®

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jednosystemowa
rozdzielnica SN e2ALPHA

Dwusystemowa
rozdzielnica
SN e2ALPHA-2S

Górnicza rozdzielnica e2ALPHA-G

System szyn zbiorczych

1

2

1

Przedziały

4

8

5

Dekompresja wewnętrzna

-

•

•

Dekompresja zewnętrzna

•

•

•

Napięcie znamionowe rozdzielnicy

12 kV

17,5 kV

Prąd znamionowy szyn zbiorczych,
pól zasilających i sprzęgłowych

630-2500 A

630-2000 A

Prąd znamionowy krótkotrwały
wytrzymywany (3s)/(1s)3)

do 31,5 kA

do 31,5 kA

do 25 kA

do 31,5 kA

do 31,5 kA

do 25 kA

Odporność na działanie łuku
wewnętrznego (1s)/(0,5s)3)

do 31,5 kA

do 31,5 kA

do 25 kA

do 31,5 kA

do 31,5 kA

do 25 kA

Wysokość pola

21001) /
22002) mm

21001) /
22002) mm

2300 mm

2680 mm

2680 mm

1800 mm

Głębokość pola

12501) /
13502) mm

12501) /
13502) mm

1440 mm

1750 mm

1750 mm

1480 mm

Szerokość pola

400/600/
750/800/
950 mm

400/600/
750/800/
950 mm

600/750/
950 mm

650/800/
1100 mm

650/800/
1100 mm

600 mm

Zastosowanie

Dopuszczenie WUG

24 kV

12kV

17,5kV

630-2000A 630-2500 A 630-2000 A

12kV
do 1250 A

•

o

•

przemysł ciężki

•

•

-

górnictwo

•

•

•

dystrybucja

•

•

-

wytwarzanie

•

•

-

trakcja kolejowa i miejska

•

•

-
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szeroki kanał
na obwody okrężne

uchylne korytko
swobodny dostęp
do okablowania
(obwodów sterowniczych)

łatwy i komfortowy montaż
umożliwiający wprowadzenie
wielu obwodów sterowniczych

wysokie przyłącze
kablowe SN
(ponad 550mm)

zintegrowany
modułowy
system blokad

prosty i wygodny montaż kabli,
możliwość łatwego montażu
różnych typów przekładników
Ferrantiego oraz łatwiejsze pomiary

gwarantuje niezawodność
i zwiększony poziom
bezpieczeństwa w całym
okresie eksploatacji

1

2

1
2
3

3

4

4

12

wysoki poziom
łukoodporności
(31,5kA/1s)
GE-16/15

dopuszczenie
do zastostosowania
w zakładach
górniczych

wydajna wentylacja

2100
mm

niewielkie gabaryty

powiększony
przedział nn

od 2100mm wysokości,
zwarta, sztywna konstrukcja
umożliwiająca łatwy dostęp
do przedziału nn i łatwiejszą
obserwację wskazań

możliwość zabudowy
zabezpieczeń o różnych
gabarytach, łatwość
uruchomienia i serwisu
oraz przeglądów i modyfikacji

IEn
niezawodność
i wysoka jakość

łatwa adaptacja
do wymagań
Klienta

21001) / 22002) / 23003)

108

poparta certyfikatem
Instytutu Energetyki

400

600

750 / 950

800

12501) / 13502) / 14403)

13

bezpośredni dostęp
do wszystkich
przedziałów
wysokie przyłącze
kablowe SN (do 755mm)
Prosty i wygodny montaż kabli,
możliwość łatwego montażu
różnych typów przekładników
Ferrantiego oraz ułatwione pomiary

zintegrowany
modułowy
system blokad
gwarantuje niezawodność
i zwiększony poziom
bezpieczeństwa w całym
okresie eksploatacji

1
2
3
4
5
6
7

14

szerokie i pojemne kanały
na obwody sterownicze
i okrężne
łatwy i komfortowy montaż
umożliwiający wprowadzenie
wielu obwodów sterowniczych
i okrężnych

wewnętrzny kanał
dekompresyjny
odprowadzenie gazów
połukowych
w jedno miejsce.

niezawodność
i wysoka jakość
poparta certyfikatem
Instytutu Energetyki

niewielkie gabaryty
2680 mm wysokości,
zwarta, sztywna
konstrukcja

łatwa adaptacja
do wymagań
Klienta

obciążalność
zwarciowa
odłączników
szynowych
31,5kA/3s

powiększony
przedział nn
możliwość zabudowy
zabezpieczeń o różnych
gabarytach, łatwość
uruchomienia i serwisu
oraz przeglądów i modyfikacji

wydajna wentylacja
dla zakresu do 2500A

15

specjalne wykonanie
kanału obwodów
okrężnych
swobodny dostęp
do przedziału
szynowego

szeroki kanał
na obwody sterownicze
łatwy i komfortowy montaż
umożliwiający wprowadzenie
wielu obwodów sterowniczych

tylne przyłącze
do rozdzielnicy
możliwość zrezygnowania
z kanału kablowego

zintegrowany
modułowy
system blokad
gwarantuje niezawodność
i zwiększony poziom
bezpieczeństwa w całym
okresie eksploatacji

3

4

5

6

16

2

1

wysoki poziom
łukoodporności

wydajna wentylacja

dopuszczenie
do stosowania
w zakładach
górniczych

1800
mm

niewielkie gabaryty
1800mm wysokości,
zwarta, sztywna konstrukcja
umożliwiająca łatwy dostęp
do przedziału nn i łatwiejszą
obserwację wskazań

odporność konstrukcji
na wysoką temperaturę
i wilgotność

IEn
łatwa adaptacja
do wymagań
Klienta

niezawodność
i wysoka jakość
poparta certyfikatem
Instytutu Energetyki
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e2ALPHA

e2ALPHA-2S

e2ALPHA-G

Blokada przestawienia członu ruchomego do pozycji „PRACA” przy zamkniętym uziemniku

•

•

•

Blokada otwarcia drzwi przedziału członu wysuwnego w przypadku, gdy
człon wysuwny znajduje się w pozycji „PRACA” bądź pośredniej

•

•

•

Blokada jednoczesnego pozostawienia korb manewrowych w gniazdach członu wysuwnego i uziemnika

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

•

•

•

•

•

-

•

•

•

•

-

•

-

•

•

•

-

•

-

-

•

-

-

•

-

•

•

•

Blokada wymuszająca prawidłową kolejność łączeń w sprzęgle podłużnym – uniemożliwiająca
manewrowanie członem wysuwnym w polu sprzęgła z członem odłącznikowym, przy niewytoczonym
do pozycji próba członie wysuwnym w polu sprzęgła podłużnego z wyłącznikiem

•

•

•

Blokada załączenia wyłącznika przy niezamkniętym przedziale przyłączowym

•

•

•

Elektromagnetyczna blokada drzwi/osłony tylnej przedziału kablowego

•

•

•

Mechaniczna blokada drzwi/osłony tylnej przedziału kablowego

•

•

•

Blokada kluczykowa uziemnika
Blokada uniemożliwiająca zamknięcie drzwi przedziału członu
wysuwnego gdy człon wysuwny nie jest zaryglowany
Elektromagnetyczna blokada zapobiegająca otwarciu drzwi bez zezwolenia

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Blokada śrubowa drzwi i osłon zewnętrznych, wymagająca użycia narzędzia specjalnego
inne – wg potrzeb Klienta

•

•

•

•

•

•

Blokady standardowe:

