierz przycisk ekranowy Uruchom obliczenia.
ð Pojawi się wykres.
4. Opcjonalnie: wybierz przycisk ekranowy
ści jako plik CSV.

, aby zapisać obliczone warto-

5. W razie potrzeby wybierz przycisk ekranowy Dostosuj wartości, aby dokonać zmian we wprowadzonych wartościach.
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8.4.7 Ustawianie obliczania zużycia eksploatacyjnego transformatora
(opcjonalnie)
Obliczanie zużycia eksploatacyjnego transformatora wymaga ustawienia poniższych parametrów:

Rysunek 305: Względne zużycie eksploatacyjne

1. Wybierz kolejno z menu Ustawienia > Parametry > Część czynna >
Wzgl. zużycie eksploatacyjne.
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
IEC: papier izolacyjny
Za pomocą tego parametru można ustawić, czy transformator jest wyposażony w stabilizowany termicznie papier izolacyjny. Ten parametr służy do
obliczania względnego zużycia eksploatacyjnego i odgrywa rolę wyłącznie w
sytuacji, gdy obliczanie temperatury gorącego punktu jest wykonywane
zgodnie z normą IEC 60076-7.
Wiek transformatora
Za pomocą tego parametru można ustawić aktualny wiek transformatora w
latach. Ten parametr służy do obliczania zużycia eksploatacyjnego.
Cena nabycia transformatora
Za pomocą tego parametru można ustawić cenę nabycia transformatora.
Spodziewana żywotność
Za pomocą tego parametru można ustawić przewidywaną żywotność transformatora w latach. Ten parametr służy do obliczania zużycia eksploatacyjnego.
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8.4.8 Dynamiczna granica eksploatacyjna (opcjonalnie)

UWAGA

Uszkodzenia transformatora!
Niedopuszczalnie silne lub długie przeciążenie może nieodwracalnie uszkodzić układ izolacji transformatora. To może doprowadzić do zwiększonego
wydzielania się gazu i awarii transformatora. Należy pamiętać, że obliczanie
dozwolonego przeciążenia jest oparte na modelu termicznym zgodnie z IEEE Std C57.91 lub IEC 60076-7 i w związku z tym mogą wystąpić odchylenia od termicznego odwzorowania transformatora.
► Należy się upewnić, że urządzenia ochronne i zabezpieczenia transformatora są sprawne.
► Podczas pracy w zakresie przeciążenia należy dodatkowo monitorować
wartości pomiarowe temperatury, mocy i zawartość gazów.
Zalecamy wyznaczenie parametrów transformatora specyficznych dla projektowania za pomocą oceny przepływu ciepła, aby polepszyć obliczenie
prognozy modelu termicznego.
Za pomocą opcjonalnej funkcji dynamicznej granicy eksploatacyjnej (DTR)
można wyznaczyć teoretyczną przeciążalność transformatora i spowodowane tym zużycie eksploatacyjne. Obliczanie może odbywać się zgodnie z modelami obliczeniowymi podanymi w normie IEEE Std C57.91 lub
IEC 60076-7.
W przypadku dynamicznej granicy eksploatacyjnej wyróżnia się 2 tryby robocze. Dla obu trybów roboczych można ustawić wartości graniczne:
Tryb awaryjny
W przypadku trybu awaryjnego dochodzi do nieplanowanych zakłóceń lub
awarii w sieci, przy których transformator musi przejąć zwiększone obciążenie. Tryb awaryjny wspiera przy tym utrzymanie sieci, bez uszkadzania wyposażenia lub bez wyzwalania systemów zabezpieczających.
Tryb pracy oszczędzający izolację
Zależnie od planowanego okresu użytkowania transformatora w trybie pracy
oszczędzającym izolację należy ustalić wartości graniczne temperatur i maksymalnie dopuszczalnego starzenia się w ciągu 24 godzin. Można zapewnić
dłuższą żywotność transformatora.
Niepewności pomiaru
Oprócz pomiaru temperatury najwyższej warstwy oleju i obliczenia temperatury gorącego punktu rejestruje się wilgotność oleju transformatora. Czynności te pozwalają oszacować dozwolone przeciążenie. Na podstawie wilgotności oleju obliczana jest temperatura tworzenia się pęcherzy.
Obliczanie temperatury tworzenia się pęcherzy jest dostatecznie dokładne
tylko wtedy, gdy transformator pracował przez ponad 60 dni i był obciążany
równomiernie.
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Jeżeli transformator nie działał przez dłuższy czas i jest eksploatowany
przez mniej niż 60 dni lub jeżeli transformator jest narażony na silne wahania obciążenia, to za pomocą urządzenia nie można precyzyjnie obliczyć dopuszczalnego obciążenia.
8.4.8.1 Konfigurowanie dynamicznej granicy eksploatacyjnej
Aby obliczyć przeciążalność transformatora, należy ustawić poniższe parametry.
Zanim uzyska się możliwość korzystania z tej funkcji, należy ustawić parametr w punkcie menu „Gorący punkt“ [►Sekcja 8.4.6.2, Strona 386].

Rysunek 306: Dynamiczna granica eksploatacyjna

1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Parametry > Część czynna > Dynamiczna granica eksploatacyjna (DTR).
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Metoda obliczeniowa
Za pomocą tego parametru można ustawić metodę obliczania przeciążenia.
Można wybrać następujące opcje:
▪ IEC 60076-7
▪ IEEE Std C57.91
Moc znamionowa transformatora
Za pomocą tego parametru można ustawić moc znamionową transformatora. Ten parametr jest używany do obliczania mocy rzeczywistej na podstawie ustalonego współczynnika obciążenia.
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Tryb awaryjny — maks. temperatura gorącego punku
Za pomocą tego parametru można ustawić wartość graniczną dla maksymalnej temperatury gorącego punktu transformatora dla trybu awaryjnego.
ISB: maks. temperatura gorącego punktu
Za pomocą tego parametru można ustawić wartość graniczną dla maksymalnej dopuszczalnej temperatury gorącego punktu transformatora dla trybu
pracy oszczędzającego izolację (ISB).
Tryb awaryjny — maks. najwyższa temperatura oleju
Za pomocą tego parametru można ustawić wartość graniczną dla maksymalnej temperatury najwyższej warstwy oleju transformatora dla trybu awaryjnego.
ISB: maks. temp. najw. warstwy oleju
Za pomocą tego parametru można ustawić wartość graniczną dla maksymalnej dopuszczalnej temperatury najwyższej warstwy oleju transformatora dla
trybu pracy oszczędzającego izolację (ISB).
ISB: maks. względne zużycie eksploatacyjne
Za pomocą tego parametru można ustawić wartość graniczną dla maksymalnego dopuszczalnego zużycia eksploatacyjnego transformatora dla 24 godzin dla trybu pracy oszczędzającego izolację (ISB).
Tryb awaryjny — maks. współczynnik obciąż.
Za pomocą tego parametru można ustawić wartość graniczną dla maksymalnego współczynnika obciążenia K transformatora dla trybu awaryjnego.
ISB: Maks. współczynnik obciążenia
Za pomocą tego parametru można ustawić specyficzną dla danego klienta
wartość graniczną dla maksymalnego dopuszczalnego współczynnika obciążenia transformatora dla trybu pracy oszczędzającego izolację (ISB).
ISB: Aktywacja/dezaktywacja granicy względnego zużycia
eksploatacyjnego
Za pomocą tego parametru można aktywować lub dezaktywować ograniczenie maksymalnego dopuszczalnego zużycia eksploatacyjnego transformatora dla 24 godzin dla trybu pracy oszczędzającego izolację (ISB).
8.4.8.2 Wskazanie dynamicznej granicy eksploatacyjnej
Można wyświetlić obliczone wartości dla trybu pracy oszczędzającego izolację oraz maksymalnego możliwego współczynnika obciążenia transformatora w widoku tabeli lub jako wykres. Funkcja dynamicznej granicy eksploatacyjnej (DTR) obliczona na podstawie aktualnych wartości pomiarowych
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transformatora i ustawionych wartości granicznych maksymalnego pozostałego czasu oraz maksymalnych możliwych współczynników mocy dla wyznaczonych czasów.
Tabela DTR
W tym menu wyświetlone zostaną następujące wartości:
▪ Aktualny współczynnik obciążenia K [%]
▪ Pozostały czas [min] w zależności od aktualnego współczynnika mocy dla
trybu awaryjnego
▪ Pozostały czas [min] w zależności od aktualnego współczynnika mocy dla
trybu pracy oszczędzającego izolację przy > 24 h (ISB)
▪ Maksymalny możliwy współczynnik obciążenia dla różnych czasów (ISB),
patrz przegląd:
Kolumna

Znaczenie

Czas

Czas trwania przeciążenia

Współczynnik obciążenia K Obliczony współczynnik obciążenia K w %.
[%]
Wyświetlanie dozwolonego współczynnika obciążenia
dla odpowiedniego czasu trwania przeciążenia.
Moc [MVA]

Wyświetlanie dozwolonej mocy pozornej transformatora dla odpowiedniego czasu trwania przeciążenia. Ta
wartość jest obliczana na podstawie mocy znamionowej i współczynnika obciążenia K.

Granica

Wyświetlanie najpierw osiągniętej wartości granicznej,
jeżeli transformator jest przeciążany z zalecanym
współczynnikiem obciążenia K dla odpowiedniego czasu trwania przeciążenia.

Wzgl. LOL [%]

Względne zużycie eksploatacyjne transformatora w %.

Przeciążenie wiąże się z żywotnością transformatora. Obliczenie jest zależne od nastawionego
parametru „Przewidywana żywotność” [►Strona
395].
Tabela 137: Przegląd przeciążenia
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Rysunek 307: Tabela przeciążenia

► Wybierz punkt menu Informacje > Część czynna > Dynamiczna granica eksploatacyjna (DTR).
Wykres DTR
To menu umożliwia graficzną prezentację obliczonych wartości. Na wykresie
przedstawiono dla wybranego czasu przeciążenia dozwolony współczynnik
obciążenia K i prognozowany przebieg temperatur (gorący punkt, najwyższa
warstwa oleju) oraz przynależne wartości graniczne. Ponadto na wykresie
przedstawiono przebieg prognozowanego zużycia eksploatacyjnego oraz
temperaturę otoczenia w momencie obliczenia.
W przypadku wywołania wizualizacji na komputerze i przynależności do roli
użytkownika „Diagnostyka“, „Konfigurator parametrów“ lub „Administrator“
istnieje możliwość eksportu wartości danych wykresu DTR w postaci pliku
CSV.

Rysunek 308: Wykres DTR
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1. Wybierz punkt menu Informacje > Część czynna > Wykres DTR.
2. Wybierz żądany Czas przeciążenia.
3. W razie potrzeby wybierz przycisk ekranowy Aktualizacja, aby zaktualizować widok.
4. W razie potrzeby wybierz przycisk ekranowy
ne wykresu przeciążenia.

, aby wyeksportować da-

8.4.9 Analiza gazu w oleju (opcjonalnie)
Opcjonalna funkcja „Analiza gazu w oleju“ (DGA ) umożliwia monitorowanie
zawartości gazu i wilgoci w oleju transformatora. Urządzenie rejestruje wartości pomiarowe czujników w zależności od konfiguracji urządzenia jako sygnał analogowy (4...20 mA) lub magistralę czujników MR. Przed konfiguracją
czujników należy zapoznać się z punktami „Konfiguracja wejść i wyjść analogowych“ [►Sekcja 8.1.15, Strona 250] oraz „Magistrala czujników
MR“ [►Sekcja 8.1.14, Strona 240].
Wyznaczone i obliczone za pomocą funkcji „Analiza gazu w oleju“ wartości
mogą nie być dokładne, co wynika z niedokładności pomiarowych czujników. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących dokładności pomiaru oraz ewentualnie wymaganej kalibracji należy zapoznać się instrukcją
eksploatacji czujnika.
W zależności od konfiguracji urządzenia analiza gazu w oleju obejmuje następujące funkcje częściowe:
▪ Wyświetlanie wartości bezwzględnych
▪ Wyświetlanie stóp wzrostu
▪ Wyświetlanie przebiegu wartości pomiarowych
▪ Dodatkowo opcjonalnie:
– Analiza według Duvala
– Analiza według Rogersa
– Analiza według Dörnenburga
– Analiza zgodnie z normą IEC 60599
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8.4.9.1 Konfiguracja monitorowania DGA
Do monitorowania DGA „DGA” można ustawić po 3 wartości graniczne dla
wartości bezwzględnych i stóp wzrostu. W zależności od konfiguracji urządzenia możliwe jest monitorowanie maks. 11 sygnałów DGA.
Ustawienia

Parametr

Monitorowa...DGA

Nazwa

Wartość

Dokładność pomiaru czujnika

15.0 %

Reset pamięci błędów diagnost.

Wył.

Interwał oceny stóp wzrostu

7 dni

Metoda pomiaru azotu

Czujnik

C2H2 >

1.0 ppm

C2H2 >>

10.0 ppm

C2H2 >>>

35.0 ppm

C2H4 >

50.0 ppm

C2H4 >>

100.0 ppm

C2H4 >>>

200.0 ppm

C2H6 >

65.0 ppm

C2H6 >>

100.0 ppm

C2H6 >>>

150.0 ppm

PL

CHANGE

REBOOT

admin

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

13.12.2021 08:25

Ustawienia

Rysunek 309: Konfiguracja monitorowania DGA

Konfigurację DGA ustawia się w następujący sposób:
1. Wybrać kolejno z menu Ustawienia > Parametry > Część czynna > Monitorowanie DGA.
2. Wybrać żądany parametr.
3. Ustawić parametr.
4. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Dokładność pomiaru czujnika
Za pomocą tego parametru można wprowadzić dokładność pomiaru czujnika
w %. Należy przestrzegać instrukcji eksploatacji czujnika.
Resetowanie błędu diagnostycznego
Za pomocą tego parametru można zresetować zarejestrowane błędy diagnostyczne dla wszystkich analiz gazu w oleju. Może to być konieczne np.
po wymianie oleju transformatora.
Stopy wzrostu interwału oceny
Za pomocą tego parametru można ustawić interwał, którego stopa wzrostu
ma być używana jako podstawa analizy wartości granicznej.
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Wartość zastępcza względnej wilgotności oleju
Za pomocą tego parametru można wprowadzić wartość wilgotności oleju
transformatora (np. z ostatniej analizy oleju). Tę wartość można zastosować
jako wartość zastępczą, jeżeli transformator nie jest wyposażony w czujnik
do pomiaru wilgotności oleju lub jeżeli czujnik jest uszkodzony.
Użycie wartości zastępczej względnej wilgotności oleju
Za pomocą tego parametru można aktywować wartość zastępczą dla
względnej wilgotności oleju. Urządzenie wykona wtedy wszystkie obliczenia,
dla których stosowana jest wilgotność oleju transformatora, z użyciem wartości zastępczej. Należy pamiętać, że obliczenia mogą być mniej dokładne, jeżeli zastosowana zostanie wartość zastępcza i będzie się ona różnić od wartości rzeczywistej wilgotności oleju transformatora.
Metoda pomiaru azotu
Za pomocą tego parametru można ustawić, w jaki sposób urządzenie będzie
ustalać ilość azotu.
▪ Czujnik: Urządzenie używa wartości pomiarowej azotu, którą czujnik DGA
przesyła do urządzenia.
▪ Obliczenie: Korzystając z modelu matematycznego urządzenie wylicza
zawartość azotu na podstawie dostępnych wartości pomiarowych czujnika
DGA.
Wartości graniczne dla wartości bezwzględnych
Gaz

Parametr
Granica 1

Granica 2

Granica 3

H2O (%)

H2O>

H2O>>

H2O>>>

H2 (ppm)

H2>

H2>>

H2>>>

N2 (ppm)

N2<

N2<<

N2<<<

CO (ppm)

CO>

CO>>

CO>>>

CO2 (ppm)

CO2>

CO2>>

CO2>>>

CH4 (ppm)

CH4>

CH4>>

CH4>>>

C2H2 (ppm)

C2H2>

C2H2>>

C2H2>>>

C2H4 (ppm)

C2H4>

C2H4>>

C2H4>>>

C2H6 (ppm)

C2H6>

C2H6>>

C2H6>>>

O2<

O2<<

O2<<<

TDCG>

TDCG>>

TDCG>>>

O2 (ppm)
TDCG (ppm)

Tabela 138: Wartości graniczne dla wartości bezwzględnych
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Wartości graniczne dla stóp wzrostu
Gaz

Parametr
Granica 1

Granica 2

Granica 3

H2O (%/d)

Stopa wzrostu
H2O>

Stopa wzrostu H2O- Stopa wzrostu H2O>>
>>>

H2 (ppm/d)

Stopa wzrostu H2>

Stopa wzrostu
H2>>

Stopa wzrostu
H2>>>

N2 (ppm/d)

Stopa wzrostu N2<

Stopa wzrostu
N2<<

Stopa wzrostu
N2<<<

CO (ppm/d)

Stopa wzrostu CO>

Stopa wzrostu CO>>

Stopa wzrostu CO>>>

CO2 (ppm/d)

Stopa wzrostu CO2>

Stopa wzrostu CO2>>

Stopa wzrostu CO2>>>

CH4 (ppm/d)

Stopa wzrostu
CH4>

Stopa wzrostu
CH4>>

Stopa wzrostu
CH4>>>

C2H2 (ppm/d)

Stopa wzrostu
C2H2>

Stopa wzrostu
C2H2>>

Stopa wzrostu
C2H2>>>

C2H4 (ppm/d)

Stopa wzrostu
C2H4>

Stopa wzrostu
C2H4>>

Stopa wzrostu
C2H4>>>

C2H6 (ppm/d)

Stopa wzrostu
C2H6>

Stopa wzrostu
C2H6>>

Stopa wzrostu
C2H6>>>

O2 (ppm/d)

Stopa wzrostu O2<

Stopa wzrostu
O2<<

Stopa wzrostu
O2<<<

TDCG (ppm/d)

Stopa wzrostu TDC- Stopa wzrostu TDC- Stopa wzrostu TDCG>
G>>
G>>>

Tabela 139: Wartości graniczne dla stóp wzrostu

8.4.9.2 Wyświetlanie wartości pomiarowych
Na ekranie przeglądu pokazano aktualny status analizy gazu w oleju.

Rysunek 310: Ekran przeglądu
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W zależności od metody analizy wyświetlane są następujące wartości statusu:
Wartość Opis
Szara

Wartość graniczna nie została przekroczona

Żółta

Wartość graniczna żółta przekroczona

Czerwo- Wartość graniczna czerwona przekroczona
na
Tabela 140: Wartości statusu dla wartości bezwzględnych i stóp wzrostu

Wartość Opis

Duv.

Rog.

Dörn.

IEC

--

Analiza niemożliwa

+

+

+

+

N

Tryb normalny

-

+

-

-

D1

Wyładowanie niskiej energii

+

+

-

+

D2

Wyładowanie wysokiej energii

+

+

+

+

D1/D2

Wyładowanie niskiej/wysokiej
energii

-

-

-

+

T1

Błąd termiczny < 300°C

+

+

-

+

T2

Błąd termiczny 300...700°C

+

+

-

+

T3

Błąd termiczny > 700°C

+

+

-

+

PD

Wyładowanie niezupełne

+

-

+

+

TD

Mieszanka błędów termicznych/elektrycznych

+

-

-

-

T1-T3

Rozkład termiczny

-

-

+

-

Tabela 141: Wartości statusu dla analiz według Duvala, Rogersa, Dörnenburga i normy
IEC 60599

W przypadku analiz według Duvala, Rogersa, Dörnenburga i normy
IEC 60599 wartości pomiarowe czujnika muszą przekraczać następujące
granice wykrywalności. Jeżeli wartości pomiarowe są mniejsze niż granica
wykrywalności, urządzenie użyje do obliczeń wartości granicy wykrywalności.
Gaz

Granica wykrywalności

H2

50 ppm

CH4

10 ppm

C 2H 2

10 ppm

C 2H 4

10 ppm

C 2H 6

10 ppm

Tabela 142: Granice wykrywalności
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8.4.9.2.1 Wartości bezwzględne
Możliwe jest wyświetlenie bezwzględnych wartości pomiarowych czujników.
Dodatkowo na diagramie słupkowym graficznie przedstawiono wartość pomiarową oraz ustawione wartości graniczne (żółte, czerwone).

Rysunek 311: Wyświetlanie wartości bezwzględnych

► Wybierz punkt menu Informacje > Część czynna > DGA > Wartości
bezwzględne.
8.4.9.2.2 Stopy wzrostu
Możliwe jest wyświetlenie obliczonych stóp wzrostu gazów (ppm/d i ppm/a).
Na diagramie słupkowym pokazano aktualną stopę wzrostu (ppm/d) oraz
ustawione wartości graniczne (żółte, czerwone). Miarodajny dla wyświetlenia
stóp wzrostu jest ustawiony interwał oceny.

Rysunek 312: Wyświetlanie stóp wzrostu

► Wybierz punkt menu Informacje > Część czynna > DGA > Stopy wzrostu.
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8.4.9.2.3 Przebieg wartości pomiarowej
Możliwe jest wyświetlenie przebiegu czasowego zmierzonych wartości pomiarowych DGA z ostatnich 10 dni. W tym celu należy postępować zgodnie
z poniższą procedurą:

Rysunek 313: Przebieg wartości pomiarowej DGA

► Wybierz punkt menu Informacje > Część czynna > DGA > Wykres.
Można również wyświetlić przebieg wartości pomiarowych DGA w dowolnie
zdefiniowanym okresie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w
punkcie „Rejestrator wartości pomiarowych“.
8.4.9.2.4 Analiza według Duvala
Analiza według Duvala pokazuje następujące informacje:
▪ Trójkąt Duvala z przyporządkowaniem ostatnich 10 wartości pomiarowych
do obszarów różnych rodzajów błędów.
– Najnowsza wartość pomiarowa: najciemniejszy kwadrat ze wskazaniem
błędu pomiaru
– Najstarsza wartość pomiarowa: najjaśniejszy kwadrat
▪ Wyświetlanie rodzajów błędów. Rodzaj błędu najnowszej wartości pomiarowej jest podświetlony na biało.
▪ Stężenie gazu najnowszej wartości pomiarowej
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W przypadku uruchomienia wizualizacji na komputerze dla każdej wartości
pomiarowej wyświetlane są w dymkach wartości stężenia gazu oraz godzina
pomiaru.

Rysunek 314: Wyświetlanie analizy według Duvala

► Wybierz punkt menu Informacje > Część czynna > DGA > Duval.
8.4.9.2.5 Analiza według Rogersa
Analiza według Rogersa pokazuje następujące informacje:
▪ Diagram 3D z przyporządkowaniem ostatnich 10 wartości pomiarowych
do obszarów różnych rodzajów błędów.
– Najnowsza wartość pomiarowa: najciemniejszy kwadrat ze wskazaniem
błędu pomiaru
– Najstarsza wartość pomiarowa: najjaśniejszy kwadrat
▪ Wyświetlanie rodzajów błędów. Rodzaj błędu najnowszej wartości pomiarowej jest podświetlony na biało.
▪ Stosunek stężenia gazu najnowszej wartości pomiarowej
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W przypadku uruchomienia wizualizacji na komputerze dla każdej wartości
pomiarowej wyświetlane są w dymkach stosunki stężeń gazu oraz godzina
pomiaru. Dodatkowo istnieje możliwość obracania diagramu za pomocą myszy.

Rysunek 315: Wyświetlanie analizy według Rogersa

► Wybierz punkt menu Informacje > Część czynna > DGA > Rogers.
8.4.9.2.6 Analiza według Dörnenburga
Analiza według Dörnenburga pokazuje następujące informacje:
▪ Tabelaryczne wyświetlanie 10 najnowszych błędów
▪ Wyświetlanie rodzajów błędów. Rodzaj błędu najnowszej wartości pomiarowej jest podświetlony na biało.
▪ Stosunek stężenia gazu najnowszej wartości pomiarowej
W przypadku uruchomienia wizualizacji na komputerze dla każdej wartości
pomiarowej wyświetlane są w dymkach stosunki stężeń gazu.

Rysunek 316: Wyświetlanie analizy według Dörnenburga
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► Wybierz punkt menu Informacje > Część czynna > DGA > Dörnenburg.
8.4.9.2.7 Analiza zgodnie z normą IEC 60599
Analiza zgodnie z normą IEC 60599 pokazuje następujące informacje:
▪ Diagram 3D z przyporządkowaniem ostatnich 10 wartości pomiarowych
do obszarów różnych rodzajów błędów.
– Najnowsza wartość pomiarowa: najciemniejszy kwadrat ze wskazaniem
błędu pomiaru
– Najstarsza wartość pomiarowa: najjaśniejszy kwadrat
▪ Wyświetlanie rodzajów błędów. Rodzaj błędu najnowszej wartości pomiarowej jest podświetlony na biało.
▪ Stosunek stężenia gazu najnowszej wartości pomiarowej
W przypadku uruchomienia wizualizacji na komputerze dla każdej wartości
pomiarowej wyświetlane są w dymkach stosunki stężeń gazu oraz godzina
pomiaru. Dodatkowo istnieje możliwość obracania diagramu za pomocą myszy.

Rysunek 317: Wyświetlanie analizy zgodnie z normą IEC 60599

► Wybierz punkt menu Informacje > Część czynna > DGA > IEC°60599.
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8.4.10 Monitorowanie objętości gazu przekaźnika Buchholza
(transformator)
W przypadku rejestrowania objętości gazu przekaźnika Buchholza transformatora można ustawić 2 wartości graniczne dla objętości gazu. Jeżeli zmierzona objętość gazu jest większa od wartości granicznej > lub >>, urządzenie wygeneruje komunikat o zdarzeniu.
Ustawienia

Parametr

Objętość gazu transf.

Przekaźn...lza

>

>>

0.3 l

0.4 l

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

04.02.2020 11:14

Ustawienia

Rysunek 318: Wartości graniczne dla objętości gazu przekaźnika Buchholza transformatora

1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametry > Część czynna > Przekaźnik Buchholza.
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw żądany parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
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8.4.11 Monitorowanie ciśnienia oleju (transformator)
W przypadku rejestrowania ciśnienia oleju transformatora przez nadciśnieniowe urządzenie zabezpieczające (PRD), można ustawić 2 wartości graniczne. Jeżeli zmierzone ciśnienie oleju jest większe od wartości granicznej
> lub >>, urządzenie wygeneruje komunikat o zdarzeniu.
Ustawienia

Parametr

Ciśnienie oleju transf.

Nadciśni...zp.

>

>>

15 kPa

20 kPa

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

04.02.2020 11:14

Ustawienia

Rysunek 319: Wartości graniczne dla ciśnienia oleju transformatora

1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametry > Część czynna > Nadciśnieniowe urządzenie zabezpieczające.
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw żądany parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.

412

ETOS®

7815063/06 PL

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

8 Eksploatacja

8.5 Podobciążeniowy przełącznik zaczepów
8.5.1 Monitorowanie pozycji zaczepu (opcjonalnie)
W zakresie monitorowania pozycji zaczepu można ustawić 2 wartości graniczne:
▪ Poz.<
▪ Poz.>
Dla każdej wartości granicznej można ustawić następujące parametry:
▪ Wartość graniczna — czas opóźnienia
▪ Wartość graniczna — zachowanie
Ustawienia

Parametr

Monitoro...epu

Nazwa

Wartość

Liczba przełączeń

775571

Poz.<

1

Poz.< czas opóźnienia

0.0 s

Poz.< zachowanie

Wył.

Poz.>

26

Poz.> czas opóźnienia

0.0 s

Poz.> zachowanie

Wył.

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

29.01.2020 15:45

Ustawienia

Rysunek 320: Monitorowanie pozycji zaczepu

► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > Regulacja napięcia >
Monitorowanie pozycji zaczepu.
Czas opóźnienia
Za pomocą tego parametru można ustawić czas opóźnienia dla generowania komunikatu o zdarzeniu.
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Wartość graniczna — zachowanie
Za pomocą tego parametru można ustawić charakterystykę pracy urządzenia w momencie wydania komunikatu o zdarzeniu. Można wybrać następujące opcje:
Ustawienie

Charakterystyka pracy

Wył.

Monitorowanie pozycji zaczepu jest dezaktywowane.

Blokada trybu au- Automatyczna regulacja nie wykonuje przełączenia zaczepu
tomatycznego za- w kierunku wyższej pozycji zaczepu (zaczep+).
czep+
W trybie ręcznym można nadal wykonywać przełączanie zaczepu w kierunku wyższej pozycji zaczepu (zaczep+).
Blokada trybu au- Automatyczna regulacja nie wykonuje przełączenia zaczepu
tomatycznego za- w kierunku niższej pozycji zaczepu (zaczep-).
czepW trybie ręcznym można nadal wykonywać przełączanie zaczepu w kierunku niższej pozycji zaczepu (zaczep-).
Ręczna blokada
Automatyczna regulacja nie wykonuje przełączenia zaczepu
trybu automatycz- w kierunku wyższej pozycji zaczepu (zaczep+).
nego zaczep+
W trybie ręcznym wykonywanie przełączeń zaczepu w kierunku
wyższej pozycji zaczepu (zaczep+) jest niemożliwe.
Ręczna blokada
Automatyczna regulacja nie wykonuje przełączenia zaczepu
trybu automatycz- w kierunku niższej pozycji zaczepu (zaczep-).
nego zaczepW trybie ręcznym wykonywanie przełączeń zaczepu w kierunku
niższej pozycji zaczepu (zaczep-) jest niemożliwe.

Licznik przełączeń
Stan licznika zaczepów w urządzeniu jest automatycznie zwiększany przy
każdym przełączeniu zaczepu. Za pomocą tego parametru można ustawić
liczbę przełączeń zaczepu, aby przeprowadzić przykładowo porównanie
z licznikiem przełączeń napędu silnikowego.

8.5.2 Monitorowanie interwału przełączania
Funkcja ta umożliwia monitorowanie typowego zachowania dot. przełączania transformatora. Dodatkowo można ustawić dopuszczalną w trybie automatycznym liczbę następujących po sobie przełączeń w ramach zdefiniowanego przedziału czasu.
Można monitorować następujące przełączenia:
▪ Liczba wszystkich przełączeń: suma przełączeń wyżej i niżej
▪ Przełączenia niżej: suma przełączeń niżej
▪ Przełączenia wyżej: suma przełączeń wyżej
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Ustawienia

Całk. przeł. zacz.
Przedział czasu
Czas trwania zdarzenia
Charakter. pracy
Zachowanie dot. liczenia

Parametr

Monitoro...ity

Całkowity

Niżej

Wyżej

25

10

10

1440.0 min

5.0 min

5.0 min

1.0 min

15.0 min

15.0 min

Blokada tryb...

Blok. trybu ...

Blok. trybu ...

-

Wył.

Wł.

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

29.01.2020 15:45

Ustawienia

Rysunek 321: Monitorowanie okresu przełączania

1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametry > Podobciążeniowy przełącznik zaczepów > Monitorowanie okresu przełączania.
2. Wybrać żądany parametr.
3. Ustawić żądany parametr.
4. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Liczba wszystkich przełączeń
Jeżeli w ustawionym przedziale czasu nastąpi przekroczenie dozwolonej
maksymalnej liczby przełączeń , urządzenie wyzwala odpowiednią reakcję.
Przedział czasu
Za pomocą tego parametru można ustawić przedział czasu, w którym nie
wolno przekroczyć maksymalnej liczby przełączeń.
Czas trwania zdarzenia
Za pomocą tego parametru można ustawić, jak długo urządzenie powinno
reagować z użyciem ustawionego zachowania.
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Charakterystyka pracy
Za pomocą tego parametru można ustawić charakterystykę pracy urządzenia w momencie przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej liczby przełączeń:
Ustawienie

Charakterystyka pracy

Wył.

Monitorowanie okresu przełączania jest wyłączone.

Przełączanie w
trybie ręcznym

Zdarzenie jest wyświetlane przez ustawiony czas trwania reakcji. Urządzenie automatycznie przełącza się na tryb ręczny.

Blokada trybu au- Zdarzenie jest wyświetlane przez ustawiony czas trwania reaktomatycznego
cji. Automatyczna regulacja napięcia zostaje zablokowana.
Można odczekać czas blokady lub przełączyć ręcznie na tryb
ręczny, a następnie na tryb automatyczny. Zdarzenie zostaje
zresetowane, a blokada zostaje zniesiona.
Tabela 143: Charakterystyka pracy

Zachowanie dot. liczenia (wyłącznie w przypadku przełączeń niżej lub
wyżej)
Ten parametr pozwala ustawić, czy pojawiające się w międzyczasie przełączenia wyżej lub niżej powodują zresetowanie licznika wewnętrznego. Można wybrać następujące opcje:
▪ Wł.:
– W przypadku przełączenia wyżej wewnętrzny licznik następujących po
sobie przełączeń niżej zostaje zresetowany.
– W przypadku przełączenia niżej wewnętrzny licznik następujących po
sobie przełączeń wyżej zostaje zresetowany.
▪ Wył.: wewnętrzny licznik nie jest resetowany przez pojawiające się w międzyczasie przełączenia wyżej lub niżej.

8.5.3 Monitorowanie interwału przełączania
Funkcja ta umożliwia monitorowanie typowego zachowania dot. przełączania transformatora.
Przedział czasu
Za pomocą tego parametru można ustawić przedział czasu, w którym nie
wolno przekroczyć maksymalnej liczby przełączeń.
Maksymalna dopuszczalna liczba przełączeń
Jeżeli w ustawionym przedziale czasu nastąpi przekroczenie maksymalnej
dopuszczalnej liczby przełączeń, urządzenie wyzwala zdarzenie.
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Zachowanie
Za pomocą tego parametru można ustawić zachowanie urządzenia w momencie przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej liczby przełączeń:
Ustawienie

Zachowanie

Wył.

Monitorowanie okresu przełączania jest wyłączone.

Wł.

Monitorowanie okresu przełączania jest włączone.

Tabela 144: Zachowanie

Ustawianie monitorowania interwału przełączania
Aby ustawić monitorowanie okresu przełączenia, należy postępować w następujący sposób:
1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametry > Podobciążeniowy przełącznik zaczepów > Monitorowanie okresu przełączania.
2. Wybrać żądany parametr.
3. Ustawić parametr.
4. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.

8.5.4 Przebieg do zaczepu docelowego
W przypadku aktywnego biegu do zaczepu docelowego urządzenie automatycznie przełączy się na ten zaczep docelowy.
Ustawienia

Parametr

Przejazd...ego

Nazwa

Wartość

Zaczep docelowy

0

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

03.02.2020 08:09

Ustawienia

Rysunek 322: Przejazd do zdefiniowanego zaczepu docelowego

► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametr > Regulacja napięcia >
Przejazd do zdefiniowanego zaczepu docelowego .
Zaczep docelowy
Za pomocą tego parametru można zdefiniować zaczep docelowy.
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8.5.5 Zmiana oznaczenia pozycji zaczepu (opcjonalnie)
Za pomocą tej funkcji można edytować oznaczenie pozycji zaczepu. Oznaczenia są wyświetlane na ekranie głównym przy każdej aktywnej pozycji zaczepu i są pobierane do systemu sterowania.
Ustawienia

Wartość surowa

Tabela pozy...pów

Pozycja zaczepu

System sterowania

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

1

5

5

2

6

6

1

7

7

3

8

8

4

9

9

5

10

10

6

Anuluj

PL

CHANGE

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

Zastosować

REBOOT

admin

23.03.2020 08:08

Ustawienia

Rysunek 323: Tabela pozycji zaczepów

1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Tabela pozycji zaczepów.
2. Wprowadź oznaczenie dla pozycji zaczepu i dla systemu sterowania.
3. Kliknij przycisk ekranowy Zastosuj.

8.5.6 Ustawienie komunikatu o pozycji zaczepu (opcja)
Jeżeli pozycję zaczepu podobciążeniowego przełącznika zaczepów wprowadza się przez wyjście analogowe albo wyjścia cyfrowe (BCD, Gray itp.),
można ustawić, czy urządzenie ma stosować wartość surową czy wartość
dostosowaną dla systemu sterowania zgodnie z Tabelą pozycji zaczepów
[►Sekcja 8.5.5, Strona 418]. Takie ustawienie można wykorzystywać do tego, aby pozycji przejściowych podobciążeniowego przełącznika zaczepów
nie zgłaszać jako własnej pozycji zaczepu.
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Jeżeli pozycja zaczepu jest wyprowadzana wielokrotnie, można ustawiać tę
procedurę oddzielnie dla każdego wyjścia.
Ustawienia

Parametr

Dane OLTC

Nazwa

Wartość

Komun. o poz. zaczepu (analog.)

Wartość surowa

Komun. o poz. zaczepu (analog.) 2

Wartość surowa

Komun. o poz. zaczepu (analog.) 3

Wartość surowa

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

14.04.2020 14:22

Ustawienia

Rysunek 324: Dane OLTC (przykład z 3-krotnym komunikatem o pozycji zaczepu przez wyjścia
analogowe)

1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametry > Podobciążeniowy przełącznik zaczepów > Dane OLTC.
2. Wybrać żądany parametr.
3. Ustawić żądany parametr.
4. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Komunikat o pozycji zaczepu (analogowo)
Za pomocą tego parametru można ustawić, którego zakresu wartości z tabeli
pozycji zaczepów ma użyć urządzenie dla komunikatu pozycji zaczepu
przez wyjście analogowe.
W przypadku przestawienia tego parametru należy się upewnić, że konfigurowany Zakres wartości wyjścia analogowego [►Sekcja 8.1.15, Strona 250]
jest zgodny z zakresem wartości z Tabeli pozycji zaczepu [►Sekcja 8.5.5,
Strona 418]. W przeciwnym wypadku pozycja zaczepu nie będzie zgłaszana poprawnie.
Komunikat o pozycji zaczepu BCD
Za pomocą tego parametru można ustawić, jakiego zakresu wartości z tabeli
pozycji zaczepów urządzenie ma użyć dla komunikatu o pozycji zaczepu
przez wyjścia cyfrowe (BCD).
Komunikat o pozycji zaczepu Gray–Code
Za pomocą tego parametru można ustawić, jakiego zakresu wartości z tabeli
pozycji zaczepów urządzenie ma użyć dla komunikatu o pozycji zaczepu
przez wyjścia cyfrowe (Gray-Code [►Sekcja 8.5.20, Strona 454]).
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Komunikat o pozycji zaczepu Dual–Code
Za pomocą tego parametru można ustawić, jakiego zakresu wartości z tabeli
pozycji zaczepów urządzenie ma użyć dla komunikatu o pozycji zaczepu
przez wyjścia cyfrowe (Dual-Code).
Komunikat o pozycji zaczepu Dekada
Za pomocą tego parametru można ustawić, jakiego zakresu wartości z tabeli
pozycji zaczepów urządzenie ma użyć dla komunikatu o pozycji zaczepu
przez wyjścia cyfrowe (kodowanie dziesiętne).

8.5.7 Wyświetlanie statystyki przełączania (opcjonalnie)
W statystyce przełączania można wyświetlić, jak często podobciążeniowy
przełącznik zaczepów został przełączony na określoną pozycję zaczepu i jak
długo znajdował się on w określonej pozycji zaczepu.
Z diagramu powyżej można odczytać, ile razy nastąpiło przełączenie na
określoną pozycję zaczepu i jak długo podobciążeniowy przełącznik zaczepów znajdował się w określonej pozycji zaczepu. Diagram poniżej przedstawia czasowy przebieg pozycji zaczepów z ostatnich 10 dni.

Rysunek 325: Statystyka przełączania

► Wybierz punkt menu Informacje > Podobciążeniowy przełącznik zaczepów > Statystyka przełączania.

8.5.8 Wyświetlanie informacji o stopniu zużycia styków (tylko
OILTAP®)
Podczas monitorowania podobciążeniowego przełącznika zaczepów typu
OILTAP® można wyświetlić aktualne wartości dotyczące zużycia styków
przełączających (SKA, SKB) i styków rezystancyjnych (WKA, WKB).
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Ponadto urządzenie wyświetla różnice dotyczące zużycia różnych styków.

Rysunek 326: Zużycie styków

► Wybierz punkt menu Informacja > Podobciążeniowy przełącznik zaczepów > Zużycie styków.

8.5.9 Konserwacja (opcjonalnie)
W zależności od typu podobciążeniowego przełącznika zaczepów urządzenie monitoruje następujące czynności konserwacyjne:
Konserwacja

Opis

Konserwacja OLTC

Podobciążeniowy przełącznik zaczepów wymaga konserwacji zgodnie ze standardami MR.

Wymiana OLTC

Konieczna jest wymiana podobciążeniowego przełącznika
zaczepów na nowy.

Wymiana głowicy
przerzutnika obciążenia

Konieczna jest wymiana głowicy przerzutnika obciążenia na
nową.

Wymiana IEM

Interrupter Exchange Module (IEM) podobciążeniowego
przełącznika zaczepów musi zostać wymieniony na nowy.

Zużycie styków

Konieczna jest zamiana lub wymiana styków głównych lub
styków przejściowych podobciążeniowego przełącznika zaczepów.

Wymiana oleju i
czyszczenie

Należy wykonać wymianę oleju oraz czyszczenie głowicy
przerzutnika obciążenia, komory olejowej i konserwatora oleju.

Konserwacja wybieraka

Wybierak podobciążeniowego przełącznika zaczepów wymaga konserwacji zgodnie ze standardami MR.

Czyszczenie/smarowanie

Podobciążeniowy przełącznik zaczepów musi być wyczyszczony i nasmarowany.

Próba oleju

Należy pobrać próbkę oleju i przekazać do analizy; należy
przestrzegać podanych przez MR wartości granicznych dla
wlanego oleju izolacyjnego.
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Konserwacja

Opis

Filtr oleju

Należy wymienić wkład filtra w filtrze oleju.

Interwał czasowy
operatora dla OLTC

Definiowany przez operatora interwał czasowy konserwacji
zależny od liczby przełączeń lub czasu dla podobciążeniowego przełącznika zaczepów.

Interwał czasowy
operatora dla transformatora

Definiowany przez operatora interwał czasowy konserwacji
dla transformatora zależny od czasu.

