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O nas
JM-TRONIC S.A. to polski producent aparatury elektroenergetycznej obecny na rynku od 1981r. W ofercie
naszej Spółki znajdą Państwo m. in. aparaturę rozdzielczą, łączeniową, zabezpieczeniową, pomiarową,
kontrolną, oprogramowanie i systemy, które są zgodne z wymaganiami Smart Gridi Przemysłu 4.0.

JM-TRONIC S.A. dysponuje doświadczonym zespołem specjalistów, zapewniając wysokiej jakości,
terminowe i ekonomiczne rozwiązania skierowane do energetyki zawodowej, przemysłu, użyteczności
publicznej, odnawialnych źródeł energii oraz specjalistyczne rozwiązania wykorzystywane m. in. w strefach
zagrożonych wybuchem lub do zasilania trakcji kolejowych, tramwajowych i metra.

Nasza oferta opiera się na krótkim terminie realizacji, kompleksowej obsłudze obejmującej: doradztwo,
projekt, produkcję, montaż, uruchomienie oraz długi okres serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Na
życzenie klienta możliwy jest montaż w rozdzielnicach aparatury innych producentów.

Piotr Matiakowski
Prezes Zarządu

Pakiet Smart Grid

Przeznaczenie
Pakiet Smart Grid jest innowacyjnym, nowoczesnym i kompleksowym
rozwiązaniem w dziedzinie inteligentnych sieci energetycznych przeznaczonym dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnych. Dedykowany jest
do pracy w sieciach napowietrznych o napięciach znamionowych do
24 kV i prądach znamionowych do 630 A. Zapewnia monitorowanie
stanu sieci w czasie rzeczywistym, co pozwala na natychmiastowe reagowanie na zagrożenia i sytuacje awaryjne. Dzięki sprawnej komunikacji i zdalnemu sterowaniu możliwe jest natychmiastowe wykrycie
uszkodzonego fragmentu i wyizolowanie go. Proces ten widoczny jest
w systemie sterowania i nadzoru. Cała infrastruktura umożliwia ograniczenie do minimum liczbę odbiorców pozbawionych zasilania i pozwala zminimalizować czas naprawy uszkodzonego odcinka.

Pakiet Smart Grid składa się z:
●● RU-V - rozłącznika próżniowego w obudowie zamkniętej
●● sensorów prądowych SPx i napięciowych SNx
●● szafy sterowniczej
●● sterownika ze wskaźnikiem zwarć, webserwerem i modemem
GPRS/GSM/LTE
ponadto oferta Pakietu Smart Grid zawiera:
●● doradztwo i usługi projektowe – dopasowanie do wymagań
obiektu i klienta elementów pakietu
●● montaż i uruchomienie
●● podłączenie do systemu nadrzędnego OSD
●● szkolenia
●● serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Wersje Pakietu Smart Grid
Pakiet Smart Grid jest oferowany w pięciu wersjach podstawowych zgodnie z wymaganiami operatorów:

yellowPSG – Innogy

bluePSG – Enea

purplePSG - Tauron

greenPSG -Energa

redPSG - PGE

Każda z wersji podstawowych może być dostosowana do indywidualnych
potrzeb klienta lub obiektu,
np.: w zakresie liczby i typu
sensorów.
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Aparatura ROZDZIELCZA
MultiCell - dwuczłonowa jednosystemowa rozdzielnica SN

18

MultiCell 2S - dwuczłonowa dwusystemowa rozdzielnica SN

19

MultiCell-G / MultiCell-Gn - dwuczłonowe, jednosystemowe górnicze rozdzielnice SN

20

MultiCell 2S-G / MultiCell 2S-Gn - dwuczłonowe, dwusystemowe górnicze rozdzielnice SN