Blokada zapobiegająca przestawieniu członu ruchomego z położenia „PRÓBA”
do położenia „PRACA” i odwrotnie, gdy wyłącznik jest zamknięty
Blokada zapobiegająca zamknięciu wyłącznika w przypadku, gdy wózek członu
ruchomego znajduje się w pozycji pośredniej pomiędzy „PRÓBA” a „PRACA”
Blokada zapobiegająca zamknięciu uziemnika w przypadku, gdy człon
ruchomy znajduje się w pozycji „PRACA” lub pośredniej
Blokada wprowadzenia członu wysuwnego o mniejszym prądzie znamionowym
do pola rozdzielczego o większym prądzie znamionowym
Blokada uziemnika zapobiegająca zamknięciu uziemnika w
przypadku, gdy strona uziemiana jest pod napięciem
Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi przedziału kablowego w przypadku, gdy uziemnik jest otwarty
Blokada zapobiegająca przestawieniu członu wysuwnego do pozycji „PRACA”
w przypadku, gdy drzwi przedziału członu ruchomego są otwarte
Blokada zapobiegająca otwarciu uziemnika w przypadku, gdy drzwi przedziału kablowego są otwarte
Automatyczna blokada przypadkowego otwarcia przesłon ruchomych w przedziale
członu wysuwnego, gdy człon znajduje się poza polem rozdzielczym
Blokada jednoczesnego załączenia odłączników systemów I i II
Blokada położenia napędu ręcznego uziemnika uniemożliwiająca
samoczynne przestawienie się styków uziemnika
Blokada zamknięcia obu odłączników w jednym polu, przy
niezamkniętym sprzęgle poprzecznym w danej sekcji
Blokada zamknięcia uziemników systemowych danej sekcji przy nieotwartych
wszystkich odłącznikach systemowych danego systemu szyn
Blokada przestawienia odłączników systemowych do pozycji zamknięty w
danej sekcji przy zamkniętych w niej uziemnikach systemowych
Blokada zamknięcia uziemnika w polu sprzęgła podłużnego z członem odłącznikowym przy
niewytoczonym do pozycji próba członie wysuwnym w polu sprzęgła podłużnego z wyłącznikiem

Blokady opcjonalne:
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e2ALPHA

e2ALPHA-2S

e2ALPHA-G

pole zasilające
pole liniowe
pole dopływowo-odpływowe
pole sprzęgłowe – wyłącznikowe

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

pole sprzęgłowe – odcinacza

•

•

•

pole transformatora potrzeb własnych wyłącznikowe lub rozłącznikowe

•

•

•

pole pomiaru napięcia

•

•

•

pole wzniosu szynowego

•

•

•

pole pomiarowe z przekładnikami napięciowymi dla jednego systemu

-

•

-

pole pomiarowe z przekładnikami napięciowymi dla obu systemów

-

•

-

pole sprzęgła poprzecznego

-

•

-

pole sprzęgła podłużnego

•

•

•

pole silnikowe

•

•

•

pole silnikowe z członem suszenia

•

•

•

pole tłumienia ferrorezonansu

•

•

•

pole odpływowe rozłącznikowe

•

-

-

pole potrzeb własnych/koncentratora/obw. separacji

•

•

•

inne – wg potrzeb Klienta

•

•

•

e2ALPHA
Napięcie znamionowe rozdzielnicy

e2ALPHA-2S

e2ALPHA-G

12 kV

17,5 kV

24 kV

12kV

17,5kV

12kV

Napięcie probiercze udarowe
piorunowe (1,2/50μs)

75/85 kV

95/110 kV

125/145 kV

75kV

95kV

75kV

Napięcie probiercze o częstotliwości
sieciowej (1-min.)

28/32 kV

38/45 kV

50/60 kV

28 kV

38kV

28 kV

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

Prąd znamionowy szyn zbiorczych,
pól zasilających i sprzęgłowych

630-2500 A

630-2000 A

630-2000 A

630-2500 A

630-2000 A

do 1250 A

Prąd znamionowy pól odpływowych

630-2500 A

630-2000 A

630-2000 A

630-2500 A

630-2000 A

do 1250 A

Prąd znamionowy krótkotrwały
wytrzymywany (3s)/(1s3))

do 31,5 kA

do 31,5 kA

do 25 kA

do 31,5kA

do 31,5kA

do 25kA

Odporność na działanie łuku
wewnętrznego (1s)/(0,1s3))(0.53))

do 31,5 kA

do 31,5 kA

do 25 kA

do 31,5kA

do 31,5kA

do 25kA

Prąd znamionowy szczytowy
wytrzymywany

do 80 kA

do 80 kA

do 63 kA

do 80kA

do 80kA

do 63kA

Stopień ochrony rozdzielnicy

IP 4X / IP 54

IP 4X / IP 54

IP 4X / IP 54

IP 4X / IP54

IP 4X / IP54

IP 4X / IP54

Dostępność do przedziałów

LSC2B

LSC2B

LSC2B

LSC2B

LSC2B

LSC2B

PM

PM

PM

PM

PM

PM

AFLR

AFLR

AFLR

AFLR

AFLR

AFLR

400/600/750/
800/950 mm

400/600/750/
800/950 mm

600/750/
950 mm

650/800/
1100 mm

650/800/
1100 mm

600 mm

Częstotliwość znamionowa

Klasyfikacja osłon
Klasa odporności na łuk wewnętrzny
Szerokość pola
Wysokość pola

21001) / 22002) mm 21001) / 22002) mm

2300 mm

2680 mm

2680 mm

1800 mm

Głębokość pola

1250 / 1350 mm 1250 / 1350 mm

1440 mm

1750 mm

1750 mm

1480 mm

Maksymalna wysokość pracy
Maksymalna wilgotność względna
w temp. 25°C

1)

2)

1)

2)

1000 m n.p.m.

1000 m n.p.m.

1000 m n.p.m.

1000 m n.p.m.

100%

100%

100%

100%

1000 m n.p.m. 1000 m n.p.m.
100%

100%
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wygodny dostęp
doskonała jakość

bardzo łatwy dostęp
do elementów sterujących
wyłącznika np.: cewki,
styki pomocnicze, silnik

wysokiej klasy komory próżniowe,
wysokie parametry łączeniowe
potwierdzone badaniami

zunifikowane napędy

nowoczesny
interfejs

uniwersalne dla wszystkich
typów wyłączników

szybki dostęp
do dokumentacji
technicznej

łatwe przeglądy
kompatybilność
układu sterowania
możliwość sterowania
wyłącznika z automatyką
zabezpieczeniową
różnych producentów

22

specjalnie zaprojektowana
konstrukcja ułatwiająca
przeglądy okresowe
i serwisowanie

pełna zamienność
i adaptowalność
możliwość dostosowania
do różnych typów rozdzielnic

złącze obwodów
sterujących
wskaznik zazbrojenia
napędu wyłącznika
wskaźnik położenia
styków głównych

licznik operacji
przyciski sterujące
otwórz / zamknij
gniazdo recznego,
zazbrajania napędu
gniazdo napędu
ręcznego wózka
wyłącznika

podzespół styków
pomocniczych
elektromagnes blokujący
załączenie wyłącznika
płutka z obwodami
sterującymi wyłącznika

elektromagesy
otwierające

sprężyna napinająca

elektromagnes
zamykający

mechanizm ręcznego
zbrojenia napędu

motoreduktor
zbrojenia napędu

23

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

śruba M18x22
lub
szpilka M16/M18

e2BRAVO - SG
150 mm
A

150

B

440

C

445

D

321,5

E

237

F

275

A

A

F

G
C

G

557

H

275

I

390

E

B
I

H
D

e2BRAVO - SP

A

150 mm

210 mm

275 mm

150

210

275

B

390

520

720

C

445

445

445

D

318,5

318,5

318,5

E

237

237

237

F

275

275

275

G

582

582

582

H

255

275

275

I

448

588

770

śruba M18x18
A

A

F
G
C

E

B
I

H
D

styk tulipanowy
styk stały

e2BRAVO - WP
150 mm

210 mm

275 mm

A

150

210

275

B

502

652

852

C

491

491

491

D

598

598

598

E

280

280

280

F

275

275

275

G

626

626

625

H

200

200

200

I

531

681

881

15-20 mm

A

A

F
G

C
E

H

D

I
B
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Napięcie znamionowe wyłącznika

12kV

17,5kV

24kV

Napięcie probiercze udarowe piorunowe (1,2/50μs)

75kV

95kV

125kV

Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej (1-min.)