Tabela 145: Czynności konserwacyjne (dostępne w zależności od typu podobciążeniowego
przełącznika zaczepów)

8.5.9.1 Ustawianie interwału czasowego operatora dla konserwacji OLTC
Możliwe jest zdefiniowanie własnego interwału konserwacji dla podobciążeniowego przełącznika zaczepów. Interwał konserwacji można również definiować zależnie od czasu i/lub zależnie od liczby przełączeń. Po osiągnięciu
granicy (100%) urządzenie wygeneruje komunikat o zdarzeniu (czerwony).
Ustawienia

Parametr

Konserwa...tor

Nazwa

Wartość

Typ interwału

Dezaktywowany

Liczba przełączeń

150000

Czas trwania

1.0 a

Data następnej konserwacji

17.09.2066 23:59:21

Zdarzenie (żółty)

90.0 %

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

04.02.2020 11:14

Ustawienia

Rysunek 327: Konserwacja: operator OLTC

1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Parametry > Podobciążeniowy przełącznik zaczepów > Konserwacja: operator OLTC.
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw żądany parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Typ interwału
Za pomocą tego parametru można zdefiniować typ interwału dla konserwacji
OLTC lub dezaktywować konserwację. Można wybrać następujące opcje:
▪ Dezaktywowany: interwał konserwacji jest dezaktywowany.
▪ Czas: interwał konserwacji jest uzależniony od czasu.
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▪ Licznik: interwał konserwacji jest uzależniony od liczby przełączeń.
▪ Czas i licznik: interwał konserwacji jest uzależniony od czasu i liczby przełączeń. Pierwsza osiągnięta granica wywołuje zdarzenie.
Liczba przełączeń
Za pomocą tego parametru można ustalić stan licznika przełączeń, przy którym urządzenie ma wysłać komunikat o zdarzeniu.
Czas trwania
Za pomocą parametru można ustawić, jak długo ma trwać ten interwał. W
zależności od wartości tego parametru urządzenie oblicza aktualny postęp
konserwacji.
Data następnej konserwacji
Za pomocą parametru można ustalić docelowy termin następnej konserwacji. W zależności od wartości tego parametru urządzenie oblicza aktualny
postęp konserwacji.
Zdarzenie (żółte)
Za pomocą tego parametru można ustawić, po jakim postępie konserwacji
(w procentach) urządzenie ma wysłać komunikat o zdarzeniu (żółty).
8.5.9.2 Ustawianie interwału czasowego operatora dla konserwacji
transformatora
Można zdefiniować własny interwał konserwacji dla transformatora. Interwał
zależy od czasu. Po osiągnięciu granicy (100%) urządzenie wygeneruje komunikat o zdarzeniu (czerwony).
Ustawienia

Parametr

Konserwa...ora

Nazwa

Wartość

Aktywacja interwału

Wył.

Czas trwania

1.0 a

Data następnej konserwacji

17.09.2066 23:59:21

Zdarzenie (żółty)

90.0 %

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

04.02.2020 11:14

Ustawienia

Rysunek 328: Konserwacja: operator transformatora
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1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Parametry > Część czynna > Konserwacja: operator transformatora.
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw żądany parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Aktywacja interwału
Za pomocą tego parametru można aktywować lub dezaktywować interwał.
Czas trwania
Za pomocą parametru można ustawić, jak długo ma trwać ten interwał. W
zależności od wartości tego parametru urządzenie oblicza aktualny postęp
konserwacji.
Data następnej konserwacji
Za pomocą parametru można ustalić docelowy termin następnej konserwacji. W zależności od wartości tego parametru urządzenie oblicza aktualny
postęp konserwacji.
Zdarzenie (żółte)
Za pomocą tego parametru można ustawić, po jakim postępie konserwacji
(w procentach) urządzenie ma wysłać komunikat o zdarzeniu (żółty).
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8.5.9.3 Wykonywanie i potwierdzanie konserwacji
Wykonanie konserwacji można potwierdzić na urządzeniu i w ten sposób
zresetować interwał czasowy konserwacji. W zależności od typu konserwacji
można wprowadzić następujące parametry konserwacji:
Wartość

Opis

Data

Data konserwacji.

Licznik przełączeń

Stan licznika przełączeń w chwili konserwacji.
Można wprowadzić aktualny stan licznika lub mniejszy
stan licznika.

Zużycie styków (tylko
OILTAP®)
▪ SKA
▪ SKB
▪ WK1A
▪ WK1B
▪ WK2A
▪ WK2B

Suma zużycia styku stałego i ruchomego.
W przypadku zmierzenia stopnia zużycia styków podczas
konserwacji i dalszego wykorzystywania styków w pierwotnej pozycji należy wprowadzić zmierzone wartości i
potwierdzić zapytanie „Styki zamienione/wymienione“, wybierając odpowiedź „Nie“. W ten sposób system monitorujący zoptymalizuje swój model obliczeniowy i przyszła kalkulacja stopnia zużycia styków będzie bardziej precyzyjna.
W przypadku zamiany (inna pozycja) lub wymiany styków
należy podać stopień zużycia zamontowanych styków (w
nowych stykach 0,000 mm) i potwierdzić pytanie „Styki
zamienione/wymienione“, wybierając odpowiedź „Tak“.

Tabela 146: Parametry konserwacji
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Określanie stopnia zużycia styków (tylko OILTAP®)
Wprowadzana grubość zużycia jest sumą zużycia ruchomej i stałej części
styku.

Rysunek 329: Określanie stopnia zużycia styków

1 Styk stały

y1 Grubość zużytej powłoki styku
(styk stały)

2 Styk ruchomy

x2 Grubość powłoki styku w stanie
nowym (styk ruchomy)

x1 Grubość powłoki styku w stanie
nowym (styk stały)

y2 Grubość zużytej powłoki styku
(styk ruchomy)

Wprowadzana grubość zużycia z jest określana w następujący sposób:
z = x1 - y1 + x2 - y2
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Potwierdzanie konserwacji
Aby potwierdzić konserwację, należy postępować w następujący sposób:
1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Asystent konserwacji.

Rysunek 330: Asystent konserwacji

2. Wybrać czynności konserwacyjne wymagające potwierdzenia.
3. Wybrać przycisk ekranowy Dalej.
4. Wprowadzić parametry konserwacji.

Rysunek 331: Wykonywanie i potwierdzanie konserwacji

5. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmienione parametry.
6. Opcjonalnie: pojawi się pytanie, czy styki zostały zamienione lub wymienione. Wybrać Tak lub Nie, aby potwierdzić zapytanie.
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8.5.9.4 Wyświetlanie przeglądu konserwacji
Na przeglądzie konserwacji jest widoczny postęp poszczególnych interwałów czasowych konserwacji. Dodatkowo można zobaczyć wartości graniczne
dla komunikatów o zdarzeniach „żółty“ i „czerwony“. Dla interwałów czasowych konserwacji podobciążeniowego przełącznika zaczepów urządzenie
prognozuje datę kolejnej konserwacji na podstawie zarejestrowanych danych eksploatacyjnych. Data ta jest wyświetlana dopiero po zarejestrowaniu
dostatecznie dużej liczby danych eksploatacyjnych.
Po dezaktywacji interwału czasowego konserwacji „Konserwacja operatora
dla OLTC“ lub „Konserwacja operatora dla transformatora“ interwał czasowy
zostanie wyszarzony w przeglądzie konserwacji.

Rysunek 332: Przegląd konserwacji

► Wybierz punkt menu Informacje > System > Konserwacja.
8.5.9.5 Wyświetlanie dziennika konserwacji
W dzienniku konserwacji są wyświetlane wszystkie wykonane czynności
konserwacyjne. Wpisy są generowane automatycznie w przypadku przeprowadzania konserwacji przy użyciu asystenta konserwacji. Dodatkowo można
dodawać własne wpisy.
W dzienniku konserwacji są wyświetlane następujące informacje:
▪ Czas konserwacji
▪ Typ konserwacji
▪ Opis
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Rysunek 333: Dziennik konserwacji

Aby wywołać dziennik konserwacji, należy postępować w następujący sposób:
► Wybierz punkt menu Ustawienia > Dziennik konserwacji.
Edycja wpisu w dzienniku konserwacji
W razie potrzeby istnieje możliwość edycji wpisów w dzienniku konserwacji.

Rysunek 334: Edycja wpisu w dzienniku konserwacji

Aby dokonać edycji wpisu w dzienniku konserwacji, należy postępować w
następujący sposób:
1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Dziennik konserwacji.
2. Wybierz przycisk ekranowy
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Tworzenie wpisu w dzienniku konserwacji
Aby utworzyć wpis w dzienniku konserwacji bez korzystania z asystenta konserwacji, należy postępować w następujący sposób:
1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Dziennik konserwacji.
2. Wybierz przycisk ekranowy Nowy wpis.
3. Wprowadź dane konserwacji.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać wpis.
Usuwanie wpisu z dziennika konserwacji
W razie potrzeby istnieje możliwość usunięcia wpisów z dziennika konserwacji. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:
1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Dziennik konserwacji.
2. Wybierz przycisk ekranowy

, aby usunąć wpis.

8.5.9.6 Ukrywanie zdarzenia konserwacji
Funkcja ta umożliwia ukrywanie komunikatów o zdarzeniach dotyczących
konserwacji, których wartość graniczna została osiągnięta, przez określoną
liczbę przełączeń podobciążeniowego przełącznika zaczepów. W przypadku
zatwierdzenia zdarzenia konserwacji bez wykonania konserwacji urządzenie
ponownie zgłosi komunikat o zdarzeniu po ustawionej liczbie przełączeń podobciążeniowego przełącznika zaczepów.
Ustawienia

Parametr

Zdarzeni...cji

Nazwa

Wartość

Zdarzenie konserw. ukryw. transf.

1

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

04.02.2020 11:14

Ustawienia

Rysunek 335: Ukrywanie zdarzenia konserwacji

1. Wybrać punkt menuUstawienia > Parametry > Część czynna > Zdarzenia konserwacji lub Ustawienia > Parametry > Podobciążeniowy przełącznik zaczepów > Zdarzenia konserwacji.
2. Wybrać żądany parametr.
3. Ustawić parametr.
4. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
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8.5.10 Monitorowanie momentu obrotowego (opcjonalnie)
Funkcja monitorowania momentu obrotowego służy do monitorowania momentu obrotowego podobciążeniowego przełącznika zaczepów. Dla momentu obrotowego w całym przebiegu przełączania są zdefiniowane różne wartości graniczne, których przekroczenie wywołuje odpowiedni komunikat o
zdarzeniu w systemie monitorującym.
Monitorowanie momentu obrotowego należy stosować tylko dla fabrycznie
skalibrowanego podobciążeniowego przełącznika zaczepów i napędu silnikowego. Jeżeli monitorowanie momentu obrotowego ma być stosowane dla
innego podobciążeniowego przełącznika zaczepów, należy skontaktować
się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
8.5.10.1 Zakresy przełączania (okno) M1...M8
Przebieg momentu obrotowego jest dzielony w zależności od podobciążeniowego przełącznika zaczepów i rodzaju przełączania na maksymalnie 8
obszarów, tak zwanych okien (M1...M8). Te obszary opisują poszczególne
kroki przełączania wykonywane przez podobciążeniowy przełącznik zaczepów podczas przełączania.

Rysunek 336: Przebieg momentu obrotowego przełączania zmieniacza z podziałem na 8 obszarów przełączania (M1...M8)

8.5.10.2 Rodzaje przełączania
System monitorujący rozróżnia następujące rodzaje przełączania:
▪ Przełączanie zmieniacza: zmieniacz przełącza się również w tym przełączeniu.
▪ Mały krok przełączania: przełączanie wybieraka, przy którym odległość
między stałymi stykami wybieraka stosowanymi dla tego przełączania jest
mała.
▪ Średni krok przełączania: przełączanie wybieraka, przy którym odległość
między stałymi stykami wybieraka stosowanymi dla tego przełączania jest
średnio duża.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 PL

ETOS®

431

8 Eksploatacja

▪ Duży krok przełączania: przełączanie wybieraka, przy którym odległość
między stałymi stykami wybieraka stosowanymi dla tego przełączania jest
duża.
▪ Przełączanie odwrotne: przełączanie wykonywane w kierunku przeciwnym do ostatniego przełączania, przy którym wybierak nie jest aktywowany.
8.5.10.3 Wartości graniczne
System monitorujący nadzoruje przebieg przełączania w poniższych granicach:
▪ Wartość graniczna > (M1...M8 >)
▪ Wartość graniczna >> (M1...M8 >>)
▪ Maksymalnie dozwolony moment obrotowy podobciążeniowego przełącznika zaczepów (Md,max)
Wartość graniczna > i wartość graniczna >>
Dla każdego obszaru przełączania (okno M1...M8) są zdefiniowane zawsze
2 wartości graniczne (> i >>). Te wartości graniczne zależą od przełącznika
zaczepów, rodzaju przełączania i aktualnie zmierzonych temperatur oleju
przełącznika mocy i transformatora.
Po zakończeniu przełączania system monitorujący sprawdza krzywą momentu obrotowego pod kątem zdefiniowanych wartości granicznych. Jeżeli
wartość graniczna została przekroczona, system monitorujący generuje odpowiedni komunikat o zdarzeniu. W zależności od konfiguracji urządzenia po
przekroczeniu wartości granicznej >> blokowane są kolejne przełączenia zaczepów. W takiej sytuacji zostaje wywołane zdarzenie Blokada aktywna. Aby
zatrzymać wyświetlanie zdarzeń i usunąć związaną z tym blokadę, należy
zatwierdzić zdarzenia.
Maksymalnie dozwolony moment obrotowy podobciążeniowego
przełącznika zaczepów (Md,max)
Podczas przełączania monitorowany jest maksymalnie dozwolony moment
obrotowy podobciążeniowego przełącznika zaczepów. Ma to na celu uniknięcie uszkodzenia mechanicznego podobciążeniowego przełącznika zaczepów. Jeżeli wartość graniczna dla maksymalnie dozwolonego momentu obrotowego podobciążeniowego przełącznika zaczepów zostanie przekroczona, system monitorujący załączy wyłącznik ochronny silnika Q1. Ponadto
system monitorujący wywoła zdarzenie Wartość graniczna Md-Maks przekroczona. W przypadku przełączania zmieniacza w oknach M3...M5 nie następuje załączenie wyłącznika ochronnego silnika Q1.
Po załączeniu wyłącznika ochronnego silnika system monitorujący otrzymuje
odpowiedni sygnał z napędu silnikowego. Następnie system monitorujący
wywołuje zdarzenie Zadziałał wyłącznik ochronny silnika..
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Wyłącznik ochronny silnika można włączyć ponownie dopiero po zatwierdzeniu zdarzenia Zadziałał wyłącznik ochronny silnika.. Przestrzegać wskazówek usuwania usterek w instrukcji eksploatacji napędu silnikowego.

8.5.10.4 Urządzenie nadzorujące przełączanie zaczepów
Urządzenie nadzorujące przełączanie zaczepów służy do nadzorowania
układu napędowego między podobciążeniowymi przełącznikami zaczepów a
napędem silnikowym oraz do nadzorowania prawidłowego przełączania
przełącznika mocy. Nadzorowanie przełączania zaczepów jest wykonywane
również po aktywowaniu napędu silnikowego korbą ręczną.
Jeżeli podobciążeniowy przełącznik zaczepów jest wyposażony w urządzenie nadzorujące przełączanie zaczepów, system monitorujący wykorzystuje
status styków monitorowania S80 i S81 do poniższych analiz:
▪ Jeżeli obydwa styki monitorowania zgłaszają stan „WYŁ.“ (nie występuje
sygnał) i nie jest wykonywane przełączanie, system monitorujący wywoła
zdarzenie Obydwa styki urządzenia nadzorującego WYŁ.
▪ Jeżeli obydwa styki monitorowania zgłaszają stan „WŁ.“ (występuje sygnał) i nie jest wykonywane przełączanie, system monitorujący wywoła
zdarzenie Obydwa styki urządzenia nadzorującego WŁ.
▪ Jeżeli wykonano przełączenie i nie nastąpiła zmiana sygnałów styków
monitorowania (np. z 1 na 2), system monitorujący wywoła zdarzenie
Przełączanie zaczepów bez przełączania mocy.
▪ Monitorowanie, czy urządzenie nadzorujące przełączanie zaczepów jest
prawidłowo podłączone i czy czujnik pozycji jest prawidłowo skalibrowany.
W przeciwnym razie system monitorujący wywoła zdarzenie Błąd okablowania urządzenia nadzorującego przełączanie zaczepów.
▪ Jeżeli sygnał styku monitorowania podczas przełączania zaczepów zmieni stan z „WŁ.” na „WYŁ.”, to miejsce na krzywej momentu obrotowego
zostanie oznaczone pionową kreską. W ten sposób przedstawia się wykonany skok przełącznika mocy.
▪ Monitorowanie skoku przełącznika mocy. Jeżeli skok przełącznika mocy
nie nastąpi w odpowiednim czasie, system monitorujący wywoła komunikat o zdarzeniu OLTC i MD niedostatecznie wyśrodkowane.
▪ W przypadku zestawów podobciążeniowych przełączników zaczepów lub
połączeń podobciążeniowych przełączników zaczepów (wersje wielokolumnowe) system monitorujący nadzoruje synchroniczne przełączanie podobciążeniowych przełączników zaczepów. Jeżeli synchronizacja nie jest
dostateczna, system monitorujący wywoła zdarzenie Niedostateczna synchronizacja OLTC.
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8.5.10.5 Oceniane i nieoceniane przełączania zaczepów
System monitorujący rozróżnia oceniane i nieoceniane przełączania zaczepów. Przełączenie zaczepów jest traktowane jako oceniane, jeżeli rozpoznany został skok przełącznika mocy i można było sprawdzić granice momentu
obrotowego. W przypadku nieocenianego przełączenia zaczepów granice
momentu obrotowego M1...M8 >/>> nie są sprawdzane.
W przypadku ocenianych i nieocenianych przełączeń zaczepów cała krzywa
momentu obrotowego jest zapisywana w bazie danych.
W poniższych przypadkach przełączanie zaczepów nie jest oceniane:
▪ napięcie silnika, prąd silnika lub częstotliwość silnika znajdują się poza
dozwolonym zakresem.
▪ Zarejestrowane temperatury znajdują się poza dozwolonym zakresem.
▪ Nieprawidłowy sygnał enkodera
▪ Nie rozpoznano skoku przełącznika mocy. W przypadku podobciążeniowych przełączników zaczepów z urządzeniem nadzorującym przełączanie
zaczepów nie nastąpiła zmiana styków monitorowania przełączania i wywołane zostaje zdarzenie Przełączanie zaczepów bez przełączania mocy.
W przypadku przełączników zaczepów bez urządzenia nadzorującego
przełączanie zaczepów skok przełącznika mocy jest ustalany na podstawie krzywej momentu obrotowego. Jeżeli nie będzie można prawidłowo
ustalić skoku przełącznika mocy, przełączanie również nie zostanie ocenione.
▪ W przypadku zastosowań wielokolumnowych: błąd synchronizacji.
Moment obrotowy zostaje sprawdzony pod kątem maksymalnie dozwolonego momentu obrotowego silnika (Md,max), jeżeli nie rozpoznano skoku przełącznika mocy.

8.5.10.6 Wyświetlanie monitorowania momentu obrotowego
Można wyświetlić przebieg momentu obrotowego dla każdego przełączenia
zaczepu. Na ekranie przeglądu są wyświetlane następujące informacje dla
każdego przełączenia zaczepów:
▪ Rodzaj przełączania
▪ Kierunek przełączania (od pozycji do pozycji)
▪ Temperatura otoczenia
▪ Czas przełączenia zaczepów
▪ Komunikat o zdarzeniu
– Niebieski: oceniane przełączenie zaczepów bez przekroczenia wartości
granicznej
– Żółty: oceniane przełączenie zaczepów z przekroczeniem wartości granicznej >
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– Czerwony: oceniane przełączenie zaczepów z przekroczeniem wartości
granicznej >>
– Szary: nieoceniane przełączenie zaczepów
W polu wyboru można filtrować żądane rodzaje przełączania. W nagłówku
tabeli można sortować wyświetlanie zgodnie z żądaną kolumną rosnąco lub
malejąco.

Rysunek 337: Przegląd monitorowania momentu obrotowego

► Wybierz punkt menu Informacje > Podobciążeniowy przełącznik zaczepów > Monitorowanie momentu obrotowego.
Wyświetlanie przebiegu momentu obrotowego
Można wyświetlić przebieg momentu obrotowego dla każdego zarejestrowanego przełączenia zaczepu. Dla każdego obszaru przełączania (M1...M8)
wyświetlają się wartości graniczne > i >> oraz czas skoku przełącznika mocy
(linia pionowa).

Rysunek 338: Przebieg momentu obrotowego
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W celu porównania można wybrać kilka przebiegów momentu obrotowego
(maks. 10 przebiegów momentu obrotowego na wyświetlaczu urządzenia;
maks. 100 przebiegów momentu obrotowego za pośrednictwem wizualizacji
internetowej na komputerze). W przypadku wyboru kilku przebiegów momentu obrotowego różnych rodzajów przełączania wartości graniczne nie są
wyświetlane.
Po wywołaniu przebiegu momentu obrotowego dane monitorowania momentu obrotowego są tymczasowo zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki. Po powrocie z przebiegu momentu obrotowego do przeglądu momentu obrotowego dane są wczytywane z pamięci podręcznej przeglądarki.
Wykonane w międzyczasie przełączenia zaczepów nie zostaną w takiej sytuacji wyświetlone w przeglądzie. Aby usunąć dane z pamięci podręcznej
przeglądarki, należy wybrać przycisk ekranowy Home, a następnie ponownie wywołać monitorowanie momentu obrotowego.

Rysunek 339: Porównanie przebiegów momentu obrotowego

1. Wybierz punkt menu Informacje > Podobciążeniowy przełącznik zaczepów > Monitorowanie momentu obrotowego.
2. Wybrać żądane przełączenia zaczepów.
3. Wybrać przycisk ekranowy Wyświetl.

8.5.11 Przeprowadzanie testu przełączania zaczepów
Aby zakończyć uruchamianie systemu monitorującego, należy przeprowadzić testy przełączania zaczepów. W tym celu można aktywować tryb „Testy
przełączania zaczepów”. W tym trybie nie jest uwzględniane zużycie i koksowanie wynikające z przeprowadzonych przełączeń, a monitorowanie interwału przełączania jest dezaktywowane. Dopóki ten tryb jest aktywny, urządzenie zgłasza zdarzenie Test przełączania zaczepów aktywny.
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Tryb „Test przełączania zaczepów“ zostaje dezaktywowany automatycznie w
następujących sytuacjach:
▪ 8 godzin po aktywacji trybu.
▪ Gdy urządzenie jest ponownie uruchamiane.

Rysunek 340: Test przełączania zaczepów

Aby aktywować tryb Test przełączania zaczepów, należy postępować w następujący sposób:
1. Wybrać punkt menu Ustawienia >Test przełączania zaczepów.
2. Wybrać przycisk ekranowy Aktywacja.
ð Tryb Test przełączania zaczepów jest aktywny.
3. Po zakończeniu testu przełączania zaczepów wybrać przycisk ekranowy
Dezaktywacja, aby zakończyć tryb Test przełączania zaczepów.
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8.5.12 Wibroakustyczne monitorowanie podobciążeniowego
przełącznika zaczepów (VAM)
8.5.12.1 Ustawianie instrukcji aktualizacji VAM
Instrukcja aktualizacji umożliwia ustalenie, które przełączenia będą rejestrowane i analizowane. Można wybrać następujące opcje:
Opcja

Opis

Ocena i aktualizacja
statystyki

Przełączenie zaczepu jest rejestrowane, sprawdzane pod
kątem prawidłowości i oceniane.
Aktualizacja statystyki zapewnia samouczenie się żółtej
krzywej wartości granicznej (krzywa obwiedniowa).

Brak aktualizacji staty- Przełączenie zaczepu jest rejestrowane, sprawdzane pod
styki
kątem prawidłowości i oceniane.
Nie ma miejsca aktualizacja statystyki.
Jeżeli wcześniej zaprogramowano krzywą wartości granicznej, mogą i tak wystąpić naruszenia wartości granicznej.
W razie wątpliwości należy się skonsultować z Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Brak oceny

Zapis przełączenia zaczepu nie jest analizowany ani oceniany.

Wskazanie analizy VAM nie pokazuje żadnych informacji dla tego przełączania.
Tabela 147: Instrukcja aktualizacji VAM

Rysunek 341: Instrukcja aktualizacji VAM

1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Instrukcja aktualizacji VAM.
2. Wybrać żądaną pozycję zaczepu, a w przypadku zastosowania wielokolumnowego żądaną kolumnę podobciążeniowego przełącznika zaczepów
(A, B lub C).
3. Ustawić parametr.
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4. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
8.5.12.2 Wyświetlanie analizy VAM
Dla każdego zarejestrowanego przełączenia są przekazywane następujące
informacje:
▪ Rodzaj przełączania
▪ Pozycja rozpoczęcia i zakończenia przełączania
▪ Moment przełączenia
▪ Stan

Rysunek 342: Analiza VAM

► Wybrać punkt menu Informacje > Podobciążeniowy przełącznik zaczepów > Analiza VAM.
Rodzaj przełączania
System monitorujący rozróżnia następujące rodzaje przełączania:
▪ Przełączanie zmieniacza: zmieniacz przełącza się również w tym przełączeniu.
▪ Mały krok przełączania: przełączanie wybieraka, przy którym odległość
między stałymi stykami wybieraka stosowanymi dla tego przełączania jest
mała.
▪ Średni krok przełączania: przełączanie wybieraka, przy którym odległość
między stałymi stykami wybieraka stosowanymi dla tego przełączania jest
średnio duża.
▪ Duży krok przełączania: przełączanie wybieraka, przy którym odległość
między stałymi stykami wybieraka stosowanymi dla tego przełączania jest
duża.
▪ Przełączanie odwrotne: przełączanie wykonywane w kierunku przeciwnym do ostatniego przełączania, przy którym wybierak nie jest aktywowany.
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Informacje o stanie
Kod koloru

Znaczenie

niebieski

Brak nieprawidłowości: kryteria prawidłowości i wartości graniczne
są zachowane

żółty

Wartość graniczna została naruszona

szary

Nie udało się przeprowadzić analizy

Możliwości filtrowania
Za pomocą menu rozwijanego można ograniczyć wybór do przełączeń zaczepów o określonym rodzaju przełączania lub określonej właściwości:
▪ Wybór według rodzaju przełączania:
– Przełączanie zmieniacza
– Mały, średni lub duży krok przełączeniowy
– Przełączanie odwrotne
▪ Wybór według właściwości:
– Wszystkie
– Oznakowane
– Ocena OK
– Anomalia
– Brak oceny
Widok wybranych przełączeń zaczepów
Aby wyświetlić w postaci krzywej poszczególne przełączenia zaczepów
z przynależnym sygnałem VAM i zapisaną wartością graniczną, należy wykonać poniższe czynności:
1. W pierwszej kolumnie przed przełączeniami zaczepów, które mają zostać
wyświetlone jako krzywa, należy postawić znak
. W wizualizacji
przez przeglądarkę internetową można wyświetlić maksymalnie 100 przełączeń. Na wyświetlaczu urządzenia można wyświetlić maksymalnie
10 przełączeń.
2. Wybrać przycisk ekranowy Wyświetl.
ð W zależności od liczby wybranych przełączeń zaczepów widok jest inny.
W przypadku wybrania więcej niż jednego przełączenia zaczepów ze względu na przejrzystość zrezygnowano z wyświetlania krzywych wartości granicznych:
Liczba wybranych przełączeń zaczepów
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Na poniższej ilustracji przedstawiono przykładową wizualizację poszczególnych przełączeń zaczepów:

Rysunek 343: Widok przełączania zaczepu

Na poniższej ilustracji przedstawiono przykładowy widok kilku wybranych
jednocześnie przełączeń zaczepów:

Rysunek 344: Widok kilku przełączeń

Jeżeli do wizualizacji wybrano kilka przełączeń, to w widoku można ukryć lub
wyświetlić poszczególne przełączenia przez kliknięcie legendy.
W przypadku stosowania wizualizacji internetowej ISM™ Intuitive Control
można powiększyć obszar sygnału. W tym celu należy przy wciśniętym lewym przycisku myszy rozciągnąć ramkę o żądany obszar. Aby wrócić do widoku podstawowego, należy kliknąć symbol
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8.5.12.3 Resetowanie VAM
W systemie monitorującym MSENSE® VAM w oprogramowaniu stosowany
jest samoprogramujący algorytm, który przybliża wartości graniczne z rosnącą liczbą przełączeń do wibroakustycznego przebiegu sygnału. Zapisana do
tego statystyka może być resetowana w tym oknie wskazań.
Resetowanie licznika
Pierwsza i druga anomalia w klastrze oceny są wyświetlane w analizie VAM
jako żółty komunikat dotyczący stanu. W przypadku trzeciej anomalii w klastrze oceny dodatkowo generowany jest komunikat o zdarzeniu. Komunikat
o zdarzeniu jest przesyłany do podłączonego systemu SCADA.
Po wybraniu opcji „Licznik” resetowane są liczniki, które prowadzą do wyzwolenia zdarzeń dla oceny wibroakustycznej. Zaprogramowana statystyka
zostaje zachowana.
Resetowanie statystyki
Zapisana statystyka służy między innymi do wyświetlania zaprogramowanej
wartości granicznej (żółta krzywa).
Poprzez wybór opcji „Statystyka” resetuje się jednocześnie zaprogramowaną statystykę i liczniki oceny sygnałów wibroakustycznych.
1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Resetowanie VAM.
2. Wybrać żądaną opcję.
3. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj, aby zresetować wartości.

8.5.13 Dane OLTC
W tym menu można dokonywać ustawień dotyczących podobciążeniowego
przełącznika zaczepów (OLTC).
Ustawienia

Parametr

Dane OLTC

Nazwa

Wartość

Komun. o poz. zaczepu (analog.)

Wartość surowa

Komun. o poz. zaczepu (analog.) 2

Wartość surowa

Komun. o poz. zaczepu (analog.) 3

Wartość surowa

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

14.04.2020 14:22

Ustawienia

Rysunek 345: Dane OLTC
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1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametry > Podobciążeniowy przełącznik zaczepów > Dane OLTC.
2. Wybrać żądany parametr.
3. Ustawić żądany parametr.
4. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Numer seryjny OLTC-A/B/C
Tym parametrem można ustawiać numer seryjny podobciążeniowego przełącznika zaczepów.
W przypadku zastosowań wielokolumnowych można wprowadzić dla każdego podobciążeniowego przełącznika zaczepów własny numer seryjny.

8.5.13.1 Ustawienie komunikatu o pozycji zaczepu (opcja)
Jeżeli pozycję zaczepu podobciążeniowego przełącznika zaczepów wprowadza się przez wyjście analogowe albo wyjścia cyfrowe (BCD, Gray itp.),
można ustawić, czy urządzenie ma stosować wartość surową czy wartość
dostosowaną dla systemu sterowania zgodnie z Tabelą pozycji zaczepów
[►Sekcja 8.5.5, Strona 418]. Takie ustawienie można wykorzystywać do tego, aby pozycji przejściowych podobciążeniowego przełącznika zaczepów
nie zgłaszać jako własnej pozycji zaczepu.
Jeżeli pozycja zaczepu jest wyprowadzana wielokrotnie, można ustawiać tę
procedurę oddzielnie dla każdego wyjścia.
Ustawienia

Parametr

Dane OLTC

Nazwa

Wartość

Komun. o poz. zaczepu (analog.)

Wartość surowa

Komun. o poz. zaczepu (analog.) 2

Wartość surowa

Komun. o poz. zaczepu (analog.) 3

Wartość surowa

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

14.04.2020 14:22

Ustawienia

Rysunek 346: Dane OLTC (przykład z 3-krotnym komunikatem o pozycji zaczepu przez wyjścia
analogowe)
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1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametry > Podobciążeniowy przełącznik zaczepów > Dane OLTC.
2. Wybrać żądany parametr.
3. Ustawić żądany parametr.
4. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Komunikat o pozycji zaczepu (analogowo)
Za pomocą tego parametru można ustawić, którego zakresu wartości z tabeli
pozycji zaczepów ma użyć urządzenie dla komunikatu pozycji zaczepu
przez wyjście analogowe.
W przypadku przestawienia tego parametru należy się upewnić, że konfigurowany Zakres wartości wyjścia analogowego [►Sekcja 8.1.15, Strona 250]
jest zgodny z zakresem wartości z Tabeli pozycji zaczepu [►Sekcja 8.5.5,
Strona 418]. W przeciwnym wypadku pozycja zaczepu nie będzie zgłaszana poprawnie.
Komunikat o pozycji zaczepu BCD
Za pomocą tego parametru można ustawić, jakiego zakresu wartości z tabeli
pozycji zaczepów urządzenie ma użyć dla komunikatu o pozycji zaczepu
przez wyjścia cyfrowe (BCD).
Blokada prądu włączenia
Ten parametr może być ustawiany tylko przez serwis techniczny Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Przy użyciu tego parametru można ustawić czas trwania blokady przełączania zaczepów po włączeniu wyłącznika automatycznego. Służy to ochronie
podobciążeniowego przełącznika zaczepów przed uszkodzeniem wskutek
przełączeń w czasie działania prądu włączenia.
Maksymalna dozwolona temperatura robocza OLTC
Ten parametr może być ustawiany tylko przez serwis techniczny Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Przy użyciu tego parametru można ustawić górną granicę dozwolonej temperatury roboczej podobciążeniowego przełącznika zaczepów. Jeśli temperatura robocza jest wyższa od ustawionej wartości granicznej, przełączenia
zaczepów są blokowane. Histereza wyłączenia wynosi 2 kelwiny.
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Minimalna dozwolona temperatura robocza OLTC
Ten parametr może być ustawiany tylko przez serwis techniczny Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Przy użyciu tego parametru można ustawić dolną granicę dozwolonej temperatury roboczej podobciążeniowego przełącznika zaczepów. Jeśli temperatura robocza jest niższa od ustawionej wartości granicznej, przełączenia
zaczepów są blokowane. Histereza wyłączenia wynosi 2 kelwiny.
8.5.13.2 Czas oczek. przełącz. zacz.
Ten parametr może być ustawiany tylko przez serwis techniczny Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Ten parametr umożliwia ustawienie czasu oczekiwania między 2 następującymi po sobie przełączeniami zaczepów. Zadaniem tej funkcji jest zapobieganie przegrzewaniu się podobciążeniowego przełącznika zaczepów wskutek częstego przełączania zaczepów.
8.5.13.3 Ustawianie komunikatu ostrzegawczego dotyczącego temperatury
roboczej podobciążeniowego przełącznika zaczepów
W celu monitorowania temperatury roboczej podobciążeniowego przełącznika zaczepów można ustawić dwie wartości graniczne. Gdy temperatura robocza wzrośnie powyżej górnej wartości granicznej lub spadnie poniżej dolnej wartości granicznej, urządzenie generuje komunikat o zdarzeniu.
Zdarzenia
Nr.

Zdarzenie

Opis

3405

Ostrzeżenie temperatu- Temperatura robocza OLTC przekroczyła warra robocza OLTC
tość graniczną dla ostrzeżenia.

Tabela 148: Zdarzenia

Cyfrowe wejścia i wyjścia
Nazwa

Opis

O: Ostrz. temp. OLTC

Temperatura robocza OLTC przekroczyła wartość graniczną dla ostrzeżenia.

Tabela 149: Cyfrowe wejścia (I) i wyjścia (O)

Górna granica — ostrzeżenie dotyczące temperatury OLTC
Za pomocą tego parametru można ustawić górną wartość graniczną komunikatu ostrzegawczego dotyczącego temperatury roboczej podobciążeniowego przełącznika zaczepów. Histereza wyłączenia wynosi 2 kelwiny.
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Dolna granica — ostrzeżenie dotyczące temperatury OLTC
Za pomocą tego parametru można ustawić dolną wartość graniczną komunikatu ostrzegawczego dotyczącego temperatury roboczej podobciążeniowego przełącznika zaczepów. Histereza wyłączenia wynosi 2 kelwiny.

8.5.14 Wyświetlanie charakterystyk mocy
Istnieje możliwość wyświetlenia zarejestrowanych charakterystyk mocy napędu silnikowego dla ostatnich 1000 przełączeń zaczepów. Wyświetlone zostaną następujące dane:
▪ Pozycja zaczepu
▪ Moc czynna napędu silnikowego
▪ Wartość graniczna mocy czynnej
Informacje

Charakterys...ocy

500

14

400

14

300

14

200

14

100

13

Home

Data

13:36:33

Godzina

14 > 13

Pozycja zacze

Zdarzenia

Pozycja zaczepu

Pm[W]

20.01.2020

P_silnik

Informacje

Próg
0

13

Pozycja zaczep

Rejestrator
5 / 1000

PL

CHANGE

REBOOT

admin

03.02.2020 08:09

Ustawienia

Rysunek 347: Wyświetlanie charakterystyk mocy

► Otwórz punkt menu Informacje > Podobciążeniowy przełącznik zaczepów > Charakterystyki mocy.

8.5.15 Monitorowanie objętości gazu przekaźnika Buchholza (OLTC)
W przypadku rejestrowania objętości gazu przekaźnika Buchholza podobciążeniowego przełącznika zaczepów można ustawić 2 wartości graniczne dla
objętości gazu. Przy wielokolumnowej wersji podobciążeniowego przełączni-
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ka zaczepów można ustawić 2 wartości graniczne dla każdej kolumny. Jeżeli
zmierzona objętość gazu jest większa od wartości granicznej > lub >>, urządzenie wygeneruje komunikat o zdarzeniu.
Ustawienia

Parametr

Przekaźn...lza

>
Objętość gazu OLTC

Home

0.3 l

0.4 l

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

04.02.2020 11:14

Ustawienia

Rysunek 348: Wartości graniczne dla objętości gazu przekaźnika Buchholza podobciążeniowego przełącznika zaczepów

1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametry > Podobciążeniowy przełącznik zaczepów > Przekaźnik Buchholza.
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw żądany parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.

8.5.16 Monitorowanie ciśnienia oleju (podobciążeniowy przełącznik
zaczepów)
W przypadku rejestrowania ciśnienia oleju podobciążeniowego przełącznika
zaczepów przez nadciśnieniowe urządzenie zabezpieczające (PRD), można
ustawić 2 wartości graniczne. Przy wielokolumnowej wersji podobciążenio-
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wego przełącznika zaczepów można ustawić 2 wartości graniczne dla każdej kolumny. Jeżeli zmierzone ciśnienie oleju jest większe od wartości granicznej > lub >>, urządzenie wygeneruje komunikat o zdarzeniu.
Ustawienia

Parametr

Nadciśni...zp.

>
Ciśnienie oleju OLTC

Home

15 kPa

20 kPa

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

04.02.2020 11:14

Ustawienia

Rysunek 349: Wartości graniczne dla ciśnienia oleju podobciążeniowego przełącznika zaczepów

1. Wybrać kolejno z menu Ustawienia > Parametry > Podobciążeniowy
przełącznik zaczepów > Nadciśnieniowe urządzenie zabezpieczające.
2. Wybrać żądany parametr.
3. Ustawić żądany parametr.
4. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.

8.5.17 Sterowanie filtrem oleju
Jeśli dane urządzenie posiada opcjonalną funkcję „Sterowanie filtrem oleju”,
sterowanie filtrem oleju odbywa się przez podzespoły ISM urządzenia. W zależności od konfiguracji urządzenie może sterować nawet 3 filtrami oleju.
Poniższe ustawienia obowiązują zawsze dla wszystkich filtrów oleju w takim
samym zakresie.
Możliwe są następujące tryby pracy:
▪ Tryb normalny: w normalnym trybie pracy urządzenie włącza pompę filtra
oleju automatycznie po każdym przełączeniu zaczepów. W zależności od
typu podobciążeniowego przełącznika zaczepów urządzenie wyłącza
pompę po upływie zdefiniowanego czasu:
– OILTAP® V/M/MS: 30 minut
– OILTAP® R/RM/T: 60 minut
– OILTAP® G: 90 minut
▪ Tryb chłodzenia (opcjonalny): przy temperaturach oleju poniżej 0°C urządzenie automatycznie włącza pompę filtra oleju. Gdy olej osiągnie temperaturę 5°C, urządzenie ponownie wyłącza pompę.
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▪ Tryb ze sterowaniem czasowym: dodatkowo do trybu normalnego można
ustawić maksymalnie 3 przedziały czasowe, w których urządzenie ma
włączać pompę filtra oleju.
▪ Tryb testowy: można go wybrać za pomocą łącznika uchylnego S30.
W trybie testowym urządzenie włącza pompę filtra oleju.
▪ Opcjonalnie dla VACUTAP® VR: układ chłodzenia oleju
Zdarzenia
Nr.

Zdarzenie

Opis

1165

Planowanie wymiany filtra ole- Zarejestrowano nadciśnienie w filtrze
ju
oleju, wkrótce będzie konieczna wymiana filtra oleju.

1166

Zarejestrowano nadciśnienie
w filtrze oleju, wkrótce będzie
konieczna wymiana filtra oleju.

Upewnić się, że zawór odcinajacy na
przewodzie powrotnym jest otwarty.
W przeciwnym razie wymienić wkrótce
wkład filtra. Jeśli nie można usunąć błędu, skontaktować się z serwisem technicznym Maschinenfabrik Reinhausen.

3370

Błąd sterowania filtra oleju

Zasilanie el. obwodu sterowania filtra
oleju zostało przerwane.

3371

Wył. ochr. silnika jedn. filtra
oleju 1

Zadziałał wyłącznik ochronny silnika
pompy jednostki filtra oleju 1.

3372

Wył. ochr. silnika jedn. filtra
oleju 2

Zadziałał wyłącznik ochronny silnika
pompy jednostki filtra oleju 2.

3373

Wył. ochr. silnika jedn. filtra
oleju 3

Zadziałał wyłącznik ochronny silnika
pompy jednostki filtra oleju 3.

3421

Tryb testowy filtra oleju

Tryb testowy filtra oleju został aktywowany.

3422

Tryb chłodzenia filtra oleju

Tryb chłodzenia filtra oleju został aktywowany.

3423

Filtr oleju włączony

Sygnał włączenia filtra oleju jest aktywny.

Tabela 150: Zdarzenia

Cyfrowe wejścia i wyjścia
Nazwa

Opis

O: Zasilanie filtr oleju

Komunikat, że obwód prądowy zasilania filtra oleju jest przerwany.

O: MSS 1 filtra oleju

Komunikat, że obwód prądowy zasilania pompy
oleju 1 jest przerwany.

O: MSS 2 filtra oleju

Komunikat, że obwód prądowy zasilania pompy
oleju 2 jest przerwany.

O: MSS 3 filtra oleju

Komunikat, że obwód prądowy zasilania pompy
oleju 3 jest przerwany.

I: Tr. testowy filtra oleju

Wejście aktywowania trybu testowego filtra oleju
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Nazwa

Opis

I: Tr. chłodz. filtra oleju

Wejście aktywowania trybu chłodzenia filtra oleju.

O: Filtr oleju WŁ. (ster.)

Wyjście aktywowania filtra oleju

O: Filtr oleju WŁ. (kom.)

Komunikat, że filtr oleju jest aktywowany.

O: Nadciśn. filtra oleju

Komunikat, że rozpoznano nadciśnienia w filtrze
oleju.

O: silnik pracuje

Sygnał uruchomienia zewnętrznego filtra oleju

Tabela 151: Cyfrowe wejścia (I) i wyjścia (O)

8.5.17.1 Ustawianie trybu ze sterowaniem czasowym
Pompa filtra oleju może być włączana wg ustawionego czasu. Możliwe jest
ustawienie czasu startu i końca dla maksymalnie 3 przedziałów czasowych.
Urządzenie włącza pompę w okresie między startem i końcem. To ustawienie nie ma wpływu na czas pracy pompy po przełączeniu zaczepów.