21

UniCell - uniwersalna jednosystemowa rozdzielnica SN

22

PowerCell - dwuczłonowa modułowa rozdzielnica nN

23

TrakCell - rozdzielnica prądu stałego

24

Rama typu L - rama wsporcza do retroﬁtu rozdzielnic SN

25

Niestandardowe wykonania rozdzielnic SN

26

APARATURA ŁĄCZENIOWA
VC-1 - wyłącznik próżniowy SN

28

VC-1A - zestaw adaptacyjny do wyłącznika SN

30

VC-1R - wyłącznik próżniowy w układzie posobnym biegunów

31

TVAC 7,2 kV - stycznik próżniowy SN

32

UJM - uziemnik SN

33

RU-V 24 kV 630 A - rozłącznik próżniowy w obudowie zamkniętej

34

APARATURA ZABEZPIECZENIOWA
megaMUZ-smart - uniwersalny sterownik polowy

36

megaMUZ-2 - uniwersalny sterownik polowy

38

multiMUZ-3 - sterownik polowy

40

multiMUZ-2 - cyfrowy zespół zabezpieczeń

42

gridMUZ - sterownik Smart Grid

43

ecoMUZ-2 - mikroprocesorowe urządzenie zabezpieczające

44

ecoMUZ-2G - autonomiczne mikroprocesorowe urządzenie zabezpieczające

45

miniMUZ-SR - cyfrowe zabezpieczenie silników niskiego napięcia

46

miniMUZ-RT - cyfrowe zabezpieczenie nadprądowe

47

miniMUZ-RG - cyfrowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe

48

APARATURA POMIAROWA
Zestawienie sensorów

50

SN1 / SN1s - sensory napięciowe do głowic konektorowych

52

SN3 - sensor napięciowy wolnostojący

53

SP1 - sensor prądowy wnętrzowy

54

SP2d / SP2n - sensory prądowe do montażu na głowicach kablowych lub na kablu

55

SP3 - sensor prądowy napowietrzny

56

SK1 - sensor kombinowany wnętrzowy

57

CTS - przekładnik prądowy

58

APARATURA KONTROLNA
EWN - wskaźnik napięcia

60

EBU-W - elektroniczna blokada uziemnika

61

RS-88 - przekaźnik sygnalizacyjny

62

Oprogramowanie i SYSTEMY
MegaPRO II - oprogramowanie inżynierskie

64

EcoPRO - oprogramowanie inżynierskie

64

MegaPRO - oprogramowanie inżynierskie

65

COMTRADE Viewer - oprogramowanie inżynierskie

65

MUZnet - system nadzoru SCADA

66
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Historia
Historia

JM-TRONIC

działalność
Nasze

S.A.

rozpoczął

produkty

rozpoczęła
Zakład

szybko

zyskały

w

1981

r.

W

odpowiedzi

Wytwórczy

Przekaźników

uznanie.

tamtym

W

na

i

okresie

potrzeby

Łączników
urządzenia

rynkowe

swoją

Energetycznych.
sygnowane

naszą

marką dominowały w górniczych sieciach 6 kV państw byłego RWPG. Jesteśmy też pierwszym
prywatnym przedsiębiorstwem, które w latach 80-tych ubiegłego wieku otrzymało dopuszczenie
Wyższego

Urzędu

Górniczego.

Kolejne

lata

dla

Spółki

to

ciągły

rozwój.

Na

przestrzeni

blisko 40 lat zwiększyliśmy zatrudnienie do około 200 osób, a także znacząco rozbudowaliśmy naszą
infrastrukturę. Przez lata stopniowo rozszerzaliśmy ofertę oraz zwiększaliśmy moce produkcyjne, które
w chwili obecnej pozwalają na sprawną obsługę nawet najbardziej wymagających zamówień.