28kV

38kV

50kV

Częstotliwość znamionowa

50Hz

50Hz

50Hz

Prąd znamionowy ciągły

630-2500A

630-2000A

630-2000A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (3s)

do 31,5kA

do 31,5kA

do 25kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

do 80kA

do 80kA

do 63 kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy

do 31,5kA

do 31,5kA

do 25kA

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy

do 80kA

do 80kA

do 63kA

Prąd znamionowy wyłączalny linii kablowej w stanie jałowym

31,5A

31,5A

31,5A

Prąd znamionowy wyłączalny baterii kondensatorów pojedynczej

400A

400A

400A

Prąd znamionowy załączalny baterii kondensatorów pojedynczej

12,5kA

12,5kA

20 kA

Szereg znamionowy przestawieniowy
Klasyfikacja
Napięcie sterowania

E2, M2, C2
24V DC, 110V DC, 220V DC, 230V AC

Czas otwierania

≤30ms

Czas łukowy

≤15ms

Czas zamykania

≤45ms

Całkowity czas wyłączenia

≤45ms

Trwałość łączeniowa
Temperatura pracy
Wilgotność
Wysokość pracy

26

O-0,3-CO-15s(180s)-CO

30 000 operacji
- 5° do +55°C
95%
1000 m n.p.m.
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pole
transformatora WN/SN
• zabezpieczenie różnicowe
• zabezpieczenie nadprądowe
• zabezpieczenie Buchholtza

pole linii WN

pole dławika WN

• zabezpieczenie różnicowe linii
• samoczynne ponowne
załączanie

• zabezpieczenie różnicowe
• zabezpieczenie nadprądowe

automatyczna regulacja
napięcia
• kompensacja prądu obciążenia
• szybka zmiana zaczepów

SCHEMAT POLA TRANSFORMATORA WN/SN

110 kV

3
IV

3

e²TANGO-2000-TRR

V

e²TANGO-2000-STP

e²TANGO-200-ODR

TRAFO
110/30/6kV

R-30 kV

R-6 kV

e²TANGO-2000-ARN

30 kV

6 kV

29

110 kV

e²TANGO-2000-STP

3

3

e²TANGO-2000-LRR (1/2)

3

e²TANGO-2000-LRR (2/2)
3

e²TANGO-2000-STP

110 kV

30

gorąca rezerwa
przywrócenie pola
do pracy po awarii
w czasie kilkunastu
minut, możliwość
odtworzenia wszystkich
danych pola np.: nastaw,
logiki, zdarzeń

zdalny dostęp
serwisowy

sprawdzone
algorytmy

zdalny i lokalny
odczyt danych
diagnostycznych
z możliwością
przesłania do serwisu
producenta

algorytmy
zabezpieczeniowe
opracowane
we współpracy
z Instytutem Energetyki

sprawdzona
baza sprzętowa
bazowanie na
sprawdzonym sprzęcie
i oprogramowaniu
sterowników SN e²TANGO

wysoka odporność
na zakłócenia

różnorodność
kart rozszerzeń

do 100% wyższa
od wymaganej normą

budowa modułowa
w oparciu o karty
rozszerzeń i karty
komunikacyjne,
do 168 wejść
oraz do 39 wyjść

intuicyjny interfejs
czytelny układ menu,
obrazkowość podpisów
i oznaczeń

szeroki wybór
konfiguracji sprzętowej
jednostki 6-, 10-, 14-slotowe,
dostępne z mocowaniem
natablicowym, zatablicowym,
mieszanym

31

podgląd schematu
i aktualnego stanu logiki
schematy logiczne, synoptyczne

pełna instrukcja obsługi

szybki dostęp do skojarzonych
rozdziałów dokumentacji technicznej

czytelne menu

obrazkowość podpisów
i oznaczeń

graficzna prezentacja
parametrów
wykresy wskazowe,
zawartość harmonicznych

w pełni konfigurowalny
interfejs graficzny

do pięciu konfigurowanych ekranów,
bogata baza widgetów

możliwość obsługi
bez instrukcji
podręczna pomoc
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diody sygnalizacyjne
18 trój kolorowych LEDów

wymienne etykiety
łatwo dostępne i wymienne opisy
diod i przycisków funkcyjnych

przyciski funkcyjne z LED
umożliwiają przypisanie im
najczęściej używanych funkcji

przyciski kontekstowe
umożliwiają natychmiastową prace
stanu łączników oraz poruszanie się
po menu urządzenia

komunikacja USB
złącza USB i USB mini

Interfejs i obsługa
Wyświetlacz
Rozdzielczość wyświetlacza

7”
800×480 px

Kolorowy wyświetlacz

•

Ekran dotykowy

o

Przyciski kontekstowe (ilość)

-

Przyciski sterownicze (v)

o

Przyciski funkcyjne programowalne z LED

4

LED

18

Wirtualne LED (na LCD)

o

Wirtualne przyciski funkcyjne (na LCD)

o

Wymienne etykiety

•

Jednostka J14
• 14 slotów
• wymiary: 222 × 281 × 103 (W×S×G)

o

standardowe wyposażenie**
liczba wejść dwustanowych (maks.*)
*

liczba wyjść dwustanowych (maks. )
Maks. liczba łączników

28 (168)
23 (39)
12

**

Wejścia analogowe 0-10 V (maks.)

Wyjścia analogowe 4-20 mA (maks.)

0 (4)
**

0 (4)

Wyjście analogowe 0-10 V (maks.)**

0 (4)

Wejścia temperaturowe (maks.)**

0 (12)

Karta pomiaru prądu do zabezpieczenia
różnicowego

0 (2 dla TRR)

Inne

Budowa i wyposażenie
Wymiary panelu (zewnętrzne - W×S×G)

252×215×41,5

Wymiary otworu montażowego w wersji
zatablicowej

228×191

Zewnętrzna jednostka centralna

•

Jednostka J6
• 6 slotów
• wymiary: 222 × 187 × 103 (W×S×G)

o

Jednostka J10
• 10 slotów
• wymiary: 222 × 234 × 103 (W×S×G)

•

Widgety

•

Liczba ekranów do konfiguracji

5

Podgląd logiki na wyświetlaczu

•

33

•
•
•

•
•
•
•
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
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222
187

234

połączenie kablowe

36

281

103

Zasilanie napięciem pomocniczym
Napięcie DC
Napięcie AC
Maks. pobór mocy (panel i jednostka)

110 V, 220 V (80-300 V DC)
230 V (88-265 V AC)
30 W (VA)

Obwody pomiarowe prądowe
Prąd znamionowy
Częstotliwość znamionowa
Zakres pomiarowy prądów fazowych
Zakres pomiarowy prądu I0

1A lub 5A
50 Hz
0.05-150 A
0.1-100 A

Obwody pomiarowe napięciowe
Napięcie znamionowe

57,7/100 V

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Zakres pomiarowy napięcia

3-120 V

Dokładność pomiarów
I1, I2, I3 (0.1-150A)

1%

U1, U2, U3, U0 (5-120V)

1%

I0 (0.1-100A)

1%

P, Q, EC, EB (U>5V, 0.1A<I<10A)
f (U>5V)
φ 1, φ2, φ3, φ0 (U>5V, 0.1A<I<10A)

1%
10 mHz
1°

Parametry zabezpieczeń
Czas własny zab. nadprądowych

35 ms typ.

Współczynnik powrotu zabezpieczeń nadmiarowych

Konfigurowalny

Współczynnik powrotu zabezpieczeń niedomiarowych

Konfigurowalny

Parametry wyjść dwustanowych W1, W2, W3 (sterowanie wyłącznikiem)
Napięcie na rozwartych stykach

250 V AC, 440 V DC

Załączanie obwodu przy 220 VDC

5.0 A

Wyłączanie obwodu przy 220 VDC (L/R = 40 ms)

0.3 A
5A (dla karty PSUHI)

Wyłączanie obwodu przy 220 VAC (cos φ = 0.4)

2.0 A

Parametry wyjść dwustanowych (pozostałe)
Napięcie na rozwartych stykach

250 V AC, 440 V DC

Obciążenie trwałe

5.0 A
0.1 A
5A (dla karty OUTHI)
2.0 A

Wyłączanie obwodu przy 220 VDC (L/R = 40 ms)
Wyłączanie obwodu przy 220 VAC (cos φ = 0.4)
Parametry wyjść dwustanowych
Napięcie znamionowe
Maksymalny pobór prądu przy 220 V DC;230 V AC

110/230 V AC/DC
Inne na zamówienie
2 mA;15 mA

Warunki środowiskowe
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Wilgotność
Wibracje i udary mechaniczne
Zakłócenia elektromagnetyczne

-10 do +55°C
-25 do +70°C
5 do 95%, bez kondensacji pary wodnej
Klasa 1 wg IEC 60255-21
Klasa B wg IEC 60255-26