Start: 19:00

18:00

Koniec: 1:00

00:00

Start: 7:00 Koniec: 9:00

6:00

h

Rysunek 350: Tryb ze sterowaniem czasowym z 2 przedziałami czasowymi (przykład)

Przy ustawieniu tego samego czasu dla startu i końca zegar sterujący jest
nieaktywny.
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Ustawienia

Parametr

Filtr oleju

Nazwa

Wartość

Początek 1 zegara sterującego

00:00

Koniec 1 zegara sterującego

02:00

Początek 2 zegara sterującego

00:00

Koniec 2 zegara sterującego

00:00

Początek 3 zegara sterującego

00:00

Koniec 3 zegara sterującego

00:00

Czas eksploatacji

903600 s

Liczba uruchomień

251

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

13.12.2021 08:25

Ustawienia

Rysunek 351: Filtr oleju

1. Wybrać kolejno z menu Ustawienia > Parametry > Podobciążeniowy
przełącznik zaczepów > Filtr oleju.
2. Wybrać żądany parametr.
3. Ustawić żądany parametr.
4. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Zegar sterujący — start
Za pomocą tego parametru można ustawić czas, w którym urządzenie ma
włączyć pompę filtra oleju.
Zegar sterujący — koniec
Za pomocą tego parametru można ustawić czas, w którym urządzenie ma
wyłączyć pompę filtra oleju.
8.5.17.2 Ustawienie czasu eksploatacji i liczby uruchomień
Możliwe jest ustawienie czasu eksploatacji i liczby uruchomień filtra oleju.
Funkcję tę można wykorzystać do wyzerowania liczników po wykonaniu prac
konserwacyjnych (np. wymiana filtra oleju).
Podczas prac konserwacyjnych przy filtrze oleju nie następuje automatyczne zerowanie liczników.
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Ustawienia

Parametr

Filtr oleju

Nazwa

Wartość

Początek 1 zegara sterującego

00:00

Koniec 1 zegara sterującego

02:00

Początek 2 zegara sterującego

00:00

Koniec 2 zegara sterującego

00:00

Początek 3 zegara sterującego

00:00

Koniec 3 zegara sterującego

00:00

Czas eksploatacji

903600 s

Liczba uruchomień

251

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

13.12.2021 08:25

Ustawienia

Rysunek 352: Filtr oleju

1. Wybrać kolejno z menu Ustawienia > Parametry > Podobciążeniowy
przełącznik zaczepów > Filtr oleju.
2. Wybrać żądany parametr.
3. Ustawić żądany parametr.
4. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Czas eksploatacji
Za pomocą tego parametru można ustawić czas eksploatacji filtra oleju.
Liczba uruchomień
Za pomocą tego parametru można ustawić liczbę uruchomień filtra oleju.
8.5.17.3 Wyświetlanie statusu filtra oleju
Urządzenie pokazuje następujące informacje dotyczące statusu filtra oleju:
▪ Status (niebieski = filtr oleju aktywny, szary = filtr oleju nieaktywny)
▪ Tryb pracy
▪ Liczba uruchomień
▪ Czas eksploatacji
▪ Komunikat nadciśnienia w filtrze oleju
▪ Błąd sterowania filtra oleju (opcjonalnie)
▪ Wyłącznik ochronny silnika jednostki filtra 1/2/3 (opcjonalnie)
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Rysunek 353: Filtr oleju

► Wybrać kolejno z menu Informacje > Podobciąż. przełącz. zacz. > Filtr
oleju.

8.5.18 Wyświetlanie minimalnej i maksymalnej pozycji zaczepu
Możliwe jest wyświetlenie minimalnej i maksymalnej osiągniętej pozycji zaczepu wraz z czasem.

Rysunek 354: Minimalna i maksymalna pozycja zaczepu

1. Wywołać punkt menu Informacje > Podobciąż. przełącz. zacz. > Minim.
i maksym. pozycja zaczepu.
2. W razie potrzeby wybrać przycisk ekranowy Resetowanie, aby zresetować minimalne i maksymalne wartości.
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8.5.19 Komunikaty
Nazwa

Opis

O: Prz.impulsowy

Wyjście załącza się, gdy podobciążeniowy przełącznik zaczepów znajduje się w obszarze między jednostkami kroków przełączania (SSE)
17...30. Wyjście nie załącza się, gdy napęd silnikowy jest uruchamiany za pomocą korby ręcznej.

O: OLTC pracuje

Wyjście załącza się, gdy podobciążeniowy przełącznik zaczepów znajduje się w obszarze między jednostkami kroków przełączania (SSE)
4...29. Wyjście nie załącza się, gdy napęd silnikowy jest uruchamiany za pomocą korby ręcznej.

8.5.20 Komunikat o pozycji zaczepu jako Gray–Code
Urządzenie używa następujących wyjść do przekazywania komunikatów
o pozycji zaczepu jako kod Gray.
Nazwa

Opis

O: pozycja zaczepu Gray +

Komunikat o pozycji zaczepu jako kod Gray, znak
„+”.

O: pozycja zaczepu Gray -

Komunikat o pozycji zaczepu jako kod Gray, znak
„-”.

O: pozycja zaczepu Gray 01

Komunikat o pozycji zaczepu jako kod Gray,
bit 1.

O: pozycja zaczepu Gray 02

Komunikat o pozycji zaczepu jako kod Gray,
bit 2.

O: pozycja zaczepu Gray 03

Komunikat o pozycji zaczepu jako kod Gray,
bit 3.

O: pozycja zaczepu Gray 04

Komunikat o pozycji zaczepu jako kod Gray,
bit 4.

O: pozycja zaczepu Gray 05

Komunikat o pozycji zaczepu jako kod Gray,
bit 5.

O: pozycja zaczepu Gray 06

Komunikat o pozycji zaczepu jako kod Gray,
bit 6.

O: pozycja zaczepu Gray 07

Komunikat o pozycji zaczepu jako kod Gray,
bit 7.

O: pozycja zaczepu Gray 08

Komunikat o pozycji zaczepu jako kod Gray,
bit 8.

O: pozycja zaczepu Gray 09

Komunikat o pozycji zaczepu jako kod Gray,
bit 9.

Tabela 152: Wyjścia urządzenia do przekazywania komunikatów o pozycji zaczepu jako kod
Gray
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Poniższa tabela zawiera przykładowe kodowanie pozycji zaczepu jako kod
Gray dla zakresu -35…+35.
Poz.

-

06

05

-35

X

X

X

-34

X

X

X

-33

X

X

X

-32

X

X

X

-31

X

X

-30

X

X

-29

X

X

X

-28

X

X

X

-27

X

X

X

X

-26

X

X

X

X

-25

X

X

X

-24

X

X

X

-23

X

X

X

X

-22

X

X

X

X

-21

X

X

X

X

X

-20

X

X

X

X

X

-19

X

X

X

X

-18

X

X

X

X

-17

X

X

X

-16

X

X

X

-15

X

X

-14

X

X

-13

X

X

X

-12

X

X

X

-11

X

X

X

X

-10

X

X

X

X

-9

X

X

X

-8

X

X

X

-7

X

X

-6

X

X

-5

X

X

X

-4

X

X

X
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Tabela 153: Komunikat o pozycji zaczepu jako kod Gray (przykład poz. -35…+35)

8.5.21 Komunikat o pozycji zaczepu jako kod BCD
Urządzenie używa następujących wyjść do przekazywania komunikatów
o pozycji zaczepu jako kod BCD
Nazwa

Opis

O: BCD +

Komunikat o pozycji zaczepu jako kod BCD, znak
„+”.

O: BCD -

Komunikat o pozycji zaczepu jako kod BCD, znak
„-”.

O: BCD 1

Komunikat o pozycji zaczepu jako kod BCD, wartość pozycji 1.

O: BCD 2

Komunikat o pozycji zaczepu jako kod BCD, wartość pozycji 2.

O: BCD 4

Komunikat o pozycji zaczepu jako kod BCD, wartość pozycji 4.

O: BCD 8

Komunikat o pozycji zaczepu jako kod BCD, wartość pozycji 8.

O: BCD 10

Komunikat o pozycji zaczepu jako kod BCD, wartość pozycji 10.

O: BCD 20

Komunikat o pozycji zaczepu jako kod BCD, wartość pozycji 20.

O: BCD 40

Komunikat o pozycji zaczepu jako kod BCD, wartość pozycji 40.

Tabela 154: Wyjścia urządzenia do przekazywania komunikatów o pozycji zaczepu jako kod
BCD

Poniższa tabela zawiera przykładowe kodowanie pozycji zaczepu jako kod
BCD dla zakresu -35…+35.
Poz.
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Tabela 155: Komunikat o pozycji zaczepu jako kod BCD (przykład poz. -35…+35)

8.5.22 Komunikat o pozycji zaczepu jako kod Dual
Urządzenie używa następujących wyjść do przekazywania komunikatów
o pozycji zaczepu jako kod Dual
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Nazwa

Opis

O: Pozycja zaczepu Dual +

Komunikat o pozycji zaczepu jako kod Dual, znak
„+”.

O: Pozycja zaczepu Dual -

Komunikat o pozycji zaczepu jako kod Dual, znak
„-”.

O: Pozycja zaczepu Dual 1

Komunikat o pozycji zaczepu jako kod Dual, wartość pozycji 1.

O: Pozycja zaczepu Dual 2

Komunikat o pozycji zaczepu jako kod Dual, wartość pozycji 2.

O: Pozycja zaczepu Dual 4

Komunikat o pozycji zaczepu jako kod Dual, wartość pozycji 4.

O: Pozycja zaczepu Dual 8

Komunikat o pozycji zaczepu jako kod Dual, wartość pozycji 8.

O: Pozycja zaczepu Dual 16

Komunikat o pozycji zaczepu jako kod Dual, wartość pozycji 16.

O: Pozycja zaczepu Dual 32

Komunikat o pozycji zaczepu jako kod Dual, wartość pozycji 32.

O: Pozycja zaczepu Dual 64

Komunikat o pozycji zaczepu jako kod Dual, wartość pozycji 64.

O: Pozycja zaczepu Dual 128

Komunikat o pozycji zaczepu jako kod Dual, wartość pozycji 128.

Tabela 156: Wyjścia urządzenia do przekazywania komunikatów o pozycji zaczepu jako kod
Dual

Poniższa tabela zawiera przykładowe kodowanie pozycji zaczepu jako kod
Dual dla zakresu -35…+35.
Poz.

460

ETOS®

+

-

32

-35

x

-34

2

1

x

x

x

x

x

x

-33

x

x

-32

x

x

-31

x

x

x

x

x

-30

x

x

x

x

x

-29

x

x

x

x

-28

x

x

x

x

-27

x

x

x

x

-26

x

x

x

x

-25

x

x

x

-24

x

x

x

-23

x

x

x

x

-22

x

x

x

x

-21

x

x

x

7815063/06 PL

16

8

4

x

x

x

x

x

x

x

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

8 Eksploatacja

Poz.

+

-

32

16

8

4

2

1

x

-20

x

x

x

-19

x

x

x

-18

x

x

x

-17

x

x

-16

x

x

-15

x

x

x

x

-14

x

x

x

x

-13

x

x

x

-12

x

x

x

-11

x

x

x

-10

x

x

x

-9

x

x

-8

x

x

-7

x

x

x

-6

x

x

x

-5

x

x

-4

x

x

-3

x

x

-2

x

x

-1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0
1

x

2

x

x

3

x

x

4

x

x

5

x

x

6

x

x

x

7

x

x

x

8

x

x

9

x

x

10

x

x

x

11

x

x

x

12

x

x

x

13

x

x

x

14

x

x

x

x

15

x

x

x

x

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

x

7815063/06 PL

x

x

x

x

x

x

ETOS®

x

461

8 Eksploatacja

Poz.

+

-

32

16

8

4

2

16

x

x

17

x

x

18

x

x

x

19

x

x

x

20

x

x

x

21

x

x

x

22

x

x

x

x

23

x

x

x

x

24

x

x

x

25

x

x

x

26

x

x

x

x

27

x

x

x

x

28

x

x

x

x

29

x

x

x

x

30

x

x

x

x

x

31

x

x

x

x

x

32

x

x

33

x

x

34

x

x

x

35

x

x

x

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tabela 157: Komunikat o pozycji zaczepu jako kod Dual (przykład poz. -35…+35)

8.5.23 Komunikat o pozycji zaczepu jako kodowanie dekadowe
Urządzenie używa następujących wyjść do przekazywania komunikatów
o pozycji zaczepu jako kodowanie dekadowe.
Nazwa

Opis

O: pozycja zaczepu dziesiątka - Komunikat o pozycji zaczepu jako kodowanie dekadowe, znak „-”.
O: pozycja zaczepu dziesiątka 0 Komunikat o pozycji zaczepu jako kodowanie dekadowe, pozycja jedności wartość 0.
O: pozycja zaczepu dziesiątka 1 Komunikat o pozycji zaczepu jako kodowanie dekadowe, pozycja jedności wartość 1.
O: pozycja zaczepu dziesiątka 2 Komunikat o pozycji zaczepu jako kodowanie dekadowe, pozycja jedności wartość 2.
O: pozycja zaczepu dziesiątka 3 Komunikat o pozycji zaczepu jako kodowanie dekadowe, pozycja jedności wartość 3.
O: pozycja zaczepu dziesiątka 4 Komunikat o pozycji zaczepu jako kodowanie dekadowe, pozycja jedności wartość 4.
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Nazwa

Opis

O: pozycja zaczepu dziesiątka 5 Komunikat o pozycji zaczepu jako kodowanie dekadowe, pozycja jedności wartość 5.
O: pozycja zaczepu dziesiątka 6 Komunikat o pozycji zaczepu jako kodowanie dekadowe, pozycja jedności wartość 6.
O: pozycja zaczepu dziesiątka 7 Komunikat o pozycji zaczepu jako kodowanie dekadowe, pozycja jedności wartość 7.
O: pozycja zaczepu dziesiątka 8 Komunikat o pozycji zaczepu jako kodowanie dekadowe, pozycja jedności wartość 8.
O: pozycja zaczepu dziesiątka 9 Komunikat o pozycji zaczepu jako kodowanie dekadowe, pozycja jedności wartość 9.
O: pozycja zaczepu dziesiątka
00

Komunikat o pozycji zaczepu jako kodowanie dekadowe, pozycja dziesiętna wartość 00.

O: pozycja zaczepu dziesiątka
10

Komunikat o pozycji zaczepu jako kodowanie dekadowe, pozycja dziesiętna wartość 10.

O: pozycja zaczepu dziesiątka
20

Komunikat o pozycji zaczepu jako kodowanie dekadowe, pozycja dziesiętna wartość 20.

O: pozycja zaczepu dziesiątka
30

Komunikat o pozycji zaczepu jako kodowanie dekadowe, pozycja dziesiętna wartość 30.

O: pozycja zaczepu dziesiątka
40

Komunikat o pozycji zaczepu jako kodowanie dekadowe, pozycja dziesiętna wartość 40.

O: pozycja zaczepu dziesiątka
50

Komunikat o pozycji zaczepu jako kodowanie dekadowe, pozycja dziesiętna wartość 50.

O: pozycja zaczepu dziesiątka
60

Komunikat o pozycji zaczepu jako kodowanie dekadowe, pozycja dziesiętna wartość 60.

O: pozycja zaczepu dziesiątka
70

Komunikat o pozycji zaczepu jako kodowanie dekadowe, pozycja dziesiętna wartość 70.

O: pozycja zaczepu dziesiątka
80

Komunikat o pozycji zaczepu jako kodowanie dekadowe, pozycja dziesiętna wartość 80.

O: pozycja zaczepu dziesiątka
90

Komunikat o pozycji zaczepu jako kodowanie dekadowe, pozycja dziesiętna wartość 90.

Tabela 158: Wyjścia urządzenia do przekazywania komunikatów o pozycji zaczepu z kodowaniem dekadowym

Poniższa tabela zawiera przykładowe kodowanie pozycji zaczepu jako kodowanie dekadowe dla zakresu od -35…+35.
Poz.
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Tabela 159: Komunikat o pozycji zaczepu jako kodowanie dekadowe (przykład poz. -35…+35)
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8.6 Napęd silnikowy i szafa sterownicza
8.6.1 Uruchomienie ETOS® ED
8.6.1.1 Zdalna obsługa napędu silnikowego
Istnieje możliwość zdalnej aktywacji napędu silnikowego w trybie zwykłym.
Aktywowanie rozpoczyna się poprzez jednokrotny sygnał sterujący, np.
przez opcjonalny pakiet funkcji „Automatyczna regulacja napięcia“.
Przełączanie kończy się w sposób wymuszony, niezależnie od tego, czy
podczas przełączenia pojawiły się dalsze impulsy sterujące. Ponowne przełączenie jest możliwe w standardowej wersji dopiero po ustawieniu wszystkich sterowników w pozycji spoczynkowej.
W przypadku podobciążeniowych przełączników zaczepów z pozycjami
przejściowymi: upewnić się, że układ sterowania urządzenia (ISM) jest włączony. W przeciwnym razie przełączenia nie zostaną wykonane prawidłowo
przez pozycje przejściowe podobciążeniowego przełącznika zaczepów.
Zachowanie w przypadku zaniku napięcia
Jeżeli podczas przełączania zaczepów dojdzie do zaniku napięcia, po przywróceniu zasilania napęd silnikowy zakończy rozpoczęte przełączanie zaczepów.
8.6.1.2 Lokalna obsługa napędu silnikowego
W szczególnych przypadkach pracy (np. przy pracach konserwacyjnych)
można również uruchamiać elektrycznie napęd silnikowy na miejscu za pomocą przełącznika obrotowego S3.
W przypadku podobciążeniowych przełączników zaczepów z pozycjami
przejściowymi: upewnić się, że układ sterowania urządzenia (ISM) jest włączony. W przeciwnym razie przełączenia nie zostaną wykonane prawidłowo
przez pozycje przejściowe podobciążeniowego przełącznika zaczepów.
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8.6.1.3 Obsługa napędu silnikowego za pomocą korby ręcznej

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo wybuchu!
Nieupoważniona obsługa napędu silnikowego korbą ręczną może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
► Nigdy nie obsługiwać napędu silnikowego elektrycznie lub korbą ręczną
przed odłączeniem transformatora, jeśli zachodzi przypuszczenie, że mogło dojść do usterki transformatora lub podobciążeniowego/beznapięciowego przełącznika zaczepów.
► Nigdy nie używać korby ręcznej do zakończenia działania wymiany zaczepów, które rozpoczęło się elektrycznie, ale nie zostało całkowicie zakończone.
► Jeśli trudno jest poruszyć korbę ręczną, należy zaprzestać jej używania.
► Podczas obsługi napędu silnikowego za pomocą korby ręcznej nigdy nie
wolno zmieniać kierunku obrotu.
► Jeśli zaistnieją jakiekolwiek wątpliwości, czy podobciążeniowy/beznapięciowy przełącznik zaczepów jest we właściwym stanie technicznym lub
wątpliwości dotyczące przyczyny usterki w napędzie silnikowym, należy
natychmiast skontaktować się z działem serwisowym firmy Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
► Aby obsługiwać napęd silnikowy ręcznie, należy korzystać wyłącznie z
korby ręcznej zamontowanej na napędzie silnikowym.
Informacje o usuwanie błędów znajdują się w rozdziale „Usuwanie usterek“.
Tryb zwykły
W trybie zwykłym aktywowanie korby ręcznej nie jest wymagane. Korba
ręczna jest potrzebna głównie podczas instalacji lub kontroli w stacji transformatorowej.
Załączanie napędu silnikowego przy użyciu korby ręcznej jest dozwolone po
odłączeniu transformatora od prądu, np. podczas prac konserwacyjnych, jeżeli na transformatorze lub podobciążeniowym przełączniku zaczepów / beznapięciowym przełączniku zaczepów nie stwierdzono usterek i prawidłowo
zakończono poprzednie przełączanie zaczepu.
Wyjątek dla trybu awaryjnego
Jeżeli mimo usterki napędu silnikowego przy transformatorze znajdującym
się pod napięciem zachodzi konieczność przełączenia zaczepu, określa się
to jako tryb awaryjny. W takiej sytuacji należy koniecznie przestrzegać wymienionych wyżej wskazówek ostrzegawczych.
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Uruchamianie napędu silnikowego korbą
Przełączenie zaczepów przy użyciu korby ręcznej wykonuje się w następujący sposób:
1. Otworzyć drzwi obudowy ochronnej napędu silnikowego.
2. Wyłączyć wyłącznik ochronny silnika Q1 (pozycja 0).
3. Korbę ręczną zamocowaną w napędzie silnikowym włożyć w otwór na
korbę ręczną w górnej płycie osłonowej.
ð Zamontowany włącznik blokady korby przerywa 2-biegunowo obwód
elektryczny silnika. Obwód sterowniczy nie jest przerwany.
4. UWAGA! Uszkodzenia na podobciążeniowym przełączniku zaczepów z
powodu nieprawidłowo zakończonego przełączania zaczepów. Korbę
ręczną obracać w jednym kierunku, aż wskazówka całkowicie okrąży jeden raz wskaźnik kroków przełączenia i znajdzie się po środku szarego
pola wskaźnika kroków przełączenia.
ð Przełączanie zaczepów jest zakończone.
5. Zdjąć korbę ręczną i odłożyć do mocowania.
6. Włączyć wyłącznik ochronny silnika Q1 (pozycja I).
7. Zamykać drzwi obudowy ochronnej napędu silnikowego.

8.6.2 Uruchomienie ETOS® TD
8.6.2.1 Uruchamianie napędu lokalnie
Aby uruchomić napęd silnikowy lokalnie, należy wykonać następujące czynności:
ü Przełącznik trybu działania S32 lub S132 znajduje się w pozycji LOC.
► Przekręcić przełącznik obrotowy S3 w kierunku wyżej lub niżej.
ð Napęd silnikowy wykonuje przełączenie.
8.6.2.2 Wybór trybu pracy
Można wybrać następujące tryby pracy:
▪ LOC (Local)
▪ REM (Remote)
▪ AUTO (tylko przy opcji „Automatyczna regulacja napięcia”)
Aby wybrać tryb pracy, należy postępować w następujący sposób:
► Przekręcić przełącznik obrotowy S32 lub S132 w żądane położenie.
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8.6.3 Sterowanie napędu silnikowego
Za pomocą poniższych parametrów można skonfigurować sterowanie napędu silnikowego. Można ustawiać poniższe parametry:
▪ Impuls wyzwalający
▪ Czas pracy silnika
▪ Kierunek przełączania
Ustawienia

Parametr

Sterowan...ika

Nazwa

Wartość

Rodzaj impulsu wyzwalającego

Impuls sterowany czasowo

Home

Czas trwania impulsu wyzwalająceg... 1.5 s
Przerwa między impulsami wyzwalaj... 2.5 s

Zdarzenia

Aktywacja monitorowania czasu pra... Wył.
Czas pracy silnika

6s

Akt. monit. kier. przełączania

Wył.

Kierunek przełączania

Standardowy

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

03.02.2020 08:09

Ustawienia

Rysunek 355: Sterowanie silnika

► Wybierz kolejno punkty menu > Ustawienia > Parametry > Silnik i szafa
sterownicza > Monitorowanie momentu obrotowego .
8.6.3.1 Ustawianie impulsu wyzwalającego sterowania napędu silnikowego
Za pomocą parametrów Rodzaj impulsu wyzwalającego, Czas trwania impulsu wyzwalającego oraz Przerwa pomiędzy impulsami wyzwalającymi można
dostosować impuls wyzwalający urządzenia do wymagań sterownika napędu silnikowego.
1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Parametry > Silnik i szafa sterownicza > Sterowanie silnika
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Rodzaj impulsu wyzwalającego
Za pomocą tego parametru można zmieniać rodzaj impulsu wyzwalającego
pomiędzy impulsem ciągłym a impulsem wyzwalającym sterowanym czasowo.
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Impuls ciągły W przypadku wybrania opcji „Impuls ciągły“ urządzenie będzie w trybie pracy
AVR Auto generowało impuls wyzwalający tak długo, aż wartość pomiarowa
znajdzie się ponownie w zakresie szerokości pasma. W trybie pracy
AVR Manual urządzenie generuje impuls wyzwalający, dopóki wciśnięty jest
przycisk
lub
.
Jeżeli urządzenie pracuje w takim przypadku w trybie równoległym jako
urządzenie Follower, wówczas urządzenie TAPCON® generuje impuls wyzwalający aż do momentu spełnienia jednego z poniższych warunków:
▪ Osiągnięty ustawiony czas pracy silnika
▪ Stan sygnału Silnik pracuje zmienia się z 1 na 0
▪ Zadana pozycja zaczepu urządzenia Master jest osiągnięta
Po każdym impulsie wyzwalającym, przed wygenerowaniem kolejnego impulsu wyzwalającego, jest wymuszana przerwa.
Impuls wyzwalający W przypadku wybrania opcji „Impuls wyzwalający sterowany czasowo“ urząsterowany czasowo dzenie generuje impuls wyzwalający przez ustawiany czas. Po każdym impulsie wyzwalającym , przed wygenerowaniem kolejnego impulsu wyzwalającego, jest wymuszana przerwa .
W przypadku używania napędu silnikowego firmy Maschinenfabrik Reinhausen GmbH należy wybrać opcję „Impuls wyzwalający sterowany czasowo“.

V

s

1

2

1

Rysunek 356: Czas trwania impulsu wyzwalającego i przerwa między impulsami wyzwalającymi

1 Czas trwania impulsu wyzwalającego

2 Przerwa między impulsami wyzwalającymi

Czas trwania impulsu wyzwalającego
Za pomocą tego parametru można ustawić maksymalny czas trwania impulsu wyzwalającego. Impuls wyzwalający zostanie zresetowany po upływie
czasu trwania impulsu wyzwalającego lub jeżeli wcześniej urządzenie odbierze sygnał Silnik pracuje lub nastąpi zmiana pozycji zaczepu.
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Przerwa między impulsami wyzwalającymi
Za pomocą tego parametru można ustawić przerwę pomiędzy 2 impulsami
wyzwalającymi. Dopiero po upływie przerwy pomiędzy impulsami wyzwalającymi urządzenie może wygenerować kolejny impuls.
8.6.3.2 Ustawianie monitorowania czasu pracy silnika
Czas pracy napędu silnikowego może być monitorowany przez urządzenie.
Ta funkcja służy do wykrywania nieprawidłowego działania napędu silnikowego podczas przełączania oraz do wywoływania ewentualnych działań.
Zachowanie Podczas przełączania napęd silnikowy wysyła sygnał Napęd silnikowy pracuje. Ten sygnał jest aktywny do momentu zakończenia operacji przełączania. Urządzenie porównuje czas trwania sygnału z ustawionym czasem pracy silnika. Jeżeli ustawiony czas pracy silnika został przekroczony, urządzenie uruchomi następujące działania:
1. Zdarzenie Przekroczony czas pracy silnika.
2. Sygnał impulsu przez przekaźnik wyjściowy Wyzwolenie wyłącznika
ochronnego silnika
Należy pamiętać, że napędy silnikowe z pozycjami przejściowymi lub napędy silnikowe bez funkcji przełączania krokowego mogą ewentualnie pracować dłużej. W takim przypadku należy ustawić dłuższy czas pracy silnika.
1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Parametry > Silnik i szafa sterownicza > Sterowanie silnika
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Granica monitorowania czasu pracy silnika
Za pomocą tego parametru można ustawić granicę monitorowania czasu
pracy silnika.
Monitorowanie czasu pracy silnika
Za pomocą tego parametru można aktywować lub dezaktywować monitorowanie czasu pracy silnika.
8.6.3.3 Ustawianie kierunku przełączania
Można ustawiać kierunek przełączania napędu silnikowego.
1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Parametry > Silnik i szafa sterownicza > Sterowanie silnika
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
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Kierunek przełączania U
Za pomocą tego parametru można ustawić kierunek przełączania do regulacji napięcia. Pozwala to dostosować charakterystykę pracy urządzenia do
konfiguracji podobciążeniowego przełącznika zaczepów i napędu silnikowego. Można wybrać następujące opcje:
Ustawienie

Znaczenie

Standardowy

Urządzenie wysyła sygnał przez wyjście Wyżej, aby zwiększyć
napięcie.
Urządzenie wysyła sygnał przez wyjście Niżej, aby zmniejszyć
napięcie.

Odwrócony

Urządzenie wysyła sygnał przez wyjście Niżej, aby zwiększyć
napięcie.
Urządzenie wysyła sygnał przez wyjście Wyżej, aby zmniejszyć napięcie.

Tabela 160: Charakterystyka pracy

Kierunek przełączania Q (opcjonalnie)
Za pomocą tego parametru można ustawić kierunek przełączania do regulacji mocy biernej. Pozwala to dostosować charakterystykę pracy urządzenia
do konfiguracji podobciążeniowego przełącznika zaczepów i napędu silnikowego. Można wybrać następujące opcje:
Ustawienie

Znaczenie

Standardowy

Urządzenie wysyła sygnał przez wyjście Wyżej, aby zwiększyć
moc bierną.
Urządzenie wysyła sygnał przez wyjście Niżej, aby zmniejszyć
moc bierną.

Odwrócony

Urządzenie wysyła sygnał przez wyjście Niżej, aby zwiększyć
moc bierną.
Urządzenie wysyła sygnał przez wyjście Wyżej, aby zmniejszyć moc bierną.

Tabela 161: Charakterystyka pracy

Monitorowanie kierunku przełączania
Za pomocą tego parametru można ustawić monitorowanie kierunku przełączania. Funkcja ta monitoruje, czy przełączanie zaczepów zostało wykonane
w nieprawidłowym kierunku (np. ze względu na błąd okablowania).
W przypadku wykrycia przełączenia zaczepów w niewłaściwym kierunku
urządzenie generuje komunikat o zdarzeniu Monitorowanie kierunku przełączania i blokuje automatyczną regulację. Automatyczna regulacja pozostaje
zablokowana do momentu zatwierdzenia [►Sekcja 8.1.17.1, Strona 256]
zdarzenia.
Monitorowanie kierunku przełączania jest nieaktywne w sytuacji, gdy napęd
silnikowy jest sterowany przy pomocy impulsu ciągłego [►Sekcja 8.6.3.1,
Strona 469].
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8.6.4 Przegląd napędu
Przegląd napędu silnikowego zawiera poniższe informacje:
▪ Aktualna pozycja zaczepu wraz ze wskazówką bierną
▪ Wskazanie jednostek kroków przełączania (SSE, opcjonalnie)
▪ Licznik przełączeń
▪ Komunikaty o stanie
– Tryb pracy
– Blokada przełączania (opcjonalnie)
– Wyłącznik ochronny silnika
– Drzwi szafy sterowniczej otwarte/zamknięte
▪ Temperatura otoczenia (opcjonalnie)
▪ Temperatura wewnętrzna napędu silnikowego (opcjonalnie)
▪ Następna konserwacja (opcjonalnie)

Rysunek 357: Przegląd napędu

1 Pozycja zaczepu

2 Jednostka kroków przełączania
(SSE)

3 Licznik przełączeń

4 Tryb pracy

5 Blokada przełączania

6 Wyłącznik ochronny silnika

7 Drzwi otwarte/zamknięte

8 Temperatury

9 Następna konserwacja

► Wybierz punkt menu Informacja > Silnik i szafa sterownicza > Napęd.
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8.6.5 Indeks prądu silnika (MCI)
Jako indeks prądu silnika (zgodnie z IEEE PC57.143) określana jest powierzchnia pod krzywą prądu silnika podczas podobciążeniowego przełączania zaczepów. Indeks prądu silnika to wymiar, który uwzględnia prąd włączenia, aktualne warunki przełączania i czas przełączania.
Prąd silnika

Indeks prądu silnika

15
A
12

1000

9

600

I 6

MCI 400

3

200

800

0

0
0

1

2

3

s

4

t

Przełączania zaczepów

Rysunek 358: Przykładowy widok przebiegu w czasie prądu silnika I i obliczonego na tej podstawie indeksu prądu silnika MCI w porównaniu z wartościami MCI dla kolejnych podobciążeniowych przełączeń zaczepów.

Czas pracy silnika, a tym samym indeks prądu silnika, różnią się w zależności od rodzaju przełączania. Dla zapewnienia lepszego porównania indeks
prądu silnika jest kategoryzowany na podstawie poniższych rodzajów przełączania:
Rodzaj przełączania

Opis

FWS/VWS

Kierunek przełączania jest taki sam jak poPrzełączanie wybieraka/przełącza- przedni kierunek przełączania. Przykład:
nie zmieniacza
▪ poprzednie przełączenie: poz. 2 poz. 3
▪ aktualne przełączenie: poz. 3 poz. 4
UKS
Przełączenie odwrotne

Kierunek przełączania nie jest taki sam jak poprzedni kierunek przełączania. Przykład:
▪ poprzednie przełączenie: poz. 2 poz. 3
▪ aktualne przełączenie: poz. 3 poz. 2

Nieznany

Rodzaj przełączania jest nieznany. Taka sytuacja ma miejsce po ponownym uruchomieniu
urządzenia lub gdy zadziałał wyłącznik ochronny silnika.

Tabela 162: Rodzaje przełączania

W celu prawidłowego określenia indeksu prądu silnika należy użyć modułu
sygnalizacji dla pozycji zaczepu, który sygnalizuje również pozycje przejściowe jako własne położenie zaczepu.
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8.6.5.1 Ustawianie monitorowania MCI
Urządzenie może monitorować indeks prądu silnika (MCI) i wywołać komunikat o zdarzeniu, jeżeli indeks prądu silnika znajdzie się poza dozwolonym
zakresem. Aby monitorować indeks prądu silnika, należy ustawić poniższe
parametry.
Ustawienia

Parametr

Indeks prą...ika

Nazwa

Wartość

Monitorowanie wartości granicznych

Wył.

Prąd pierwotny przekładnika

10 A

Przyporządkowanie sygn. K1/K2

Standardowy

FWS/VWS >

1045

FWS/VWS <

849

UKS >

1195

UKS <

849

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

05.02.2020 10:09

Ustawienia

Rysunek 359: Indeks prądu silnika

1. Wybierz kolejno z menu Ustawienia > Parametry > Napęd silnikowy >
Indeks prądu silnika.
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw żądany parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Ustalanie wartości W stanie, w jakim urządzenie jest dostarczane, nie są ustalone żadne wartogranicznych ści graniczne. W celu ustalenia wartości granicznych firma Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH zaleca poniższy sposób postępowania:
1. Aby uruchomić produkt, dezaktywuj monitorowanie wartości granicznych.
2. Po upływie roku wyświetl minimalne i maksymalne wartości indeksu prądu
silnika (wartości skrajne MCI [►Sekcja 8.6.5.2, Strona 476]).
3. Jako górną wartość graniczną zastosuj wartość maksymalną MCI + 20%,
jako dolną wartość graniczną — wartość minimalną MCI - 20%.
4. Proces ten powtarzaj raz w roku, następnie zresetuj wartości skrajne MCI.
Monitorowanie wartości granicznych
Za pomocą tego parametru można aktywować lub dezaktywować monitorowanie indeksu prądu silnika.
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FWS/VWS >
Za pomocą tego parametru można ustawić górną wartość graniczną dla
przełączeń wybieraka/przełączeń zmieniacza. Jeżeli indeks prądu silnika
jest większy niż górna wartość graniczna, to urządzenie wygeneruje komunikat o zdarzeniu.
FWS/VWS <
Za pomocą tego parametru można ustawić dolną wartość graniczną dla
przełączeń wybieraka/przełączeń zmieniacza. Jeżeli indeks prądu silnika
jest mniejszy niż dolna wartość graniczna, to urządzenie wygeneruje komunikat o zdarzeniu.
UKS >
Za pomocą tego parametru można ustawić górną wartość graniczną dla
przełączenia odwrotnego. Jeżeli indeks prądu silnika jest większy niż górna
wartość graniczna, to urządzenie wygeneruje komunikat o zdarzeniu.
UKS <
Za pomocą tego parametru można ustawić dolną wartość graniczną dla
przełączenia odwrotnego. Jeżeli indeks prądu silnika jest mniejszy niż dolna
wartość graniczna, to urządzenie wygeneruje komunikat o zdarzeniu.
Prąd pierwotny przekładnika
Za pomocą tego parametru można ustawiać prąd pierwotny przekładnika
prądowego do pomiaru prądu silnika. Prąd wtórny wynosi 5 A.
8.6.5.2 Wyświetlanie MCI
Można wyświetlić przebieg i wartości skrajne indeksu prądu silnika.
Wartości MCI
W punkcie menu Wartości MCI można wyświetlić zarejestrowane wartości
indeksu prądu silnika oraz przynależną pozycję zaczepu ostatnich 3000
przełączeń. Do nawigacji na wykresie są dostępne poniższe przyciski ekranowe:
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▪

: przejście do ostatniej strony.

▪

: aktualizacja wskazania.

Rysunek 360: Wartości MCI

1. Wybierz punkt menu Informacje > Podobciążeniowy przełącznik zaczepów > Wartości MCI.
2. W razie potrzeby wybierz przyciski ekranowe, aby zmienić strony.
Wartości skrajne MCI
W punkcie menu Wartości skrajne MCI można wyświetlić wartości maksymalne i minimalne indeksu prądu silnika oraz przynależną datę.

Rysunek 361: Wartości skrajne MCI
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1. Wybierz punkt menu Informacje > Podobciążeniowy przełącznik zaczepów > Wartości skrajne MCI.
2. W razie potrzeby wybierz przyciski ekranowe Resetuj, aby usunąć zarejestrowane wartości skrajne.

8.6.6 Kalibracja czujnika pozycji
Funkcja służy do kalibracji czujnika pozycji, gdy czujnik pozycji napędu silnikowego został wymieniony lub jest niewłaściwie skalibrowany. Należy przestrzegać wskazówek w instrukcji serwisowej.
Kalibrację czujnika pozycji należy przeprowadzać wyłącznie wtedy, gdy
czujnik pozycji został wymieniony oraz po konsultacji z Maschinenfabrik Reinhausen GmbH. Nieprawidłowa kalibracja może doprowadzić do nieprawidłowego działania napędu silnikowego.

Rysunek 362: Kalibracja czujnika pozycji

Aby skalibrować czujnik pozycji, należy postępować w następujący sposób:
ü Czujnik pozycji został wymieniony zgodnie z instrukcją serwisową, a napęd silnikowy znajduje się w pozycji regulacyjnej (czerwone oznaczenie
na głównym kole).
1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Kalibracja sprzętu > Czujnik pozycji.
2. Wybierz przycisk ekranowy Kalibracja.
3. Wybierz Tak, aby potwierdzić zapytanie.
ð Czujnik pozycji zostanie skalibrowany.
4. Wybierz punkt menu Informacja > Napęd i porównaj wskazanie pozycji
zaczepu i jednostek kroków przełączania (SSE) ze wskazaniem napędu
silnikowego. Wartości muszą być zgodne.
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8.6.7 Synchronizacja napędu silnikowego
W celu uruchomienia należy zsynchronizować pozycję zaczepu podobciążeniowego przełącznika zaczepów ze sterownikiem napędu silnikowego.
8.6.7.1 Jednokolumnowa wersja podobciążeniowego przełącznika zaczepów
W przypadku jednokolumnowej wersji podobciążeniowego przełącznika zaczepów pozycję zaczepu można synchronizować na dwa różne sposoby:
▪ Ręczne wprowadzanie aktualnej pozycji zaczepu
▪ Synchronizacja automatyczna
Ustawienia

Kalibracja sprzętu

Home
Synchronizacja przez wprowadzenie aktualnej pozycji zaczepu

Pozycja zaczepu (ręcznie)
Pozycja zaczepu (automatycznie)

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

25.03.2020 10:36

Ustawienia

Rysunek 363: Synchronizacja napędu silnikowego

Ręcznie
Aby ręcznie wprowadzić aktualną pozycję zaczepu, musi być znana aktualna pozycja zaczepu podobciążeniowego przełącznika zaczepów. Aktualną
pozycję zaczepu można odczytać na głowni podobciążeniowego przełącznika zaczepów. Należy stosować się w tym zakresie do instrukcji eksploatacji
podobciążeniowego przełącznika zaczepów.
Jeśli dane urządzenie posiada funkcję monitorowania momentu obrotowego,
przy ręcznej regulacji wykonuje ono przełączenie zaczepu o 2 pozycje "w
górę" oraz o 2 pozycje "w dół". Przed przystąpieniem do ręcznej regulacji
należy upewnić, się że podobciążeniowy przełącznik zaczepów nie znajduje
się w położeniu krańcowym.
Upewnić się, że została nastawiona prawidłowa pozycja zaczepów. W przeciwnym razie nie można zagwarantować prawidłowego działania napędu silnikowego.
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Aby ręcznie wprowadzić aktualną pozycję zaczepu, należy postępować w
następujący sposób:
1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Kalibracja sprzętu > Pozycja zaczepu (ręcznie).
2. Wybierz aktualną pozycję zaczepu podobciążeniowego przełącznika zaczepów.
3. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Automatycznie
Przy synchronizacji automatycznej sterownik napędu silnikowego automatycznie określa aktualną pozycję zaczepu podobciążeniowego przełącznika
zaczepów. W tym celu podobciążeniowy przełącznik zaczepów przejeżdża
przez cały obszar regulacji.
Automatyczna synchronizacja nie jest możliwa, jeśli podobciążeniowy przełącznik zaczepów ma pozycje zaczepu, do których nie wolno przełączać
(„położenia zablokowane”). W takiej sytuacji należy wykonać synchronizację
ręczną.
Należy zwrócić uwagę, aby przy synchronizacji automatycznej został przejechany cały obszar regulacji podobciążeniowego przełącznika zaczepów.
Mogą przy tym występować silne zmiany napięcia na transformatorze. Dlatego synchronizację automatyczną należy przeprowadzać w stanie beznapięciowym transformatora.
Warunki synchronizacji automatycznej:
▪ Napęd silnikowy znajduje się w trybie pracy „Lokalnie” (Local).
▪ Wyłącznik ochronny silnika jest włączony (pozycja I).
▪ Napięcie silnika mieści się w dopuszczalnym zakresie.
1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Kalibracja sprzętu > Pozycja zaczepu (automatycznie).
2. Wybrać przycisk ekranowy Start.
3. Wybrać przycisk ekranowy Uruchom, aby potwierdzić wskazówkę.
ð Synchronizacja automatyczna zostaje przeprowadzona.
8.6.7.2 Wielokolumnowa wersja podobciążeniowego przełącznika zaczepów
W przypadku wielokolumnowej wersji podobciążeniowego przełącznika zaczepów można przeprowadzić synchronizację automatycznie. W tym celu
podobciążeniowe przełączniki zaczepów przejeżdżają przez cały obszar regulacji. Wszystkie podobciążeniowe przełączniki zaczepów zostają wysterowane równocześnie.
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Należy zwrócić uwagę, aby przy synchronizacji automatycznej został przejechany cały obszar regulacji podobciążeniowego przełącznika zaczepów.
Mogą przy tym występować silne zmiany napięcia na transformatorze. Dlatego synchronizację automatyczną należy przeprowadzać w stanie beznapięciowym transformatora.
Warunki synchronizacji automatycznej
▪ Napęd silnikowy znajduje się w trybie pracy „Lokalnie” (Local).
▪ Wyłącznik ochronny silnika jest włączony (pozycja I).
▪ Napięcie silnika mieści się w dopuszczalnym zakresie.