Tak zaczynaliśmy przygodę z

ENERGIĄ

lata 90-te
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lata 80-te

●●

Pierwsze Polskie zabezpieczenie cyfrowe średniego
napięcia

01.04.1981

●●

Przekaźnik Nadprądowy Wtórny typu PNW

●●

Powstanie Zakładu
Wytwórczego Przekaźników
i Łączników Energetycznych

●●

Elektroniczny Wyzwalacz Pierwotny EWP

●●

Przekaźnik typu PCOW

●●

Zasobnik pojemnościowy typu ZPM

●●

Liczniki energii elektrycznej typu L1F i L3F

●●

Przekaźnik sygnalizacyjny typu RS-88 `

●●

Zabezpieczenia serii MUZ

Stycznik próżniowy typu TVAC

www.jmtronik.pl

lata 2010...
●●

Rozwiązania dla systemów SmartMetering i SmartGrid

●●

Zabezpieczenie łukoochronne i różnicowe linii

●●

Zespół zabezpieczeń generatora MUZGEN

●●

Sterownik pola typu megaMUZ-smart

Rodzina modułów zabezpieczeniowych typu mini-

●●

Rozdzielnica nN typu PowerCell

MUZ

●●

Rama wsporcza typu L

●●

Rozłącznik typu RSF

●●

Nowa konstrukcja uniwersalnej rozdzielnicy modułowej UniCELL

●●

Uniwersalna rozdzielnica modułowa typu UniCell

●●

Jednosystemowa i dwusystemowa rozdzielnica SN typu MultiCell-G

●●

Jednosystemowa rozdzielnica SN typu MultiCell

●●

Wyłącznik próżniowy typu VC-1

●●

TVAC – nowa konstrukcja styczników próżniowych

●●

Trzecia generacja zabezpieczeń cyfrowych

●●

Gama sensorów pomiarowych

●●

Rozdzielnica trakcyjna prądu stałego typu TrakCell

●●

Produkty dla sieci inteligentnych Smart Grid

●●

Dwusystemowa rozdzielnica SN typu MultiCell 2S

●●

Pakiet Smart Grid z rozłącznikiem próżniowym RU-V

lata 2000-2009
●●

www.jmtronik.pl

w wykonaniu górniczym
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Jakość
JM-TRONIC S.A. od 1999 roku posiada wdrożony system zarządzania jakością według normy
PN-EN ISO/IEC 9001. Tak długi okres funkcjonowania systemu, pozwolił nam na dostarczanie
wyrobów

spełniających

wysokie

wymagania

jakościowe.

Ponieważ

naszym

celem

jest

przede

wszystkim zrozumienie potrzeb Klientów, inwestujemy w podnoszenie kwalifikacji naszego zespołu
oraz wprowadzamy najnowocześniejsze narzędzia z zakresu zarządzania, projektowania i montażu.
W

2013

roku

posiadamy
9001:2015-10,
Zarządzania

rozszerzyliśmy

„Zintegrowany
PN-EN

ISO

nasz

System

system

Zarządzania

14001:2015-09,

Bezpieczeństwem

jakości

o

zarządzanie

środowiskiem

Jakością”

w

oparciu

PN-N-18001:2004.

W

2015

Informacji,

zgodnie

z

normą

o

roku

i

normy

PN-EN

wdrożyliśmy

PN-ISO/IEC

obecnie
ISO

System

27001:2014-12.

Niezawodność działania oraz długi czas życia naszych wyrobów
zostały zapewnione dzięki wszechstronnemu testowaniu w trakcie
trwania procesów projektowania i wytwarzania. Ponadto długi
czas życia produktu jest zapewniany przez serwisy obsługowe oraz
naprawcze, jak również poprzez dostępność części zamiennych.
Systematycznie przestrzegamy reguł i przepisów środowiskowych
w celu oceny ich wpływu na nasze produkty i procesy.
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Badania i rozwój
JM-TRONIC S.A. dysponuje kilkudzisięcioosobowym zespołem konstruktorów i projektantów, tworzących
dział badań i rozwoju R&D. Zgodnie z wymogami prawnymi nasze urządzenia i systemy są zatwierdzane
w wiodących jednostkach certyfikujących. W zakresie badań współpracujemy z: Instytutem Energetyki
w Warszawie i Gdańsku, Instytutem Elektrotechniki, Wyższym Urzędem Górniczym, Instytutem Techniki
Górniczej KOMAG, Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, Centrum Naukowo
Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej, Centrum Naukowo Technicznym Kolejnictwa, Głównym
Urzędem Miar, jak również z jednostkami zagranicznymi takimi jak: CBU-Praha czy UL-Labs USA.

Współpraca z tak renomowanymi jednostkami badawczymi pozwala oferować naszym użytkownikom
najwyższej klasy produkty, spełniające wymogi norm i przepisów, jednocześnie gwarantując niezawodność
i bezpieczeństwo w eksploatacji.

Spółka posiada również własne laboratorium badawcze wyposażone w nowoczesne urządzenia,
umożliwiające przeprowadzanie testów na każdym etapie produkcji.