Bezpieczeństwo
Wytrzymałość elektryczna izolacji
Gabaryty
Masa (jednostka centralna/panel operatorski)
Wymiary jednostki centralnej (szer. x gł. x wys. mm)
Stopień ochrony jednostki centralnej
Stopień ochrony panelu (od strony płyty czołowej)

2kV/50Hz/60s wg IEC 60255-27
5 kg/ 1 kg
222 x 103 x 187/234/281
IP3X / IP4X (opcja)
IP4X / IP54 (opcja)
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pola elektrowni
wiatrowych i słonecznych

pole transformatorowe

pola silnikowe

• zabezpieczenie cieplne
• zabezpieczenie gazowo przepływowe
• blokada od II harmonicznej

• model cieplny
• czujniki PT100/PT1000
• zabezpieczenia rozruchu

pola baterii kondensatorów

pola zasilające

pola liniowe

• prąd wewnętrzny
baterii kondensatorów
• automatyka AZBK

• automatyka SZR
• automatyka ZS
• automatyka LRW

• zabezpieczenie ziemnozwarciowe
• zabezpieczenie admitancyjne
• automatyka SCO

• synchro check
• df/dt
• dU/dt

szybki start urządzenia
asystent podstawowej konfiguracji,
bogata baza gotowych schematów
synoptycznych, zestawów
zabezpieczeń

bezproblemowa
wymiana baterii
możliwość wymiany baterii bez konieczności
wyłączania urządzenia i odstawiania
pracującego pola

zdalny dostęp
serwisowy
zdalny i lokalny odczyt danych
diagnostycznych z możliwością
przesłania do serwisu producenta

różnorodność
kart rozszerzeń
budowa modułowa w oparciu o karty
rozszerzeń i karty komunikacyjne,
do 168 wejść oraz do 39 wyjść

gorąca rezerwa
przywrócenie pola do pracy
po awarii w czasie kilkunastu minut,
możliwość odtworzenia
wszystkich danych pola
np.: nastaw, logiki, zdarzeń

intuicyjny interfejs
czytelny układ menu,
obrazkowość podpisów
i oznaczeń

wysoka odporność
na zakłócenia
do 100% wyższa
od wymaganej normą

szeroki wybór
konfiguracji sprzętowej
jednostki 6-, 10-, 14-slotowe, dostępne
z mocowaniem natablicowym,
zatablicowym, mieszanym
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podgląd schematu
i aktualnego stanu logiki
schematy logiczne, synoptyczne

pełna instrukcja obsługi
szybki dostęp do skojarzonych
rozdziałów dokumentacji technicznej

czytelne menu
obrazkowość podpisów
i oznaczeń

schemat
aplikacyjny pola
dostęp do schematu aplikacyjnego
z poziomu panelu operatora

graficzna prezentacja
parametrów
wykresy wskazowe,
zawartość harmonicznych

możliwość obsługi
bez instrukcji
podręczna pomoc

w pełni konfigurowalny
interfejs graficzny
do pięciu konfigurowalnych ekranów,
bogata baza widgetów
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•
•
•
•
•
•
•

diody sygnalizacyjne
od 12 do 18 trój kolorywch LEDów
w zależności od modelu

wymienne etykiety
łatwo dostępne i wymienne opisy
diod i przycisków funkcyjnych

przyciski ekranowe
możliwość tworzenia dodatkowych
przycisków w interfejsie

przyciski funkcyjne
umożliwiają przypisanie im
najczęściej używanych funkcji

przyciski sterownicze
umożliwiają natychmiastową zmianę
stanu łączników niezależnie od aktualnie
wyświetlanego menu na ekranie

komunikacja USB
złącza USB i USB mini
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600

800

1000

1200

e2TANGO
Interfejs i obsługa
Wyświetlacz

6”

6”

7”

7”

640×480 px

640×480 px

800×480 px

800×480 px

Kolorowy wyświetlacz

•

•

•

•

Ekran dotykowy

-

-

•

•

Przyciski kontekstowe (ilość)

6

6

-

-

Rozdzielczość wyświetlacza

Przyciski sterownicze (I,O,<->,v)

•

•

•

-

Przyciski funkcyjne programowalne z LED

2

4

4

-

LED

12

14

18

18

Wirtualne LED (na LCD)

4

4

8

8

Wirtualne przyciski funkcyjne (na LCD)

-

-

4

8

Wymienne etykiety

•

•

•

-

235×147×41,5

252×215×41,5

252×215×41,5

235×147×41,5

228×123

228×191

228×191

228×123

Zewnętrzna jednostka centralna

•

•

•

•

Jednostka J6
• 6 slotów
• wymiary: 222 × 187 × 103 (W×S×G)

•

•

o

o

Jednostka J10
• 10 slotów
• wymiary: 222 × 234 × 103 (W×S×G)

o

o

•

•

Jednostka J14
• 14 slotów
• wymiary: 222 × 281 × 103 (W×S×G)

o

o

o

o

20 (168)

20 (168)

28 (168)

28 (168)

15 (39)

15 (39)

23 (39)

23 (39)

12

12

12

12

Czujniki łuku (maks.)

0 (12)

0 (12)

0 (12)

0 (12)

Wejścia analogowe 4-20 mA (maks.)**

0 (4)

0 (4)

0 (4)

0 (4)

Wejścia analogowe 0-10 V (maks.)

0 (4)

0 (4)

0 (4)

0 (4)

Wyjścia analogowe 4-20 mA (maks.)**

0 (4)

0 (4)

0 (4)

0 (4)

Budowa i wyposażenie
Wymiary panelu (zewnętrzne - W×S×G)
Wymiary otworu montażowego w wersji zatablicowej

Standardowe wyposażenie
liczba wejść dwustanowych (maks.*)
*

liczba wyjść dwustanowych (maks. )
Maks. liczba łączników**
**

**

**

Wyjście analogowe 0-10 V (maks.)

0 (4)

0 (4)

0 (4)

0 (4)

Wejścia temperaturowe (maks.)**

0 (6)

0 (6)

0 (6)

0 (6)

Inne
Widgety
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•

•

•

•

Baza schematów synoptycznych

55

55

55

55

Liczba ekranów do konfiguracji

5

5

5

5

Podgląd logiki na wyświetlaczu

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

d

•
•
•
•
•
•
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U1 WN 12

U2 WN 12

TR1 WN

U1 WN 12

U2 WN 12

TR2 WN

TR1

TR2

TR1

L

U11 U12 U13

TR2

TR1

L

U21 U22 U23

U11 U12 U13

U21 U22 U23

•
•
•
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U2 WN 12

U1 WN 12

U11 U12 U13

TR2

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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215

147

222

215

235

252

252

235

147

187

234

281

103

połączenie kablowe
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Zasilanie napięciem pomocniczym
Napięcie DC

110 V, 220 V (80-300 V)

Napięcie AC

230 V (88-265 V)

Maksymalny pobór mocy – jednostka centralna z panelem
Obwody pomiarowe prądowe
Prąd znamionowy

30 W (VA)
5A/1A

Częstotliwość znamionowa
Zakres pomiaru prądów fazowych - Współpraca z przekładnikami rdzeniowymi
Zakres pomiaru prądów fazowych - Współpraca z cewkami Rogowskiego

50/60 Hz
0,05-150 A
5-1400mV

Zakres pomiaru prądu I0

0,001-10 A

Zakres pomiaru prądu Ig w polu baterii kondensatorów

0,01-10 A

Napięcie znamionowe
Współpraca z przekładnikami rdzeniowymi
Współpraca z sensorami napięciowymi

57,7/100 V
2/√3 lub 3,25/√3 V

Zakres pomiarowy napięcia

2-120 V

Współpraca z przekładnikami rdzeniowymi

3-120 V

Współpraca z sensorami napięciowymi

0.16-2.3V

Wytrzymałość cieplna napięciowa 10s

150 V

Podstawowe parametry zabezpieczeń
Współczynnik powrotu zabezpieczeń nadmiarowych

Konfigurowalny

Współczynnik powrotu zabezpieczeń niedomiarowych

Konfigurowalny

Czas własny urządzenia

typowo 35 ms

Czas własny dla zabezpieczenia łukowego

<10 ms

Dokładność pomiarów
I1, I2, I3 (0.1-150A/5-1400mV)

1%

U1, U2, U3, U0 (5-120V)