Rysunek 364: Synchronizacja napędu silnikowego

1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Kalibracja sprzętu > Pozycja zaczepu (automatycznie).
2. Wybierz przycisk ekranowy Synchronizacja.
3. Wybierz przycisk ekranowy Uruchom, aby potwierdzić wskazówkę.
ð Podobciążeniowe przełączniki zaczepów zostają przełączone w dolne
położenie krańcowe (zależnie od konfiguracji napędu — najniższa lub
najwyższa pozycja zaczepu). Po osiągnięciu położenia krańcowego pojawia się wskazówka z aktualną pozycją zaczepu.
4. Patrząc przez wziernik podobciążeniowych przełączników zaczepów, należy sprawdzić, czy wszystkie podobciążeniowe przełączniki zaczepów
znajdują się w tej samej pozycji zaczepu co pozycja wyświetlana w tekście wskazówki.
5. Jeśli pozycje zaczepów są zgodne: Wybrać przycisk ekranowy Tak, aby
potwierdzić wskazówkę. W przeciwnym razie wybrać przycisk ekranowy
Anuluj i przestrzegać wskazówek w rozdziale Usuwanie usterek [►Sekcja 9.1.7, Strona 522].
ð Podobciążeniowe przełączniki zaczepów zostają przełączone w górne
położenie krańcowe (zależnie od konfiguracji napędu — najwyższa lub
najniższa pozycja zaczepu).
ð Synchronizacja automatyczna jest zakończona.
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8.6.8 Monitorowanie szafy sterowniczej
Za pomocą funkcji monitorowania szafy sterowniczej można monitorować
warunki klimatyczne wewnątrz szafy sterowniczej. Urządzenie rejestruje
i monitoruje przy tym następujące wartości pomiarowe:
▪ Temperatura
▪ Względna wilgotność powietrza
8.6.8.1 Ustawienie monitorowania szafy sterowniczej
Do zarejestrowania wartości pomiarowych można każdorazowo ustawić wartości graniczne i czas opóźnienia.
Jeżeli wartość pomiarowa jest większa od górnej granicy (> lub >>) lub
mniejsza od dolnej granicy (< lub <<), wtedy urządzenie wygeneruje komunikat o zdarzeniu. Dodatkowo urządzenie podaje na wyjściu sygnał Wartość
graniczna klimatu wewnętrznego szafy sterowniczej przekroczona.

Rysunek 365: Monitorowanie szafy sterowniczej

1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametry > Silnik i szafa sterownicza > Monitorowanie szafy sterowniczej.
2. Wybrać żądany parametr.
3. Ustawić żądany parametr.
4. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Wartość gran. wzgl. wilg. powietrza w szafie sterow.>/>>
Za pomocą tych parametrów można ustawić dwie górne wartości graniczne
do monitorowania wilgotności względnej w szafie sterowniczej.
Czas opóźn. dla wzgl. wilg. powietrza
Za pomocą tego parametru można ustawić czas opóźnienia dla generowania komunikatu o zdarzeniu Wartość gran. wzgl. wilg. powietrza w szafie sterow. >/>>.
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Temperatura <
Za pomocą tego parametru można ustawić dolną wartość graniczną dla monitorowania temperatury w szafie sterowniczej.
Czas opóźnienia dla temperatury
Za pomocą tego parametru można ustawić czas opóźnienia dla generowania komunikatu o zdarzeniu Wartość graniczna temperatury w szafie sterowniczej <.
8.6.8.2 Wyświetl wart. pom. czujników szafy ster.
Można wyświetlić przebieg czasowy wartości pomiarowych czujników szafy
sterowniczej z ostatnich 10 dni.

Rysunek 366: Czujniki szafy sterowniczej

► Wybrać punkt menu Informacja > Silnik i szafa sterownicza > Czujniki
szafy sterowniczej.
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8.7 Sterowanie instalacją chłodzącą (opcjonalnie)
Za pomocą zestawu funkcji Sterowanie instalacją chłodzącą można w zależności od konfiguracji urządzenia sterować maksymalnie 6 stopniami chłodzenia i je monitorować.

8.7.1 Konfiguracja stopni chłodzenia
Do sterowania instalacją chłodzącą należy dla każdej grupy chłodzenia ustawić poniższe parametry.
Ustawienia

Parametr

Sterowanie...j 1

Nazwa

Wartość

Aktywacja

Wł.

Wielkość wejściowa włączania

Temperatura gorącego punktu

Wielkość wejściowa wyłączania

Najwyższa temperatura oleju

Punkt przełączania

60°C

Histereza

5K

Opóźnienie załączenia

2 min

Aktywacja trybu naprz.

Wł.

Aktywacja trybu okres.

Wł.

Aktywny w przypadku błędu

Wł.

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

23.09.2020 09:23

Ustawienia

Rysunek 367: Stopień chłodzenia

1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Parametry > Instalacja chłodząca >
Sterowanie grupą chłodzenia X.
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Aktywacja
Za pomocą tego parametru można aktywować lub dezaktywować stopień
chłodzenia.
▪ Włączony: stopień chłodzenia jest wykorzystywany do sterowania instalacją chłodzącą.
▪ Wyłączony: stopień chłodzenia nie jest wykorzystywany do sterowania instalacją chłodzącą.
Aktywacja stopnia chłodzenia X
W trybie roboczym „ręczny“ [►Sekcja 8.7.2, Strona 486] można za pomocą
tego parametru uruchamiać lub zatrzymywać stopień chłodzenia.
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Jeżeli stopnie chłodzenia zostały uruchomione ręcznie i doszło do zaniku
napięcia, urządzenie uruchomi ponownie stopnie chłodzenia po przywróceniu napięcia.

Wielkość wejściowa włączania
Za pomocą tego parametru można ustawić, która wartość pomiarowa temperatury ma zostać użyta do włączenia stopnia chłodzenia. Można wybrać następujące opcje:
▪ Górna temperatura oleju
▪ Temperatura gorącego punktu
▪ Temperatura otoczenia
▪ Dolna temperatura oleju
▪ Temperatura oleju OLTC
▪ Temperatura ogólna
Wielkość wejściowa wyłączania
Za pomocą tego parametru można ustawić, która wartość pomiarowa temperatury ma zostać użyta do wyłączenia stopnia chłodzenia. Można wybrać następujące opcje:
▪ Górna temperatura oleju
▪ Temperatura gorącego punktu
▪ Temperatura otoczenia
▪ Dolna temperatura oleju
▪ Temperatura oleju OLTC
▪ Temperatura ogólna
Punkt przełączania
Za pomocą tego parametru można ustawić temperaturę, przy której ma następować włączenie lub wyłączenie stopnia chłodzenia. Jeżeli temperatura
jest wyższa od punktu przełączania, zostanie włączony stopień chłodzenia.
Jeżeli temperatura jest niższa od punktu przełączania po odliczeniu opcjonalnej histerezy, stopień chłodzenia zostanie wyłączony.
Histereza
Za pomocą tego parametru można ustawić histerezę położoną poniżej punktu przełączania. Stopień chłodzenia zostanie wyłączony dopiero w momencie, gdy temperatura będzie niższa od punktu przełączania po odliczeniu histerezy.
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Opóźnienie załączenia
Za pomocą tego parametru można ustawić opóźnienie załączenia dla stopnia chłodzenia. Stopień chłodzenia zostanie włączony dopiero w momencie,
gdy zmierzona temperatura będzie wyższa od punktu przełączania przez
czas dłuższy niż ustawione opóźnienie włączenia.
Tryb naprzemienny
Za pomocą tego parametru można aktywować tryb naprzemienny [►Sekcja
8.7.6, Strona 489] dla stopnia chłodzenia.
Tryb okresowy
Za pomocą tego parametru można aktywować tryb okresowy [►Sekcja
8.7.5, Strona 488] dla stopnia chłodzenia.
Aktywny w przypadku błędu
Za pomocą tego parametru można ustawić, czy w przypadku błędu urządzenie aktywuje stopień chłodzenia (tryb fail-safe). Rozpoznawane są następujące rodzaje błędów:
▪ Sygnał wejściowy dla temperatury znajduje się z niedozwolonym zakresie
(np. pęknięcie kabla, uszkodzony czujnik)
▪ Prąd obciążenia transformatora znajduje się w niedozwolonym zakresie

8.7.2 Ustawianie trybu pracy
Za pomocą tego parametru można ustawiać tryb pracy sterowania instalacją
chłodzącą. Można wybrać następujące opcje:
▪ Automatyka: urządzenie uruchamia i zatrzymuje poszczególne stopnie
chłodzenia automatycznie.
▪ Ręcznie: poszczególne stopnie chłodzenia można uruchamiać i zatrzymywać ręcznie przez wizualizację [►Sekcja 8.7.1, Strona 484] lub system
sterowania.
Tryb pracy ustawia się w następujący sposób:
1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Parametry > Instalacja chłodząca >
Sterowanie instalacją chłodzącą > Tryb pracy .
2. Wybierz żądaną opcję.
3. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.

8.7.3 Dezaktywowanie sterowania instalacją chłodzącą
Za pomocą sygnału na wejściu cyfrowym I: Dezaktywowanie st. inst. chł.
ISM można dezaktywować sterowanie instalacją chłodzącą, aby na przykład
wyregulować stopnie chłodzenia przez urządzenie zewnętrzne. Podczas
konfiguracji wejścia cyfrowego należy przestrzegać informacji w punkcie
Konfiguracja wejść i wyjść cyfrowych [►Sekcja 8.1.16, Strona 254].

486

ETOS®

7815063/06 PL

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

8 Eksploatacja

8.7.4 Konfiguracja trybu zależnego od obciążenia
W trybie zależnym od obciążenia zostaną aktywowane wszystkie stopnie
chłodzenia, jeżeli prąd obciążenia transformatora będzie większy od ustawionego punktu przełączania. Punkt przełączania można ustawić jako wartość procentową w odniesieniu do prądu znamionowego transformatora. Po
upływie opóźnienia włączenia zostaną aktywowane stopnie chłodzenia. Aby
ograniczyć prąd włączenia stopni chłodzenia, stopnie chłodzenia są załączane jeden po drugim z opóźnieniem 60 sekund.
Ustawienia

Parametr

Sterowan...ącą

Nazwa

Wartość

Tryb pracy

Ręcznie

Aktywacja trybu zależ. od obciąż.

Wył.

Tryb zależ. od obciąż.: punkt prz...

100.0 %

Tryb zależ. od obciąż.: opóź. włą...

2.0 min

Tryb zależ. od obciąż.: czas dobi...

30.0 min

Aktywacja trybu okres.

Wył.

Tryb okres.: interwał

24 h

Tryb okres.: czas włączenia

30 min

Tryb okres.: opóź. włącz.

120 min

Aktywacja trybu naprz.

Wył.

Tryb naprz.: interwał zmienny

24 h
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Rysunek 368: Sterowanie instalacją chłodzącą

Aby użyć tej funkcji, należy aktywować odpowiedni stopień chłodzenia
[►Sekcja 8.7.1, Strona 484].

1. Wybierz kolejno z menu Ustawienia > Parametry > Instalacja chłodząca > Sterowanie instalacją chłodzącą.
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Aktywacja trybu zależnego od obciążenia
Za pomocą tego parametru można aktywować zależny od obciążenia tryb
sterowania instalacją chłodzącą.
Tryb zależny od obciążenia: punkt przełączania
Za pomocą tego parametru można ustawiać wartość progową włączenia w
procentach, w odniesieniu do prądu znamionowego transformatora. Jeżeli
prąd obciążenia transformatora jest większy niż punkt przełączania, aktywowane zostają wszystkie stopnie chłodzenia.
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Tryb zależny od obciążenia: opóźnienie załączenia
Za pomocą tego parametru można ustawiać czas opóźnienia dla włączenia
pierwszego stopnia chłodzenia.
Tryb zależny od obciążenia: czas dobiegu
Za pomocą tego parametru można ustawić czas, przez który stopnie chłodzenia pozostaną nadal włączone, gdy prąd obciążenia transformatora będzie ponownie mniejszy niż ustawiony punkt przełączania.

8.7.5 Konfiguracja trybu okresowego
Tryb okresowy pozwala zapobiec zakleszczaniu się łożysk stopni chłodzenia
na skutek długich czasów postojów. W tym celu stopnie chłodzenia są regularnie uruchamiane na określony czas, niezależnie od zmierzonej temperatury. Tryb okresowy można aktywować/dezaktywować oddzielnie dla każdego
stopnia chłodzenia (Konfiguracja stopni chłodzenia [►Sekcja 8.7.1, Strona
484]).
Ustawienia

Parametr

Sterowan...ącą

Nazwa

Wartość

Tryb pracy

Ręcznie

Aktywacja trybu zależ. od obciąż.

Wył.

Tryb zależ. od obciąż.: punkt prz...

100.0 %

Tryb zależ. od obciąż.: opóź. włą...

2.0 min

Tryb zależ. od obciąż.: czas dobi...

30.0 min

Aktywacja trybu okres.

Wył.

Tryb okres.: interwał

24 h

Tryb okres.: czas włączenia

30 min

Tryb okres.: opóź. włącz.

120 min

Aktywacja trybu naprz.

Wył.

Tryb naprz.: interwał zmienny

24 h
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Rysunek 369: Sterowanie instalacją chłodzącą

1. Wybierz kolejno z menu Ustawienia > Parametry > Instalacja chłodząca > Sterowanie instalacją chłodzącą.
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Aktywacja trybu okresowego
Za pomocą tego parametru można aktywować tryb okresowy sterowania instalacją chłodzącą.

488

ETOS®

7815063/06 PL

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

8 Eksploatacja

Tryb okresowy: interwał
Za pomocą tego parametru można ustawić okres, po którym stopnie włączenia mają zostać włączone po raz pierwszy.
Tryb okresowy: czas włączenia
Za pomocą tego parametru można ustawić okres włączenia stopni chłodzenia.
Tryb okresowy: opóźnienie załączenia
Za pomocą tego parametru można ustawić okres, po którym stopnie chłodzenia mają zostać ponownie włączone.

8.7.6 Konfiguracja trybu naprzemiennego
Jeżeli transformator jest wyposażony w kilka równoważnych stopni chłodzenia, to mogą one pracować w trybie naprzemiennym. W trybie naprzemiennym poszczególne stopnie chłodzenia pracują naprzemiennie, aby równomiernie rozłożyć ich obciążenie. Tryb naprzemienny można aktywować/dezaktywować oddzielnie dla każdego stopnia chłodzenia (Konfiguracja stopni
chłodzenia [►Sekcja 8.7.1, Strona 484]).
Trybu naprzemiennego należy używać wyłącznie dla równoważnych stopni
chłodzenia.

Przykład: w przypadku aktywowania trybu naprzemiennego dla 2 stopni
chłodzenia i ustawienia interwału zmian 24 godz. stopień chłodzenia 1 zostanie wyłączony po 24 godzinach i włączony zostanie stopień chłodzenia
2. Po kolejnych 24 godz. stopień chłodzenia 2 zostanie wyłączony, a włączony zostanie stopień chłodzenia 1 itd.
Ustawienia

Parametr

Sterowan...ącą

Nazwa

Wartość

Tryb pracy

Ręcznie

Aktywacja trybu zależ. od obciąż.

Wył.

Tryb zależ. od obciąż.: punkt prz...

100.0 %

Tryb zależ. od obciąż.: opóź. włą...

2.0 min

Tryb zależ. od obciąż.: czas dobi...

30.0 min

Aktywacja trybu okres.

Wył.

Tryb okres.: interwał

24 h

Tryb okres.: czas włączenia

30 min

Tryb okres.: opóź. włącz.

120 min

Aktywacja trybu naprz.

Wył.

Tryb naprz.: interwał zmienny

24 h
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Rysunek 370: Chłodzenie ogólnie
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1. Wybierz kolejno z menu Ustawienia > Parametry > Instalacja chłodząca > Sterowanie instalacją chłodzącą.
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Aktywacja trybu naprzemiennego
Za pomocą tego parametru można aktywować tryb naprzemienny sterowania instalacją chłodzącą.
Tryb naprzemienny: interwał zmian
Za pomocą tego parametru można ustawić okres, po którym ma nastąpić
zmiana stopnia chłodzenia.

8.7.7 Konfiguracja sterowania wentylatora opartego na częstotliwości
Opcjonalna funkcja Sterowanie wentylatora oparte na częstotliwości umożliwia sterowanie wentylatorami instalacji chłodzącej przy użyciu częstotliwości. Urządzenie oblicza prędkość obrotową wentylatora zależnie od temperatury najwyższej warstwy oleju i współczynnika obciążenia. Urządzenie stosuje najwyższą prędkość obrotową, która wynika ze skonfigurowanych zależności.
Urządzenie wysyła prędkość obrotową wentylatora w postaci analogowego
sygnału (0–10 V), wykorzystując przy tym odwróconą logikę: 100% = 0 V,
0% = 10 V. Urządzenie rejestruje stan podłączonych falowników w oparciu
o odwróconą logikę (low active).
Prędkość obrotowa wentylatora w zależności od temperatury
najwyższej warstwy oleju
Jeżeli temperatura najwyższej warstwy oleju jest niższa od dolnego progu,
urządzenie stosuje minimalną prędkość obrotową wentylatora. Jeżeli temperatura najwyższej warstwy oleju jest wyższa od górnego progu, urządzenie
stosuje maksymalną prędkość obrotową wentylatora. Jeżeli temperatura najwyższej warstwy oleju znajduje się w przedziale pomiędzy progiem dolnym
a górnym, urządzenie obliczy wymaganą prędkość obrotową na podstawie
prostej pomiędzy dwoma punktami S1 i S2.
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Poniższy wykres pokazuje przykładowy przebieg prędkości obrotowej wentylatora w zależności od temperatury najwyższej warstwy oleju odpowiednio
do ustawionych parametrów.
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Rysunek 371: Prędkość obrotowa wentylatora w zależności od temperatury najwyższej warstwy
oleju

n Prędkość obrotowa wentylatora

θTopoil Temperatura najwyższej
warstwy oleju

nmin Minimalna prędkość obrotowa
wentylatora

nmax Maksymalna prędkość obrotowa wentylatora

θS1 Dolny próg najwyższej temperatury oleju

θS2 Górny próg najwyższej temperatury oleju

Prędkość obrotowa wentylatora w zależności od współczynnika
obciążenia
Współczynnik obciążenia to stosunek prądu obciążenia do prądu znamionowego. Jeżeli współczynnik obciążenia jest mniejszy od dolnego progu, urządzenie stosuje minimalną prędkość obrotową wentylatora. Jeżeli współczynnik obciążenia jest większy od górnego progu, urządzenie stosuje maksymalną prędkość obrotową wentylatora. Jeżeli współczynnik obciążenia znajduje się w przedziale pomiędzy progiem dolnym a górnym, urządzenie obliczy wymaganą prędkość obrotową na podstawie prostej pomiędzy dwoma
punktami S1 i S2.
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Poniższy wykres pokazuje przykładowy przebieg prędkości obrotowej wentylatora w zależności od współczynnika obciążenia odpowiednio do ustawionych parametrów.
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Rysunek 372: Prędkość obrotowa wentylatora w zależności od współczynnika obciążenia

n Prędkość obrotowa wentylatora

θTopoil Temperatura najwyższej
warstwy oleju

nmin Minimalna prędkość obrotowa
wentylatora

nmax Maksymalna prędkość obrotowa wentylatora

LS1 Dolny próg współczynnika obciążenia

LS2 Górny próg współczynni-

Ustawienia
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ka obciążenia

Sterowanie...ącą

Nazwa

Wartość

Minimalny czas pracy wentylator...

300 s

Minimalna prędkość obrotowa wen...

10 %

Home

Maksymalna prędkość obrotowa we... 100 %
Dolny próg najwyższej temperatu...

20°C

Górny próg najwyższej temperatu...

60°C

Dolny próg współczynnika obciąż...

0%

Górny próg współczynnika obciąż...

100 %
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Rysunek 373: Sterowanie wentylatora oparte na częstotliwości
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1. Wybierz kolejno z menu Ustawienia > Parametry > Instalacja chłodząca > Sterowanie instalacją chłodzącą.
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Minimalny czas pracy wentylatora po błędzie
Za pomocą tego parametru można ustawić, jak długo wentylatory mają kontynuować pracę w sytuacji, gdy w sterowaniu wentylatorem pojawi się błąd.
Przez ten czas wentylatory pracują z pełną mocą.
Minimalna prędkość obrotowa wentylatora
Za pomocą tego parametru można ustawić minimalną prędkość obrotową
wentylatora.
Maksymalna prędkość obrotowa wentylatora
Za pomocą tego parametru można ustawić maksymalną prędkość obrotową
wentylatora.
Górny próg najwyższej temperatury oleju
Za pomocą tego parametru można ustawić temperaturę najwyższej warstwy
oleju, przy której wentylatory mają pracować z maksymalną prędkością obrotową.
Dolny próg najwyższej temperatury oleju
Za pomocą tego parametru można ustawić temperaturę najwyższej warstwy
oleju, przy której wentylatory mają pracować z minimalną prędkością obrotową.
Górny próg współczynnika obciążenia
Za pomocą tego parametru można ustawić współczynnik obciążenia, przy
którym wentylatory mają pracować z maksymalną prędkością obrotową.
Dolny próg współczynnika obciążenia
Za pomocą tego parametru można ustawić współczynnik obciążenia, przy
którym wentylatory mają pracować z minimalną prędkością obrotową.
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8.7.8 Wyświetlanie statusu stopni chłodzenia
Istnieje możliwość wyświetlenia statusu stopni chłodzenia. Dla każdego
stopnia chłodzenia są dostępne następujące informacje:
▪ Status
– Szary: stopień chłodzenia nieaktywny
– Niebieski: stopień chłodzenia aktywny
– Żółty, czerwony: komunikat o zdarzeniu
▪ Liczba startów
▪ Czas pracy
▪ Ustawione parametry
– Czas opóźnienia
– Histereza
– Próg włączania

Rysunek 374: Status stopni chłodzenia

► Wybierz punkt menu Informacja > Instalacja chłodząca > Sterowanie
instalacją chłodzącą.
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8.8 Nadzór instalacji chłodzącej (opcjonalnie)
Za pomocą opcjonalnej funkcji nadzoru instalacji chłodzącej można nadzorować instalację chłodzącą transformatora.

8.8.1 Ustawianie nadzoru instalacji chłodzącej
Za pomocą poniższych parametrów można ustawić ogólne funkcje nadzoru
instalacji chłodzącej.
Ustawienia

Parametr

Nadzór ins...cej

Nazwa

Wartość

Ocena czasu dopływu

60 s

Czas eksploatacji

0s

Liczba uruchomień

0

Czas eksploatacji

0s

Liczba uruchomień

0
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Rysunek 375: Nadzór instalacji chłodzącej

1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Parametry > Instalacja chłodząca >
Nadzór instalacji chłodzącej.
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Ocena czasu dopływu
Za pomocą tego parametru można ustawić zakres czasu, jak długo musi być
aktywny stopień chłodzenia, zanim urządzenie przeprowadzi ocenę nadzorowanych wartości charakterystyki funkcji „Nadzór przepływu instalacji chłodzącej”. Ma to na celu unikanie nieprawidłowego komunikatu o zdarzeniu
podczas włączania instalacji chłodzącej.
Liczba uruchomień
Urządzenie rejestruje liczbę uruchomień stopnia chłodzenia. Za pomocą tego parametru można zresetować liczbę uruchomień danego stopnia chłodzenia, np. w sytuacji, gdy w instalacji chłodzącej zostały wymienione wentylatory lub pompy.
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Czas eksploatacji
Urządzenie rejestruje czas eksploatacji stopnia chłodzenia. Za pomocą tego
parametru można zresetować czas eksploatacji danego stopnia chłodzenia,
np. w sytuacji, gdy w instalacji chłodzącej zostały wymienione wentylatory
lub pompy.

8.8.2 Wyświetlanie statusu stopni chłodzenia
Istnieje możliwość wyświetlenia statusu stopni chłodzenia. Dla każdego
stopnia chłodzenia są dostępne następujące informacje:
▪ Status
– Szary: stopień chłodzenia nieaktywny
– Niebieski: stopień chłodzenia aktywny
– Żółty, czerwony: komunikat o zdarzeniu
▪ Liczba startów
▪ Czas pracy
▪ Ustawione parametry
– Czas opóźnienia
– Histereza
– Próg włączania

Rysunek 376: Status stopni chłodzenia

► Wybierz punkt menu Informacja > Instalacja chłodząca > Sterowanie
instalacją chłodzącą.
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8.8.3 Nadzór wydajności chłodzenia (opcjonalnie)
Urządzenie może nadzorować wydajność instalacji chłodzącej. W tym celu
urządzenie ocenia wydajność chłodzenia na podstawie poniższych wartości
charakterystyki:
▪ Rezystancja termiczna Rth
▪ Pomiar wartości zmierzonych i obliczonych górnej temperatury oleju
▪ Porównanie temperatury zasilania i powrotu chłodnicy
8.8.3.1 Ustawianie nadzoru wydajności chłodzenia
W celu nadzoru wydajności chłodzenia należy ustawić następujące parametry.
Ustawienia

Parametr

Nadzór wyd...nia

Nazwa

Wartość

Straty bezobciążeniowe transfor...

20 kW

Straty zwarciowe transformatora

200 kW
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Rysunek 377: Nadzór wydajności chłodzenia

1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Parametry > Instalacja chłodząca >
Nadzór wydajności chłodzenia.
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Straty zwarciowe transformatora
Za pomocą tego parametru można ustawić straty zwarciowe (straty miedzi)
transformatora PCU do obliczenia rezystancji termicznej instalacji chłodzącej.
Straty bezobciążeniowe transformatora
Za pomocą tego parametru można ustawić straty bezobciążeniowe transformatora P0 do obliczenia rezystancji termicznej instalacji chłodzącej.
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8.8.3.2 Wyświetlanie wydajności chłodzenia
Możliwe jest wyświetlenie przebiegu czasowego wartości średniej rezystancji
termicznej instalacji chłodzącej Rth z ostatnich 10 dni.

Rysunek 378: Wydajność chłodzenia

► Wybierz punkt menu Informacja > Instalacja chłodząca > Wydajność
chłodzenia.

8.8.4 Nadzór przepływu instalacji chłodzącej (opcjonalnie)
Urządzenie może nadzorować instalację chłodzącą z 2 stopniami chłodzenia
wodą i olejem. W tym celu urządzenie nadzoruje dla środków chłodzących
oleju i wody poniższe wartości charakterystyki:
▪ Temperatura
– Zasilanie
– Powrót
– Różnica zasilanie/powrót (tylko olej)
▪ Ciśnienie
▪ Natężenie przepływu
▪ Pobór prądu przez pompę
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Olej
Woda
Stopień
chłodzenia 1

Stopień
chłodzenia 2

0,96 bara

1,10 bara

0,96 bara

1,10 bara

3,6 m³/h

3,9 m³/h

3,6 m³/h

3,6 m³/h

45°C

8°C

47°C

8°C

38°C

14°C

41°C

15°C

Rysunek 379: Wartości charakterystyki nadzoru przepływu instalacji chłodzącej

8.8.4.1 Ustawianie nadzoru przepływu instalacji chłodzącej
W celu nadzorowania przepływu instalacji chłodzącej można dla środków
chłodzących oleju i wody ustawić poszczególne wartości graniczne:
Wartość pomiarowa

Dolna granica 2

Dolna granica 1

Górna granica 1

Górna granica 2

Temperatura zasilania

<<

<

>

>>

Temperatura powrotu

<<

<

>

>>

Różnica temperatur

<<

<

-

-

Ciśnienie

<<

<

-

-

Natężenie przepływu

<<

<

-

-

Prąd pompy

<<

<

>

>>

Tabela 163: Wartości graniczne dla nadzoru przepływu instalacji chłodzącej
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Charakterystyka pracy Jeżeli wartość pomiarowa jest większa od górnej granicy (> lub >>) lub
mniejsza od dolnej granicy (< lub <<), urządzenie wygeneruje komunikat
o zdarzeniu.

Rysunek 380: Nadzór stopnia chłodzenia 1

1. Wybierz kolejno z menu Ustawienia > Parametry > Instalacja chłodząca > Nadzór stopnia chłodzenia 1/2.
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw żądany parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Temperatura oleju na zasilaniu
Za pomocą tych parametrów można ustawić wartości graniczne dla dozwolonej temperatury zasilania obiegu oleju. Dla każdego stopnia chłodzenia można ustawić dwie górne i dwie dolne wartości graniczne.
Temperatura oleju na powrocie
Za pomocą tych parametrów można ustawić wartości graniczne dla dozwolonej temperatury powrotu obiegu oleju. Dla każdego stopnia chłodzenia można ustawić dwie górne i dwie dolne wartości graniczne.
Różnica temperatury oleju
Za pomocą tego parametru można ustawić wartości graniczne dla dozwolonej różnicy temperatur między zasilaniem a powrotem obiegu oleju. Dla każdego stopnia chłodzenia można ustawić dwie wartości graniczne.

Δθ = θ f low - θreturn
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Ciśnienie oleju
Za pomocą tych parametrów można ustawić wartości graniczne dla dozwolonego ciśnienia obiegu oleju. Dla każdego stopnia chłodzenia można ustawić
dwie wartości graniczne.
Przepływ oleju
Za pomocą tych parametrów można ustawić wartości graniczne dla dozwolonego natężenia przepływu obiegu oleju. Dla każdego stopnia chłodzenia
można ustawić dwie wartości graniczne.
Prąd pompy oleju
Za pomocą tych parametrów można ustawić wartości graniczne dla dozwolonego poboru prądu pompy obiegu oleju. Dla każdego stopnia chłodzenia
można ustawić dwie górne i dwie dolne wartości graniczne.
Temperatura wody na zasilaniu
Za pomocą tych parametrów można ustawić wartości graniczne dla dozwolonej temperatury zasilania obiegu wody. Dla każdego stopnia chłodzenia
można ustawić dwie górne i dwie dolne wartości graniczne.
Temperatura wody na powrocie
Za pomocą tych parametrów można ustawić wartości graniczne dla dozwolonej temperatury powrotu obiegu wody. Dla każdego stopnia chłodzenia można ustawić dwie górne i dwie dolne wartości graniczne.
Ciśnienie wody
Za pomocą tych parametrów można ustawić wartości graniczne dla dozwolonego ciśnienia obiegu wody. Dla każdego stopnia chłodzenia można ustawić
dwie wartości graniczne.
Przepływ wody
Za pomocą tych parametrów można ustawić wartości graniczne dla dozwolonego natężenia przepływu obiegu wody. Dla każdego stopnia chłodzenia
można ustawić dwie wartości graniczne.
Prąd pompy wody
Za pomocą tych parametrów można ustawić wartości graniczne dla dozwolonego poboru prądu pompy obiegu wody Dla każdego stopnia chłodzenia
można ustawić dwie górne i dwie dolne wartości graniczne.
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8.8.4.2 Wyświetlanie przepływu instalacji chłodzącej
Możliwe jest wyświetlenie przebiegu czasowego wartości pomiarowych nadzoru przepływu instalacji chłodzącej z ostatnich 10 dni.

Rysunek 381: Przepływ instalacji chłodzącej

► Wybierz punkt menu Informacje > Instalacja chłodząca > Stopień chłodzenia 1/2.
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8.9 Izolatory przepustowe
8.9.1 Konfiguracja monitorowania izolatorów przepustowych
Nadzorowanie pojemności i współczynnika strat należy konfigurować zgodnie z poniższymi punktami.
8.9.1.1 Ustawianie nazwy pola
Nazwa pola wyświetla się na ekranie przeglądowym [►Sekcja 8.9.2, Strona
512] monitorowania izolatorów przepustowych. Dla każdego pola można
ustawić własną nazwę.
Ustawienia

Parametr

Monitoro...e 1

Nazwa

Wartość

F1-C: aktywacja monit. pojemności

Wł.

F1-C: C1 Faza L1

0.6 nF

F1-C: C1 Faza L2

0.6 nF

F1-C: C1 Faza L3

0.6 nF

F1-C: ΔC1 >

5.0 %

F1-C: ΔC1 >>

10.0 %

F1-C: wykonanie normowania

Nie

F1-tanδ: monitor. wsp. strat akty...

Wł.

F1-tanδ: Δtanδ >

0.5 %

F1-tanδ: wykonać normowanie

Nie

Home

Zdarzenia

Informacje

Rejestrator

PL

CHANGE

REBOOT

admin

29.01.2020 10:15

Ustawienia

Rysunek 382: Monitorowanie izolatorów przepustowych

1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Parametry > Monitorowanie izolatorów przepustowych > Monitorowanie izolatorów przepustowych pole
1/pole 2.
2. Wybierz żądany parametr.
3. Ustaw żądany parametr.
4. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
Nazwa pola
Za pomocą tego parametru można ustawić nazwę pola w celu identyfikacji.
8.9.1.2 Konfiguracja nadzorowania pojemności
Urządzenie nadzoruje zmianę różnicy pojemności C1 między fazami. Jeżeli
pojemność C1 wszystkich 3 izolatorów przepustowych zmienia się w ten
sam sposób (np. z powodu zmiany temperatury), to różnica pojemności ΔC1
jest stała. Jeżeli zmienia się pojemność 1 lub 2 izolatorów przepustowych, to
zmienia się również różnica pojemności.
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0,3 Pt, gestrichelt (5, 25)

Sollwert

Dla pola 1 lub polaMax.
2 w celu nadzorowania izolatorów przepustowych można
ustawić dwie wartości graniczne:
Arial 9 Pt

▪ F1/F2-C: ΔC1 >
1,5 Pt, rgb(0,147,214)

▪ F1/F2-C: ΔC1 >>

Jeżeli wartości graniczne zostaną przekroczone, system monitorujący wygeneruje komunikat oMin.
zdarzeniu i przekaże sygnał na wyjściu cyfrowym.
Firma Maschinenfabrik Reinhausen GmbH zaleca poniższe wartości graniczne: F1/F2-C: ΔC1 >: 5%, F1/F2-C: ΔC1 >>: 10%
Min.

0,7 Pt, Pfeil (Voll, 4, 30)

Max.

Analogsignal

C1
L3
L1
L2

t
ΔC1
ΔC1>>

10 %
5%

ΔC1>

L3
L1
L2

t

1

Rysunek 383: Monitorowanie pojemności

1 Stan izolatora przepustowego (szary: OK, żółty/
czerwony: przekroczona
wartość graniczna)
ΔC1 Różnica pojemności ΔC1
ΔC1>> Wartość graniczna ΔC1>>

C1 Pojemność C1

ΔC1> Wartość graniczna ΔC1>
L1, L2, L3 Faza L1, L2, L3

Aby nadzorować pojemność izolatorów przepustowych, należy ustawić poniższe parametry w celu uruchomienia transformatora:
▪ F1/F2-C: Aktywowanie nadzorowania pojemności
▪ F1/F2-C: C1 faza L1/L2/L3
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▪ F1/F2-C: ΔC1 >
▪ F1/F2-C: ΔC1 >>
▪ F1/F2-C: Przeprowadzanie normowania
Jeżeli stosowane jest monitorowanie izolatorów przepustowych z opcją
„Monitorowanie 6 izolatorów przepustowych”, należy ustawić parametry dla
pola 1 (F1) i pola 2 (F2). Pole 1 i pole 2 opisują po jednym zestawie składającym się z 3 izolatorów przepustowych. Jeżeli stosowana jest opcja „Monitorowanie 3 izolatorów przepustowych”, wyświetlą się tylko parametry dla
pola 1.
Ustawienia

Parametr

Monitoro...e 1

Nazwa

Wartość

F1-C: aktywacja monit. pojemności

Wł.

F1-C: C1 Faza L1

0.6 nF

F1-C: C1 Faza L2

0.6 nF

F1-C: C1 Faza L3

0.6 nF

F1-C: ΔC1 >

5.0 %

F1-C: ΔC1 >>

10.0 %

F1-C: wykonanie normowania

Nie

F1-tanδ: monitor. wsp. strat akty...

Wł.

F1-tanδ: Δtanδ >

0.5 %

F1-tanδ: wykonać normowanie

Nie
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Rysunek 384: Monitorowanie izolatorów przepustowych

1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametry > Monitorowanie izolatorów przepustowych > Monitorowanie izolatorów przepustowych pole
1/pole 2.
2. Wybrać żądany parametr.
3. Ustawić żądany parametr.
4. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
F1/F2-C: Aktywowanie nadzorowania pojemności
Za pomocą tego parametru można aktywować lub dezaktywować nadzorowanie pojemności dla pola 1 lub pola 2.
Po włączeniu nadzorowanie pojemności zostaje aktywowane dopiero po
upływie czasu opóźnienia (ustawienie fabryczne: 2 minuty), aby uniknąć
błędów wynikających z nieustalonych stanów przejściowych..
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F1/F2-C: C1 faza L1
Za pomocą tego parametru można dla pola 1 lub pola 2 ustawić pojemność
referencyjną C1 dla izolatora przepustowego fazy L1. Wartość referencyjna
to wartość, która została zmierzona za pomocą zewnętrznego urządzenia
pomiarowego w celu uruchomienia.
F1/F2-C: C1 faza L2
Za pomocą tego parametru można dla pola 1 lub pola 2 ustawić pojemność
referencyjną C1 dla izolatora przepustowego faz L2. Wartość referencyjna to
wartość, która została zmierzona za pomocą zewnętrznego urządzenia pomiarowego w celu uruchomienia.
F1/F2-C: C1 faza L3
Za pomocą tego parametru można dla pola 1 lub pola 2 ustawić pojemność
referencyjną C1 dla izolatora przepustowego faz L3. Wartość referencyjna to
wartość, która została zmierzona za pomocą zewnętrznego urządzenia pomiarowego w celu uruchomienia.
F1/F2-C: ΔC1 >
Za pomocą tego parametru można ustawić wartość graniczną F1/F2-C: ΔC1
>.
F1/F2-C: ΔC1 >>
Za pomocą tego parametru można ustawić wartość graniczną F1/F2-C: ΔC1
>>.
F1/F2-C: Przeprowadzanie normowania
W celu uruchomienia systemu monitorującego należy dla pola 1 i pola 2
przeprowadzić normowanie. Normowanie służy do wyrównywania tolerancji
pomiarowych w łańcuchu pomiarowym (izolator przepustowy, adapter izolatora przepustowego i jednostka sprzęgająca).
Normowanie należy przeprowadzać wyłącznie podczas uruchamiania systemu monitorującego i z izolatorami przepustowymi znajdującymi się w nienagannym stanie. W przeciwnym razie nie można zapewnić prawidłowości
działania monitorowania izolatorów przepustowych.
Normowanie przeprowadza się w następujący sposób:
ü Transformator znajduje się w stabilnym stanie (typowe obciążenie, bez
operacji podobciążeniowego przełączania zaczepów lub dużych zmian
obciążenia transformatora, wyregulowany termicznie).
1. Przejdź do punktu menu Ustawienia > Nadzorowanie izolatorów przepustowych > Nadzorowanie izolatorów przepustowych pole 1/pole 2
> F1/F2-C: Przeprowadzanie normowania
2. Wybierz opcję Tak.
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3. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby przeprowadzić normowanie.
ð Normowanie zostaje przeprowadzone, a parametr zresetowany do opcji
Nie.
4. Sprawdź komunikaty o zdarzeniach [►Sekcja 8.1.17.1, Strona 256], aby
się upewnić, czy skutecznie przeprowadzono normowanie. Jeżeli nie,
usuń przyczynę błędu i powtórz normowanie.
F1/F2-C: C BCU Faza L1
Ustawić dla każdego pola pojemność jednostki sprzęgającej izolatora przepustowego fazy L1.
F1/F2-C: C BCU Faza L2
Ustawić dla każdego pola pojemność jednostki sprzęgającej izolatora przepustowego fazy L2.
F1/F2-C: C BCU Faza L3
Ustawić dla każdego pola pojemność jednostki sprzęgającej izolatora przepustowego fazy L3.
F1/F2-C: Min. napięcie pomiarowe
Ustawić dla każdego pola minimalne dopuszczalne napięcie na jednostkach
sprzęgających dla monitorowania pojemności izolatorów przepustowych.
F1/F2-C: Normowanie min. napięcia ref.
Ustawić dla każdego pola minimalne dopuszczalne napięcie na jednostkach
sprzęgających dla monitorowania pojemności izolatorów przepustowych.
F1/F2-C: Normowanie min. napięcia pom.
Ustawić dla każdego pola minimalne dopuszczalne napięcie na jednostkach
sprzęgających dla normowania monitorowania pojemności.
F1/F2-C: Normowanie maks. napięcia pom.
Ustawić dla każdego pola maksymalne dopuszczalne napięcie na jednostkach sprzęgających dla normowania monitorowania pojemności.
F1/F2-C: Min. napięcie referencyjne
Ustawić dla każdego pola minimalne dopuszczalne napięcie referencyjne.
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0,3 Pt, gestrichelt (5, 25)

Sollwert
Max.

8.9.1.3 Konfiguracja monitorowania współczynnika strat (MSENSE® BM-T)
Arial 9 Pt

Urządzenie nadzoruje zmianę różnicy współczynnika strat
między faza1,5tanδ
Pt, rgb(0,147,214)
mi. Jeżeli tanδ wszystkich 3 faz zmienia się w ten sam sposób (np. z powodu zmiany temperatury), różnica współczynnika strat Δtanδ jest stała. Jeżeli
zmienia się współczynnik
strat 1 lub 2 izolatorów przepustowych, zmienia się
Min.
również różnica współczynnika strat.
Dla pola 1 lub pola 2 można ustawić jedną wartość graniczną do monitorowania izolatorów przepustowych. Jeżeli wartość graniczna zostanie przekroMin.
Max.
Analogsignal
0,7 Pt,
Pfeil (Voll,
4, 30)
czona,
system
monitorujący
wygeneruje komunikat o zdarzeniu i przekaże
sygnał na wyjściu cyfrowym.
tanδ

L3

L1
L2

t
Δtanδ

L3

Δtanδ>
L1
L2

t

1

Rysunek 385: Monitorowanie współczynnika strat

1 Stan izolatora przepustowego (szary: OK, żółty/
czerwony: przekroczona
wartość graniczna)
Δtanδ Różnica współczynnika
strat Δtanδ

tanδ Współczynnik strat tanδ

Δtanδ> Wartość graniczna Δtanδ>

L1, L2, L3 Faza L1, L2, L3

Aby monitorować współczynnik strat izolatorów przepustowych, należy ustawić poniższe parametry w celu uruchomienia transformatora:
▪ F1/F2-tanδ: nadzorowanie współczynnika strat aktywne
▪ F1/F2-tanδ: tanδ faza L1/L2/L3
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▪ F1/F2-tanδ: Δtanδ >
▪ F1/F2-tanδ: przeprowadzanie normowania
Jeżeli stosowane jest monitorowanie izolatorów przepustowych z opcją
„Monitorowanie 6 izolatorów przepustowych”, należy ustawić parametry dla
pola 1 (F1) i pola 2 (F2). Pole 1 i pole 2 opisują po jednym zestawie składającym się z 3 izolatorów przepustowych. Jeżeli stosowana jest opcja „Monitorowanie 3 izolatorów przepustowych”, wyświetlą się tylko parametry dla
pola 1.
Ustawienia

Parametr

Monitoro...e 1

Nazwa

Wartość

F1-C: aktywacja monit. pojemności

Wł.