O firmie

Gwarancja i serwis
JM-TRONIC S.A. jest marką gwarantującą jakość, o czym świadczą Zintegrowany System Zarządzania
Jakością, posiadane certyfikaty i referencje. Zaufanie klientów do oferowanych przez nas rozwiązań to
zasługa stosowania najlepszych komponentów, a także ich perfekcyjny montaż.
JM-TRONIC S.A.

oferuje korzystną ofertę pogwarancyjną, charakteryzującą się niskimi kosztami oraz

profesjonalnym i dyspozycyjnym serwisem. Jako nieliczni oferujemy pomoc techniczną w wariantach 24/48
godzin lub na żądanie. Posiadamy wyspecjalizowaną grupę serwisantów, wyposażonych w odpowiednie
środki techniczne do obsługi oraz serwisu, zarówno nowych produktów, jak i urządzeń starszej generacji.
Udzielamy wsparcia informacyjno-technicznego przez cały okres pracy naszych urządzeń.

JM-TRONIC S.A. posiada dużą
wiedzę i doświadczenie w zakresie
wykonywania następujących
układów i instalacji:
●● aparatury pomiarowej,
●● aparatury zabezpieczeniowej,
●● aparatury rozdzielczej,
●● aparatury łączeniowej, sterowniczej, i wielu innych.

Zgłoszenia serwisowe należy przesyłać do Działu Serwisu i Obsługi Klienta
serwis@jmtronik.pl
tel. 22 516 66 07
lub za pośrednictwem naszej strony: www.jmtronik.pl/serwis
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Referencje
Na przestrzeni kilkudziesięciu lat działalności rynkowej JM-TRONIC S.A. zdobył uznanie wielu
krajowych
na

miarę”

i

zagranicznych
oraz

wsparcie

Klientów.

informacyjno-

aparatury

elektroenergetycznej.

największy

w

historii

Oferując

polskiej

Możemy
energetyki

innowacyjne

techniczne,
pochwalić
kontrakt

staliśmy
się

na

technologie,

tak

dostawę

się

liczącym

znaczącymi
pól

produkt

„skrojony

producentem

sukcesami,

rozdzielczych

dla

jak
PKP

Energetyka S.A., czy zajęcie pierwszego miejsca wśród dostawców liczników energetycznych
w 2012 r. (około 370 tys. szt.). Nasze urządzenia pracują w sektorze górniczym, energetycznym, w przemyśle,
zakładach trakcyjnych. Naszymi Klientami są takie firmy jak ENEA S.A., Koncern Energetyczny ENERGA
S.A., GRUPA PGE, GRUPA TAURON, INNOGY, Polska Grupa Górnicza S.A, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,
Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A., GRUPA AZOTY, PCC ROKITA S.A., KGHM
Polska Miedź S.A., METRO WARSZAWSKIE, PKP ENERGETYKA S.A. oraz wiele innych.

Pracujemy
z najlepszymi

www.jmtronik.pl
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Generalna
realizacja
inwestycji
JM-TRONIC S.A. oferuje swoim Klientom usługę Generalnej Realizacji Inwestycji (GRI). Przez ten czas udało nam się z
sukcesem zrealizować wiele znaczących inwestycji prowadzonych w systemie „pod klucz”. Nasi specjaliści dysponują
praktyczną wiedzą: techniczną, w zarządzaniu projektami i prowadzeniu zadań inwestycyjnych. Posiadają odpowiednie
kompetencje techniczne, dzięki czemu zapewniają Państwu wysoką jakość i terminowość, przy zachowaniu
optymalnego kosztu realizacji. Zapewniamy swoim Klientom obsługę w zakresie montażu, podłączenia, wprowadzenia
nastaw i rozruchu bezpośrednio na obiekcie. Posiadamy dużą wiedzę oraz dysponujemy przeszkolonym personelem
uprawnionym do wykonywania specjalistycznych prac. Dzięki temu możemy zagwarantować niezawodność naszych
produktów, a także rzetelność i profesjonalizm na etapie wykonawczym.
Spółka oferuje swoim Klientom GRI pełen zakres
inwestycyjny, a w nim:
●● analizę techniczno-ekonomiczną planowanej
inwestycji,
●● przygotowanie projektu koncepcyjnego,
●● uzyskanie warunków technicznych i pozwoleń ,
●● wykonanie projektu wielobranżowego,
●● kompletację i prefabrykację urządzeń nn, SN i WN,

●● nadzór autorski i inwestorski,
●● kontraktowanie i nadzór nad podwykonawcami,
●● prace obiektowe w terenie w zakresie montażu,
pomiarów pomontażowych, rozruchu i eksploatacji
próbnej,
●● szkolenie, serwis i późniejsze usługi eksploatacyjne.