1%

I0 (0.001-10A)

1%

P, Q, EC, EB (U>5V, 0.1A<I<10A, 60°< φ <-60°)

1%

φ1, φ2, φ3, φ0

1°

Obwody wejść dwustanowych
Napięcie znamionowe
Maksymalny pobór prądu 220 V DC, 230 V AC

110/230 V AC/DC
2 mA, 15 mA

Obwody wyjść przekaźnikowych – sterowanie wyłącznikiem
Dopuszczalne napięcie przy rozwartych stykach
Zamykanie obwodu przy 220 V DC
Otwieranie obwodu przy 220 V DC (L/R = 0)
Otwieranie obwodu przy 220 V DC (L/R = 40 ms)/ PSU HI

250 V AC / 440 V DC
5A
0,4 A
0,3 A/5A (dla karty PSU HI)

Obwody wyjść przekaźnikowych – pozostałe
Dopuszczalne napięcie przy rozwartych stykach
Obciążalność długotrwała
Otwieranie obwodu przy 220 V DC (L/R = 40 ms)/karta OUT HI
Otwieranie obwodu przy 220 V AC (cos φ = 0,1)

250 V AC / 440 V DC
5A
0,1 A/5A(dla karty OUT HI)
2A

Warunki środowiskowe
Temperatura pracy

-10 °C ... +55 °C

Temperatura przechowywania

-25 °C ... +70 °C

Wilgotność względna

5 do 95%

Wibracje i udary mechaniczne

Klasa 1 wg IEC 60255-21

Zakłócenia elektromagnetyczne

Klasa B wg IEC 60255-26

Bezpieczeństwo
Wytrzymałość elektryczna izolacji

2 kV / 50 Hz / 60 s wg IEC 60255-27

Gabaryty
Masa (jednostka centralna/panel)
Wymiary jednostki centralnej (szer. x gł. x wys. mm)
Stopień ochrony jednostki centralnej
Stopień ochrony panelu (od strony płyty czołowej)

5 kg / 1 kg
187/234/281 x 103 x 222
IP 3X
IP 4X / IP 54
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pola pomiarowe
• zabezpieczenie
podnapięciowe i nadnapięciowe
• zabezpieczenie nadnapięciowe
składowej zerowej
• automatyka SCO

pola baterii
kondensatorów
• prąd wewnętrzny
baterii kondensatorów
• automatyka AZBK

pola zasilające

pole transformatorowe

• układ współpracy
z automatyką SZR
• automatyka ZS
• automatyka LRW

• zabezpieczenie cieplne
• zabezpieczenia pod i nadnapięciowe
• współpraca z zabezpieczeniami
gazowo przepływowymi
• blokada od II harmonicznej

pola liniowe

pola silnikowe

• zabezpieczenie ziemnozwarciowe
• zabezpieczenie admitancyjne
• automatyka SCO

• model cieplny
• czujniki PT100/PT1000
• zabezpieczenia rozruchu

szybki start urządzenia
asystent podstawowej konfiguracji,
bogata baza gotowych schematów
synoptycznych, zestawów
zabezpieczeń

pola elektrowni wiatrowych
i słonecznych

brak konieczności
wymiany baterii
zastosowano superkondensator

zdalny dostęp
serwisowy
zdalny i lokalny odczyt danych
diagnostycznych z możliwością
przesłania do serwisu producenta

możliwość
zastosowania
kart rozszerzeń
karty wejść i wyjść,
karty komunikacyjne,
karty pomiarowe

praca
autonomiczna

cewka
Rogowskiego

specjalna wersja wykonania nie
wymagająca napięcia pomocniczego

dla prądów fazowych możliwa
współpraca z cewkami Rogowskiego
o czułości 1mV/A, możliwość
zastosowania sensorów napięciowych

intuicyjny interfejs
czytelny układ menu, spójny dla całej rodziny
zabezpieczeń i sterowników polowych e2TANGO
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możliwość obsługi
bez instrukcji
podręczna pomoc

w pełni konfigurowalny
interfejs graficzny
do pięciu konfigurowalnych ekranów,
baza widgetów

czytelne menu
spójne dla całej rodziny
sterowników polowych
i zabezpieczeń e2TANGO

Interfejs i obsługa
Wyświetlacz

4,3”

Rozdzielczość wyświetlacza

480x272px

Kolorowy wyświetlacz

•

Przyciski obsługi (ilość)

6

Przyciski sterownicze (I,O,<->)

4

Przyciski funkcyjne programowalne z LED

2

LED

7

LED lub wskaźniki elektromagnetyczne

2

Wymienne etykiety

•

Budowa i wyposażenie standardowe
Wymiary (zewnętrzne - W×S×G)

235x147x90,5

Karty 4 wejść dwustanowych i 4 wyjść przekaźnikowych
Karty wejść temperaturowych ***

o (4)

Karty wyjść analogowych 0-10 V ***

o (4)

Karta pomiaru napięć

o (3)

Rejestratory
Rejestrator zdarzeń

1000

Rejestrator zakłóceń

10s

4

liczba wejść napięciowych

1

Widgety

Maks. liczba łączników*

o (4)
o (4)

Karty wyjść analogowych 4-20 mA ***

liczba wejść prądowych

liczba wyjść przekaźnikowych

o (6)
***

Karty wejść analogowych 0-10 V ***

Inne

liczba wejść dwustanowych

o (6)

Karty wejść czujników błysku ***
Karty wejść analogowych 4-20 mA

o (8/8)

•

10/26

Baza schematów synoptycznych

•

8/24

Liczba ekranów do konfiguracji

5

5

Dostępne Karty rozszerzeń

**

Karty wejść dwustanowych

o (16)

Karty wyjść przekaźnikowych

o (16)
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wyświetlacz LCD
czytelny 4,3 calowy
kolorowy wyświetlacz

przyciski obsługi
umożliwiają poruszanie się
po menu urządzenia

przyciski sterownicze
umożliwiają natychmiastową zmianę
stanu łączników niezależnie od aktualnie
wyświetlanego menu na ekranie

diody sygnalizacyjne
4 diody czerwone,
3 diody czerwono-zielone

LED/wskaźniki
elektromagnetyczne
umożliwiają sygnalizację
po zaniku napięcia
zasilania

wymienne etykiety
łatwo dostępne i wymienne opisy
diod i przycisków funkcyjnych

przyciski funkcyjne

komunikacja miniUSB

umożliwiają przypisanie im
najczęściej używanych funkcji

umożliwiają lokalne połączenie
do zabezpieczenia

•
•

•
•
•

•
•

•
•
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•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

224,5

235

•

147

75,5

120
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+

-

M

ZS
ZSZ
LRW

3

4

5

5N

6

7

7N

8O

8N

8C

1

2

3

4 4N 5

6 6N 7

7N 8

KARTA A

KARTA B
1
I1

2
3

I2

5
I3
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ETHERNET

Budowa i wyposażenie standardowe
Wymiary zewnętrzne (WxSxG)
Masa
Ilość wyjść cewki czułej
Energia zgromadzona w wyjściu cewki czułej
Zasobnik kondensatorowy
Energia zgromadzona w zasobniku
kondensatorowym
Minimalne wartości prądu potrzebne do działania autonomicznego

235x147x144,3

•

3kg
1

•

0,02J dla 12V
0,10J dla 24V (opcja)
opcja
14J dla 220V
3,6J dla 110V
Podłączenie 3f – 1,8A
Podłączenie 2f – 2,5A
Podłączenie 1f – 4,3A
Podłączenie Ioh – 0,85A

•
•
•

POMIARY
Prąd znamionowy

5A

Pobór mocy w obwodach fazowych

<5,0VA

Pobór mocy w obwodzie prądu Ioh

<5,5VA

Obciążalność trwała wejść pomiaru prądu

10A

Interfejs i obsługa
Wskaźniki elektromagnetyczne (opcja)
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KARTA Z

Zasilanie napięciem pomocniczym
Napięcie DC

110 V, 220 V (80-300 V)
24 V (opcjonalnie)

Napięcie AC

230 V (88-265 V)

Maksymalny pobór mocy
Wejście do zasilania (nieizolowane)

10 W (VA)
12 - 15 V DC

Obwody pomiarowe prądowe
Prąd znamionowy
Częstotliwość znamionowa
Zakres pomiaru prądów fazowych
Współpraca z przekładnikami rdzeniowymi
Współpraca z cewkami Rogowskiego