F1-C: C1 Faza L1

0.6 nF

F1-C: C1 Faza L2

0.6 nF

F1-C: C1 Faza L3

0.6 nF

F1-C: ΔC1 >

5.0 %

F1-C: ΔC1 >>

10.0 %

F1-C: wykonanie normowania

Nie

F1-tanδ: monitor. wsp. strat akty...

Wł.

F1-tanδ: Δtanδ >

0.5 %

F1-tanδ: wykonać normowanie

Nie
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Rysunek 386: Monitorowanie izolatorów przepustowych

1. Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametry > Monitorowanie izolatorów przepustowych > Monitorowanie izolatorów przepustowych pole
1/pole 2.
2. Wybrać żądany parametr.
3. Ustawić żądany parametr.
4. Wybrać przycisk ekranowy Zastosuj, aby zapisać zmieniony parametr.
F1/F2-tanδ: Aktywacja nadzorowania współczynnika strat
Za pomocą tego parametru można aktywować lub dezaktywować nadzorowanie współczynnika strat dla pola 1 lub pola 2.
Po włączeniu nadzorowanie współczynnika strat zostaje aktywowane dopiero po upływie czasu opóźnienia, aby uniknąć błędów wynikających z nieustalonych stanów przejściowych (wskaźnik wartości pomiarowych po ok. 7
minutach, nadzorowanie po ok. 1 godzinie).
8.9.1.3.1 F1/F2-tanδ: tanδ faza L1
Za pomocą tego parametru można dla pola 1 lub pola 2 ustawić referencyjny
współczynnik strat tanδ dla izolatora przepustowego faz L1. Wartość referencyjna to wartość, która została zmierzona za pomocą zewnętrznego urządzenia pomiarowego w celu uruchomienia.
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8.9.1.3.2 F1/F2-tanδ: tanδ faza L2
Za pomocą tego parametru można dla pola 1 lub pola 2 ustawić referencyjny
współczynnik strat tanδ dla izolatora przepustowego faz L2. Wartość referencyjna to wartość, która została zmierzona za pomocą zewnętrznego urządzenia pomiarowego w celu uruchomienia.
8.9.1.3.3 F1/F2-tanδ: tanδ faza L3
Za pomocą tego parametru można dla pola 1 lub pola 2 ustawić referencyjny
współczynnik strat tanδ dla izolatora przepustowego faz L3. Wartość referencyjna to wartość, która została zmierzona za pomocą zewnętrznego urządzenia pomiarowego w celu uruchomienia.
8.9.1.3.4 Wartość graniczna F1/F2-tanδ: Δtanδ >
Za pomocą tego parametru można ustawić wartość graniczną F1/F2-tanδ:
Δtanδ >.
F1/F2-tanδ: Przeprowadzanie normowania
Za pomocą tego parametru można przeprowadzić normowanie nadzorowania współczynnika strat dla pola 1 i pola 2. Wszystkie zmierzone i obliczone
wartości nadzorowania współczynnika strat zostaną przy tym usunięte.
Normowanie przeprowadza się w następujący sposób:
1. Wybierz punkt menu Ustawienia > Parametry > Nadzorowanie izolatorów przepustowych > Monitorowanie izolatorów przepustowych pole
1/pole 2 > tanδ F1/F2: Przeprowadzanie normowania.
2. Wybierz opcję Tak.
3. Wybierz przycisk ekranowy Zastosuj, aby przeprowadzić normowanie.
ð Normowanie zostaje przeprowadzone, a parametr zresetowany do opcji
Nie.
4. Sprawdź komunikaty o zdarzeniach [►Sekcja 8.1.17.1, Strona 256], aby
się upewnić, czy skutecznie przeprowadzono normowanie.
F1/F2-tanδ: Min. napięcie pomiarowe
Ustawić dla każdego pola minimalne dopuszczalne napięcie na jednostkach
sprzęgających dla monitorowania współczynnika strat izolatorów przepustowych.
8.9.1.4 Metoda prądu sumarycznego
W tym menu można ustawić parametry metody prądu sumarycznego. Dzięki
tej funkcji urządzenie może na podstawie zmierzonych wartości napięcia
i przesunięcia fazy w sieci 3-fazowej oraz pojemności izolatorów przepustowych wyliczyć prąd sumaryczny.
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Urządzenie nie wykonuje analiz. Ta funkcja stanowi wsparcie przy sporządzaniu diagnozy.

► Wybrać punkt menu Ustawienia > Parametry > Izolatory przepustowe
> Monitorowanie izolatorów przepustowych pole1/pole2.
I: F1-I/F2-I: Aktywowanie metody prądu sumarycznego
Za pomocą tego parametru można aktywować lub dezaktywować metodę
prądu sumarycznego dla każdego pola.
Alternatywnie metodę prądu sumarycznego można aktywować lub dezaktywować przez wejścia cyfrowe. Należy przy tym przestrzegać następujących
zasad:
▪ Należy wybrać tryb pracy REMOTE.
▪ Jeśli na oba wejścia zostanie jednocześnie podany sygnał high, uwzględniony zostanie tylko pierwszy sygnał high. W razie potrzeby można ustawić ten parametr przez menu poziomu wizualizacji.
▪ Zmiana parametru przez menu poziomu wizualizacji jest niemożliwa, gdy
podany jest sygnał high aktywacji lub dezaktywacji.
I: F1-I/F2-I: Ustawianie częstotliwości rejestrowania pomiaru prądu
sumarycznego
Za pomocą tego parametru można dla każdego pola ustawić częstotliwość
rejestrowania pomiaru i wyliczenia prądu sumarycznego. W zależności od
ustawienia tego parametru rejestrowana i wyliczana jest mediana, wartość
maksymalna oraz minimalna.
8.9.1.5 Nadzorowanie wyłączników automatycznych
Można skonfigurować maksymalnie 4 wejścia cyfrowe do nadzorowania komunikatów o stanie wyłączników automatycznych systemu referencyjnego.
Monitorowanie służy do rozpoznawania, czy system referencyjny jest aktywny (wyłącznik automatyczny WŁ.) lub nieaktywny (wyłącznik automatyczny w
pozycji WYŁ).
Jeżeli skonfigurowane jest monitorowanie wyłączników automatycznych i
wyłącznik automatyczny zgłasza położenie WYŁ., urządzenie reaguje w następujący sposób:
▪ Monitorowanie izolatorów przepustowych jest dezaktywowane.
▪ Nie można przeprowadzić normowania.
Podczas konfiguracji należy przestrzegać informacji w punkcie Konfiguracja
wejść i wyjść cyfrowych [►Sekcja 8.1.16, Strona 254].
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Jeżeli stosowane jest monitorowanie izolatorów przepustowych z opcją
„Monitorowanie 6 izolatorów przepustowych”, można skonfigurować maksymalnie 4 wejścia dla pola 1 (F1) i pola 2 (F2). Jeżeli stosowana jest opcja
„Monitorowanie 3 izolatorów przepustowych”, wyświetlą się tylko wejścia dla
pola 1. Monitorowanie izolatorów przepustowych jest dezaktywowane tylko
dla odpowiedniego pola.

8.9.2 Wyświetlanie stanu izolatorów przepustowych
Urządzenie wskazuje aktualny stan izolatorów przepustowych i poniższe
wartości pomiarowe:
▪ Wskazanie stanu izolatora przepustowego zgodnie z ustawionymi wartościami granicznymi
– Szary: wszystko OK
– Żółty: różnica pojemności ΔC1 jest większa niż wartość graniczna
ΔC1 >
Tylko w opcji BM-T

– Żółty: różnica współczynnika strat Δtanδ jest większa niż wartość graniczna Δtanδ >
– Czerwony: różnica pojemności ΔC1 jest większa niż wartość graniczna
ΔC1 >>
▪ C1: obliczona (skompensowana) pojemność izolatora przepustowego
▪ ΔC1: procentowe odchylenie różnicy pojemności ΔC1 od pojemności referencyjnej C1

Tylko w opcji BM-T ▪ 3-fazowy system referencyjny:
– tanδ: obliczony (skompensowany) współczynnik strat izolatora przepustowego
– Δtanδ: różnica współczynnika strat Δtanδ
– U ref.: aktualnie zmierzone napięcie systemu referencyjnego
Jeżeli stosowane jest monitorowanie izolatorów przepustowych z opcją
„Monitorowanie 6 izolatorów przepustowych”, poniższe wartości będą wyświetlane w 2 różnych widokach dla pola 1 (F1) i pola 2 (F2).
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Rysunek 387: Stan izolatorów przepustowych

► Otwórz punkt menu Informacje > Izolatory przepustowe > Monitorowanie izolatorów przepustowych pole 1/pole 2.

8.9.3 Wyświetlanie przebiegu pojemności
Możliwe jest wyświetlenie przebiegu czasowego pojemności C1 i różnicy pojemności ΔC1 z ostatnich 28 dni.

Rysunek 388: Przebieg pojemności

► Wybierz punkt menu Informacje > Izoaltory przepustowe > Pojemność
C1/ΔC1 pole 1/pole 2.
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8.9.4 Wyświetlanie przebiegu współczynnika strat (MSENSE® BM-T)
Możliwe jest wyświetlenie przebiegu czasowego współczynnika strat tanδ
i różnicy współczynnika strat Δtanδ z ostatnich 28 dni.

Rysunek 389: Przebieg współczynnika strat

► Wybrać punkt menu Informacja > Izolatory przepustowe > Współczynnik strat tanδ/Δtanδ pole 1 / pole 2.

8.9.5 Wyświetlanie informacji o prądzie sumarycznym
Po aktywowaniu metody prądu sumarycznego można wyświetlić następujące zarejestrowane wartości:
Prąd sumaryczny pole 1/pole 2
W formie tabeli dla każdego pola wyświetlane są wartości czasu rzeczywistego dotyczące metody prądu sumarycznego dla izolatorów przepustowych.

Rysunek 390: Tabelarycznie
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► Wybrać punkt menu Informacje > Izolatory przepustowe > Prąd sumaryczny pole1/pole2.
Wykres prądu sumarycznego pole 1/pole 2
Można wyświetlić wartości oraz wartość średnią danego okresu dla każdego
pola w formie wykresu biegunowego.

Rysunek 391: Wykres

► Wybrać punkt menu Informacje > Izolatory przepustowe > Wykres prądu sumarycz. pole1/pole2.
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8.10 Zabezpieczenia
8.10.1 Wyświetlanie wartości pomiarowych przekaźnika Buchholza
(opcjonalnie)
Możliwe jest wyświetlenie przebiegu czasowego wartości pomiarowych przekaźnika Buchholza z ostatnich 10 dni.

Rysunek 392: Przebieg wartości pomiarowych przekaźnika Buchholza

► Wybierz punkt menu Informacje > Zabezpieczenia > Przekaźnik Buchholza.

8.10.2 Wyświetlanie wartości pomiarowych nadciśnieniowego
urządzenie zabezpieczającego (opcjonalnie)
Możliwe jest wyświetlenie przebiegu czasowego wartości pomiarowych nadciśnieniowego urządzenia zabezpieczającego (PRD) z ostatnich 10 dni.

Rysunek 393: Przebieg wartości pomiarowych nadciśnieniowego urządzenia zabezpieczającego
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► Wybierz punkt menu Informacje > Zabezpieczenia > Nadciśnieniowe
urządzenie zabezpieczające.

8.10.3 Wyświetlanie statusu urządzeń ochronnych (opcjonalnie)
Na przeglądzie można zobaczyć aktualny status podłączonych urządzeń
ochronnych.

Rysunek 394: Przegląd statusu urządzeń ochronnych

► Wybierz punkt menu Informacje > Zabezpieczenia > Status urządzeń
ochronnych.
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8.11 Płyny izolacyjne
8.11.1 Wyświetlanie przebiegu wartości zmierzonych poziomu oleju i
odwilżacza powietrza (opcjonalnie)
Możliwe jest wyświetlenie przebiegu czasowego poziomu oleju i wartości pomiarowych odwilżacza powietrza z ostatnich 10 dni. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

Rysunek 395: Przebieg wartości zmierzonych poziomu oleju i odwilżacza powietrza

► Wybierz punkt menu Informacja > Ciecze izolacyjne >Poziom oleju/odwilż. pow. historia.
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9 Usuwanie usterek
9.1 Usuwanie usterek napędu silnikowego
9.1.1 Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała!
Ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała na skutek działania gazów wybuchowych zgromadzonych w podobciążeniowym/beznapięciowym przełączniku zaczepów, w układzie rur, w otworze odwilżacza powietrza oraz na
skutek uderzenia przez wyrzucane przedmioty i rozbryzgi gorącego oleju!
► Jeśli urządzenie zabezpieczające aktywowało się lub przypuszczalnie
wystąpiła usterka, należy najpierw sprawdzić transformator, podobciążeniowy/beznapięciowy przełącznik zaczepów i napęd silnikowy. Nigdy nie
obsługiwać napędu silnikowego elektrycznie lub korbą ręczną, dopóki
transformator jest zasilany.
► Nie rozpoczynać ponownie użytkowania, zanim nie zostaną zakończone
procedury usuwania usterek.
► Prace mogą wykonywać wyłącznie przeszkoleni technicy.
► Stosować odpowiednie środki ochrony osobistej i nosić odzież ochronną.
► Należy dopilnować, aby w bezpośrednim otoczeniu nie było otwartego
ognia, gorących powierzchni ani iskier (na przykład powodowanych przez
wyładowania elektrostatyczne) ani możliwości ich wystąpienia.
► Upewnić się, że wszystkie urządzenia bezpieczeństwa podobciążeniowego/beznapięciowego przełącznika zaczepów są gotowe do użycia.
► Upewnić się, że komora olejowa podobciążeniowego przełącznika zaczepów jest prawidłowo napełniona olejem zgodnie z instrukcjami.

9.1.2 Informacje ogólne
Dokumentować każdą usterkę, nawet jeśli łatwo jest ją usunąć.
W przypadku, gdy wystąpią usterki podobciążeniowego/beznapięciowego
przełącznik zaczepów lub napędu silnikowego, których nie można łatwo i
niezwłocznie usunąć na miejscu albo jeśli nastąpi aktywacja urządzenia zabezpieczającego, należy poinformować autoryzowanego przedstawiciela firmy MR, producenta transformatora lub skontaktować się bezpośrednio z naszą firmą:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Dział serwisowy
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Niemcy
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Telefon: +49 94140 90-0
Faks: +49 9 41 40 90-7001
E-mail: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com

9.1.3 Usterka w otoczeniu napędu silnikowego
Objawy usterki

Czynność

Brak zmiany napięcia na transformatorze ▪ Skontaktować się z firmą MR
pomimo zmiany położenia napędu silnikowego
Hałasy z wału napędowego lub napędu
silnikowego przy zmianie położenia zaczepów

▪ Upewnić się, że napęd silnikowy jest
podłączony prawidłowo, zgodnie z
rozdziałem „Montaż”.
▪ Upewnić się, że wał napędowy wraz z
płytą osłonową są prawidłowo zamontowane, zgodnie z instrukcją eksploatacji podobciążeniowego/beznapięciowego przełącznika zaczepów.

Tabela 164: Usterka w otoczeniu napędu silnikowego

9.1.4 Usterka w napędzie silnikowym przed zakończeniem operacji
przełączania
Jeśli napęd silnikowy zatrzyma się i strzałka wskaźnika przełączenia zaczepów nie będzie wskazywać na obszar oznaczony kolorem szarym (patrz rozdział „Panel wskaźników”, punkt 3), oznacza to, że operacja przełączania nie
została zakończona prawidłowo.
Jest to stan stacjonarny, który nie jest dozwolony, dlatego należy go
niezwłocznie skorygować. Jeśli nie można niezwłocznie naprawić tej usterki, należy wyłączyć transformator. Skontaktować się natychmiast z działem
serwisowym firmy Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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W przypadku bezpośredniego zauważenia usterki napędu silnikowego od razu, należy natychmiast rozpocząć procedurę usuwania usterek zgodnie z
poniższą tabelą.
Objawy usterki

Czynność

Samoczynne wyłączenie wyłącznika
ochronnego silnika Q1

▪ Użycie korby ręcznej jest zabronione
▪ Włączyć Q1 tylko raz
▪ Jeśli Q1 samoczynnie nie wyłączy się
ponownie i jeśli nie ma innej usterki,
napęd silnikowy automatycznie zakończy rozpoczętą operację przełączania.
▪ Jeśli Q1 samoczynnie wyłączy się ponownie, nie wolno podejmować kolejnych prób przełączania i należy
skontaktować się z firmą MR.

Przerwa w zasilaniu napędu silnikowego
lub sterownika silnika

▪ Użycie korby ręcznej jest zabronione
▪ Przywrócić zasilanie
▪ Po przywróceniu zasilania napęd silnikowy automatycznie zakończy rozpoczętą operację przełączania.

Usterka podzespołu w napędzie silnikowym

▪ Użycie korby ręcznej jest zabronione
▪ Skontaktować się z firmą MR

Tabela 165: Usterka w napędzie silnikowym przed zakończeniem operacji przełączania

9.1.5 Usterka w napędzie silnikowym po prawidłowym zakończeniu
operacji przełączania
Objawy usterki

Czynność

Samoczynne wyłączenie wyłącznika
ochronnego silnika Q1

▪ Włączyć Q1

Przerwa w zasilaniu napędu silnikowego
lub sterownika silnika

▪ Przywrócić zasilanie

Usterka podzespołu w napędzie silnikowym

▪ Skontaktować się z firmą MR

Tabela 166: Usterka w napędzie silnikowym po prawidłowym zakończeniu operacji przełączania

9.1.6 Używanie korby ręcznej w razie wystąpienia usterek
Używanie korby ręcznej w razie wystąpienia usterek
Działanie jest traktowane jako działanie awaryjne, jeśli operacja przełączania zaczepów jest niezbędnie konieczna w momencie, gdy transformator jest
zasilany, mimo usterki w napędzie silnikowym.
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OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo wybuchu!
Nieupoważniona obsługa napędu silnikowego korbą ręczną może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
► Nigdy nie obsługiwać napędu silnikowego elektrycznie lub korbą ręczną
przed odłączeniem transformatora, jeśli zachodzi przypuszczenie, że mogło dojść do usterki transformatora lub podobciążeniowego/beznapięciowego przełącznika zaczepów.
► Nigdy nie używać korby ręcznej do zakończenia działania wymiany zaczepów, które rozpoczęło się elektrycznie, ale nie zostało całkowicie zakończone.
► Jeśli trudno jest poruszyć korbę ręczną, należy zaprzestać jej używania.
► Podczas obsługi napędu silnikowego za pomocą korby ręcznej nigdy nie
wolno zmieniać kierunku obrotu.
► Jeśli zaistnieją jakiekolwiek wątpliwości, czy podobciążeniowy/beznapięciowy przełącznik zaczepów jest we właściwym stanie technicznym lub
wątpliwości dotyczące przyczyny usterki w napędzie silnikowym, należy
natychmiast skontaktować się z działem serwisowym firmy Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
► Aby obsługiwać napęd silnikowy ręcznie, należy korzystać wyłącznie z
korby ręcznej zamontowanej na napędzie silnikowym.
Szczegółowy opis obsługi za pomocą korby ręcznej znajduje się w rozdziale
„Obsługa”.

9.1.7 Napęd silnikowy
Objawy/szczegóły

Przyczyna

Środek zaradczy

Przełączanie zaczepów jest niemożliwe

Napęd silnikowy nie jest zsynchronizowany

Zsynchronizować napęd silnikowy [►Sekcja
8.6.7, Strona 479].

Napięcie silnika znajduje się poza
dozwolonym zakresem

Sprawdzić zasilanie.

▪ Status silnika „Błąd“
Przełączanie zaczepów jest niemożliwe
Przełączanie zaczepów jest niemożliwe

Mechaniczne blokowanie napędu
silnikowego lub podobciążeniowe▪ Zdarzenie „Blokada napędów” go przełącznika zaczepów
jest aktywne.
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Objawy/szczegóły

Przyczyna

Środek zaradczy

Przełączanie zaczepów jest niemożliwe

Funkcja OLTC-PreCheck jest aktywna i przekroczona jest jedna z
wartości granicznych.

Skontrolować wartości pomiarowe:

▪ Wskaźnik statusu dla OLTCPreCheck świeci się czerwono

▪ Poziom oleju podobciążeniowego przełącznika zaczepów
▪ Temperatura oleju podobciążeniowego przełącznika zaczepów
▪ Prąd transformatora
Sprawdzić konfigurację

Przełączanie zaczepów jest niemożliwe

Błąd okablowania

Sprawdzić zgodność okablowania ze schematem połączeń.

Uszkodzony czujnik

Wymienić czujnik.

Błąd okablowania

Sprawdzić zgodność okablowania ze schematem połączeń.

▪ Brak sygnału z łącznika krzyw- Uszkodzony łącznik krzywkowy
kowego S13
S13

Skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Przełączanie zaczepów jest niemożliwe

Uszkodzony automatyczny wyłącz- Skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Renik silnikowy
inhausen GmbH.

Synchronizacja napędu silnikowego jest niemożliwa

Błąd okablowania

Sprawdzić zgodność okablowania ze schematem połączeń.

Wskaźnik położenia nie jest przyłą- Podłączyć wskaźnik położenia zgodnie ze
czony.
schematem połączeń.

Synchronizacja napędu silnikowego jest niemożliwa

Mechaniczne blokowanie napędu
silnikowego lub podobciążeniowego przełącznika zaczepów

Skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Błąd okablowania (pomylenie biegunów)

Sprawdzić zgodność okablowania ze schematem połączeń.

▪ Napęd silnikowy włącza się w
złym kierunku
Tabela 167: Napęd silnikowy
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9.2 Usuwanie zakłóceń ISM (sprzęt i oprogramowanie)

9.2.1 Zakłócenia ogólne
Objawy/szczegóły

Przyczyna

Środek zaradczy

Bez funkcji

Brak zasilania

Sprawdzić zasilanie

▪ Urządzenie nie uruchamia się

Zadziałał bezpiecznik

Skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Kołatanie przekaźnika

Duże obciążenie elektromagnetyczne

Użyć kabli ekranowanych lub zewnętrznych filtrów

Złe uziemienie

Sprawdzić uziemienie funkcyjne

Tabela 168: Zakłócenia ogólne

9.2.1.1 CPU I, CPU II
Objawy/szczegóły

Przyczyna

Bez funkcji

Pokrętło podzespołu CPU przesta- Skorygować pozycję pokrętła:
wione
▪ Pozycja 0

▪ Dioda LED ERR świeci

Środek zaradczy

▪ Pozycja RUN
Błąd konfiguracji

Skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Tabela 169: Usterki podzespołu CPU I, CPU II

9.2.1.2 CPU
Objawy/szczegóły

Przyczyna

Normalne działanie

Nie wszystkie czujniki są podłączo- Podłączyć czujniki zgodnie ze schematem pone zgodnie ze schematem połąłączeń.
czeń.

▪ Dioda LED RY świeci
▪ Dioda LED ER świeci

Bez funkcji

Środek zaradczy

System sterowania nie jest podłączony.

Podłączyć system sterowania zgodnie ze schematem połączeń.

Podzespół wykrył błąd

Skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Brak zasilania elektrycznego

Sprawdzić podłączenie zasilania elektrycznego

▪ Dioda LED RY nie świeci
▪ Dioda LED ER nie świeci
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Objawy/szczegóły

Przyczyna

Środek zaradczy

Bez funkcji

Podzespół wyłączony

Skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Aktywny tryb awaryjny podzespołu

Skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

▪ Dioda LED RY miga równomiernie
▪ Dioda LED ER świeci
Bez funkcji
▪ Dioda LED RY miga
▪ Dioda LED ER miga
Tabela 170: Usterki podzespołu CPU

9.2.2 Interfejs człowiek-maszyna
Właściwość/szczegóły

Przyczyna

Środek zaradczy

Brak wskazania/okienko nie
wczytuje się

Przerwane zasilanie.

Sprawdzić zasilanie.

Błąd podczas wczytywania aktualnego okienka w przeglądarce.

Nacisnąć przycisk [F5], aby zaktualizować
okienko.

Bezpiecznik uszkodzony.

Skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen.

Kabel połączeniowy uszkodzony.

Sprawdzić kabel połączeniowy.

Nawiązanie połączenia z wizualizacją niemożliwe.

W przeglądarce pojawia się
ostrzeżenie SSL podczas nawiązywania połączenia z wizualizacją.

Adresy IP wizualizacji i SCADA
Sprawdzić ustawienie adresów IP urządzenia i
znajdują się w tej samej podsieci. w razie potrzeby poprawić.
Komputer nie znajduje się w tej
samej podsieci co wizualizacja.

Sprawdzić ustawienie adresów IP urządzenia
oraz komputera i w razie potrzeby poprawić.

Przeglądarka nie akceptuje połączenia SSL z niepodpisanym publicznie certyfikatem (odpowiada
stanowi dostawy urządzenia).

Zaimportować podpisany certyfikat SSL lub dostosować ustawienia przeglądarki.

Upłynęła ważność certyfikatu SSL Zaimportować certyfikat SSL.
urządzenia.
Data/godzina urządzenia jest
ustawiona nieprawidłowo.

Ustawić datę i godzinę.

Zmieniony adres IP interfejsu
ETH2.2.

Zaimportować certyfikat SSL z nowym adresem
IP (alternatywna nazwa wnioskodawcy).

W przypadku stosowania synchronizacji czasu
przez SNTP: sprawdzić serwer SNTP.

Tabela 171: Interfejs człowiek-maszyna
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9.2.3 Monitorowanie momentu obrotowego
Objawy/szczegóły

Przyczyna

Środek zaradczy

Przekroczona wartość graniczna
M1...M6 >

Błąd w zasilaniu elektrycznym napędu silnikowego

Sprawdzić, czy podczas przełączania zaczepów nie wystąpił zanik lub spadek napięcia w
jednej lub w kilku fazach zasilania.

▪ Zdarzenie nr 1819, 1821,
1823, 1825, 1827 lub 1829

Jeśli tak, można potwierdzić zdarzenie. Jeśli
zdarzenie nie wystąpi ponownie, można dalej
użytkować podobciążeniowy przełącznik zaczepów.
Utrudnienie ruchu wałów napędowych

Sprawdzić swobodę ruchu wałów napędowych
i przekładni.

Inne przyczyny lub w razie powtór- Wyeksportować dane serwisowe i skontaktonego wystąpienia zdarzenia
wać się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.
Przekroczona wartość graniczna
M7 /M8 >

Błąd w zasilaniu elektrycznym napędu silnikowego

▪ Zdarzenie nr 1831 lub 1833

Sprawdzić, czy podczas przełączania zaczepów nie wystąpił zanik lub spadek napięcia w
jednej lub w kilku fazach zasilania.
Jeśli tak, można potwierdzić zdarzenie. Jeśli
zdarzenie nie wystąpi ponownie, można dalej
użytkować podobciążeniowy przełącznik zaczepów.

Utrudnienie ruchu wałów napędowych

Sprawdzić swobodę ruchu wałów napędowych
i przekładni.

W przypadku podobciążeniowego
przełącznika zaczepów OILTAP®
M, OILTAP® R lub VACUTAP®
VR: uszkodzone urządzenie dociskowe.

Wyeksportować dane serwisowe i skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.

Inne przyczyny lub w razie powtór- Wyeksportować dane serwisowe i skontaktonego wystąpienia zdarzenia
wać się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.
Przekroczona wartość graniczna
M1...M6 >>

Błąd w zasilaniu elektrycznym napędu silnikowego

▪ Zdarzenie nr 1820, 1822,
1824, 1826, 1828 lub 1830

Sprawdzić, czy podczas przełączania zaczepów nie wystąpił zanik lub spadek napięcia w
jednej lub w kilku fazach zasilania.
Jeśli tak, można potwierdzić zdarzenie. Jeśli
zdarzenie nie wystąpi ponownie, można dalej
użytkować podobciążeniowy przełącznik zaczepów.

Utrudnienie ruchu wałów napędowych

Sprawdzić swobodę ruchu wałów napędowych
i przekładni.

Inne przyczyny lub w razie powtór- Nie potwierdzać zdarzenia.
nego wystąpienia zdarzenia
Wyeksportować dane serwisowe i skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.
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Objawy/szczegóły

Przyczyna

Środek zaradczy

Przekroczona wartość graniczna
M7 / M8 >>

Błąd w zasilaniu elektrycznym napędu silnikowego

Sprawdzić, czy podczas przełączania zaczepów nie wystąpił zanik lub spadek napięcia w
jednej lub w kilku fazach zasilania.

▪ Zdarzenie nr 1832 lub 1834

Jeśli tak, można potwierdzić zdarzenie. Jeśli
zdarzenie nie wystąpi ponownie, można dalej
użytkować podobciążeniowy przełącznik zaczepów.
Utrudnienie ruchu wałów napędowych

Sprawdzić swobodę ruchu wałów napędowych
i przekładni.

W przypadku podobciążeniowego
przełącznika zaczepów OILTAP®
M, OILTAP® R lub VACUTAP®
VR: uszkodzone urządzenie dociskowe.

Wyeksportować dane serwisowe i skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.

Inne przyczyny lub w razie powtór- Nie potwierdzać zdarzenia.
nego wystąpienia zdarzenia
Wyeksportować dane serwisowe i skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.
Wartość graniczna Md-Maks.
przekroczona

Błąd w zasilaniu elektrycznym napędu silnikowego

Sprawdzić, czy we wszystkich 3 fazach zasilania napędu silnikowego jest napięcie.

▪ Zdarzenie nr 1801

Błąd w okablowaniu napędu silnikowego

Sprawdzić okablowanie przekaźnika wyżej/niżej.
Sprawdzić obwód sterowania napędu silnikowego.

Inne przyczyny (np. uszkodzenie
podobciążeniowego przełącznika
zaczepów)

Natychmiastowa potrzeba działa- Istnieje natychmiastowa potrzeba
nia
działania.
▪ Zdarzenie nr 1884

Elektryczne przełączanie zaczepów niezakończone
▪ Zdarzenie nr 1817

Przełączanie zmieniacza niezakończone
▪ Zdarzenie nr 1885

Nie uruchamiać podobciążeniowego przełącznika zaczepów.
Wyeksportować dane serwisowe i skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.
Sprawdzić występujące zdarzenia.
Usuwanie usterek przeprowadzić zgodnie z
punktem Zakłócenie w napędzie silnikowym
przy niezakończonym przełączeniu [►Sekcja
9.1.4, Strona 520]

Podobciążeniowy przełącznik zaSprawdzić wyłącznik ochronny silnika i napięczepów znajduje się w niezdefinio- cie zasilające napędu silnikowego.
wanej pozycji.
Usuwanie usterek przeprowadzić zgodnie z
punktem Zakłócenie w napędzie silnikowym
przy niezakończonym przełączeniu [►Sekcja
9.1.4, Strona 520]
Wartość graniczna Md-Maks. przekroczona. Podobciążeniowy przełącznik zaczepów znajduje się w
niezdefiniowanej pozycji.
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Objawy/szczegóły

Przyczyna

Nieprawidłowe wyzwolenie wyłącznika ochronnego silnika

Wyłącznik ochronny silnika został Sprawdzić okablowanie i ustawienie wyłącznika
wyzwolony, nie wykryto jednak wy- ochronnego silnika.
zwolenia.

▪ Zdarzenie nr 1886
Blokada nieprawidłowa
▪ Zdarzenie nr 1887
Monitorowanie momentu obr.
Md-Maks. niemożliwe
▪ Zdarzenie nr 1904
Monitorowanie momentu obrotowego 8 okien niemożliwe
▪ Zdarzenie nr 1864
Blokowanie aktywne
▪ Zdarzenie nr 1870
OLTC i MD niedostatecznie wyśrodkowane

Środek zaradczy

Przełączanie zaczepów zostało za- Sprawdzić okablowanie i stycznik K53.
blokowane, wykryto jednak przełączenie zaczepów.
Monitorowanie momentu obrotowego Md-Maks. jest teraz niemożliwe.

Zdarzenie jest wywoływane razem z innymi
zdarzeniami. Sprawdzić inne zdarzenia, aby
ograniczyć wyszukiwanie błędów.

Monitorowanie momentu obrotowego 8 okien jest w tej chwili niemożliwe.

Zdarzenie jest wywoływane razem z innymi
zdarzeniami. Sprawdzić inne zdarzenia, aby
ograniczyć wyszukiwanie błędów.

Przełączenia zaczepów są zablokowane.

Zdarzenie jest wywoływane razem z innymi
zdarzeniami. Sprawdzić inne zdarzenia, aby
ograniczyć wyszukiwanie błędów.

▪ Zdarzenie nr 1808

Podobciążeniowy przełącznik zaWyśrodkować podobciążeniowy przełącznik
czepów i napęd silnikowy są niedo- zaczepów i napęd silnikowy zgodnie z instrukstatecznie wyśrodkowane.
cją eksploatacji.

Wadliwe zasilanie napędu silnikowego

Napięcie zbyt wysokie lub zbyt niskie

Sprawdzić zasilanie napędu silnikowego.

MD: nieprawidłowa częstotliwość Nieprawidłowa częstotliwość sieci
sieci

Sprawdzić zasilanie napędu silnikowego.

▪ Zdarzenie nr 1871, 1872,
1881, 1882

Podjąć działania mające na celu stabilizację
napięcia podczas eksploatacji napędu silnikowego (np. długość przewodów, przekrój przewodów).

▪ Zdarzenie nr 1883
Zanik napięcia podczas przełączania

Zanik napięcia

Zbadać przyczynę zaniku napięcia.

Różnica napięć pomiędzy fazami
jest większa niż 10 V

Sprawdzić zasilanie napędu silnikowego.

Różnica prądu pomiędzy fazami
jest większa niż 0,4 A (ED100) lub
0,8 A (ED200)

Sprawdzić zasilanie napędu silnikowego.

▪ Zdarzenie nr 1804
Podwyższony moment obrotowy
w oknie M7

Momenty obrotowe w oknie M7 są
wyższe niż w oknie M8.

-

▪ Zdarzenie nr 1903
MD: różnica napięć
▪ Zdarzenie nr 1803
MD: różnica prądu

▪ Zdarzenie nr 1905
Tabela 172: Monitorowanie momentu obrotowego
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9.2.4 Monitorowanie temperatury
Objawy/szczegóły

Przyczyna

Środek zaradczy

Wartość graniczna temperatury
wewn. MD

Temperatura wewnętrzna napędu
silnikowego jest wyższa niż wartość graniczna >.

Sprawdzić, czy wartość pomiarowa jest wiarygodna.

▪ Zdarzenie nr 1858, 1859,
1860 lub 1861

Temperatura wewnętrzna napędu
silnikowego jest wyższa niż wartość graniczna >>.

Zdarzenie zostaje automatycznie zresetowane,
gdy wartość pomiarowa jest znowu niższa niż
wartość graniczna.

Temperatura wewnętrzna napędu Sprawdzić, czy wartość pomiarowa jest wiarysilnikowego jest niższa niż wartość godna.
graniczna <.
Zdarzenie zostaje automatycznie zresetowane,
Temperatura wewnętrzna napędu gdy wartość pomiarowa jest znowu wyższa niż
silnikowego jest niższa niż wartość wartość graniczna.
graniczna <<.
Błąd konfiguracji

Sprawdzić konfigurację wejścia analogowego
[►Sekcja 7.2.6, Strona 174].
Sprawdzić ustawienie wartości granicznej.

Błąd okablowania

Sprawdzić zgodność okablowania ze schematem połączeń.
▪ Czujnik CT373, zacisk X6.1:1/4

Uszkodzony czujnik

Wymienić czujnik

Temperatura wewnętrzna MD
nieprawidłowa

Błąd konfiguracji

Sprawdzić konfigurację wejścia analogowego
[►Sekcja 7.2.6, Strona 174].

▪ Zdarzenie nr 1325

Błąd okablowania

Sprawdzić zgodność okablowania ze schematem połączeń.
▪ Czujnik CT373, zacisk X6.1:1/4

Czujnik temperatury wewn. MD
uszkodzony

Uszkodzony czujnik

Wymienić czujnik

Uszkodzony czujnik

Wymienić czujnik

▪ Zdarzenie nr 1837
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Objawy/szczegóły

Przyczyna

Środek zaradczy

Wartość graniczna temperatury
otoczenia

Temperatura otoczenia jest wyższa niż wartość graniczna >.

Sprawdzić, czy wartość pomiarowa jest wiarygodna.

▪ Zdarzenie nr 1026, 1027,
1028 lub 1029

Temperatura otoczenia jest wyższa niż wartość graniczna >>.

Zdarzenie zostaje automatycznie zresetowane,
gdy wartość pomiarowa jest znowu niższa niż
wartość graniczna.

Temperatura otoczenia jest niższa
niż wartość graniczna <.

Sprawdzić, czy wartość pomiarowa jest wiarygodna.

Temperatura otoczenia jest niższa
niż wartość graniczna <<.

Zdarzenie zostaje automatycznie zresetowane,
gdy wartość pomiarowa jest znowu wyższa niż
wartość graniczna.

Błąd konfiguracji

Sprawdzić konfigurację wejścia analogowego
[►Sekcja 7.2.6, Strona 174].
Sprawdzić ustawienie wartości granicznej.

Błąd okablowania

Sprawdzić zgodność okablowania ze schematem połączeń.
▪ Czujnik CT372, zacisk X6.1:5/8

Uszkodzony czujnik

Wymienić czujnik

Nieprawidłowa temperatura otoczenia

Błąd konfiguracji

Sprawdzić konfigurację wejścia analogowego
[►Sekcja 7.2.6, Strona 174].

▪ Zdarzenie nr 1001

Błąd okablowania

Sprawdzić zgodność okablowania ze schematem połączeń.
▪ Czujnik CT372, zacisk X6.1:5/8

Uszkodzony czujnik

Wymienić czujnik

Uszkodzony czujnik

Wymienić czujnik

Wartość graniczna najwyższej
temperatury oleju

Najwyższa temperatura oleju jest
wyższa niż wartość graniczna >.

Sprawdzić, czy wartość pomiarowa jest wiarygodna.

▪ Zdarzenie nr 1112, 1113,
1114 lub 1115

Najwyższa temperatura oleju jest
wyższa niż wartość graniczna >>.

Zdarzenie zostaje automatycznie zresetowane,
gdy wartość pomiarowa jest znowu niższa niż
wartość graniczna.

Najwyższa temperatura oleju jest
niższa niż wartość graniczna <.

Sprawdzić, czy wartość pomiarowa jest wiarygodna.

Najwyższa temperatura oleju jest
niższa niż wartość graniczna <<.

Zdarzenie zostaje automatycznie zresetowane,
gdy wartość pomiarowa jest znowu wyższa niż
wartość graniczna.

Błąd konfiguracji

Sprawdzić konfigurację wejścia analogowego
[►Sekcja 7.2.6, Strona 174].

Czujnik temp. otoczenia uszkodzony
▪ Zdarzenie nr 1844

Sprawdzić ustawienie wartości granicznej.
Błąd okablowania

Sprawdzić zgodność okablowania ze schematem połączeń.
▪ Czujnik CT375, zacisk X6.1:9-12

Uszkodzony czujnik
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Objawy/szczegóły

Przyczyna

Środek zaradczy

Nieprawidłowa górna temperatura oleju

Błąd konfiguracji

Sprawdzić konfigurację wejścia analogowego
[►Sekcja 7.2.6, Strona 174].

▪ Zdarzenie nr 1123

Błąd okablowania

Sprawdzić zgodność okablowania ze schematem połączeń.
▪ Czujnik CT375, zacisk X6.1:9-12

Czujnik najwyższej temperatury
oleju uszkodzony

Uszkodzony czujnik

Wymienić czujnik

Uszkodzony czujnik

Wymienić czujnik

Temperatura oleju podobciążeniowego przełącznika zaczepów jest
wyższa niż wartość graniczna >.

Sprawdzić, czy wartość pomiarowa jest wiarygodna.

▪ Zdarzenie nr 1845
Wartość graniczna temperatury
oleju OLTC
Aplikacja jednokolumnowa:
▪ Zdarzenie nr 1106, 1107,
1108, lub 1109
Aplikacja wielokolumnowa:
▪ Zdarzenie nr 1395, 1396,
1397 lub 1398 (kolumna A)
▪ Zdarzenie nr 1332, 1334,
1336 lub 1338 (kolumna B)
▪ Zdarzenie nr 1333, 1335,
1337 lub 1339 (kolumna C)

Temperatura oleju podobciążeniowego przełącznika zaczepów jest
wyższa niż wartość graniczna >>.
Temperatura oleju podobciążeniowego przełącznika zaczepów jest
niższa niż wartość graniczna <.
Temperatura oleju podobciążeniowego przełącznika zaczepów jest
niższa niż wartość graniczna <<.
Błąd konfiguracji

Zdarzenie zostaje automatycznie zresetowane,
gdy wartość pomiarowa jest znowu niższa niż
wartość graniczna.
Sprawdzić, czy wartość pomiarowa jest wiarygodna.
Zdarzenie zostaje automatycznie zresetowane,
gdy wartość pomiarowa jest znowu wyższa niż
wartość graniczna.
Sprawdzić konfigurację wejścia analogowego
[►Sekcja 7.2.6, Strona 174].
Sprawdzić ustawienie wartości granicznej.

Błąd okablowania

Sprawdzić zgodność okablowania ze schematem połączeń.
Aplikacja jednokolumnowa:
▪ Czujnik CT387, zacisk X6.1:13-16
Aplikacja wielokolumnowa:
▪ Kolumna A: czujnik CT387, zacisk
X6.1:13-16
▪ Kolumna B: czujnik CT388, zacisk X6.2:1-4
▪ Kolumna C: czujnik CT389, zacisk X6.2:5-8

Uszkodzony czujnik
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Objawy/szczegóły

Przyczyna

Środek zaradczy

Nieprawidłowa temperatura oleju Błąd konfiguracji
OLTC

Sprawdzić konfigurację wejścia analogowego
[►Sekcja 7.2.6, Strona 174].

Aplikacja jednokolumnowa:

Sprawdzić ustawienie wartości granicznej.

▪ Zdarzenie nr 1121

Błąd okablowania

Sprawdzić zgodność okablowania ze schematem połączeń.

Aplikacja wielokolumnowa:
▪ Zdarzenie nr 1399 (kolumna
A)

Aplikacja jednokolumnowa:

▪ Zdarzenie nr 1326 (kolumna
B)

Aplikacja wielokolumnowa:

▪ Czujnik CT387, zacisk X6.1:13-16
▪ Kolumna A: czujnik CT387, zacisk
X6.1:13-16

▪ Zdarzenie nr 1327 (kolumna
C)

▪ Kolumna B: czujnik CT388, zacisk X6.2:1-4
▪ Kolumna C: czujnik CT389, zacisk X6.2:5-8
Uszkodzony czujnik

Wymienić czujnik

Czujnik temp. oleju OLTC uszko- Uszkodzony czujnik
dzony

Wymienić czujnik

Aplikacja jednokolumnowa:
▪ Zdarzenie nr 1838
Aplikacja wielokolumnowa:
▪ Zdarzenie nr 1402 (kolumna
A)
▪ Zdarzenie nr 1839 (kolumna
B)
▪ Zdarzenie nr 1840 (kolumna
C)
Wartość graniczna temperatury
oleju wybieraka

Temperatura oleju wybieraka jest
wyższa niż wartość graniczna >.

Sprawdzić, czy wartość pomiarowa jest wiarygodna.

Aplikacja jednokolumnowa:

Temperatura oleju wybieraka jest
wyższa niż wartość graniczna >>.

Zdarzenie zostaje automatycznie zresetowane,
gdy wartość pomiarowa jest znowu niższa niż
wartość graniczna.

Temperatura oleju wybieraka jest
niższa niż wartość graniczna <.

Sprawdzić, czy wartość pomiarowa jest wiarygodna.

Temperatura oleju wybieraka jest
niższa niż wartość graniczna <<.

Zdarzenie zostaje automatycznie zresetowane,
gdy wartość pomiarowa jest znowu wyższa niż
wartość graniczna.

Błąd konfiguracji

Sprawdzić konfigurację wejścia analogowego
[►Sekcja 7.2.6, Strona 174].

▪ Zdarzenie nr 1846, 1847,
1848 lub 1849
Aplikacja wielokolumnowa
▪ 1876, 1877, 1878 lub 1879
(kolumna A)
▪ 1850, 1851, 1852 lub 1853
(kolumna B )
▪ 1854, 1855, 1856 lub 1857
(kolumna C)

Sprawdzić ustawienie wartości granicznej.
Błąd okablowania

Sprawdzić zgodność okablowania ze schematem połączeń.
▪ Czujnik CT390, zacisk X6.1:9-12

Uszkodzony czujnik
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Objawy/szczegóły

Przyczyna

Środek zaradczy

Temperatura oleju wybieraka nie- Błąd konfiguracji
prawidłowa

Sprawdzić konfigurację wejścia analogowego
[►Sekcja 7.2.6, Strona 174].

Aplikacja jednokolumnowa:

Sprawdzić ustawienie wartości granicznej.

▪ Zdarzenie nr 1328

Błąd okablowania

Aplikacja wielokolumnowa:
▪ Zdarzenie nr 1875 (kolumna
A)

Sprawdzić zgodność okablowania ze schematem połączeń.
▪ Czujnik CT390, zacisk X6.1:9-12

Uszkodzony czujnik

Wymienić czujnik

Uszkodzony czujnik

Wymienić czujnik

Różnica temperatury oleju między
wybierakiem a przełącznikiem mocy jest wyższa niż wartość graniczna >.

Sprawdzić, czy wartość pomiarowa jest wiarygodna.

▪ Zdarzenie nr 1329 (kolumna
B)
▪ Zdarzenie nr 1330 (kolumna
C)
Czujnik temp. oleju wybieraka
uszkodzony
Aplikacja jednokolumnowa:
▪ Zdarzenie nr 1841
Aplikacja wielokolumnowa:
▪ Zdarzenie nr 1880 (kolumna
A)
▪ Zdarzenie nr 1842 (kolumna
B)
▪ Zdarzenie nr 1843 (kolumna
C)
Wartość graniczna różnicy temperatury oleju
Aplikacja jednokolumnowa:
▪ Zdarzenie nr 1890 lub 1891
Aplikacja wielokolumnowa:
▪ Zdarzenie nr 1892 lub 1893
(kolumna A)
▪ Zdarzenie nr 1894 lub 1895
(kolumna B)
▪ Zdarzenie nr 1896 lub 1897
(kolumna C)

Różnica temperatury oleju między
wybierakiem a przełącznikiem mocy jest wyższa niż wartość graniczna >>.
Błąd konfiguracji

Zdarzenie zostaje automatycznie zresetowane,
gdy wartość pomiarowa jest znowu niższa niż
wartość graniczna.

Sprawdzić konfigurację wejścia analogowego
[►Sekcja 7.2.6, Strona 174].
Sprawdzić ustawienie wartości granicznej.

Błąd okablowania

Sprawdzić zgodność okablowania ze schematem połączeń.
Aplikacja jednokolumnowa:
▪ Czujnik CT387, zacisk X6.1:13-16 i czujnik
CT390, zacisk X6.1:9-12
Aplikacja wielokolumnowa:
▪ Kolumna A: czujnik CT387, zacisk
X6.1:13-16 i czujnik CT390, zacisk
X6.1:9-12
▪ Kolumna B: czujnik CT388, zacisk X6.2:1-4
▪ Kolumna C: czujnik CT389, zacisk X6.2:5-8

Uszkodzony czujnik
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Objawy/szczegóły

Przyczyna

Środek zaradczy

Czujnik najniższej temp. oleju
uszkodzony

Uszkodzony czujnik

Wymienić czujnik

Temperatura oleju podobciążeniowego przełącznika zaczepów jest
zbyt wysoka lub zbyt niska.

Sprawdzić, czy wartość pomiarowa jest wiarygodna.

Błąd konfiguracji

Sprawdzić konfigurację wejścia analogowego
[►Sekcja 7.2.6, Strona 174].

Błąd okablowania

Sprawdzić zgodność okablowania ze schematem połączeń.

▪ Zdarzenie nr 1862
Niepoprawny zakres temperatur
OLTC
▪ Zdarzenie nr 3380
Przełączenia zaczepów zostają
zablokowane.

Zdarzenie zostaje automatycznie zresetowane,
gdy wartość pomiarowa znajdzie się w dopuszczalnym zakresie.

▪ Czujnik CT387, zacisk X6.1:13-16

Obwód sterowania przerwany
▪ Zdarzenie nr 3382

Uszkodzony czujnik

Wymienić czujnik

Zostało uruchomione zdarzenie,
przy którym urządzenie powinno
przerwać obwód sterowania.

Sprawdzić występujące zdarzenia.

Przełączenia zaczepów zostają
zablokowane.
Tabela 173: Monitorowanie temperatury

9.2.5 Komunikaty konserwacyjne
Objawy/szczegóły

Przyczyna

Środek zaradczy

Konserwacja OLTC wymagana

Osiągnięto wartość graniczną dla
konserwacji.

Przeprowadzić konserwację; następnie potwierdzić konserwację w wizualizacji.

Konserwacja została przeprowadzona, ale nie potwierdzono jej w
wizualizacji.

Potwierdzić konserwację w wizualizacji.

Licznik przełączeń wizualizacji jest
przestawiony.

Porównać licznik przełączeń wizualizacji z licznikiem przełączeń napędu silnikowego i w razie
potrzeby skorygować.

Nieprawidłowe dane konserwacji

Wywołać dziennik konserwacji i sprawdzić dane z ostatniej konserwacji.

Osiągnięto wartość graniczną dla
planowania konserwacji.

Zaplanować i przeprowadzić konserwację, a
następnie potwierdzić konserwację w wizualizacji.

Konserwacja została przeprowadzona, ale nie potwierdzono jej w
wizualizacji.

Potwierdzić konserwację w wizualizacji.

Licznik przełączeń wizualizacji jest
przestawiony.

Porównać licznik przełączeń wizualizacji z licznikiem przełączeń napędu silnikowego i w razie
potrzeby skorygować.

Nieprawidłowe dane konserwacji

Wywołać dziennik konserwacji i sprawdzić dane z ostatniej konserwacji.

▪ Zdarzenie nr 1146

Planowanie konserwacji OLTC
▪ Zdarzenie nr 1145
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Objawy/szczegóły

Przyczyna

Środek zaradczy

Wymiana oleju i czyszczenie wy- Osiągnięto wartość graniczną dla
magane
konserwacji.

Przeprowadzić konserwację; następnie potwierdzić konserwację w wizualizacji.

▪ Zdarzenie nr 1171

Konserwacja została przeprowadzona, ale nie potwierdzono jej w
wizualizacji.

Potwierdzić konserwację w wizualizacji.

Licznik przełączeń wizualizacji jest
przestawiony.

Porównać licznik przełączeń wizualizacji z licznikiem przełączeń napędu silnikowego i w razie
potrzeby skorygować.

Nieprawidłowe dane konserwacji

Wywołać dziennik konserwacji i sprawdzić dane z ostatniej konserwacji.

Osiągnięto wartość graniczną dla
planowania konserwacji.

Zaplanować i przeprowadzić konserwację, a
następnie potwierdzić konserwację w wizualizacji.

Konserwacja została przeprowadzona, ale nie potwierdzono jej w
wizualizacji.

Potwierdzić konserwację w wizualizacji.

Licznik przełączeń wizualizacji jest
przestawiony.

Porównać licznik przełączeń wizualizacji z licznikiem przełączeń napędu silnikowego i w razie
potrzeby skorygować.

Nieprawidłowe dane konserwacji

Wywołać dziennik konserwacji i sprawdzić dane z ostatniej konserwacji.

Wymiana głowicy przerzutnika
obciążenia wymagana

Osiągnięto wartość graniczną dla
konserwacji.

Przeprowadzić konserwację; następnie potwierdzić konserwację w wizualizacji.

▪ Zdarzenie nr 1150

Konserwacja została przeprowadzona, ale nie potwierdzono jej w
wizualizacji.

Potwierdzić konserwację w wizualizacji.

Licznik przełączeń wizualizacji jest
przestawiony.

Porównać licznik przełączeń wizualizacji z licznikiem przełączeń napędu silnikowego i w razie
potrzeby skorygować.

Nieprawidłowe dane konserwacji

Wywołać dziennik konserwacji i sprawdzić dane z ostatniej konserwacji.

Osiągnięto wartość graniczną dla
planowania konserwacji.

Zaplanować i przeprowadzić konserwację, a
następnie potwierdzić konserwację w wizualizacji.

Konserwacja została przeprowadzona, ale nie potwierdzono jej w
wizualizacji.

Potwierdzić konserwację w wizualizacji.

Licznik przełączeń wizualizacji jest
przestawiony.

Porównać licznik przełączeń wizualizacji z licznikiem przełączeń napędu silnikowego i w razie
potrzeby skorygować.

Nieprawidłowe dane konserwacji

Wywołać dziennik konserwacji i sprawdzić dane z ostatniej konserwacji.

Planowanie wymiany oleju i
czyszczenia
▪ Zdarzenie nr 1170

Planowanie wymiany głowicy
przerzutnika obciążenia
▪ Zdarzenie nr 1149
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Objawy/szczegóły

Przyczyna

Środek zaradczy

Konserwacja wybieraka wymaga- Osiągnięto wartość graniczną dla
na
konserwacji.

Przeprowadzić konserwację; następnie potwierdzić konserwację w wizualizacji.

▪ Zdarzenie nr 1152

Konserwacja została przeprowadzona, ale nie potwierdzono jej w
wizualizacji.

Potwierdzić konserwację w wizualizacji.

Licznik przełączeń wizualizacji jest
przestawiony.

Porównać licznik przełączeń wizualizacji z licznikiem przełączeń napędu silnikowego i w razie
potrzeby skorygować.

Nieprawidłowe dane konserwacji

Wywołać dziennik konserwacji i sprawdzić dane z ostatniej konserwacji.

Planowanie konserwacji wybiera- Osiągnięto wartość graniczną dla
ka
planowania konserwacji.
▪ Zdarzenie nr 1151

Wymiana filtra oleju wymagana
▪ Zdarzenie nr 1166

Zaplanować i przeprowadzić konserwację, a
następnie potwierdzić konserwację w wizualizacji.

Konserwacja została przeprowadzona, ale nie potwierdzono jej w
wizualizacji.

Potwierdzić konserwację w wizualizacji.

Licznik przełączeń wizualizacji jest
przestawiony.

Porównać licznik przełączeń wizualizacji z licznikiem przełączeń napędu silnikowego i w razie
potrzeby skorygować.

Nieprawidłowe dane konserwacji

Wywołać dziennik konserwacji i sprawdzić dane z ostatniej konserwacji.

Osiągnięto wartość graniczną dla
konserwacji.

Przeprowadzić konserwację; następnie potwierdzić konserwację w wizualizacji.

▪ Sygnał realizowany na X1:105 i
1000 przełączeń zaczepów

Planowanie wymiany filtra oleju
▪ Zdarzenie nr 1165

Konserwacja została przeprowadzona, ale nie potwierdzono jej w
wizualizacji.

Potwierdzić konserwację w wizualizacji.

Błąd okablowania

Sprawdzić okablowanie zacisków X1:105/106.

Osiągnięto wartość graniczną dla
konserwacji.

Przeprowadzić konserwację; następnie potwierdzić konserwację w wizualizacji.

▪ Sygnał realizowany na X1:105 i
900 przełączeniach zaczepów
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Objawy/szczegóły

Przyczyna

Środek zaradczy

Wymiana lub zmiana styków wymagana

Osiągnięto wartość graniczną dla
konserwacji.

Przeprowadzić konserwację; następnie potwierdzić konserwację w wizualizacji.

▪ Zdarzenie nr 1168

Konserwacja została przeprowadzona, ale nie potwierdzono jej w
wizualizacji.

Potwierdzić konserwację w wizualizacji.

Nieprawidłowy pomiar prądu obcią- Sprawdzić wartości pomiarowe.
żenia.
Sprawdzić okablowanie podzespołu do pomiaru prądu obciążenia (UI lub AIO).

Planowanie wymiany lub zmiany
styków

Nieprawidłowe dane konserwacji

Wywołać dziennik konserwacji i sprawdzić dane z ostatniej konserwacji.

Osiągnięto wartość graniczną dla
planowania konserwacji.

Zaplanować i przeprowadzić konserwację, a
następnie potwierdzić konserwację w wizualizacji.

Konserwacja została przeprowadzona, ale nie potwierdzono jej w
wizualizacji.

Potwierdzić konserwację w wizualizacji.

▪ Zdarzenie nr 1167

Nieprawidłowy pomiar prądu obcią- Sprawdzić wartości pomiarowe.
żenia.
Sprawdzić okablowanie podzespołu do pomiaru prądu obciążenia (UI lub AIO).

Wymiana OLTC wymagana
▪ Zdarzenie nr 1148

Planowanie wymiany OLTC
▪ Zdarzenie nr 1147

Nieprawidłowe dane konserwacji

Wywołać dziennik konserwacji i sprawdzić dane z ostatniej konserwacji.

Osiągnięto wartość graniczną dla
konserwacji.

Przeprowadzić konserwację; następnie potwierdzić konserwację w wizualizacji.

Konserwacja została przeprowadzona, ale nie potwierdzono jej w
wizualizacji.

Potwierdzić konserwację w wizualizacji.

Nieprawidłowe dane konserwacji

Wywołać dziennik konserwacji i sprawdzić dane z ostatniej konserwacji.

Osiągnięto wartość graniczną dla
planowania konserwacji.

Zaplanować i przeprowadzić konserwację, a
następnie potwierdzić konserwację w wizualizacji.

Konserwacja została przeprowadzona, ale nie potwierdzono jej w
wizualizacji.

Potwierdzić konserwację w wizualizacji.

Nieprawidłowe dane konserwacji

Wywołać dziennik konserwacji i sprawdzić dane z ostatniej konserwacji.

Tabela 174: Komunikaty konserwacyjne
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9.2.6 Monitorowanie działania
Objawy/szczegóły

Przyczyna

Środek zaradczy

Oba styki urządzenia nadzoruj.
przełącz. zacz. WŁ.

Styki urządzenia nadzorującego
przełączanie zaczepów S80/S81
kleją się.

Sprawdzić działanie styków urządzenia nadzorującego przełączanie zaczepów S80/S81.

Uszkodzony przekaźnik K80/K81.

Sprawdzić działanie przekaźnika K80/K81.

Błąd okablowania

Sprawdzić okablowanie między stykami urządzenia nadzorującego przełączanie zaczepów
K80/K81 i przekaźnikiem K80/K81 zgodnie ze
schematem połączeń.

Zanik napięcia jednej lub kilku faz
zasilania elektrycznego napędu silnikowego podczas ostatniego
przełączenia zaczepów.

W przypadku aplikacji wielokolumnowej:
Sprawdzić, czy wszystkie podobciążeniowe
przełączniki zaczepów znajdują się w takiej samej pozycji zaczepu. Jeśli tak, można potwierdzić zdarzenie. I dalej eksploatować podobciążeniowy przełącznik zaczepów.

Pęknięcie wału napędowego

Sprawdzić wały napędowe.

▪ Zdarzenie nr 1805

Oba styki urządzenia nadzorującego przełączanie zaczepów
WYŁ.
▪ Zdarzenie nr 1806

Jeśli wał napędowy jest pęknięty, należy skontrolować głowicę przełącznika mocy. Skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.
Zanik napięcia sterowniczego na
Skontrolować napięcie sterownicze na stykach
stykach urządzenia nadzorującego urządzenia nadzorującego przełączanie zaczeprzełączanie zaczepów S80/S81.
pów S80/S81.

Błąd okablowania urządzenia
nadzorującego przełączanie zaczepów

Uszkodzony przekaźnik K80/K81.

Sprawdzić działanie przekaźnika K80/K81.

Błąd okablowania

Sprawdzić okablowanie między stykami urządzenia nadzorującego przełączanie zaczepów
K80/K81 i przekaźnikiem K80/K81 zgodnie ze
schematem połączeń.

Błąd okablowania

Sprawdzić okablowanie między stykami urządzenia nadzorującego przełączanie zaczepów
K80/K81 i przekaźnikiem K80/K81 zgodnie ze
schematem połączeń.

▪ Zdarzenie nr 1810
Nieprawidłowe określanie pozycji.
▪ Zdarzenie nr 1818
Nieprawidłowa pozycja zaczepu

Czujnik pozycji nieskalibrowany lub Sprawdzić okablowanie czujnika pozycji B30
uszkodzony.
zgodnie ze schematem połączeń. Eksportować
dane serwisowe. Skontaktować się z firmą MR.
Przy wymianie: skalibrować czujnik pozycji.
Błąd okablowania

Sprawdzić zgodność okablowania ze schematem połączeń.

Czujnik pozycji jest uszkodzony.

Eksportować dane serwisowe. Skontaktować
się z firmą MR. Przy wymianie: skalibrować
czujnik pozycji.

▪ Zdarzenie nr 51

Obliczenie prądu podobciążenio- Błąd konfiguracji
wego przełącznika zaczepów

Sprawdzić konfigurację wejścia analogowego
[►Sekcja 8.1.15, Strona 250].

▪ Zdarzenie nr 1899

Sprawdzić zgodność okablowania ze schematem połączeń.
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Objawy/szczegóły

Przyczyna

Środek zaradczy

Wyłącznik ochronny silnika

Wyłącznik ochronny silnika został
wyłączony ręcznie (pozycja O).

Włączyć ponownie wyłącznik ochronny silnika
(pozycja I).

▪ Zdarzenie nr 156

Wyłącznik ochronny silnika został Sprawdzić komunikaty o zdarzeniach systemu
wyzwolony przez system monitoru- monitorującego. Sprawdzić przyczynę wyzwojący.
lenia wyłącznika ochronnego silnika.

Wejście tryb awaryjny (X100)
▪ Zdarzenie nr 1869

Wejście przetężenie prądu
▪ Zdarzenie nr 1868

Wyłącznik ochronny silnika został
wyzwolony z powodu zwarcia lub
przeciążenia obwodu silnika.

Sprawdzić obwód silnika.

Wyłącznik ochronny silnika został
wyzwolony przez przełącznik zewnętrzny na zaciskach X1:14/15.

Sprawdzić przyczynę wyzwolenia wyłącznika
ochronnego silnika przez przełącznik zewnętrzny.

Umieszczony jest mostek X100,
funkcja blokady jest usunięta.

Wyjąć mostek X100, aby zakończyć tryb awaryjny.

Stycznik pomocniczy K100 jest
uszkodzony.

Sprawdzić działanie stycznika pomocniczego
K100.

Na wejściu Przetężenie prądu występuje sygnał.

Sprawdzić źródło sygnału.

Błąd okablowania

Sprawdzić okablowanie.

MD: nieprawidłowa częstotliwość Częstotliwość sieci nie odpowiada- Sprawdzić tabliczkę znamionową napędu silnisieci przy przełączaniu
ła przy przełączaniu częstotliwości kowego. Podłączyć zasilanie o prawidłowej
znamionowej napędu silnikowego. częstotliwości.
▪ Zdarzenie nr 1802
Obliczanie zużycia styków

Nie można obliczyć zużycia styków.

▪ Zdarzenie nr 1169

Wyeksportować dane serwisowe i skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.

Synchronizacja OLTC jest niewy- Przełączniki zaczepów przełączają Ustawić synchroniczne przełączanie przełączstarczająca
się niewystarczająco synchronicz- nika zaczepów zgodnie z instrukcją eksploatanie.
cji.
▪ Zdarzenie nr 1812
Przełącznik zaczepów bez przełączania obciążenia
▪ Zdarzenie nr 1807

Podczas przełączania zaczepów
nie rozpoznano przełączania obciążenia.

Sprawdzić wał napędowy, styki urządzenia
nadzorującego przełączanie zaczepów S80/
S81, przekaźnik K16/K17 i okablowanie czujnika pozycji. Eksportować dane serwisowe.
Skontaktować się z firmą MR.

Tabela 175: Monitorowanie działania

9.2.7 Inne usterki
Jeżeli dla danego zakłócenia nie można znaleźć żadnego rozwiązania, należy po przygotowaniu wymienionych niżej danych skontaktować się z serwisem technicznym:
▪ Numer seryjny
– Tabliczka znamionowa (znajduje się na podzespole CPU)
▪ Wersja oprogramowania
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Proszę przygotować się na poniższe pytania:
▪ Czy miała miejsce aktualizacja oprogramowania?
▪ Czy w przeszłości występowały problemy z tym urządzeniem?
▪ Czy kontaktowano się już w tej sprawie z firmą Maschinenfabrik Reinhausen? Jeżeli tak, z kim?
Serwis techniczny
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Serwis techniczny
skr. poczt. 12 03 60
93025 Regensburg
Niemcy
Telefon: +49 94140 90-0
Email: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com
Zestawienie dostępnych usług dla danego produktu można znaleźć na portalu klienta: https://portal.reinhausen.com
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10 Kontrola i przeglądy
Ten rozdział zawiera informacje dotyczące inspekcji i konserwacji produktu.

10.1 Utrzymanie
10.1.1 Czyszczenie szafy sterowniczej
Obudowę szafy sterowniczej można czyścić wilgotną szmatką. Szafę sterowniczą można czyścić od wewnątrz suchą szmatką.

10.1.2 Czyszczenie czujnika drgań VS 1
Podzespół czujnika drgań VS 1 (czujnik, adapter, pałąk zabezpieczający
przed uszkodzeniem mechanicznym) oraz kabel czujnika można czyścić wilgotną szmatką.

10.1.3 Czyszczenie adaptera izolatora przepustowego i jednostki
sprzęgającej
Adapter izolatora przepustowego i jednostkę sprzęgającą można czyścić wilgotną szmatką.

10.1.4 Czyszczenie motoreduktora
Motoreduktor można czyścić wilgotną szmatką.
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10.2 Kontrola
Należy przeprowadzać następujące przeglądy napędu silnikowego w ramach wyznaczonych interwałów:
Interwał

Działanie

Szczegóły

Przy pracach kontrolnych
na transformatorze

Kontrole wizualne

▪ Sprawdzić uszczelnienia szafy sterowniczej.
Skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH,
jeżeli uszczelki nie są w nienagannym stanie.
▪ Sprawdzić lakierowanie szafy sterowniczej. W razie uszkodzenia odnowić lakierowanie [►Sekcja 6.1, Strona 93].

Co roku

Kontrola wyłącznika
ochronnego silnika

ü Wyłącznik ochronny silnika Q1 jest włączony (pozycja
I).
1. Wyzwolić wyłącznik ochronny silnika ze sterowni.
ð Wyłącznik ochronny silnika zadziałał (pozycja O).
Jeśli wyłącznik ochronny silnika nie zadziałał,
sprawdzić jego przyłącze do sterowni i w razie potrzeby skontaktować się z firmą Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.
2. Włączyć ponownie wyłącznik ochronny silnika (pozycja I).
ð Wyzwalanie wyłącznika ochronnego silnika ze sterowni zostało sprawdzone.

Kontrola wyłącznika różni- 1. Nacisnąć przycisk kontrolny T wyłącznika różnicowocowoprądowego
prądowego.

ð Wyłącznik różnicowoprądowy musi się natychmiast
aktywować.
2. Zlecić kontrolę skuteczności środków ochrony w instalacji wykwalifikowanemu elektrykowi.
Kontrola ogrzewania

1. Ustawić termostat w szafie sterowniczej na temperaturę niższą niż aktualna temperatura otoczenia.
ð Po ok. 15 minutach ogrzewanie musi się wyraźnie
nagrzać.
2. Ustawić termostat ponownie na poprzednią wartość
(ustawienie fabryczne — patrz schemat połączeń).
Skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH,
jeżeli ogrzewanie nie jest w nienagannym stanie.

Co 4 lata

Kontrola

▪ Skontrolować szafę sterowniczą pod kątem zabrudzeń,
uszkodzeń i korozji oraz ją oczyścić.
▪ Zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi kontrolę przyłączy
potencjałów i uziemień, a razie potrzeby dokręcić połączenia śrubowe.
▪ Sprawdzić połączenia skręcane wszystkich zacisków elektrycznych i w razie potrzeby dokręcić (moment dokręcania
2,5...3 Nm).

Tabela 176: Plan przeglądów
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10.3 Konserwacja
10.3.1 Konserwacja napędu silnikowego
Konserwacja napędu silnikowego nie jest wymagana. Podczas konserwacji
podobciążeniowego przełącznika zaczepów / beznapięciowego przełącznika
zaczepów / ARS należy dodatkowo przeprowadzić kontrolę działania napędu silnikowego.
Przełączenia

Czynność

250 000

W przypadku silnika 1AC (patrz schemat połączeń lub
tabliczka znamionowa): wymienić wyłącznik odśrodkowy.
Skontaktować się z serwisem technicznym Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

600 000

Skontaktować się z serwisem technicznym Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

1 000 000

Wymienić łącznik krzywkowy, przekaźnik, styczniki itd.
Skontaktować się z serwisem technicznym Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Tabela 177: Plan konserwacji

Zdecydowanie zalecamy, aby konserwację podobciążeniowego przełącznika
zaczepów oraz sprawdzenie napędu silnikowego zlecać naszemu serwisowi
technicznemu. W ten sposób oprócz fachowego wykonania wszelkich prac
zapewniona jest również modernizacja określonych podzespołów, które będą dzięki temu odpowiadać najnowszemu stanowi techniki i produkcji.
Jeżeli konserwacja i kontrole nie będą wykonywane przez nasz serwis techniczny, należy zapewnić, aby personel wykonujący te czynności został przeszkolony przez MR lub był w inny sposób wykwalifikowany do przeprowadzania prac. W takim przypadku prosimy o sprawozdanie z przeprowadzonej
konserwacji celem uzupełnienia naszego pliku konserwacji. Przy zapytaniach o części zamienne prosimy o podawanie numeru fabrycznego (patrz
tabliczka znamionowa na podobciążeniowym przełączniku zaczepów i napędzie silnikowym) oraz liczby przełączeń.
Serwis techniczny
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Serwis techniczny
skr. poczt. 12 03 60
93025 Regensburg
Niemcy
Telefon: +49 94140 90-0
Telefaks: +49 9 41 40 90-7001
E-mail: service@reinhausen.comInternet: www.reinhausen.com
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10.3.2 Konserwacja ogrzewania
Po 20 latach eksploatacji należy wymienić ogrzewanie. W tym celu należy
skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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11 Demontaż
OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń ciała!
Transformator oraz komponenty podobciążeniowego przełącznika zaczepów / beznapięciowego przełącznika zaczepów / ARS i napędu silnikowego,
które znajdują się pod napięciem, podczas demontażu mogą doprowadzić
do śmierci lub ciężkich obrażeń!
► Odłączyć zasilanie.
► Zabezpieczyć zasilanie przed ponownym włączeniem.
► Upewnić się co do braku napięcia.
► Osłonić lub oddzielić sąsiednie elementy znajdujące się pod napięciem.

11.1 Demontaż wału napędowego
► Wyjąć pionowy wał napędowy i rurę ochronną pomiędzy przekładnią stożkową i szafą sterowniczą.

Rysunek 396: Demontaż rury ochronnej i pionowego wału napędowego
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11.2 Demontaż motoreduktora
Podczas demontażu motoreduktora należy dodatkowo przestrzegać wskazówek z instrukcji eksploatacji przynależnego podobciążeniowego przełącznika zaczepów, aby obniżyć poziom oleju w podobciążeniowym przełączniku
zaczepów.
1. Usunąć kabel połączeniowy między motoreduktorem i szafą sterowniczą.
2. Obniżyć poziom oleju podobciążeniowego przełącznika zaczepów poniżej
poziomu pokrywy głowni podobciążeniowego przełącznika zaczepów
3. Odkręcić połączenie śrubowe motoreduktora na głowni podobciążeniowego przełącznika zaczepów (3x M12).
4. Podnieść motoreduktor z głowni podobciążeniowego przełącznika zaczepów za pomocą sprzętu do podnoszenia.
5. Zakryć odsłonięty wał i uszczelnienia, aby ochronić je przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.
ð Motoreduktor jest zdemontowany.

11.3 Demontaż adaptera izolatora przepustowego i jednostki
sprzęgającej
OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo przesuniętego w czasie wybuchu z ryzykiem
pożaru!
Jeśli przyłącze pomiarowe nie jest uziemione lub jest niepoprawnie połączone z adapterem izolatora przepustowego, może dojść do zniszczenia izolatora przepustowego oraz pożaru transformatora. Może to prowadzić do
śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
► Przyłącze pomiarowe nigdy nie może być otwarte podczas pracy. Przestrzegać instrukcji eksploatacji izolatora przepustowego.
► Po demontażu adaptera izolatora przepustowego zakryć przyłącze pomiarowe izolatora przepustowego oryginalną pokrywą w celu zapewnienia uziemienia.
Jednostkę sprzęgającą i adapter izolatora przepustowego demontuje się w
następujący sposób:
1. Usunąć kabel połączeniowy między szafą sterowniczą i jednostką sprzęgającą.
2. Zamontować pokrywę na przyłączu U jednostki sprzęgającej.
3. Usunąć kabel połączeniowy między jednostką sprzęgającą i adapterem
izolatora przepustowego.
4. Usunąć przewód uziemienia między transformatorem i płytką podtrzymującą jednostki sprzęgającej.
5. Odkręcić śrubę mocującą na kołnierzu izolatora przepustowego i zdemontować jednostkę sprzęgającą z płytką podtrzymującą.
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6. Zamontować śrubę mocującą na kołnierzu izolatora przepustowego zgodnie z instrukcją eksploatacji producenta izolatora przepustowego.
7. Zdemontować adapter izolatora przepustowego.
8.

OSTRZEŻENIE! Zamontować pokrywę na przyłączu pomiarowym izolatora przepustowego. Przestrzegać przy tym wskazówek zawartych w instrukcji eksploatacji producenta izolatora przepustowego. W przeciwnym
wypadku wybuch izolatora przepustowego może doprowadzić do śmierci
lub poważnych obrażeń ciała.

ð Adapter izolatora przepustowego i jednostka sprzęgająca są zdemontowane.

11.4 Demontaż szafy sterowniczej
OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo szkód materialnych!
Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo szkód materialnych na skutek przewrócenia lub upadku ciężaru!
► Doborem zawiesia i mocowaniem ładunku może się zajmować wyłącznie
przeszkolony i upoważniony personel.
► Nie podchodzić pod zawieszony ładunek.
► Używać środków transportu i sprzętu do podnoszenia o udźwigu wystarczającym do uniesienia masy wskazanej w punkcie Parametry techniczne.
ü Wszystkie przewody przyłączeniowe (przewód czujnika, przewód sterowania napędu silnikowego, przewody klienta, uziemienie itd.) odłączyć od
szafy sterowniczej.
1.

OSTRZEŻENIE! Ciężkie obrażenia oraz uszkodzenia szafy sterowniczej w razie upadku. Zastosować wszystkie 4, przynajmniej 2 diagonalnie
przeciwlegle umieszczone uchwyty transportowe.

Rysunek 397: Uchwyty transportowe dla sprzętu do podnoszenia
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2. Obrócić uchwyty transportowe w kierunku sprzętu do podnoszenia.
3.

OSTRZEŻENIE! Ciężkie obrażenia oraz uszkodzenia szafy sterowniczej w razie upadku. Sprzęt do podnoszenia należy montować w taki sposób, aby kąt liny względem pionu był zawsze mniejszy niż 45°.

Rysunek 398: Maksymalny dozwolony kąt liny dla mocowania sprzętu do podnoszenia szafy
sterowniczej

4. Odkręcić nakrętki do mocowania szafy sterowniczej.
5. Podnieść szafę sterowniczą z transformatora.
6.
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12 Parametry techniczne
12.1 Szafa sterownicza
Szafa sterownicza
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)

1200

1500

779 x 1336 x 483 mm

779 x 1647 x 483 mm

Pobór prądu InA

Patrz tabliczka znamionowa

Zasilanie Un

Patrz tabliczka znamionowa

Częstotliwość

Patrz tabliczka znamionowa

Zasilanie obwodu sterowniczego i grzewczego Ue

Patrz tabliczka znamionowa

Moc grzewcza

100 W

Gniazdo

150 W

220...240 V AC, maks. 10 A

Stopień ochrony

IP66

Możliwa kategoria korozyjności zgodnie z normą ISO
12944-2:2018
Dopuszczalna masa całkowita

C4 high; C4 very high
C5 high, C5 very high
150 kg

200 kg

Tabela 178: Parametry techniczne szafy sterowniczej

12.2 Dozwolone warunki otoczenia
Dozwolona temperatura otoczenia podczas pracy

Standardowo: -25...+50°C
Wersja subtropikalna/półpustynna: -25...
+55°C
Wersja arktyczna: -45…+40°C

Temperatura składowania

-40/-30...+70°C (w zależności od konfiguracji urządzenia)

Wysokość ustawienia / ciśnienie powietrza

Odpowiadające 2000 m n.p.m.

Tabela 179: Dozwolone warunki otoczenia
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12.3 Napęd silnikowy
12.3.1 Napęd silnikowy (Side Drive)
Parametry techniczne dotyczą wersji standardowej i mogą się różnić od dostarczonej wersji urządzenia. Zastrzegamy sobie możliwość zmian.
Moc silnika

0,75 kW

2,0 kW

Zasilanie obwodu silnika

2,2 kW

3 AC/N 230/400 V

Prąd

ok. 1,9 A

ok. 5,2 A

Częstotliwość

ok. 6,2 A

50 Hz

Prędkość obrotowa synchronizacji

1500 obr./min

Obroty wału napędowego na jedno przełączenie

16,5

Czas ruchu na jedno przełączenie zaczepu

ok. 5,4 s

Znamionowy moment obrotowy na wale napędowym
Obroty korby ręcznej na jedno przełączenie

45 Nm

90 Nm

125 Nm

33

Maksymalna liczba pozycji roboczych

54
35

Zasilanie obwodu sterowniczego i obwodu
grzejnego

AC 230 V

Pobór mocy obwodu sterowniczego (wysterowanie/praca)

100 VA/25 VA

Obciążalność łączników miniaturowych

Zdolność łączenia: 100 W
Tryb prądu przemiennego: AC 250 V; 1 mA…3 A
Tryb prądu stałego: DC 220 V; 1 mA…100 mA

Stopień ochrony

IP 66 zgodnie z normą DIN EN 60529

Napięcie pomiarowe do ziemi

2 kV/60 s

Tabela 180: Parametry techniczne ETOS® ED

12.3.2 Parametry techniczne modułu przetwornika pozycji
Moduł przetwornika pozycji typu opornościowego
Standardowa oporność: 10,0 Ω (0,6 W, +/-1%) na jedno położenie zaczepu
Liczba podłączonych rezystorów zależy od liczby wymaganych pozycji roboczych.
Straty mocy w module przetwornika pozycji wynoszą 0,6 W, ponieważ w najgorszym przypadku tylko jeden rezystor jest pod napięciem. Napięcie zasilania nie powinno przekraczać 220 V DC. Jeśli wymagania konfiguracyjne są
większe, prosimy o kontakt z firmą Maschinenfabrik Reinhausen.
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Moduł przetwornika pozycji ze stykami NO (przełączanie typu „wykonaj
przed przerwaniem”, ang. make-before-break)
AC: 250 V, 0,5 A (obciążenie opornościowe)
DC: 220 V, 0,2 A (obciążenie opornościowe)
Minimalny poziom napięcia do przetwarzania sygnałów i danych: 24 V
Moduł przetwornika pozycji ze stykami NO (przełączanie typu „wykonaj
przed przerwaniem”, ang. make-before-break)
AC, DC: 250 V, 0,02 A (obciążenie opornościowe)
AC, DC: 24 V, 0,20 A (obciążenie opornościowe)
Minimalny poziom napięcia do przetwarzania sygnałów i danych: 24 V
Moduł przetwornika pozycji ze stykami NO 10 A (przełączanie typu
„wykonaj przed przerwaniem”, ang. make-before-break) do
monitorowania transformatora dopasowującego natężenie w
zastosowaniach przemysłowych
AC, DC: 250 V, 10 A (obciążenie opornościowe)
Moduł przetwornika pozycji, matryca diodowa
DC: 220 V, 0,2 A (obciążenie opornościowe)
Minimalny poziom napięcia do przetwarzania sygnałów i danych: 24 V

12.3.3 Motoreduktor
Motoreduktor
Moc przyłączeniowa
Zasilanie

ETOS® TD
0,45…0,75 kW
3 AC/N
330...480 V

Częstotliwość

1

Czas ruchu wału wyjściowego na przełączenie zaczepu
Maksymalna liczba pozycji roboczych
Dozwolona temperatura otoczenia podczas pracy
Stopień ochrony (DIN EN 60529)
Masa (z kołnierzem adaptacyjnym)
Długość kabla przyłączeniowego

50 Hz lub 60 Hz
ok. 6,5 s
35
-25...+55°C
IP 66
ok. 23,5 kg
6,5 m
inne długości na zamówienie

Tabela 181: Parametry techniczne motoreduktora
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1

) Zgodnie z zamówieniem zamawiający otrzymuje motoreduktor w wersji
przystosowanej do sieci 50 Hz lub 60 Hz. Przestrzegać danych umieszczonych na tabliczce znamionowej.