Zakres pomiaru prądu I0
Zakres pomiaru prądu Ig w polu baterii kondensatorów

5 A / (1 A opcjonalnie)
50 Hz
0,1-150 A
10-1400mV(10-1400A)
0,005-1 A / 0,1 - 10A
0,1-10 A

Obwody pomiarowe napięciowe
Napięcie znamionowe dla przekładników
Napięcie znamionowe dla sensorów
Zakres pomiarowy napięcia dla przekładników
Zakres pomiarowy napięcia dla sensorów

57,7/100 V
2/√3 lub 3,25/√3
3-120 V
0,025-4 V

Podstawowe parametry zabezpieczeń
Współczynnik powrotu zabezpieczeń nadmiarowych

Konfigurowalny

Współczynnik powrotu zabezpieczeń niedomiarowych

Konfigurowalny

Czas własny urządzenia

typowo 35 ms

Dokładność pomiarów
I1, I2, I3 (0.1-150A/10-1400mV)

2%

U1, U2, U3 (5-120V/0,025-4V; wersja z pomiarem napięć)

2%

UO mierzone (5-120V)
UO obliczane (5-120V / 0,025-4V)

2%
3%

I0 mierzone (0.005-10A)
I0 obliczone (0.1-150A / 10-1400A)

2%
3%

φ 1, φ2, φ3, φ0 dla przekładników (U>5V, 0.25A<I<10A)
φ 1, φ2, φ3, φ0 dla sensorów napięciowych i cewek Rogowskiego
(0,025V<U<4V, 10A<I<1400A)

1°
2°

f (U>5V / 0.05V)

1 0 mHz

Obwody wejść dwustanowych
Napięcie znamionowe
Maksymalny pobór prądu 220 V DC, 230 V AC

110/230 V AC/DC
2 mA, 15 mA

Obwody wyjść przekaźnikowych
Dopuszczalne napięcie przy rozwartych stykach

250 V AC / 440 V DC

Obciążalność długotrwała

5.0 A

Otwieranie obwodu przy 220 V DC (L/R = 40 ms)

0,1 A

Otwieranie obwodu przy 220 V AC (cos φ = 0,1)

2A

Warunki środowiskowe
Temperatura pracy

-10 °C ... +55 °C

Temperatura przechowywania

-25 °C ... +70 °C

Wilgotność względna

5 do 95%, bez kondensacji pary wodnej

Wibracje i udary mechaniczne

Klasa 1 wg IEC 60255-21

Zakłócenia elektromagnetyczne

Klasa B wg IEC 60255-26

Bezpieczeństwo
Wytrzymałość elektryczna izolacji

2 kV / 50 Hz / 60 s wg IEC 60255-27

Gabaryty
Masa (wersja standardowa/wersja autonomiczna)
Wymiary (szer. x gł. x wys. mm)
Stopień ochrony jednostki centralnej
Stopień ochrony panelu (od strony płyty czołowej)

1 kg/ 3 kg
147 x 72,5 x 235
IP 3X
IP 4X / (IP 54 opcjonalnie)
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pola pomiarowe

pola baterii kondesatorów

pola zasilające

• zabezpieczenie ponadnapięciowe
i nadnapięciowe
• zabezpieczenie nadnapięciowe
składowej zerówej
• automatyka SCO

• prąd wewnętrzny baterii kondesatorów
• automatyka AZBK zegarowa
• układ współpracy z automatyką AZBK

• układ współpracy z automatyką SZR
• automatyka ZS
• automatyka LRW

pole
transformatorowe

pola liniowe

pola silnikowe

• zabezpieczenie ziemnozwarciowe
• zabezpieczenie admitacyjne
• układ współpracy z automatyką SCO
• automatyka SPZ

• model cieplny
• zabezpieczenie rozruchu

• zabezpieczenie cieplne
• wspólpraca z zabezpieczeniami
gazowo przepływowymi
• blokada od II harmonicznej

szybki start urządzenia
asystent podstawowej konfiguracji,
bogata baza zestawów
zabezpieczeń

brak konieczności
wymiany baterii
zastosowano
superkondensator

zdalny dostęp
serwisowy
zdalny i lokalny odczyt danych
diagnostycznych z możliwością
przesłania do serwisu producenta

praca
autonomiczna
specjalna wersja wykonania
nie wymagająca
napięcia pomocniczego

cewka
Rogowskiego
dla prądów fazowych możliwa współpraca
z cewkami Rogowskiego o czułości 1mV/A,
możliwość zastosowania sensorów napięciowych

intuicyjny interfejs
czytelny układ menu, spójny dla całej rodziny
zabezpieczeń i sterowników polowych e2TANGO.
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możliwość obsługi
bez instrukcji
podręczna pomoc

w pełni konfigurowalny
interfejs tekstowy
do pięciu konfigurowalnych ekranów,
baza widgetów

czytelne menu
spójne dla całej rodziny
sterowników polowych
i zabezpieczeń e2TANGO

Dostępne Karty rozszerzeń

Interfejs i obsługa

Karty wejść dwustanowych

-

4x20 znaków

Karty wyjść przekaźnikowych

-

Kolorowy wyświetlacz

-

Karty wejść temperaturowych

-

Przyciski obsługi (ilość)

8

Karty wejść czujników błysku

-

Przyciski sterownicze (I,O,<->)

-

Karty wejść analogowych 4-20 mA

-

Przyciski funkcyjne programowalne z LED

2

Karty wejść analogowych 0-10 V

-

LED

7

Karty wyjść analogowych 4-20 mA

-

LED/wskaźniki elektromagnetyczne

2

Karty wyjść analogowych 0-10 V

-

Wymienne etykiety

•

Karta pomiaru napięć

-

Wyświetlacz
Rozdzielczość wyświetlacza

OLED

Rejestratory

Budowa i wyposażenie standardowe
Wymiary (zewnętrzne - W×S×G)

235x147x72,5

Rejestrator zdarzeń

1000
10s

liczba wejść prądowych

4/0

Rejestrator zakłóceń

liczba wejść napięciowych

1/4

Inne

liczba wejść dwustanowych

10

Widgety

•

liczba wyjść przekaźnikowych

8

Baza schematów synoptycznych

-

Maks. liczba łączników

0

Liczba ekranów do konfiguracji

5
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wyświetlacz OLED
czytelny wyświetlacz
alfanumeryczny OLED 4x20 znaków

przyciski obsługi
umożliwiają wygodną obsługę urządzenia,
poruszanie się po menu

diody sygnalizacyjne
4 diody czerwone,
3 diody czerwono-zielone

LED/wskaźniki
elektromagnetyczne
umożliwiają sygnalizację
po zaniku napięcia

wymienne etykiety
łatwo dostępne i wymienne opisy
diod i przycisków funkcyjnych

przyciski funkcyjne

komunikacja miniUSB

umożliwiają przypisanie im
najczęściej używanych funkcji

umożliwiają lokalne połączenie
do zabezpieczenia

przeciążenie cieplne

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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ETHERNET

Budowa i wyposażenie standardowe
Wymiary zewnętrzne (WxSxG)
Masa
Ilość wyjść cewki czułej
Energia zgromadzona w wyjściu cewki czułej
Zasobnik kondensatorowy
Energia zgromadzona w zasobniku
kondensatorowym
Minimalne wartości prądu potrzebne do działania autonomicznego

235x147x122.8

•

3kg
1

•

0,02J dla 12V
0,10J dla 24V (opcja)
opcja

•

7J
Podłączenie 3f – 1,8A
Podłączenie 2f – 2,5A
Podłączenie 1f – 4,3A
Podłączenie Ioh – 0,85A

•
•

POMIARY
Prąd znamionowy

5A

Pobór mocy w obwodach fazowych

<5,0VA

Pobór mocy w obwodzie prądu Ioh

<5,5VA

Obciążalność trwała wejść pomiaru prądu

10A

Interfejs i obsługa
Wskaźniki elektromagnetyczne (opcja)
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KARTA Z

Zasilanie napięciem pomocniczym
Napięcie DC

110 V, 220 V (80-300 V)
24 V (opcjonalnie)

Napięcie AC

230 V (88-265 V)

Maksymalny pobór mocy
Wejście do zasilania (nieizolowane)