Rysunek 399: Wymiary motoreduktora
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12.4 Czujniki
12.4.1 Wibroakustyka
12.4.1.1 Czujnik drgań VS 1
VS 1
Typ czujnika

Czujnik drgań piezo

Obudowa

uszczelniana hermetycznie

Temperatura robocza

-50…+125°C

Klasa ochronności

IP67 wg IEC 60529

Odporność na korozję

316L, stal nierdzewna

Tabela 182: Czujnik drgań VS 1

12.4.2 Monitorowanie izolatorów przepustowych
12.4.2.1 Adapter izolatora przepustowego
Momenty dokręcenia adapterów izolatora przepustowego wymienione są w
rozdziale Montaż w punkcie Montaż adaptera izolatora przepustowego
[►Sekcja 6.7.2, Strona 124].
Adapter izolatora przepustowego

A001

Typ izolatora przepustowego

Micafil
RTKF, RTKG

Wymiary
Wejście

Ø 50 x 64 mm
Przyłącze pomiarowe

Ø 4 mm (żeńskie)

Gwint

wewnętrzny, G¾“

Uszczelka
Wyjście

Pierścień o-ring, 40 x 2 NBR 70
Gniazdo N

Dozwolona temperatura otoczenia podczas
pracy
Stopień ochrony (IEC 60529)
Masa

od -40 do +90°C
IP 66
ok. 170 g

Tabela 183: Parametry techniczne adaptera izolatora przepustowego A001
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Adapter izolatora przepustowego

A002

Typ izolatora przepustowego

HSP
SETFt 1550/420-1800,
SETFt 600/123-2000

Wymiary
Wejście

Ø 50 x 60 mm
Przyłącze pomiarowe
Gwint
Uszczelka

Wyjście

Ø 4 mm (żeńskie)
zewnętrzny, M30 x 1,5
Uszczelka płaska, 26 x 35 x 2 65
Shore
Gniazdo N

Dozwolona temperatura otoczenia podczas
pracy
Stopień ochrony (IEC 60529)
Masa

od -40 do +90°C
IP 66
ok. 180 g

Tabela 184: Parametry techniczne adaptera izolatora przepustowego A002

Adapter izolatora przepustowego

A003

Typ izolatora przepustowego

ABB
GOB 1050-750-1100-0.6-B
GSA 123-OA/1600/0.5
GSA 52-OA/2000/0.5

Wymiary
Wejście

Ø 40 x 82 mm
Przyłącze pomiarowe
Gwint
Uszczelka

Wyjście

Ø 4 mm (żeńskie)
zewnętrzny, M30 x 2
Pierścień o-ring, 32 x 2 NBR 70
Gniazdo N

Dozwolona temperatura otoczenia podczas
pracy
Stopień ochrony (IEC 60529)
Masa

od -40 do +90°C
IP 66
ok. 190 g

Tabela 185: Parametry techniczne adaptera izolatora przepustowego A003

Adapter izolatora przepustowego
Typ izolatora przepustowego

A004
Trench
COT 750-800

Wymiary
Wejście

Ø 25 x 61 mm
Przyłącze pomiarowe
Gwint
Uszczelka

Wyjście
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Adapter izolatora przepustowego
Dozwolona temperatura otoczenia podczas
pracy
Stopień ochrony (IEC 60529)
Masa

A004
od -40 do +90°C
IP 66
ok. 60 g

Tabela 186: Parametry techniczne adaptera izolatora przepustowego A004

Adapter izolatora przepustowego

A005

Typ izolatora przepustowego

HSP
SETFt 750-170-4000
SETFt 1200/245-1250
SETFt 1425-420-1600
SESTFt 1050-245-B E6 B
SESTFt 1425-420-B E6 B-1600A
EKTG 72,5-800 kV

Wymiary
Wejście

Ø 45 x 71 mm
Przyłącze pomiarowe
Gwint
Uszczelka

Wyjście

Ø 4 mm (żeńskie)
zewnętrzny, M24 x 1,5
Pierścień o-ring, 22 x 2,5 NBR 70
Gniazdo N

Dozwolona temperatura otoczenia podczas
pracy
Stopień ochrony (IEC 60529)
Masa

od -40 do +90°C
IP 66
ok. 100 g

Tabela 187: Parametry techniczne adaptera izolatora przepustowego A005

Adapter izolatora przepustowego
Typ izolatora przepustowego

A006
PCORE
CSA standard POC seria II
ABB
GOE, GSB (245–550 kV)

Wymiary
Wejście

Ø 80 x 104 mm
Przyłącze pomiarowe
Gwint
Uszczelka

Wyjście

Ø 8 mm (żeńskie)
zewnętrzny, 2¼“ – 12 UNF
Pierścień o-ring, 64 x 3 NBR 70
Gniazdo N

Dozwolona temperatura otoczenia podczas
pracy
Stopień ochrony (IEC 60529)
Masa

od -40 do +90°C
IP 66
ok. 190 g

Tabela 188: Parametry techniczne adaptera izolatora przepustowego A006
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Adapter izolatora przepustowego
Typ izolatora przepustowego

A007
PCORE
B-81515-57-70

Wymiary
Wejście

Ø 40 x 60 mm
Przyłącze pomiarowe

Ø 5 mm (sprężyna stykowa)

Gwint

zewnętrzny, 1¼“ – 12 UNF

Uszczelka
Wyjście

Pierścień o-ring, 32 x 2 NBR 70
Gniazdo N

Dozwolona temperatura otoczenia podczas
pracy
Stopień ochrony (IEC 60529)
Masa

od -40 do +90°C
IP 66
ok. 190 g

Tabela 189: Parametry techniczne adaptera izolatora przepustowego A007

Adapter izolatora przepustowego
Typ izolatora przepustowego

A008
Passoni Villa
PNO, POBO, PCTO, PAO
< 110 kV

Wymiary
Wejście

Ø 45 x 70 mm
Przyłącze pomiarowe
Gwint
Uszczelka

Wyjście

Ø 8 mm (żeńskie)
zewnętrzny, 1⅛“ – 12 UNF
Pierścień o-ring, 25 x 2,5 NBR 70
Gniazdo N

Dozwolona temperatura otoczenia podczas
pracy
Stopień ochrony (IEC 60529)
Masa

od -40 do +90°C
IP 66
ok. 150 g

Tabela 190: Parametry techniczne adaptera izolatora przepustowego A008

Adapter izolatora przepustowego
Typ izolatora przepustowego
Średnica zewnętrzna x długość
Wejście

ETOS®

ABB O Plus C (O Plus Dry)
Ø 35 x 79 mm

Przyłącze pomiarowe

Ø 9 mm (sprężyna stykowa)

Gwint

zewnętrzny, 3/4“ – 14 NSPM

Uszczelka

556

A010

Pierścień o-ring, 24 x 2 NVQ 70

Wyjście

od -40 do +90°C

Dozwolona temperatura otoczenia podczas
pracy

od -40 do +90°C
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Adapter izolatora przepustowego

A010

Stopień ochrony (IEC 60529)

IP 66

Masa

ok. 142 g

Tabela 191: Parametry techniczne adaptera izolatora przepustowego A010

12.4.2.2 Jednostka sprzęgająca
Jednostka sprzęgająca
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)
Wejście
Wyjście

117 x 100 x 60 mm
Gniazdo N

Pomiar napięcia (U)

Gniazdo TNC

Pomiar wyładowań niezupełnych (PD);
opcjonalnie
Pojemność

zgodnie z zamówieniem:
0,033–4,7 µF (± 5%)

Napięcie wyjściowe

typ. (RMS): 75 VAC
maks. (RMS): 125 VAC

Dozwolona temperatura otoczenia podczas pracy

- 40...+ 80°C

Stopień ochrony (IEC 60529)

IP 66

Masa

ok. 1,2 kg

Tabela 192: Parametry techniczne jednostki sprzęgającej

63 ± 0,5

85 ± 0,5

Ø 4,8

Rysunek 400: Rysunek wymiarowy otworów w płycie mocującej jednostki sprzęgającej (wymiary
w mm)
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12.4.2.3 Kabel połączeniowy
Kabel połączeniowy

Adapter izolatora
przepustowego —
jednostka sprzęgająca

Typ kabla

Jednostka sprzęgająca — szafa
sterownicza

RG142/U

Długość

0,8 m

w zależności od zamówienia 10 m,
15 m lub 25 m

Wtyczka

Wtyczka N (dwustronna)

Wtyczka TNC (jednostronna)

Minimalny dozwolony promień gięcia

50 mm

Tabela 193: Parametry techniczne kabla połączeniowego
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12.5 Podzespoły ISM®
12.5.1 Zasilanie elektryczne QS3.241
PULS QS3.241
Dozwolony zakres napięcia

85...276 VAC
88...375 VDC
UN: 100...240 VAC
UN: 110...300 VDC

Dozwolony zakres częstotliwości

50/60 Hz

Maksymalny pobór mocy (ciągły)

66 W

Tabela 194: Parametry techniczne podzespołu QS3.241

12.5.2 Zasilanie elektryczne CP5.241
PULS CP5.241
Dozwolony zakres napięcia

85...264 V AC
88...180 V DC
UN: 100...240 VAC
UN: 110...150 VDC

Dozwolony zakres częstotliwości

50/60 Hz

Maksymalny pobór mocy (ciągły)

97,5 W

Tabela 195: Parametry techniczne podzespołu CP5.241

12.5.3 Zasilanie elektryczne PS
Dozwolony zakres napięcia

8620

8640

18...78 V DC

18...78 V DC

UN: 24...60 V DC

UN: 24…60 V DC

-

-

19,2 W

55 W

Dozwolony zakres częstotliwości
Znamionowy pobór mocy
Moc oddawana

12 W

45 W

Tabela 196: Parametry techniczne podzespołu PS
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143 mm (5.63 in)
30 mm (1.18 in)

132 mm (5.19 in)

124 mm (4.88 in)

Rysunek 401: Wymiary PS

12.5.4 Pomiar napięcia i pomiar prądu UI 1
UI 1
Pomiar

1-fazowy

Pomiar napięcia

UN (RMS): 100 V AC
Zakres pomiarowy (RMS): 19,6...150 V AC
Dokładność pomiaru (przy UN, -25...+70°C): <± 0,3%
Zużycie własne: < 1 VA
Kategoria pomiaru III zgodnie z normą IEC 61010-2-30

Pomiar prądu

IN: 0,2 / 1 / 5 A
Zakres pomiarowy: 0,01...2,1 · IN
Przeciążalność: 12,5 A (trwała), 500 A (dla 1 s)
Dokładność pomiaru (przy IN, -25...+70°C): <± 0,5%
Zużycie własne: < 1 VA

Kąt fazowy

Dokładność pomiaru (-25...+70°C): Ux/Ix <± 0,5°; Ux/
Uy <± 0,3°

Pomiar częstotliwości

fN: 50 / 60 Hz
Zakres pomiarowy: 45...65 Hz
Dokładność pomiaru (-25...+70°C): <± 0,03%

Tabela 197: Parametry techniczne podzespołu UI 1

Interfejs

N

L NC NC

Pin

Opis

N

Wejście napięciowe — przewód neutralny

L

Wejście napięciowe faza L

NC

-

NC

-

Tabela 198: Pomiar napięcia

560

ETOS®

7815063/06 PL

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

12 Parametry techniczne

Interfejs

Pin

Opis

k

Wejście prądowe faza L

l

Wyjście prądowe faza L

NC

-

NC

-

NC

-

NC

-

Tabela 199: Pomiar prądu
ca. 120 mm (4.72 in)
54 mm (2.12 in)
RDY

(4.69 in)

UI 3

119 mm

55 mm (2.17 in)

N

L1

L2

L3

k1
l1
k2
l2
k3
l3

Rysunek 402: Wymiary UI 1

12.5.5 Pomiar napięcia i pomiar prądu UI 3
UI 3
Pomiar

3-fazowy

Pomiar napięcia

UN (RMS): 100 V AC
Zakres pomiarowy (RMS): 19,6...150 V AC
Dokładność pomiaru (przy UN, -25...+70°C): <± 0,3%
Zużycie własne: < 1 VA
Kategoria pomiaru III zgodnie z normą IEC 61010-2-30

Pomiar prądu

IN: 0,2 / 1 / 5 A
Zakres pomiarowy: 0,01...2,1 · IN
Przeciążalność: 12,5 A (trwała), 500 A (dla 1 s)
Dokładność pomiaru (przy IN, -25...+70°C): <± 0,5%
Zużycie własne: < 1 VA
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UI 3
Kąt fazowy

Dokładność pomiaru (-25...+70°C): Ux/Ix <± 0,5°; Ux/
Uy <± 0,3°

Pomiar częstotliwości

fN: 50 / 60 Hz
Zakres pomiarowy: 45...65 Hz
Dokładność pomiaru (-25...+70°C): <± 0,03%

Tabela 200: Parametry techniczne podzespołu UI 3

Interfejs

N L1 L2 L3

Pin

Opis

N

Wejście napięciowe — przewód neutralny

L1

Wejście napięciowe — faza L1 (UI 3)

L2

Wejście napięciowe — faza L2

L3

Wejście napięciowe — faza L3

Pin

Opis

k1

Wejście prądowe — faza L1

l1

Wyjście prądowe — faza L1

k2

Wejście prądowe — faza L2

l2

Wyjście prądowe — faza L2

k3

Wejście prądowe — faza L3

l3

Wyjście prądowe — faza L3

Tabela 201: Pomiar napięcia

Interfejs

Tabela 202: Pomiar prądu
ca. 120 mm (4.72 in)
54 mm (2.12 in)

(4.69 in)

119 mm

55 mm (2.17 in)

RDY

UI 3

N

L1

L2

L3

k1
l1
k2
l2
k3
l3

Rysunek 403: Wymiary UI 3
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12.5.6 Pomiar napięcia i pomiar prądu UI 5-3
UI 5-3
Pomiar

3-fazowy

Pomiar napięcia

UN (RMS): 100 V AC
Zakres pomiarowy (RMS): 19,6...150 V AC
Dokładność pomiaru (przy UN, -25...+70°C): <± 0,3%
Zużycie własne: < 1 VA
Kategoria pomiaru III zgodnie z normą IEC 61010-2-30

Pomiar prądu

IN: 5 A
Zakres pomiarowy: 10 mA...15 A
Przeciążalność: 15 A (trwała), 100 A (dla 1 s)
Dokładność pomiaru (przy IN, -25...+70°C): <± 0,4%
Zużycie własne: < 1 VA

Kąt fazowy

Dokładność pomiaru (-25...+70°C): Ux/Ix <± 0,6°; Ux/
Uy <± 0,15°

Pomiar częstotliwości

fN: 50 / 60 Hz
Zakres pomiarowy: 35...75 Hz
Dokładność pomiaru (-25...+70°C): <± 0,002 Hz

Tabela 203: Parametry techniczne podzespołów UI 5-3

Interfejs

L1
NC
L2
NC
L3
N

Pin

Opis

L1

Wejście napięciowe — faza L1

NC

nieużywane

L2

Wejście napięciowe — faza L2

NC

nieużywane

L3

Wejście napięciowe — faza L3

N

Wejście napięciowe — przewód neutralny

Pin

Opis

k1

Wejście prądowe — faza L1

l1

Wyjście prądowe — faza L1

k2

Wejście prądowe — faza L2

l2

Wyjście prądowe — faza L2

k3

Wejście prądowe — faza L3

l3

Wyjście prądowe — faza L3

Tabela 204: Pomiar napięcia

Interfejs

k1
l1
k2
l2
k3
l3
Tabela 205: Pomiar prądu
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Interfejs

1A
1B
1C
2A
2B
2C

Pin

Opis

1A, 1B,
1C, 2A,
2B, 2C

Bez funkcji

Tabela 206: Przekaźnik
ca. 120 mm (4.72 in)
109 mm (4.29 in)

55 mm (2.17 in)

119 mm

(4.69 in)

UI 5-3

k1

L1
NC

l1

L2

k2

NC

l2

L3

k3

N

l3

+
-

Rysunek 404: Wymiary UI 5-3

12.5.7 Pomiar napięcia i pomiar prądu UI 5-4
UI 5-4
Pomiar

3-fazowy

Pomiar napięcia

UN (RMS): 230 V AC
Zakres pomiarowy (RMS): 10...300 V AC
Dokładność pomiaru (przy UN, -25...+70°C): <± 0,2%
Zużycie własne: < 1 VA
Kategoria pomiaru III zgodnie z normą IEC 61010-2-30

Pomiar prądu

IN: 5 A
Zakres pomiarowy: 10 mA...15 A
Przeciążalność: 15 A (trwała), 100 A (dla 1 s)
Dokładność pomiaru (przy IN, -25...+70°C): <± 0,4%
Zużycie własne: < 1 VA
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UI 5-4
Kąt fazowy

Dokładność pomiaru (-25...+70°C): Ux/Ix <± 0,6°; Ux/
Uy <± 0,15°

Pomiar częstotliwości

fN: 50 / 60 Hz
Zakres pomiarowy: 35...75 Hz
Dokładność pomiaru (-25...+70°C): <± 0,002 Hz

Tabela 207: Pomiar napięcia / pomiar prądu: UI 5-4

Interfejs

L1
NC
L2
NC
L3
N

Pin

Opis

L1

Wejście napięciowe — faza L1

NC

nieużywane

L2

Wejście napięciowe — faza L2

NC

nieużywane

L3

Wejście napięciowe — faza L3

N

Wejście napięciowe — przewód neutralny

Pin

Opis

k1

Wejście prądowe — faza L1

l1

Wyjście prądowe — faza L1

k2

Wejście prądowe — faza L2

l2

Wyjście prądowe — faza L2

k3

Wejście prądowe — faza L3

l3

Wyjście prądowe — faza L3

Pin

Opis

1A, 1B,
1C, 2A,
2B, 2C

Bez funkcji

Tabela 208: Pomiar napięcia

Interfejs

k1
l1
k2
l2
k3
l3
Tabela 209: Pomiar prądu

Interfejs

1A
1B
1C
2A
2B
2C

Tabela 210: Przekaźnik
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ca. 120 mm (4.72 in)
55 mm (2.17 in)

109 mm (4.29 in)
UI 5-3

k1

119 mm

(4.69 in)

L1
NC

l1

L2

k2

NC

l2

L3

k3

N

l3

+
-

Rysunek 405: Wymiary UI 5

12.5.8 Pomiar napięcia U 3
U3
Pomiar

3-fazowy

Wejścia napięcia

4 (separowane galwanicznie)

Napięcie znamionowe UN
(AC)

10…250 V
110 V, 110 V/√3, 230 V

UN typ. (AC)
Maks. napięcie pomiarowe 150% UN, jeżeli UN ≤ 110 V
110% UN, jeżeli UN ≤ 250 V
Dokładność pomiaru

Odchylenie < ± 0,3 % · UN

Pomiar częstotliwości

fN: 16,7, 50 lub 60 Hz
Zakres pomiarowy: fN ± 15%

Tabela 211: Parametry techniczne podzespołów U 3

Interfejs

4
3

Pin

Opis

4

Wspólne odniesienie wyjścia 1

3

Wspólne odniesienie wyjścia 0

2

Wyjście cyfrowe 1

1

Wyjście cyfrowe 0

2
1

Tabela 212: Wtyczka X1
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Interfejs

Pin

Opis

10

Nieużywane

9

Wejście napięciowe 1 — faza

8

Wejście napięciowe 1 — przewód neutralny

7

Wejście napięciowe 2 — faza

6

6

Wejście napięciowe 3 — przewód neutralny

5

5

Wejście napięciowe 3 — faza

4

4

Wejście napięciowe 3 — przewód neutralny

3

Nieużywane

2

Wejście napięciowe 4 — faza

1

Wejście napięciowe 4 — przewód neutralny

10
9
8
7

3
2
1

Tabela 213: Wtyczka X2
143 mm (5.63 in)
124 mm (4.88 in)

132 mm (5.19 in)

30 mm (1.18 in)

Rysunek 406: Wymiary U 3

12.5.9 Pomiar prądu I 3
I3
Pomiar

3-fazowy

Prąd znamionowy IN

0,5...6 A
1A/2A/5A/6A

Przeciążalność

2 x IN

Dokładność pomiaru

Odchylenie < ± 0,5% · IN

Częstotliwość znamionowa

50 / 60 / 16,7 Hz

Zużycie własne

< 0,1 W do I = 1 A
< 0,3 W do I = 5 A

Tabela 214: Parametry techniczne podzespołu I 3
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Interfejs

6

Pin

Opis

6

Wejście prądowe 1 — faza

5

Wejście prądowe 1 — przewód neutralny

4

Wejście prądowe 2 — faza

3

Wejście prądowe 2 — przewód neutralny

2

Wejście prądowe 3 — faza

1

Wejście prądowe 3 — przewód neutralny

I1
5
4
I2
3

2
I3
1

Tabela 215: Wtyczka X1

124 mm (4.88 in)

132 mm (5.19 in)

30 mm (1.18 in)

Rysunek 407: Wymiary I 3

12.5.10 Wejścia i wyjścia cyfrowe DIO 28-15
DIO 28-15
Wejścia (separowane galwanicznie według wtyków)

Liczba

28

Logiczne 0

0...10 V AC (RMS)
0...10 V DC

Logiczne 1

18...260 V AC (RMS)
18...260 VDC (RMS)

Prąd wejściowy

min. 1,3 mA

Współczynnik jednoczesności

maks. 50%

(przy temperaturze otoczenia 70°C i napięciu wejściowym ≥ 230 V)
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DIO 28-15
Wyjścia (bezpoLiczba (w tym zestyki przetencjałowe wyjłączne)
ścia przekaźnika)
Obciążalność styków

15 (9)
Tryb prądu przemiennego:
UN: 230 VAC; IN: 5 A
Tryb prądu stałego: patrz wykres

Współczynnik jednoczesności

do 60°C: 100%, > 60°C: -5%/
K

(jeżeli wyjście jest obciążone 5 A)
Tabela 216: Parametry techniczne podzespołu DIO 28-15

300
V

100
Obciążenie rezystancyjne
50
U 40
30
20

10
0,1

0,2

0,5

1

2

5

10 A 20

I
Rysunek 408: Obciążalność styków wyjść cyfrowych przy obciążeniu omowym

PRZESTROGA

Porażenie prądem elektrycznym!
Wejścia podzespołu DIO są separowane galwanicznie według wtyków. Różne zakresy napięć (np. małe napięcie i niskie napięcie) lub różne fazy w jednym wtyku mogą prowadzić do zmniejszenia ochrony przed porażeniem
prądem elektrycznym.
► W jednym wtyku należy stosować takie same zakresy napięcia.
► W jednym wtyku należy stosować taką samą fazę.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 PL

ETOS®

569

12 Parametry techniczne

Interfejs

Pin

Opis

1

9

17

25

Wejście

2

10

18

26

Wejście

3

11

19

27

Wejście

4

12

20

28

Wejście

5

13

21

29

Wejście

6

14

22

30

Wejście

7

15

23

31

Wejście

8

16

24

32

Common

Tabela 217: Wejścia cyfrowe

Interfejs

Pin

Opis

1A

6A

11A

Zestyk rozwierny

1C

6C

11C

Zestyk przełączny

1B

6B

11B

Zestyk zwierny

2A

7A

12A

Zestyk rozwierny

2C

7C

12C

Zestyk przełączny

2B

7B

12B

Zestyk zwierny

3A

8A

13A

Zestyk rozwierny

3C

8C

13C

Zestyk przełączny

3B

8B

13B

Zestyk zwierny

4C

9C

14C

Zestyk przełączny

4B

9B

14B

Zestyk zwierny

5C

10C

15C

Zestyk przełączny

5B

10B

15B

Zestyk zwierny

Tabela 218: Wyjścia cyfrowe

ca. 150 mm (5.9 in)
164 mm (6.46 in)

93 mm (3.66 in)

DIO 28-15

CAN
INIT
ERR
CD
AB E

F0 1

H

F0 1

CD
AB E

32 31 30 29 28 27 26 25

RUN

L

+
24V DC

9
16 15 14 13 12 11 10

DI

24 23 22 21 20 19 18 17

1

DI

2
3
4
5
6
7
8

15B 15C 14B 14C 13B 13C 13A 12B 12C 12A 11B 11C 11A

10B 10C 9B 9C 8B 8C 8A 7B 7C 7A 6B 6C 6A

DI

45
23 6

5B 5C 4B 4C 3B 3C 3A 2B 2C 2A 1B 1C 1A

(4.69 in)

DI

45
23 6

119 mm

DO

789

DO

789

DO

-

Rysunek 409: Wymiary DIO 28-15
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12.5.11 Wejścia i wyjścia cyfrowe DIO 42-20 (HL)
DIO 42-20
Wejścia (separowane Liczba
galwanicznie według
Logiczne 0
wtyków)

DIO 42-20 HL
42

Logiczne 1

0...10 V AC (RMS)

0...40 V AC (RMS)

0...10 V DC

0...40 V DC

18...260 V AC (RMS)

170...260 V AC (RMS)

18...260 V DC

170...260 V DC

Prąd wejściowy

Typ 1,3 mA (niezależny od U)

Współczynnik jednoczesności

przy 70°C i U ≥ 230 V: maks. 50%

Wyjścia (bezpotenLiczba (w tym zestyki
cjałowe wyjścia prze- przełączne)
kaźnika)
Obciążalność styków

20 (12)
Maks. AC: 230 V AC; 5 A
Maks. DC: patrz wykres

Współczynnik jednoczesności

do 60°C: 100%, > 60°C: -5%/K

Tabela 219: Parametry techniczne podzespołów DIO 42-20 (HL)

300
V

100
Obciążenie rezystancyjne
50
U 40
30
20

10
0,1

0,2

0,5

1

2

5

10 A 20

I
Rysunek 410: Obciążalność styków wyjść cyfrowych przy obciążeniu omowym
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PRZESTROGA

Porażenie prądem elektrycznym!
Wejścia podzespołu DIO są separowane galwanicznie według wtyków. Różne zakresy napięć (np. małe napięcie i niskie napięcie) lub różne fazy w jednym wtyku mogą prowadzić do zmniejszenia ochrony przed porażeniem
prądem elektrycznym.
► W jednym wtyku należy stosować takie same zakresy napięcia.
► W jednym wtyku należy stosować taką samą fazę.
Interfejs

Pin

Opis

1

9

17

25

33

41

Wejście

2

10

18

26

34

42

Wejście

3

11

19

27

35

43

Wejście

4

12

20

28

36

44

Wejście

5

13

21

29

37

45

Wejście

6

14

22

30

38

46

Wejście

7

15

23

31

39

47

Wejście

8

16

24

32

40

48

Common

Tabela 220: Wejścia cyfrowe

Interfejs

Pin

Opis

1A

6A

11A

16A

Zestyk rozwierny

1C

6C

11C

16C

Zestyk przełączny

1B

6B

11B

16B

Zestyk zwierny

2A

7A

12A

17A

Zestyk rozwierny

2C

7C

12C

17C

Zestyk przełączny

2B

7B

12B

17B

Zestyk zwierny

3A

8A

13A

18A

Zestyk rozwierny

3C

8C

13C

18C

Zestyk przełączny

3B

8B

13B

18B

Zestyk zwierny

4C

9C

14C

19C

Zestyk przełączny

4B

9B

14B

19B

Zestyk zwierny

5C

10C

15C

20C

Zestyk przełączny

5B

10B

15B

20B

Zestyk zwierny

Tabela 221: Wyjścia cyfrowe
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ca. 150 mm (5.9 in)
93 mm (3.66 in)

219 mm (8,62 in)
DIO 42-20

CAN
RUN
INIT
ERR
CD
AB E

F01

H

F01

CD
AB E

48 47 46 45 44 43 42 41

DI

40 39 38 37 36 35 34 33

DI

32 31 30 29 28 27 26 25

DI

24 23 22 21 20 19 18 17

9

8

7

6

5

4

3

1

DI

2

DI

16 15 14 13 12 11 10

L

+
24V DC

20B 20C 19B 19C 18B 18C 18A 17B 17C 17A 16B 16C 16A

15B 15C 14B 14C 13B 13C 13A 12B 12C 12A 11B 11C 11A

10B 10C 9B 9C 8B 8C 8A 7B 7C 7A 6B 6C 6A

DI

45
23 6

5B 5C 4B 4C 3B 3C 3A 2B 2C 2A 1B 1C 1A

(4,69 in)

DO

45
23 6

119 mm

DO

789

DO

789

DO

-

Rysunek 411: Wymiary DIO 42-20

12.5.12 Wejścia cyfrowe DI 16-24 V
DI 16-24 V
Wejścia

2 x 8, separowane galwanicznie według wtyków

Napięcie znamionowe

24 V DC
24 V AC (przy 50 Hz +-10%; 60 Hz +-10%)

Maks. napięcie robocze

31,2 V DC
28 V AC

Logiczne 0

≤ 12 V

Logiczne 1

≥ 18 V

Prąd wejściowy

2,4 mA

Współczynnik jednoczesności
(temperatura otoczenia 65°C)

-

Tabela 222: Parametry techniczne podzespołu DI 16-24V

Interfejs

Pin

Opis

10

Wspólne odniesienie (common)

10

9

Wspólne odniesienie (common)

9

8

Wejście 7

7

Wejście 6

6

6

Wejście 5

5

5

Wejście 4

4

4

Wejście 3

3

3

Wejście 2

2

Wejście 1

1

Wejście 0

8
7

2
1

Tabela 223: Wtyczka X1 (grupa 0)
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Interfejs

Pin

Opis

10

Wspólne odniesienie (common)

10

9

Wspólne odniesienie (common)

9

8

Wejście 17

7

Wejście 16

6

6

Wejście 15

5

5

Wejście 14

4

4

Wejście 13

3

3

Wejście 12

2

Wejście 11

1

Wejście 10

8
7

2
1

Tabela 224: Wtyczka X2 (grupa 1)
143 mm (5.63 in)
30 mm (1.18 in)

132 mm (5.19 in)

124 mm (4.88 in)

Rysunek 412: Wymiary DI 16-24 V

12.5.13 Wejścia cyfrowe DI 16-48 V
DI 16-48 V
Wejścia

2 x 8, separowane galwanicznie według wtyków

Napięcie znamionowe

48 V DC / 60 V DC
48 V AC (przy 50 Hz +-10%; 60 Hz +-10%)

Maks. napięcie robocze

78 V DC
57 V AC

574

ETOS®

Logiczne 0

≤ 24 V

Logiczne 1

≥ 36 V
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DI 16-48 V
Prąd wejściowy

1,1 mA

Współczynnik jednoczesności
(temperatura otoczenia 65°C)

-

Tabela 225: Parametry techniczne podzespołu DI 16-48V

Interfejs

Pin

Opis

10

Wspólne odniesienie (common)

10

9

Wspólne odniesienie (common)

9

8

Wejście 7

7

Wejście 6

6

6

Wejście 5

5

5

Wejście 4

4

4

Wejście 3

3

3

Wejście 2

2

Wejście 1

1

Wejście 0

8
7

2
1

Tabela 226: Wtyczka X1 (grupa 0)

Interfejs

Pin

Opis

10

Wspólne odniesienie (common)

10

9

Wspólne odniesienie (common)

9

8

Wejście 17

7

Wejście 16

6

6

Wejście 15

5

5

Wejście 14

4

4

Wejście 13

3

3

Wejście 12

2

Wejście 11

1

Wejście 10

8
7

2
1

Tabela 227: Wtyczka X2 (grupa 1)
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143 mm (5.63 in)
30 mm (1.18 in)

132 mm (5.19 in)

124 mm (4.88 in)

Rysunek 413: Wymiary DI 16-48 V

12.5.14 Wejścia cyfrowe DI 16-110 V
DI 16-110 V
Wejścia

2 x 8, separowane galwanicznie według wtyków

Napięcie znamionowe

110 V DC
120 V AC (przy 50 Hz +-10%; 60 Hz +-10%)

Maks. napięcie robocze

143 V DC
144 V AC

Logiczne 0

≤ 55 V

Logiczne 1

≥ 82,5 V

Prąd wejściowy

0,9 mA

Współczynnik jednoczesności
(temperatura otoczenia 65°C)

Maks. 13 wejść

Tabela 228: Parametry techniczne podzespołu DI 16-110V
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Interfejs

Pin

Opis

10

Wspólne odniesienie (common)

10

9

Wspólne odniesienie (common)

9

8

Wejście 7

7

Wejście 6

6

6

Wejście 5

5

5

Wejście 4

4

4

Wejście 3

3

3

Wejście 2

2

Wejście 1

1

Wejście 0

8
7

2
1

Tabela 229: Wtyczka X1 (grupa 0)

Interfejs

Pin

Opis

10

Wspólne odniesienie (common)

10

9

Wspólne odniesienie (common)

9

8

Wejście 17

7

Wejście 16

6

6

Wejście 15

5

5

Wejście 14

4

4

Wejście 13

3

3

Wejście 12

2

Wejście 11

1

Wejście 10

8
7

2
1

Tabela 230: Wtyczka X2 (grupa 1)
143 mm (5.63 in)
124 mm (4.88 in)

132 mm (5.19 in)

30 mm (1.18 in)

Rysunek 414: Wymiary DI 16-110 V
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12.5.15 Wejścia cyfrowe DI 16-220 V
DI 16-220 V
Wejścia

2 x 8, separowane galwanicznie według wtyków

Napięcie znamionowe

220 V DC
230 V AC (przy 50 Hz +-10%; 60 Hz +-10%)

Maks. napięcie robocze

253 V DC
253 V AC

Logiczne 0

≤ 110 V

Logiczne 1

≥ 165 V

Prąd wejściowy

0,6 mA

Współczynnik jednoczesności
(temperatura otoczenia 65°C)

Maks. 13 wejść

Tabela 231: Parametry techniczne podzespołu DI 16-220V

Interfejs

Pin

Opis

10

Wspólne odniesienie (common)

10

9

Wspólne odniesienie (common)

9

8

Wejście 7

7

Wejście 6

6

6

Wejście 5

5

5

Wejście 4

4

4

Wejście 3

3

3

Wejście 2

2

Wejście 1

1

Wejście 0

8
7

2
1

Tabela 232: Wtyczka X1 (grupa 0)
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Interfejs

Pin

Opis

10

Wspólne odniesienie (common)

10

9

Wspólne odniesienie (common)

9

8

Wejście 17

7

Wejście 16

6

6

Wejście 15

5

5

Wejście 14

4

4

Wejście 13

3

3

Wejście 12

2

Wejście 11

1

Wejście 10

8
7

2
1

Tabela 233: Wtyczka X2 (grupa 1)
143 mm (5.63 in)
30 mm (1.18 in)

132 mm (5.19 in)

124 mm (4.88 in)

Rysunek 415: Wymiary DI 16-220 V

12.5.16 Wyjścia cyfrowe DO 8
DO 8
Wyjścia (separowane galwanicznie
według wtyków)

8 przekaźników

Napięcie łączeniowe

DC: 24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 220 V

4 grupy na moduł
AC: 110 V, 230 V

Obciążalność styków

Min.: 5 V DC, 10 mA
Maks. DC: patrz wykres

Maks. AC: 250 V; 3 A (8 aktywnych
wyjść) lub 5 A (4 aktywne wyjścia)
Tabela 234: Parametry techniczne podzespołu DO 8
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300
V

100
Obciążenie rezystancyjne
50
U 40
30
20

10
0,1

0,2

0,5

1

2

5

10 A 20

I
Rysunek 416: Obciążalność styków wyjść cyfrowych przy obciążeniu omowym

PRZESTROGA

Porażenie prądem elektrycznym!
Wyjścia podzespołu DO są separowane galwanicznie według wtyków. Różne zakresy napięć (np. małe napięcie i niskie napięcie) lub różne fazy w jednym wtyku mogą prowadzić do zmniejszenia ochrony przed porażeniem
prądem elektrycznym.
► W jednym wtyku należy stosować takie same zakresy napięcia.
► W jednym wtyku należy stosować taką samą fazę.
Interfejs

Pin

Opis

4

Wspólne odniesienie (common) wyjścia 1

4

3

Wspólne odniesienie (common) wyjścia 0

3

2

Wyjście 1

1

Wyjście 0

2
1

Tabela 235: Wtyczka X1 (grupa 0)
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Interfejs

Pin

Opis

4

Wspólne odniesienie (common) wyjścia 3

4

3

Wspólne odniesienie (common) wyjścia 2

3

2

Wyjście 3

1

Wyjście 2

2
1

Tabela 236: Wtyczka X2 (grupa 1)

Interfejs

Pin

Opis

4

Wspólne odniesienie (common) wyjścia 5

4

3

Wspólne odniesienie (common) wyjścia 4

3

2

Wyjście 5

1

Wyjście 4

2
1

Tabela 237: Wtyczka X3 (grupa 2)

Interfejs

Pin

Opis

4

Wspólne odniesienie (common) wyjścia 7

4

3

Wspólne odniesienie (common) wyjścia 6

3

2

Wyjście 7

1

Wyjście 6

2
1

Tabela 238: Wtyczka X4 (grupa 3)
143 mm (5.63 in)
124 mm (4.88 in)

132 mm (5.19 in)

30 mm (1.18 in)

Rysunek 417: Wymiary DO 8
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12.5.17 Wejścia i wyjścia analogowe AIO 2
Kanały (wejście lub wyjście)

2

Wejścia

0...10 V

Zakres pomiarowy

0...20 mA
4...20 mA
Obciążenie rezystan- maks. 300 Ω
cyjne (0/4...20 mA)
Wyjścia

Zakres sygnałów

0...10 V
0...20 mA
4...20 mA

Obciążenie rezystan- maks. 500 Ω
cyjne (0/4...20 mA)
Szereg styków oporowych

Rezystancja maksymalna
100 Ω...10 kΩ, maks. 35 pozycji zaczepów

Tabela 239: Parametry techniczne podzespołu AIO 2

Interfejs

Pin

Opis

1

6

I OUT (+): wyjście prądu +

2

7

I/U IN (+) U OUT (+): wejście napięcia +, wejście prądu +, wyjście napięcia +

3

8

I/U IN (-): wejście napięcia -, wejście
prądu -

4

9

I/U OUT (-): wyjście napięcia -, wyjście prądu -

5

10

nieużywane

Tabela 240: Wejścia i wyjścia analogowe

Rysunek 418: Wymiary AIO 2
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12.5.18 Wejścia i wyjścia analogowe AIO 4
AIO 4
Kanały (wejście lub wyjście)

4

Wejścia

0...10 V

Zakres pomiarowy

0...20 mA
4...20 mA
Obciążenie rezystan- maks. 300 Ω
cyjne (0/4...20 mA)
Wyjścia

Zakres sygnałów

0...10 V
0...20 mA
4...20 mA

Obciążenie rezystan- maks. 500 Ω
cyjne (0/4...20 mA)
Szereg styków oporowych

Rezystancja maksymalna
100 Ω...10 kΩ, maks. 35 pozycji zaczepów

Tabela 241: Parametry techniczne podzespołu AIO 4

Interfejs

Pin

Opis

1

6

11

16

I OUT (+): wyjście prądowe +

2

7

12

17

I/U IN (+) U OUT (+): wejście napięciowe +, wejście prądowe +, wyjście
napięciowe +

3

8

13

18

I/U IN (-): wejście napięciowe -, wejście prądowe -

4

9

14

19

I/U OUT (-): wyjście napięciowe -,
wyjście prądowe -

5

10

15

20

nieużywane

Tabela 242: Wejścia i wyjścia analogowe
ca. 120 mm (4.72 in)
54 mm (2.12 in)
RDY

AIO

(4.69 in)

1
2
3
4
5

11
12
13
14
15

+
24V DC

119 mm

55 mm (2.17 in)

-

6
7
8
9
10

16
17
18
19
20

Rysunek 419: Wymiary AIO 4
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12.5.19 Wejścia i wyjścia analogowe AIO 8
AIO 8
Kanały (wejście)

8, z czego maks. 4 wejścia prądowe
(kanał 1, 2, 7, 8)

Wejścia

Zakres pomiarowy

0...10 V
0...20 mA
4...20 mA

Obciążenie rezystan- maks. 300 Ω
cyjne (0/4...20 mA)
Galwaniczna separacja kanałów i względem 500 V
układu
Tabela 243: Parametry techniczne podzespołu AIO 8

Interfejs

Kanał/pin

Opis

Ch1

Ch2

Ch3

Ch4

Ch5

Ch6

Ch7

Ch8

1

6

11

16

21

26

31

36

I OUT (+): wyjście prądowe +

2

7

12

17

22

27

32

37

I/U IN (+) U OUT (+): wejście napięciowe +,
wejście prądowe +, wyjście napięciowe +

3

8

13

18

23

28

33

38

I/U IN (-): wejście napięciowe -, wejście prądowe -

4

9

14

19

24

29

34

39

I/U OUT (-): wyjście napięciowe -, wyjście
prądowe -

5

10

15

20

25

30

35

40

nieużywane

Tabela 244: Wejścia i wyjścia analogowe
ca. 120 mm (4.72 in)
54 mm (2.12 in)

1
2
3
4
5

(4.69 in)

11
12
13
14
15

+
24V DC

119 mm

55 mm (2.17 in)

RDY

AIO

-

6
7
8
9
10

16
17
18
19
20

Rysunek 420: Wymiary AIO 8

584

ETOS®

7815063/06 PL

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

12 Parametry techniczne

12.5.20 Wejścia analogowe AI 4-T
AI 4-T
Wejścia (separowane galwanicz- 2 x 2
nie)
Zakres pomiarowy

40…400 Ω (Pt100)
400…4000 Ω (Pt1000)

Dokładność

0,19% przy 0…+50°C
0,4% przy -40…+70°C

Prąd referencyjny

0,25 mA

maks. rezystancja przewodu do- 300 Ω
prowadzającego i odprowadzającego
Tabela 245: Parametry techniczne podzespołu AI 4-T

Interfejs

Pin

Opis

10

IREF1- Wyjście prądowe 1

10

9

IN V1- Wejście napięciowe 1

9

8

IN V1+ Wejście napięciowe 1

7

IREF1+ Wyjście prądowe 1

6

6

Nieużywane

5

5

Nieużywane

4

4

IREF0- Wyjście prądowe 0

3

3

IN V0- Wejście napięciowe 0

2

IN V0+ Wejście napięciowe 0

1

IREF0+ Wyjście prądowe 0

8
7

2
1

Tabela 246: Wtyczka X1 (grupa 0)

Interfejs

Pin

Opis

10

IREF3- Wyjście prądowe 3

10

9

IN V3- Wejście napięciowe 3

9

8

IN V3+ Wejście napięciowe 3

7

IREF3+ Wyjście prądowe 3

6

6

Nieużywane

5

5

Nieużywane

4

4

IREF2- Wyjście prądowe 2

3

3

IN V2- Wejście napięciowe 2

2

IN V2+ Wejście napięciowe 2

1

IREF2+ Wyjście prądowe 2

8
7

2
1

Tabela 247: Wtyczka X2 (grupa 1)
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143 mm (5.63 in)
30 mm (1.18 in)

132 mm (5.19 in)

124 mm (4.88 in)

Rysunek 421: Wymiary AI 4-T

12.5.21 Wejścia analogowe AI 4
AI 4
Wejścia (separowane galwanicz- 4 x 1
nie)
Zakres pomiarowy

-20…+20 mA, prąd przetężeniowy ok. 20%
-10…+10 V, przepięcie ok. 30%

Dokładność

0,15% przy 25°C
Prąd
0,2% przy 0…50°C
0,3% przy -20…70°C
0,4% przy -40…70°C
Napięcie
0,4% przy 0…50°C
0,5% przy -20…70°C
0,6% przy -40…70°C

Impedancja wejściowa

52 Ω przy ±20 mA
20,5 kΩ przy ±10 V

Tabela 248: Parametry techniczne podzespołu AI 4

Interfejs

Pin

Opis

4

V0 U- Wejście napięciowe

4

3

V0 I- Wejście prądowe

3

2

V0 I+ Wyjście prądowe

1

V0 U+ Wyjście napięciowe

2
1

Tabela 249: Wtyczka X1 (grupa 0)
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Interfejs

Pin

Opis

4

V1 U- Wejście napięciowe

4

3

V1 I- Wejście prądowe

3

2

V1 I+ Wyjście prądowe

1

V1 U+ Wyjście napięciowe

2
1

Tabela 250: Wtyczka X2 (grupa 1)

Interfejs

Pin

Opis

4

V2 U- Wejście napięciowe

4

3

V2 I- Wejście prądowe

3

2

V2 I+ Wyjście prądowe

1

V2 U+ Wyjście napięciowe

2
1

Tabela 251: Wtyczka X3 (grupa 2)

Interfejs

Pin

Opis

4

V3 U- Wejście napięciowe

4

3

V3 I- Wejście prądowe

3

2

V3 I+ Wyjście prądowe

1

V3 U+ Wyjście napięciowe

2
1

Tabela 252: Wtyczka X4 (grupa 3)
143 mm (5.63 in)
124 mm (4.88 in)

132 mm (5.19 in)

30 mm (1.18 in)

Rysunek 422: Wymiary AI 4
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12.5.22 Wyjścia analogowe AO 4
AI 4
Wyjścia (separowane galwanicznie)

4x1

Zakres sygnałów

Maks. -10...+10 V przy min. 1 kΩ obciążenia
Maks. -10...+10 mA przy maks. 500 Ω obciążenia
Maks. -20…+20 mA przy maks. 1 kΩ obciążenia

Dokładność

0,3% przy 25°C
0,4% przy od 0°C do 50°C
0,7% przy od -20°C do 70°C
0,8% przy od -40°C do 70°C

Tabela 253: Parametry techniczne podzespołu AO 4

Interfejs

Pin

Opis

4

Nieużywane

4

3

V0- Wejście prądowe

3

2

V0+ Wyjście prądowe

1

Nieużywane

2
1

Tabela 254: Wtyczka X1 (grupa 0)

Interfejs

Pin

Opis

4

Nieużywane

4

3

V1- Wejście prądowe

3

2

V1+ Wyjście prądowe

1

Nieużywane

2
1

Tabela 255: Wtyczka X2 (grupa 1)

Interfejs

Pin

Opis

4

Nieużywane

4

3

V2- Wejście prądowe

3

2

V2+ Wyjście prądowe

1

Nieużywane

2
1

Tabela 256: Wtyczka X3 (grupa 2)
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Interfejs

Pin

Opis

4

Nieużywane

4

3

V3- Wejście prądowe

3

2

V3+ Wyjście prądowe

1

Nieużywane

2
1

Tabela 257: Wtyczka X4 (grupa 3)
143 mm (5.63 in)
30 mm (1.18 in)

132 mm (5.19 in)

124 mm (4.88 in)

Rysunek 423: Wymiary AO 4

12.5.23 Jednostka centralna CPU I
CPU I
Procesor

266 MHz

Pamięć robocza

256 MB

Interfejsy

1 x szeregowy RS232/485 (separowany galwanicznie)
3 x Ethernet 10/100 Mb
1 x USB 2.0
1 x CAN (separowany galwanicznie)
1 x CAN

NVRAM (SRAM z podtrzymaniem bateryjnym)

256 kB

Pamięć robocza

1 GB

Zasilanie

+24 VDC (18...36 V DC)

Tabela 258: Parametry techniczne podzespołu CPU I
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Złącze

Pin

Opis

2

RXD (RS232)

3

TXD (RS232)

5

GND (RS232, RS485)

6

RXD+/TXD+ (RS485)

9

RXD-/TXD- (RS485)

Tabela 259: COM2 (RS232, RS485)