10 W (VA)
12 - 15 V DC

Obwody pomiarowe prądowe
Prąd znamionowy
Częstotliwość znamionowa
Zakres pomiaru prądów fazowych
Współpraca z przekładnikami rdzeniowymi
Współpraca z cewkami Rogowskiego

Zakres pomiaru prądu I0
Zakres pomiaru prądu Ig w polu baterii kondensatorów

5 A / (1 A opcjonalnie)
50 Hz
0,1-150 A
10-1400mV (10-1400A)
0,005-1 A / 0,01 - 10A
0,1-10 A

Obwody pomiarowe napięciowe
Napięcie znamionowe
Częstotliwość znamionowa
Zakres pomiaru napięcia U, U0

57,7/100 V
50 Hz
3-120 V

Podstawowe parametry zabezpieczeń
Współczynnik powrotu zabezpieczeń nadmiarowych

Konfigurowalny

Współczynnik powrotu zabezpieczeń niedomiarowych

Konfigurowalny

Czas własny urządzenia

typowo 35 ms

Dokładność pomiarów
I1, I2, I3 (0.1-150A/10-1400mV)

2%

U1, U2, U3, (5-120V wersja z pomiarem napięć)

2%

UO mierzone
UO obliczone

2%
3%

I0 (0.001-10A) mierzone
I0 (0.001-10A) obliczone

2%
3%

φ0 mierzone
φ0 obliczone

1°
2°

f (U>5V / 0.05V, wersja z pomiarem napięcia)

10 mHz

Obwody wejść dwustanowych
Napięcie znamionowe
Maksymalny pobór prądu 220 V DC, 230 V AC

110/230 V AC/DC
2 mA, 15 mA

Obwody wyjść przekaźnikowych
Dopuszczalne napięcie przy rozwartych stykach

250 V AC / 440 V DC

Obciążalność długotrwała

5A

Otwieranie obwodu przy 220 V DC (L/R = 40 ms)

0,1 A

Otwieranie obwodu przy 220 V AC (cos φ = 0,1)

2A

Warunki środowiskowe
Temperatura pracy

-10 °C ... +55 °C

Temperatura przechowywania

-25 °C ... +70 °C

Wilgotność względna

5 do 95%, bez kondensacji pary wodnej

Wibracje i udary mechaniczne

Klasa 1 wg IEC 60255-21

Zakłócenia elektromagnetyczne

Klasa B wg IEC 60255-26

Bezpieczeństwo
Wytrzymałość elektryczna izolacji

2 kV / 50 Hz / 60 s wg IEC 60255-27

Gabaryty
Masa (wersja standardowa/ wersja autonomiczna)
Wymiary (szer. x gł. x wys. mm)
Stopień ochrony jednostki centralnej
Stopień ochrony panelu (od strony płyty czołowej)

1 kg/ 3kg
147 x 72,5 x 235
IP 3X
IP 4X / (IP 54 opcjonalnie)
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stacje kontenerowe
i rozdzielnie wnętrzowe

rozdzielnie zewnętrzne
i napowietrzne

pola liniowe

pola silników nn

brak konieczności
wymiany baterii

pola transformatorowe

możliwość podłączenia
bezpośrednio
kabli prądowych (nn)
o dużym przekroju

zastosowano
superkondensator

konfigurowalne ledy
intuicyjny interfejs
czytelny układ menu,
spójny dla całej rodziny
zabezpieczeń i sterowników
polowych e2TANGO.

wymienialne opisy

sensory prądowe
i napieciowe
dla prądów fazowych
możliwa współpraca
z cewkami Rogowskiego
a dla napięć fazowych
z sensorami napięcia

konfigurowalne przyciski
funkcyjne

62

rejstrator zdarzeń i zakłóceń

0
możliwość sterowania
wyłącznikiem bepośrednio
z panelu

wymienne etykiety

diody sygnalizacyjne

łatwo dostępne
i wymienne opisy diod

8 czerwonych diod

wyświetlacz OLED
czytelny wyświetlacz
alfanumeryczny OLED 2x16 znaków

komunikacja miniUSB
umożliwiają lokalne połączenie
do zabezpieczenia

przyciski obsługi

przyciski funkcyjne

umożliwiają wygodną obsługę urządzenia,
poruszanie się po menu

umożliwiają przypisanie im
najczęściej używanych funkcji
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113,5

86,5
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e2TANGO-100
ziemnozwarciowe

nadprądowe i
ziemnozwarciowe
z pomiarem napięć

I0, U0

I1, I2, I3, I0, U0

I1, I2, I3, I0,
U1, U2, U3

U1, U2, U3

•

-

•

•

-

•

-

•

-

-

Typ zabezpieczenia

silnikowe

nadprądowe

ziemnozwarciowe

Wejścia pomiarowe

I1, I2, I3

I1, I2, I3

Możliwośc współpracy z cewkami
Rogowskiego (wykonanie C)

•

Możliwośc współpracy z z przekładnikami
prądowymi (wykonanie P)

•

nadprądowe i

SCO

Możliwość współpracy z sensorami napięcia

-

-

-

-

•

-

Możliwość obliczania wartości I0 oraz U0

-

-

-

I0

I0+U0

-

opcja

Komunikacja RS485

opcja

opcja

opcja

opcja

opcja

Wejście do pomiaru temperatury PTC

•

-

-

-

-

-

Ilość wejść 2-stanowych

4

4

4

4

4

4

Ilość wyjśc 2-stanowych

5

5

5

5

5

5

•/- —

Napięcie pomocnicze uniwersalne (UNI)
DC /
AC

110V, 220V (80-300V DC)
230V (88-265V AC)

opcjonalnie
DC (24V)
AC/DC rozszerzony zakres (EXT)

24V (19-29V DC)
24-230V (19-276V AC/DC)

Maks. pobór mocy

10W

Częstotliwość znamionowa

50Hz

Prąd znamionowy fazowy

5A (1A opcjonalnie)

Napięcie znamionowe
dla przekładników
dla sensorów

57,7/100 V
2/√3 lub 3.25/√3V

Zakres pomiarowy prądów fazowych
dla przekładników rdzeniowych
dla cewek Rogowskiego

0.2-150A lub 2-1000A
10-1400mV (10-1400A)

Zakres pomiarowy napięcia
dla przekładników
dla sensorów

3-120 V
0,015-2,3 V

Zakres pomiarowy prądu I0

0.005-10A

Zakres pomiarowy napięcia UO
Czas wałsny zabezpieczenia nadprądowego

3-120V
typowo 35ms

Dokładność pomiaru I1, I2, I3 (0.2-150A / 2-1000A / 10-1400mV)

1%

Dokładność pomiaru U1, U2, U3
dla przekładników
dla sensorów

1%
2%

Dokładność pomiaru I0
mierzone (0.005-10A)
obliczane (0.2-150A / 2-1000A / 10-1400mV)

1%
2%

Dokładnośc pomiaru U0
mierzone (5-120V)
obliczane (0,15-2,3V)

1%
2%

Dokładność pomiaru φ0
dla przekładników (U0 > 5V, 0.005A < I0 < 10A)
dla cewek Rogowskiego (U0 > 5V, 10mV < I<1400mV)

1°
2°

Temperatura pracy
Stopień ochrony (od strony przyłączy)

-25°C ... +55°C
IP4X/ IP54 (opcja)
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stacje kontenerowe
i rozdzielnie wnętrzowe

rozdzielnie zewnętrzne
i napowietrzne

pola liniowe

Smart Grid

2 banki
nastaw
rejestrator
zdarzeń

cewka
Rogowskiego

umożliwia rejestrację
ostatnich 32 zdarzeń

dla prądó fazowych
możliwa współpraca
z cewkami Rogowskiego
o czułości 1mV/A

pomiary U0, I0
pomiar U0
pomiar I0 dostępny
w zależności od wykonania

komunikacja
komunikacja z urządzenie
przez Ethernet lub
RS485 2-przewodowy

duża średnica
otworów
w przekładnikach

zegar czasu
rzeczywistego

swobodne przewlekanie
przewodów pomiarowych
o dużej średnicy

synchronizacja poprzez
kanał komunikacyjny,
stabilność bez synchroniz
lepsza niż 1 min/24h

kompaktowe
wykonanie
niewielki gabaryty
urządzenia
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złącze J4
podłączenie komunikacji
RS485 oraz wejście pomiaru
napięcia U0

I3

diody sygnalizacyjne
sygnalizacja stanu urządzenia,
nieprawidłowej pracy
i zadziałania zabezpieczeń

I2

złącze komunikacyjne
Ethernet

I1

przycisk kasowania
przycisk służy również do sprawdzenia
poprawności działania diod oraz
do przywracania ustawień
domyślnych komunikacji

przekładniki
prądowe
pomiar I1, I2 , I3

złącze J1

przekładnik
prądowy

zasilanie urządzenia,
wyjście przekaźnika
sygnalizacyjnego

pomiar I0

e2 TANGO-50 RC

e2 TANGO-50 RCx

złącze J5
podłączenie cewki
Rogowskiego dla L3

złącze J4
podłączenie komunikacji
RS485 oraz wejście pomiaru
napięcia U0

złącze J1

przekładnik
prądowy
realizuje pomiar
prądu I0

złącze J2

zasilanie urządzenia,
wyjście przekaźnika
sygnalizacyjnego

podłączenie cewek
Rogowskiego dla L1, L2
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złącze J6
złącze J6

podłączenie sensora
napięciowego U1

podłączenie sensora
napięciowego U1

złącze J5
podłączenie sensorów
napięciowych U2, U3

złącze J5
podłączenie sensorów
napięciowych U2, U3

złącze J4

złącze J4

podłączenie
komunikacji
RS485

podłączenie
komunikacji
RS485

złącze J1
złącze J1
przekładik
prądowy
realizuje pomiar
0
prądu I

•
•
•

•
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złącze J2

złącze J2
złącze J3
podłączenie cewki
Rogowskiego dla L3
i zacisk GND dla
ekranu przewodu
cewek

•

zasilanie urządzenia,
wyjście przekaźnika
sygnalizacyjnego

zasilanie urządzenia,
wyjście przekaźnika
sygnalizacyjnego
podłączenie cewek
Rogowskiego dla L1, L2

złącze J3
podłączenie cewki
Rogowskiego dla L3
i zacisk GND dla
ekranu przewodu
cewek

podłączenie cewek
Rogowskiego dla L1, L2

K1

Kolor świecenia

Przyczyna

zielony (miganie)

„Czuwanie” zabezpieczeń nadprądowych, praca normalna

czerwony

Zadziałanie zabezpieczenia z grupy zabezpieczeń nadprądowych (I>, I>>).
Wyłączenie następuje po potwierdzeniu zdarzenia (przyciskiem „Reset” lub poprzez łącze komunikacyjne).

pomarańczowy

Pobudzenie zabezpieczenia z grupy zabezpieczeń nadprądowych. Sygnalizacja gaśnie po ustąpieniu
pobudzenia.

czerwony

Sygnalizacja TX dla RS485

zielony

Sygnalizacja RX dla RS485

czerwony

Sygnalizacja błędnego stanu urządzenia (błędy sum CRC itp.). Zgaszenie następuje po potwierdzeniu
(przyciskiem „Reset” lub poprzez łącze komunikacyjne) zdarzenia przy jednoczesnym ustaniu przyczyny błędu.

pomarańczowy

Jeśli uruchomiono urządzenie z wciśniętym przyciskiem „Reset” – trwa odliczanie do przywrócenia
parametrów komunikacji. Wprowadzenie domyślnych nastaw komunikacji nastąpi po 15 sekundach
jeśli przycisk pozostanie wciśnięty – po tej operacji dioda zgaśnie (lub wróci do aktualnej sygnalizacji AL).
Szybkie miganie - sygnalizacja trybu „symulacji” pomiarów do testu działania zabezpieczeń. Po zakończeniu
„symulacji” dioda powróci do normalnego stanu.

zielony (miganie)

„Czuwanie” zabezpieczeń z grupy ziemnozwarciowych oraz zabezpieczenia nadnapięciowego składowej
zerowej (I0>, U0>, Y0>, Y0k>, I0k>), praca normalna.

czerwony

Zadziałanie zabezpieczenia z grupy zabezpieczeń ziemnozwarciowych lub zabezpieczenia nadnapięciowego
składowej zerowej (I0>, U0>, Y0>, Y0k>, I0k). Zgaszenie następuje po potwierdzeniu zdarzenia (przyciskiem
„Reset” lub poprzez łącze komunikacyjne).

pomarańczowy

Pobudzenie zabezpieczenia z grupy zabezpieczeń ziemnozwarciowych lub zabezpieczenia nadnapięciowego
składowej zerowej. Sygnalizacja gaśnie po ustąpieniu pobudzenia.

styk przekaźnika

Załączony gdy wystąpiło zadziałanie zabezpieczenia lub sygnał AL. Sygnał jest podtrzymywany do momentu
potwierdzenia (przyciskiem „Reset” lub poprzez łącze komunikacyjne) lub automatycznego skasowania.

◊
◊
◊
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e2 TANGO-50 CT

62

e2 TANGO-50 RC/RCU

53

e2 TANGO-50 RCx/RCUx

H
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Urządzenie

70

H

e²TANGO-50 CT

105

e²TANGO-50 RC/RCx

108

e²TANGO-50 RCU/RCUx

112

71

72

73

zaawansowane projektowanie
możliwość przygotowania konfiguracji urządzeń
dla całej rozdzielni na PC i dystrybucji przy użyciu USB

elementy użytkownika
definiowanie własnych elementów graficznych
schematu synoptycznego

asystent szybkiej
konfiguracji
ułatwienie pierwszego użycia
programu oraz wsparcie
podczas regularnej pracy

podgląd on-line
podgląd na żywo stanów wejść/wyjść,
pomiarów; realny podgląd obrazu
wyświetlanego na ekranie LCD

zgodność wyświetlania
podgląd rzeczywistego
widoku ekranu panelu

możliwa dalsza
rozbudowa
przy pomocy
plug-in’ów

błyskawiczne projektowanie
ekranów użytkownika
umieszczanie elementów
wspierane metodą
drag&drop
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wizualne kształtowanie
charakterystyk
graficzna i klasyczna konfiguracja
nastaw zabezpieczeń

prosta weryfikacja
nastaw i selektywności
prezentacja nastaw całej rodziny
zabezpieczeń nadprądowych
na jednym wykresie

pełny podgląd
stanów
dostęp do wszystkich
wewnętrznych
stanów urządzenia
i zabezpieczeń

symulator logiki
możliwość pełnej symulacji
logiki bez połączenia z
urządzeniem

czytelność logiki
możliwość dzielenia logiki
na bloki i arkusze

obsługa rozbudowanych
zależności logicznych
do 340 bramek logicznych / funktorów
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intulicyjna konfiguracja
ekranów
możliwośc wykorzystania widgetów

transmisja danych z
wykorzystaniem
dostępnych portów
komunikacyjnych
RS485, OPTO, Ethernet i inne

optymalizacja
kosztów
brak konieczności
stosowania
rozbudowanych
systemów SCADA

uniwersalne oprogramowanie
dla wszystkich typów e²TANGO

możliwość pracy
w dowolnym systemie
operacyjnym
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obsługa dostępna
również z urządzeń mobilnych

77

możliwość integracji
ze stanowiskami
wielomonitorowymi
kontrola uprawnień
i wielojęzyczność
kontrola dostępu
do sterowania, możliwość
przełączania języka „w locie”

ciągły odczyt oraz
archiwizacja danych
archiwizacja danych
pomiarowych, zdarzeń
ze sterowników polowych
i rejestratorów zakłóceń
możliwość kwitowania,
archiwizacji oraz tworzenia
raportów

informowanie
o stanach
alarmowych
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komunikatywna
wizualizacja
informacja o stanie
rozdzielnicy z możliwością
sterowania łącznikami

możliwość dostępu
do aplikacji przez WWW

zdalne
powiadomienia

przy pomocy najpopularniejszych
przeglądarek

powiadamianie za pomocą
SMS oraz poczty elektronicznej

zdalny terminal
operatorski

dostęp przez WWW

terminal operatorski
bezpośrednio w nastawni

dane z innego
systemu

serwer

zabezpieczenia
e2TANGO

serwer zastępczy

zabezpieczenia
innych producentów
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