Złącze

Pin

Opis

1

VCC

2

D-

3

D+

4

GND

Pin

Opis

1

TxD+

2

TxD-

3

RxD+

4

NC

5

NC

6

RxD-

7

NC

8

NC-

Tabela 260: USB 2.0

Złącze

Tabela 261: ETH1, ETH 2.1, ETH 2.2 (RJ45)

Złącze

Pin

Opis

2

CAN-L

3

CAN-GND

7

CAN-H

Tabela 262: CAN1, CAN2
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ca. 120 mm (4.72 in)
55 mm (2.17 in)

109 mm (4.29 in)
CPU

9

COM 1
1

CAN 2
1

CAN 1
1

(4.69 in)

ERR

COM 2

9

TEST
PROG
RUN

1

USB2.0

119 mm

9

INIT
2 4 6
0
8 L
E C A
2 4 6
8 H
C A

9

RUN

24V DC

ETH 1

ETH 2.1

ETH 2.2

+
-

Rysunek 424: Wymiary CPU

Akcesoria opcjonalne
Magistrala CAN

Rezystor terminacyjny
▪ Złącze wtykowe D-SUB (9-pinowe)
▪ R = 120 Ω
Wtyk z listwą zaciskową do bezpośredniego podłączania
przewodów CAN

Media konwerter do złą- Adapter D-SUB (9-pinowy) na światłowodzie:
cza COM2 (tylko
▪ ACF660/ST: F-ST, 660 nm, zasięg maks. 60 m przy
RS232)
40 kBd
▪ ACF660/SMA: F-SMA, 660 nm, zasięg maks. 60 m
przy 40 kBd
▪ ACF850/ST: F-ST, 850 nm, zasięg maks. 1000 m przy
40 kBd
▪ ACF850/SMA: F-SMA, 850 nm, zasięg maks. 1000 m
przy 40 kBd
Tabela 263: Akcesoria opcjonalne

12.5.24 Centralna jednostka obliczeniowa CPU II
CPU II
Procesor

433 MHz

Pamięć robocza

256 MB

Interfejsy

1 x szeregowy RS232/485 (separowany galwanicznie)
3 x Ethernet 10/100 Mb
1 x USB 2.0
1 x CAN (separowany galwanicznie)
1 x CAN

NVRAM (SRAM z podtrzymaniem bateryjnym)

512 kB

Pamięć robocza

Maks. 4 GB
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CPU II
Zasilanie

+24 VDC (18...36 V DC)

Pobór mocy

Maks. 22 W

Tabela 264: Parametry techniczne podzespołu CPU II

Złącze

Pin

Opis

2

RXD (RS232)

3

TXD (RS232)

5

GND (RS232, RS485)

6

RXD+/TXD+ (RS485)

9

RXD-/TXD- (RS485)

Tabela 265: COM2 (RS232, RS485)

Złącze

Pin

Opis

1

VCC

2

D-

3

D+

4

GND

Pin

Opis

1

TxD+

2

TxD-

3

RxD+

4

NC

5

NC

6

RxD-

7

NC

8

NC-

Tabela 266: USB 2.0

Złącze

Tabela 267: ETH1, ETH 2.1, ETH 2.2 (RJ45)
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Złącze

Pin

Opis

2

CAN-L

3

CAN-GND

7

CAN-H

Tabela 268: CAN1, CAN2
ca. 120 mm (4.72 in)
55 mm (2.17 in)

109 mm (4.29 in)
CPU

9

COM 1
1

CAN 2
1

CAN 1
1

(4.69 in)

ERR

COM 2

9

TEST
PROG
RUN

1

USB2.0

119 mm

9

INIT

9

RUN

2 4 6
0
8 L
E C A
2 4 6
8 H
C A

24V DC

ETH 1

ETH 2.1

ETH 2.2

+
-

Rysunek 425: Wymiary CPU

Akcesoria opcjonalne
Magistrala CAN

Rezystor terminacyjny
▪ Złącze wtykowe D-SUB (9-pinowe)
▪ R = 120 Ω
Wtyk z listwą zaciskową do bezpośredniego podłączania
przewodów CAN

Media konwerter do złą- Adapter D-SUB (9-pinowy) na światłowodzie:
cza COM2 (tylko
▪ ACF660/ST: F-ST, 660 nm, zasięg maks. 60 m przy
RS232)
40 kBd
▪ ACF660/SMA: F-SMA, 660 nm, zasięg maks. 60 m
przy 40 kBd
▪ ACF850/ST: F-ST, 850 nm, zasięg maks. 1000 m przy
40 kBd
▪ ACF850/SMA: F-SMA, 850 nm, zasięg maks. 1000 m
przy 40 kBd
Tabela 269: Akcesoria opcjonalne
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12.5.25 Jednostka centralna CPU
CPU
Procesor

800 MHz

Pamięć robocza

512 MB

NVRAM (SRAM z podtrzymaniem bateryjnym)

256 kB

Pamięć aplikacji

4 GB

Interfejsy

1 x szeregowy RS232
1 x szeregowy RS485/422 (separowany galwanicznie)
2x Ethernet 10/100 Mb (separowany galwanicznie)

Wyjścia

2 x 1 (separowane galwanicznie) dla Watchdog /
komunikat błędu
Napięcie znamionowe 24/48/60 V DC

Prąd długotrwały 1 A
Tabela 270: Parametry techniczne podzespołu CPU

300
V

100
Obciążenie rezystancyjne
50
U 40
30
20

10
0,1

0,2

0,5

1

2

5

10 A 20

I
Rysunek 426: Obciążalność styków wyjść cyfrowych CPU-X1 przy obciążeniu omowym
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Interfejs

Pin

Opis

1

WD_COM

2

WD_NC

3

WD_NO

4

ER_COM

2

5

ER_NC

1

6

ER_NO

6
5
4
3

Tabela 271: Wtyczka X1 (Watchdog, Error)

Interfejs

Pin

Opis

1

TxD+

2

TxD-

3

RxD+

4

NC

5

NC

6

RxD-

7

NC

8

NC-

Tabela 272: Wtyczka X2, X3 (Ethernet)

Interfejs

Pin

Opis

1

TXD-/RXD- (RS485/422)

2

TXD+/RXD+ (RS485/422)

3

NC

4

NC

5

NC

6

GND

7

RXD (RS422)

8

RXD+ (RS422)

Tabela 273: Wtyczka X4 (RS485/422)
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Interfejs

Pin

Opis

1

CTS (I)

2

RTS (O)

3

VCC/OUT 5 V/12 V

4

TXD (O)

5

RXD (I)

6

GND

7

DCD (I)

8

DTR (O)

Tabela 274: Wtyczka X5 (RS232)
143 mm (5.63 in)
30 mm (1.18 in)

132 mm (5.19 in)

124 mm (4.88 in)

Rysunek 427: Wymiary CPU

12.5.26 Systemowe połączenie sieciowe MC 2-2
MC 2-2
Opis

Media konwerter

Złącza

2x RJ45
2x Duplex-LC (SFP)

RJ45

Maks. 100 m (na odcinek)
10/100 Mb/s
Impedancja kabla 100 Ω

Światłowód

Maks. 2000 m
100 Mb/s
Dioda emitująca światło: klasa 1
Długość fali: 1310 nm
Maks. optyczna moc wyjściowa: <1 mW (zgodnie
z normą IEC 60825-1:2014)

Tabela 275: Parametry techniczne podzespołu MC 2-2
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Interfejs

Pin

Opis

1

TxD+

2

TxD-

3

RxD+

4

NC

5

NC

6

RxD-

7

NC

8

NC-

Tabela 276: ETHxx (RJ45)

Interfejs

Opis

Światłowód 50/125 i 62,5/125 multimode

Tabela 277: ETHxx (Duplex-LC SFP)
ca. 150 mm (5.9 in)
54 mm (2.12 in)

93 mm (3.66 in)

ETH21

ETH22

ETH11

+
24V DC

+
24V DC

119 mm

ETH12

(4.69 in)

MC 2-2

-

-

Rysunek 428: Wymiary MC2-2
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12.5.27 Systemowe połączenie sieciowe SW 3-3
SW 3-3
Opis

Zarządzalny szybki przełącznik Ethernet zg. z normą IEEE 802.3, przełączanie store-and-forward

Interfejsy

Media konwerter:
▪ 1x RJ45
▪ 1x Duplex-LC (SFP)
Sieciowy przełącznik zarządzalny z funkcją redundancji
▪ 2x RJ45
▪ 2x Duplex-LC (SFP)

Protokoły redundancji

PRP1, RSTP

Synchronizacja czasu

PTPv2 (IEEE 1588-2008)

RJ45

Maks. 100 m (na odcinek)
10/100 Mb/s
Impedancja kabla 100 Ω

Światłowód

Maks. 2000 m
100 Mb/s
Dioda emitująca światło: klasa 1
Długość fali: 1310 nm
Maks. optyczna moc wyjściowa: <1 mW (zgodnie
z normą IEC 60825-1:2014)

Tabela 278: Parametry techniczne podzespołu SW 3-3
1)

ustawienie fabryczne

Interfejs

Pin

Opis

1

TxD+

2

TxD-

3

RxD+

4

NC

5

NC

6

RxD-

7

NC

8

NC-

Tabela 279: ETHxx (RJ45)
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Interfejs

Opis

Światłowód 50/125 i 62,5/125 multimode

Tabela 280: ETHxx (Duplex-LC SFP)
ca. 150 mm (5.9 in)
93 mm (3.66 in)

54 mm (2.12 in)

ETH21

ETH22

ETH11

+
24V DC

+
24V DC

119 mm

ETH12

(4.69 in)

MC 2-2

-

-

Rysunek 429: Wymiary SW3-3

12.5.28 Systemowe połączenie sieciowe COM-ETH
COM-ETH
Interfejsy

5x Ethernet przez RJ45

RJ45

Maks. 100 m (na odcinek)
10/100 Mb/s

Protokoły redundancji

HSR, PRP, RSTP

Tabela 281: Parametry techniczne podzespołu COM-ETH

Interfejs

Pin

Opis

1

TxD+

2

TxD-

3

RxD+

4

NC

5

NC

6

RxD-

7

NC

8

NC-

Tabela 282: Wtyczka X1...X5 (Ethernet)
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30 mm (1.18 in)

132 mm (5.19 in)

124 mm (4.88 in)

Rysunek 430: Wymiary COM-ETH

12.5.29 Systemowe połączenie sieciowe BEM1/BES1
Opis

BEM 1

BES 1

Master

Slave

Interfejsy

1 światłowód

Światłowód

Maks. długość: 40 m

(Polymeric Optical Fiber)

Min. promień gięcia: 30 mm

Wbudowany zasilacz
Dozwolony zakres napięcia

Nie

Tak

-

18...34 VDC
UN: 24 VDC

Pobór mocy

-

14 W

Tabela 283: Parametry techniczne podzespołów BEM 1 i BES 1

12.5.30 Systemowe połączenie sieciowe BES
BES
Interfejsy

2x Ethernet przez RJ45

RJ45

Maks. 100 m (na odcinek)
10/100 Mb/s

Napięcie wejściowe

18…78 V DC
UN 24…60 V DC

Prąd wejściowy

0,6/0,3/0,25 A (24/48/60 V DC)

Tabela 284: Parametry techniczne podzespołu BES
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Interfejs

Pin

Opis

1

Zasilanie elektryczne (+)

2

Nieużywane

3

Nieużywane

4

Zasilanie elektryczne (-)

Pin

Opis

1

TxD+

2

TxD-

3

RxD+

4

NC

5

NC

6

RxD-

7

NC

8

NC-

Tabela 285: Zacisk X1

Interfejs

Tabela 286: Gniazdo X2, X3 (Ethernet)
143 mm (5.63 in)
124 mm (4.88 in)

132 mm (5.19 in)

30 mm (1.18 in)

Rysunek 431: Wymiary BES

12.5.31 Moduł wejściowy czujnika drgań VI 4
VI 4
Wejścia analogowe

do czujników drgań zgodnie z normą IEPE

Napięcie wejściowe

24 V DC

Pobór prądu

maks. 200 mA

Temperatura robocza

-25…+70°C
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VI 4
Względna wilgotność powietrza podczas 5...95% bez kondensacji
pracy
Temperatura składowania

-40…+85°C

Względna wilgotność powietrza składowania

5...95% z kondensacją

Tabela 287: Moduł wejściowy czujnika drgań VI 4
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12.6 Normy i dyrektywy

Napęd silnikowy
IEC 60214-1

Przełącznik zaczepów — Część 1: Wymagania i metody
badań

Tabela 288: Napęd silnikowy

Bezpieczeństwo elektryczne szafa sterownicza
IEC 61439-1

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe — Część 1:
Postanowienia ogólne

IEC 61439-2

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe — Część 2:
Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej

Tabela 289: Bezpieczeństwo elektryczne szafa sterownicza

Kompatybilność elektromagnetyczna szafa sterownicza
IEC 61000-6-4

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) — Część
6-4: Normy ogólne — Norma emisji w środowiskach przemysłowych

IEC 61000-6-5

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) — Część
6-5: Normy ogólne — Odporność urządzeń wykorzystywanych w środowisku elektrowni i stacji elektroenergetycznej

Tabela 290: Kompatybilność elektromagnetyczna szafa sterownicza

Badania trwałości środowiskowej — szafa sterownicza
IEC 60529

IP66
IPXXB (przy otwartych drzwiach szafy sterowniczej)

Tabela 291: Badania trwałości środowiskowej — szafa sterownicza

Badania trwałości środowiskowej — wahania i wstrząsy
IEC 60721-3-4:2019

4M11

IEC 60721-3-4:1995

100/120 Hz zgodnie z częstotliwością sieci 50/60 Hz
4 m/s²
1 cykl, czas trwania badania 30 h (10 h na każdej z 3 osi
głównych)
Kontrola działania w całym zakresie przełączania na początku i na końcu badania przy aktywnym stanowisku badawczym

Tabela 292: Badania trwałości środowiskowej — wahania i wstrząsy

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 PL

ETOS®

603

13 Rysunki

13 Rysunki

604

ETOS®

7815063/06 PL

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

Datum
Gez. 09.11.2020
Gepr. 12.11.2020
Norm. 13.11.2020

Dokumentnummer
SED 7754494 000 00
Änderungsnummer Maßstab
1:10
1104191

A

A

ARRANGEMENT OF FIXING HOLES ON PROTECTIVE HOUSING
( VIEWED FROM BEHIND )

Maßangaben
in mm, soweit
nicht anders
angegeben

323

17

SHIM FOR
COMPENSATING OFFSETS

APPROX. 1159 IF OPENED 90°
APPROX. 971 IF OPENED 135°
APPROX. 480 IF OPENED 180°

750

173
84

A-A
1:5

WALL OF TRANSFORMER
TANK

779
713
ATTACHMENT OF PROTECTIVE HOUSING

MOTOR-DRIVE UNIT ETOS®
ETOS SIDE DRIVE 1200
DIMENSION DRAWING

1213

MOUNTING HEIGHT: APPROX. 500 TO 1000 MM

MAX. 5 MM OFFSET
OVER ALL WALL BRACKETS
68

1370

248

89
55

© MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH 2020
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS
PROHIBITED. OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT, UTILITY MODEL OR DESIGN.

O 25

51,5

Name
NOVACKJ
STEMPFHUBERJ
WANNINGER

483
446
182,5
38
700
650
70

HAND CRANK

A

THE COVER CAN BE OPENED TO
THE LEFT OR TO THE RIGHT
DEPENDING ON THE
ARRANGEMENT OF THE PINS.

APPROX. 387 IF OPENED 90°
APPROX. 863 IF OPENED 135°
APPROX. 1063 IF OPENED 180°
631

A

M12

24

Blatt
101334990E 1 / 1

Serialnummer

Materialnummer

A3

Datum
Gez. 09.11.2020
Gepr. 12.11.2020
Norm. 13.11.2020

Dokumentnummer
SED 7751688 000 00
Änderungsnummer Maßstab
1:10
1104191

A

Maßangaben
in mm, soweit
nicht anders
angegeben

68,5

SHIM FOR
COMPENSATING OFFSETS
779
713

A

ARRANGEMENT OF FIXING HOLES ON PROTECTIVE HOUSING
( VIEWED FROM BEHIND )

323

17
APPROX. 1159 IF OPENED 90°
APPROX. 971 IF OPENED 135°
APPROX. 480 IF OPENED 180°

750

173
84

A-A
1:5

WALL OF TRANSFORMER
TANK

MOTOR-DRIVE UNIT ETOS®
ETOS SIDE DRIVE 1500
DIMENSION DRAWING

1524

MOUNTING HEIGHT: APPROX. 500 TO 1000 MM

MAX. 5 MM OFFSET
OVER ALL WALL BRACKETS

1681

248

89
55

© MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH 2020
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS
PROHIBITED. OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT, UTILITY MODEL OR DESIGN.

O 25

51,5

Name
NOVACKJ
STEMPFHUBERJ
WANNINGER

483
446
182,5
700
650
70

38

HAND CRANK

ATTACHMENT OF PROTECTIVE HOUSING

A

THE COVER CAN BE OPENED TO
THE LEFT OR TO THE RIGHT
DEPENDING ON THE
ARRANGEMENT OF THE PINS.

APPROX. 387 IF OPENED 90°
APPROX. 863 IF OPENED 135°
APPROX. 1063 IF OPENED 180°

631

A

M12

24

Blatt
101334970E 1 / 1

Serialnummer

Materialnummer

A3

DATE
DFTR. 08.03.2021
CHKD. 08.03.2021
STAND. 08.03.2021

DOCUMENT NO.
SED 7754572 000 01
CHANGE NO.
SCALE
1:10
1106922

A

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

A

ARRANGEMENT OF FIXING HOLES ON PROTECTIVE HOUSING
(VIEWED FROM BACK SIDE)

323

20

139
84

332

APPROX. 1159 IF OPENED 90°
APPROX. 971 IF OPENED 135°
APPROX. 480 IF OPENED 180°

750

779
713
63

A-A
1:5

WALL OF TRANSFORMER
TANK

1213

OPTIONAL: PT100

MOTOR-DRIVE UNIT ETOS®
ETOS TOP DRIVE 1200
DIMENSION DRAWING

MOUNTING HEIGHT: APPROX. 500 TO 1000 MM

MAX. 5 MM OFFSET
OVER ALL WALL BRACKETS
68

1336

55

MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH COPYRIGHT RESERVED
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS
PROHIBITED. OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT, UTILITY MODEL OR DESIGN.

B

51,5

NAME
STEMPFHUBERJ
WESOLOWSKIP
KLEYN

483
446
700

38
650

B
1:5

SHIM FOR
COMPENSATING OFFSETS
ATTACHMENT OF PROTECTIVE HOUSING

THE DOOR CAN BE OPENED
TO THE LEFT OR TO THE RIGHT
DEPENDING ON THE
ARRANGEMENT OF THE HINGES.

APPROX. 387 IF OPENED 90°
APPROX. 863 IF OPENED 135°
APPROX. 1063 IF OPENED 180°

631

M12

24

(VIEWED FROM BELOW)

- SHEET
101335000E 1 / 1A3

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

DATE
DFTR. 08.03.2021
CHKD. 08.03.2021
STAND. 08.03.2021

A

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

A

ARRANGEMENT OF FIXING HOLES ON PROTECTIVE HOUSING
(VIEWED FROM BACK SIDE)

323

DOCUMENT NO.
SED 7751759 000 01
CHANGE NO.
SCALE
1:10
1106922

332

20
APPROX. 1159 IF OPENED 90°
APPROX. 971 IF OPENED 135°
APPROX. 480 IF OPENED 180°

750

139
84

63
68

A-A
1:5

WALL OF TRANSFORMER
TANK

MOTOR-DRIVE UNIT ETOS®
ETOS TOP DRIVE 1500
DIMENSION DRAWING

1524

MOUNTING HEIGHT: APPROX. 500 TO 1000 MM

MAX. 5 MM OFFSET
OVER ALL WALL BRACKETS

1647

55

MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH COPYRIGHT RESERVED
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS
PROHIBITED. OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT, UTILITY MODEL OR DESIGN.

B
SHIM FOR
COMPENSATING OFFSETS
779
713

51,5

NAME
STEMPFHUBERJ
WESOLOWSKIP
KLEYN

483
446
38
700
650

B
1:5

OPTIONAL: PT100

ATTACHMENT OF PROTECTIVE HOUSING

THE DOOR CAN BE OPENED
TO THE LEFT OR TO THE RIGHT
DEPENDING ON THE
ARRANGEMENT OF THE HINGES.

APPROX. 387 IF OPENED 90°
APPROX. 863 IF OPENED 135°
APPROX. 1063 IF OPENED 180°

631

M12

24

(VIEWED FROM BELOW)

- SHEET
101334980E 1 / 1A3

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

Słownik

Słownik
DGA
Analiza gazów uwolnionych w oleju (Dissolved
Gas Analysis)
DTR
Dynamic Transformer Rating

MQTT
Message Queuing Telemetry Transport. Protokół
sieciowy do komunikacji Machine-to-Machine,
który umożliwia transfer między urządzeniami danych ISM® w formie wiadomości.
MR
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

FWS
Przełączanie wybieraka
Gorący punkt
Punkt o najwyższej temperaturze w uzwojeniu
transformatora
GPI
General Purpose Input

PRD
Nadciśnieniowe urządzenie zabezpieczające
(Pressure Relief Device)
PRP
Protokół redundancji zgodnie z normą IEC
62439-3 (Parallel Redundancy Protocol)
PTP
PTP (Precision Time Protocol) jest standardem
do synchronizacji zegarów w jednej sieci komputerowej. Synchronizacja odbywa się z bardzo dużą dokładnością.

GPO
General Purpose Output
ICD
Opis funkcji IED
IEEE
Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) to światowy związek zawodowy inżynierów
głównie z branży elektrotechniki i techniki informacyjnej

RADIUS
Protokół do uwierzytelniania użytkowników w sieciach komputerowych na podstawie RFC 2865
(Remote Authentication Dial-In User Service).
RSTP
Protokół redundancji zgodnie z normą IEEE
802.1D-2004 (Rapid Spanning Tree Protocol)

Indeks prądu silnika
Wartość całkowita (powierzchnia poniżej) krzywej
prądu silnika podczas przełączania zaczepu
SCADA
Monitorowanie procesów technicznych i sterowaIP
nie nimi przy użyciu systemu komputerowego
Internet Protocol
(Supervisory Control and Data Acquisition)
ISB
Tryb pracy oszczędzający izolację
Kompatybilność elektromagnetyczna
Kompatybilność elektromagnetyczna

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

SNMP
SNMP (Simple Network Management Protocol)
jest protokołem służącym do zarządzania urządzeniami sieciowymi.
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Słownik

SNTP
NTP (Network Time Protocol) to standard synchronizacji zegarów w systemach komputerowych przez sieci komunikacyjne na bazie pakietów. SNTP (Simple Network Time Protocol) to
uproszczona wersja NTP.
System strzałkowania odbiornikowego
Ustalenie dotyczące opisu obwodów elektrycznych. Jeżeli strzałki natężenia prądu i napięcia w
„odbiorniku”, czyli w dwójniku (oporniku, cewce,
…), który odbiera moc elektryczną, są skierowane w tym samym kierunku, mówimy o systemie
strzałkowania odbiornikowego. Wielkość u * i to
moc odbierana przez element.
System strzałkowania wydajnikowego
Ustalenie dotyczące opisu obwodów elektrycznych. Strzałki natężenia prądu i napięcia w „odbiorniku”, który odbiera moc elektryczną (np.

614
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opornik), pokazują różne kierunki. Wielkość U*I
to moc wytwarzana w elemencie, a -U*I to moc
odbierana przez element.
TDSC
TAPCON® Dynamic Set Point Control
TPLE
Transformer Personal Logic Editor
UKS
Przełączenie odwrotne
URL
Uniform Resource Locator
VWS
Przełączanie zmieniacza
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Regulacja niezależna
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A
A00x
75
adapter izolatora przepustowego
75
adres ASDU
205, 208, 210
adres bramki
194
Adres brokera
197
Adres docelowy
215
Adres docelowy bramki
194
adres IP
194
Adres IP klienta
211
Adres IP partnera
211, 213, 216
Adres łącza
205
Adres Modbus
212
Adres serwera czasu
198
Adres urządzenia
215
adres IP klienta 1…6
202
Agent SNMP
193
AI 4
62
AI 4-T
61
AIO 2
59
AIO 4
60
AIO 8
61
Aktyw. czasu opóźnienia T2 349,
354, 358
Aktywacja
484
Aktywacja działania równoległego
370
Aktywacja interwału
424
Aktywacja klienta RADIUS
266
Aktywacja stopnia chłodzenia X
484
Aktywacja Syslog
200
Aktywacja trybu naprzemiennego
490
Aktywacja trybu okresowego 488
Aktywacja trybu zależnego od obciążenia
487
Aktywacja trybu zdalnego
237
Aktywny w przypadku błędu 486
aktywowanie dostępu użytkownika
do serwisu
192
Aktywowanie wartości zadanej 1
237
Aktywowanie wartości zadanej 2
238
Aktywowanie wartości zadanej 3
238
Aktywowanie wartości zadanej 4
238
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Aktywowanie wartości zadanej 5
238
analiza VAM
439
AO 4
62
Asset Intelligence
382
asystent uruchomienia
172, 190
Autom. czas letni/zimowy
198
Automatyczne wylogowanie 191

B
BES
65
Bezwzględnie
318, 321, 323
Bieg do zaczepu docelowego 237
bity danych
205, 208, 213, 215,
241
bity zatrzymania
205, 208, 213,
215, 242
blokada prądu włączenia
444
Blokowanie
237
Blokowanie prądu urządzenia Master/Follower
373
Błąd w przypadku braku komunikacji
373
Broker
196
Hasło
197
Nazwa użytkownika klienta 197
Port
197
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C
C002
76
C1
przebieg czasowy
513
Cena nabycia transformatora 395
Charakterystyka czasowa T1 347,
352, 356
Charakterystyka działania w przypadku braku komunikacji 374
Charakterystyka poz.
414
Charakterystyka pracy
327, 416
Charakterystyka pracy przy zmianie kierunku przepływu mocy
325
Charakterystyka pracy zdalnej 190
Charakterystyka przełączania
urządzenia master/follower 373
Charakterystyki mocy
446
Ciśnienie oleju
501
Ciśnienie wody
501
COM-ETH
65
CP5.241
48
CPU
50
CPU I
49
Czas
199
Czas do automatycznego wylogowania
191
Czas eksploatacji
452, 496
czas oczekiwania przełączania zaczepów
445
czas odniesienia
207, 209, 211,
216
Czas opóźn. dla wzgl. wilg. powietrza
482
Czas opóźnienia dla temperatury
483
Czas opóźnienia ponownego łączenia
201
Czas opóźnienia przerwania SCADA
333
Czas opóźnienia T1 346, 351, 355
Czas opóźnienia T2 348, 353, 357
Czas pracy silnika
471
Czas rozpoczęcia 1...12 344, 345
Czas trwania
423, 424
Czas trwania impulsu wyzwalającego
470
Czas trwania zdarzenia
415
Czujniki szafy sterowniczej
483
Czułość prądu biernego w obwodzie
372
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D
dane
import/eksport
269
dane OLTC
442
Dane przekładnika
298, 313
Prąd wtórny
299
Data
199
Data następnej konserwacji 423,
424
Dezaktywacja działania równoległego
237
DGA
401, 402
Dörnenburg
409
Duval
407
IEC 60599
410
przebieg
407
Rogers
408
stopa wzrostu
406
wartości bezwzględne
406
DI 16-110V
58
DI 16-220V
58
DI 16-24V
57
DI 16-48V
57
DIO 28-15
55
DIO 42-20
56
Długość przewodu
361
DNP3
214
DNS
aktywuj
195
DO 8
59
Dokładność pomiaru czujnika 402
Dolna granica — ostrzeżenie dotyczące temperatury OLTC 446
Dolny próg najwyższej temperatury oleju
493
Dolny próg współczynnika obciążenia
493
Dörnenburg
409
dostęp użytkownika do serwisu
192
dostosowanie wartości zadanej
w zależności od mocy czynnej
336, 339
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Duval
407
Dynamiczna granica eksploatacyjna
396
działanie równoległe
363, 370
informacje
375
komunikat o błędzie dotyczącym działania równoległego
374
magistrala CAN
371
prąd bierny w obwodzie
366
synchronizacja zaczepów 364
Dzień roboczy
343
Dzień wolny
343

E
Edycja
ekran główny
eksport

G

Godzina
199
gorący punkt
prognoza
393
Górna granica — ostrzeżenie dotyczące temperatury OLTC 445
Górny próg najwyższej temperatury oleju
493
Górny próg współczynnika obciążenia
493
GPI
235
GPO
235
Granica blokowania prądu biernego w obwodzie
372
Granica monitor. czasu pracy silnika
471
202
78
269 H
hasło
Histereza

F

261
485

F1/F2
Napięcie pierwotne prz. ref.
314
Napięcie wtórne przekł. ref. 314
F1/F2 C: Aktywowanie nadzorowania pojemności
505
F1/F2-C: C1 faza L1
506
F1/F2-C: C1 faza L2
506
F1/F2-C: C1 faza L3
506
F1/F2-C: ΔC1 >
506
F1/F2-C: ΔC1 >>
506
F1/F2-tanδ: Nadzorowanie współczynnika strat aktywne
509
F1/F2-tanδ: Przeprowadzanie normowania
510
F1/F2-tanδ: tanδ faza L1
509
F1/F2-tanδ: tanδ faza L2
510
F1/F2-tanδ: tanδ faza L3
510
Filtr oleju
448
FWS/VWS >
476
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I

J

I3
54
Identyfikator urządzenia
202
IEC 60599
410
IEC 60870-5-101
204
IEC 60870-5-103
207
IEC 60870-5-104
210
IEC 61850
202
IEC współczynnik gorącego punktu
389
IEC: gradient
390
IEC: k11
390
IEC: k21
390
IEC: k22
390
IEC: papier izolacyjny
395
IEC: wykładnik oleju
390
IEC: wykładnik uzwojenia
390
IEEE: gradient
393
IEEE: wykładnik
393
import
269
informacja
izolatory przepustowe
512
Instalacja chłodząca
Konfiguracja grupy chłodzenia
484
Tryb naprzemienny
489
Tryb okresowy
488
Tryb zależny od obciążenia 487
instalacja chłodzącą
status
494, 496
instrukcja aktualizacji VAM
438
instrukcja eksploatacji
pobieranie
173
Interfejs PTP
199
interfejs szeregowy 204, 208, 213,
214
Interfejs USB
Aktywacja/dezaktywacja
190
interwał synchronizacji
198
ISB
Aktywacja granicy wzgl. LOL
398
maks. temp. gorącego punktu
398
maks. temp. najwyższej warstwy oleju
398
maks. współczynnik obciążenia
398
maks. wzgl. LOL
398

jednostka sprzęgająca
jednostki sprzęgającej
montaż
język
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L

75 Liczba oktetów adresu ASDU 205
Liczba oktetów adresu łącza 205
127 Liczba oktetów adresu obiektu in172
formacyjnego
205
Liczba oktetów inicjacji transmisji
205
K
Liczba przełączeń
414, 423
Kalibracja napięcia
300 Liczba uruchomień
452, 495
kanał (AIO)
158 Liczba wszystkich przełączeń 415
kanały pomiarowe UI
315 licznik przełączeń
414, 473
Kierunek przełączania regulacja
logowanie
83
mocy biernej
472
Kierunek przełączania regulacja
napięcia
472
Klucz (Shared Secret)
267
Kod identyfikacyjny użytkownika
216
Kompatybilność DFC
209
kompatybilność elektromagnetyczna
143
kompensacja
359
kompensacja Z
362
kompensacja R-X
360
kompensacja Z
362
Komunikat o pozycji zaczepu
(analogowo)
419, 444
Komunikat o pozycji zaczepu BCD
419, 444
Komunikat o pozycji zaczepu Dekada
420
Komunikat o pozycji zaczepu Dual-Code
420
Komunikat o pozycji zaczepu
Gray-Code
419
komunikaty
255
koncepcja obsługi
83
konfiguracja punktów danych 222
Kontrola bitu RES
206
Korekta kąta fazowego
299
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M
magistrala CAN
371
magistrala czujników
łączenie funkcji
244
magistrala czujników MR 148, 240
konfiguracja
240
maksymalna dozwolona temperatura robocza OLTC
444
Maksymalna prędkość obrotowa
wentylatora
493
Maksymalna różnica
327
Maksymalna różnica zaczepów
373
Mapowanie WE/WY
235
maska podsieci
194
MC 2-2
63
metoda działania równoległego
371
Metoda działania równoległego
Automatyczna synchronizacja
zaczepów
237
Metoda działania równoległego
Follower
237
Metoda działania równoległego
Master
237
Metoda kompensacji
361, 363
metoda obliczeniowa
387, 392,
397
Metoda pomiaru azotu
403
metoda prądu sumarycznego 510
minimalna dozwolona temperatura
robocza OLTC
445
Minimalna prędkość obrotowa
wentylatora
493
Minimalny czas pracy wentylatora
po błędzie
493
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Moc znamionowa transformatora
390, 393, 397
Modbus
212
Monitorowanie czasu pracy silnika
471
Monitorowanie działania 327, 377,
378, 379, 380, 381
monitorowanie kierunku przełączania
472
monitorowanie mocy
322
monitorowanie napięcia
316
monitorowanie okresu przełączania
414, 416
monitorowanie pojemności
konfiguracja
504
monitorowanie pozycji zaczepu
413
monitorowanie prądu
320
monitorowanie przepływu mocy
324
Monitorowanie szafy sterowniczej
482
monitorowanie szerokości pasma
376, 378, 380
Monitorowanie wartości granicznych
475
monitorowanie współczynnika strat
konfiguracja
508
MQTT
196
Adres brokera
197
Aktywuj
196
Hasło
197
Nazwa użytkownika klienta 197
Port
197
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N
napęd
przegląd
473
napęd silnikowy
przegląd
473
napięcie dolne
316
Napięcie pierwotne przekładnika
298
Napięcie wtórne przekładnika 298
nawigacja
84
nazwa IED
202
Nazwa pola
503
Nazwa urządzenia
201
Nieograniczone powtarzanie komunikatów spontanicznych 216
numer seryjny OLTC-A/B/C
443

O
Obwód przekładnika napięciowego
299
Obwód przekładnika prądowego
300
Ocena czasu dopływu
495
Odwrócenie znaku prądu biernego
w obwodzie
374
ogólne
189
Charakterystyka pracy zdalnej
190
Ogólne wyjście cyfrowe
239
Ogólny komunikat stanu
240
Opóźnienie załączenia
486
oprogramowanie
informacje
269
optymalizacja sekwencji ASDU
206, 210
Oznaczenie transformatora
190
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P
pamięć zdarzeń
258
Parametr regulacji
359
Parametry regulacji
334
parzystość
205, 208, 213, 215,
242
plik ICD
203
podzespół
A00x
75
AI 4
62
AI 4-T
61
AIO
59, 60, 61
AO 4
62
BES
65
C002
76
COM-ETH
65
CP5.241
48
CPU
50
CPU I
49
DI 16-110V
58
DI 16-220V
58
DI 16-24V
57
DI 16-48V
57
DIO
55, 56
DO 8
59
I3
54
MC 2-2
63
PS
49
QS3.241
48
SW
63
U3
54
UI
50, 51, 52, 53
pojemność C1
przebieg czasowy
513
Połączenia TCP
212
Port brokera
197
Port serwera RADIUS
266
Port serwera Syslog
201
port TCP
210, 212, 214
Potwierdzenie w formie pojedynczego znaku ASDU
206
Powtórzenia komunikatów spontanicznych
215
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Poziom ważności
201
pozycja zaczepu
wskaźnik
473
zmiana oznaczenia
418
Praca równoległa
współczynnik mocy
367
prąd bierny w obwodzie
366
Prąd bierny w obwodzie wejście
pomiarowe wartość znamionowa
374
Prąd pierwotny przekładnika 298,
476
Prąd pompy oleju
501
Prąd pompy wody
501
prąd sumaryczny pole 1/pole 2
514
Prąd znamionowy
390, 393
prędkość transmisji 204, 208, 213,
215, 241
procedura transmisji
205
Procentowo
318, 321
Profil dnia
343
prognoza gorącego punktu
393
Proporcja ocenianej straty mocy
391, 393
protokół centrali
190
Protokół uwierzytelniania
267
Przedział czasu
415
przedział wartości średniej
234
przejazd regulacyjny
479
Przekładnik prądowy
Prąd wtórny
299
Przekroczenie czasu
216
Przekroczenie czasu dla potwierdzenia odpowiedzi
216
przełączania zaczepów
nieoceniane
434
przełączanie zaczepów
oceniane
434
przepięcie
316
przepływ mocy
ujemny
324
Przepływ oleju
501
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Przepływ wody
501
przeprowadzanie normowania 506
Przerwa między impulsami wyzwalającymi
471
PS
49
PTP
198, 199
PTP-Hops
199
Punkt dostępu
202
Punkt przełączania
485

Q
QS3.241

48

R
RADIUS
265
Reakcja
322, 324
Reakcja w razie przerwania połączenia SCADA
332
Regulacja
334
Regulacja mocy biernej
350
regulacja mocy czynnej
355
rejestrator
232
przedział wartości średniej 234
Resetowanie błędu diagnostycznego
402
Retrofit TAPCON® 2xx 328, 329
Rezystancja indukcyjna na jednostkę długości
361
rezystancja omowa na jednostkę
długości
361
RFC 3164
200
RFC 5424
200
Rodzaj impulsu wyzwalającego
469
Rodzaj transmisji DNP3
214
Rogers
408
rola użytkownika
259
różnica czasu
199
Różnica temperatury oleju
500
Różnica zaczepów
Follower
373
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S
Samouczący się model
388
SCADA
201
Serwer czasu SNTP
198
serwer czasu SNTP 2
199
serwer DNS
adres IP
195
Serwer RADIUS
266
Serwer Syslog
200
SNTP
197, 198
Spodziewana żywotność
395
Sposób chłodzenia
389
sprzęt
267
sprzęt do podnoszenia
punkty mocowania
91
Stała czasowa oleju
390, 393
Stała czasowa uzwojenia 390, 392
stan izolatorów przepustowych
512
Standard Syslog
200
standardowy tryb AVR
333
status urządzeń ochronnych 517
statystyka przełączania
420
Statystyka Tx
384
Sterowanie wentylatora oparte na
częstotliwości
490
Stopy wzrostu interwału oceny 402
Straty bezobciążeniowe transformatora
497
Straty zwarciowe transformatora
497
strefa czasowa
199
SW 3-3
63
konfiguracja
274
synchronizacja
479
synchronizacja czasu
197, 198
czas odniesienia 207, 209, 211,
216
synchronizacja zaczepów
364
Syslog
200
system sterowania
201
szerokość kroku wartości zadanej
336
Szerokość pasma 346, 351, 355
Szybkie przełączenie powrotne
237
szybkie wyszukiwanie
84
szyfrowanie SSL/TLS
195, 197
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Czas dobiegu
488
Opóźnienie włączenia
488
Tabliczka znamionowa
231
Punkt przełączania
487
Wyświetlanie
231 Typ interwału
422
tanδ
Typ Modbus
212
przebieg czasowy
514
TAPCON® Dynamic Setpoint Control
336, 339 U
TCP Keepalive
212 U 3
54
temperatura
UI 1
50
monitorowanie
383 UI 3
51
przebieg
384 UI 5-3
52
Temperatura <
483 UI 5-4
53
temperatura gorącego punktu 386, UKS <
476
387, 392
UKS >
476
Temperatura oleju na powrocie
Unsolicited Messages
215
500
uprawnienia dostępu
264
Temperatura oleju na zasilaniu
urządzenie nadzorujące przełą500
czanie zaczepów
433
temperatura uzwojenia
385 Ustawianie wartości zadanej 343
Temperatura wody na powrocie
krokowo
335
501
ustawienia sieciowe
193
Temperatura wody na zasilaniu
Ustawienie szerokości pasma 345
501
Użycie wartości zastępczej
test działania
182
względnej wilgotności oleju 403
TPLE
38, 280
transformator
przegląd
78
Tryb
318, 321
Tryb awaryjny
41
maks. najwyższa temp. oleju
398
maks. temp. gorącego punktu
398
Tryb awaryjny — maks. współczynnik obciążenia
398
tryb eksperta
85
Tryb naprzemienny
486
Interwał zmian
490
Tryb okresowy
486
Czas włączenia
489
Interwał
489
Opóźnienie załączenia
489
Tryb pomiaru
299
tryb pracy
40
status
473
wybieranie
468
tryb regulacji
316
Tryb zależny od obciążenia

T

7815063/06 PL

ETOS®

621

Katalog haseł

wykres prądu sumarycznego pole
1/pole 2
515
wylogowanie
83
wyłącznik ochronny silnika
status
473
Wyświetlanie ujemnego współczynnika mocy
316
wyświetlenie instalacji chłodzącej
498
Względne zużycie eksploatacyjne
>/>>
385
wzrost napięcia
363

W

Wartości pomiarowe
rejestrator
232
Ustawianie wskaźnika
190
Wartość gran. wzgl. wilg. powietrza w szafie sterow.>/>> 482
Wartość graniczna F1/F2-tanδ:
Δtanδ >
510
Wartość graniczna napięcia
363
wartość zadana
334, 335, 336,
351, 355
Wartość zadana 1,,,12
344, 345
Wartość zastępcza względnej wilgotności oleju
403 X
wejścia
X100
analogowe
174, 250
cyfrowe
254
wejścia i wyjścia analogowe 174,
250
wejścia i wyjścia cyfrowe
254
Wersja PTP
199
wersja TLS
195
Wiek transformatora
395
Wielkość regulacji
333
Wielkość wejściowa włączania 485
Wielkość wejściowa wyłączania
485
wizualizacja
koncepcja obsługi
83
Wskaźnik wartości pomiarowych
190
współczynnik mocy
367
współczynnik strat tanδ
przebieg czasowy
514
wybór wartości zadanej
335
wyjścia
analogowe
174, 250
cyfrowe
254

622
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Z

Zachowanie
319
Zachowanie dot. liczenia
416
zaczep docelowy
417
Zadany rodzaj obciążenia
372
Zadany współczynnik mocy
372
zalecenie dotyczące kabli
136
zarządzanie użytkownikami
259
zdarzenia
255
eksport
259
konfiguracja
256
wyświetlanie
256
zatwierdzanie
256
Zdarzenie (żółty)
423, 424
451
41 Zegar sterujący — koniec
Zegar sterujący — start
451
Zezwolenie wizualizacji
195
Zgłaszanie spontaniczne
215
zmiana kierunku przepływu mocy
324
zmiana użytkownika
83
zmienna regulowana
315
Zmierzony prąd bierny w obwodzie
369
Zmniejszenie wartości zadanej
238
Zużycie eksploatacyjne
Ustawianie obliczeń
395
Wyświetlanie
384
Zużycie eksploatacyjne >/>> 385
zużycie styków
określanie
426
wyświetlanie
420
Zwiększenie górnej temperatury
oleju
391, 393
Zwiększenie temperatury gorącego punktu
391, 393
Zwiększenie wartości zadanej 238
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