W zakres merytorycznym oferowanych przez Spółkę
realizacji GRI wchodzą następujące obiekty i instalacje:
●● budowa i modernizacja stacji GPZ/RPZ - 110/6kV,
110/30/6kV, 110/15kV, 110/20kV,
●● budowa i modernizacja podstacji trakcyjnych
15kV/660VDC, 20kV/660VDC, 110/15kV/3000VDC,
kV/3000VDC, 20kV/3000VDC
●● budowa i modernizacja stacji sieciowych RS, RSM –
6/15/20/30kV,
●● dostawa i montaż rozdzielnic stacji kontenerowych
przenośnych i stacjonarnych na napięcia 12, 24, 36kV
wyposażonych w rozdzielnice: nN, SN, kompensację
mocy biernej, transformator, telemechanikę, układy
wentylacyjno-klimatyzacyjne, kontrolę dostępu
i inne instalacje według życzeń odbiorcy,
●● dostawa, remonty i montaż rozdzielnic SN i nn,

●● wykonawstwo systemów SCADA i systemów
automatyki,
●● wykonawstwo systemów pomiarowych
umożliwiających prowadzenie optymalnej
gospodarki energetycznej, kontrolę zużycia mediów,
bilansowanie węzłów sieci,
●● roboty w zakresie budowy energetycznych linii
kablowych nn/SN/WN,
●● budowy i remonty linii teletechnicznych w tym
traktów światłowodowych,
●● automatyzacja procesów technologicznych
w obiektach energetycznych i przemysłowych,
●● budowa systemów informatycznych związanych

●● systemy zasilania awaryjnego,

z realizowanymi obiektami w tym budowa

●● prace ogólnobudowlane w tym towarzyszące

i konfiguracja serwerowni, przełącznic

budownictwo drogowe i hydrotechniczne,
●● kapitalne remonty budynków, pomieszczeń,
instalacji sanitarnych i technologicznych,

12

●● budowa nowych obiektów energetycznych,

komunikacyjnych, sterowni, nastawni i dyspozytorni,
●● pozostałe instalacje elektryczne nn/SN/ WN,
●● usługa długoterminowej eksploatacji i serwisu.

www.jmtronik.pl

Dział Serwisu
i Obsługi Klienta
Dział Serwisu i Obsługi Klienta (DSiOK) zapewnia szybkie i kompleksowe załatwianie spraw naszych
Klientów dotyczące wszystkich ofertowanych urządzeń zarówno nowych, jak i starszej generacji.
W szczególności z biurem prosimy kontaktować się:
●●
●●
●●
●●

w celu złożenia zamówienia i uzyskania informacji o jego realizacji,
uzyskania wsparcia technicznego,
realizacji usług serwisowych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym,
uzyskania innych informacji dotyczących naszych wyrobów i warunków handlowych.

Kontakt z DSiOK:
●● www.jmtronik.pl/serwis,
●● serwis@jmtronik.pl,
●● sprzedaz@jmtronik.pl
●● telefonicznie: (22) 516 66 07

www.jmtronik.pl
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Usługi projektowe
JM-TRONIC S.A. oferuje swoim Klientom kompletny zakres usług projektowych, które realizujemy
poprzez własnych specjalistów - projektantów, jak i dzięki współpracującym z nami biurom projektowym.
W naszej ofercie znajdują się takie usługi jak:
●● projekty nowych i modernizowanych stacji WN/SN, SN/nn, SN/SN, trakcyjnych oraz innych,
●● projekty nowych i modernizowanych linii kablowych, napowietrznych, teletechnicznych,
●● projektowanie i uruchamianie układów automatyki,
●● analiza i dobór automatyki zabezpieczeniowej,
●● oprogramowanie sterowników swobodnie programowalnych PLC,
●● projektowanie i tworzenie systemów nadzoru stacji MUZNET,
●● doradztwo techniczne, szkolenie obsługi,
●● analiza i weryfikacja projektów technicznych,
●● projekty instalacji elektroenergetycznych m.in.:
●● układów zabezpieczeń,
●● rozliczeniowych pomiarów energii,
●● sterowania i sygnalizacji stanu łączników pomiarów wielkości elektrycznych i technologicznych,
●● sygnalizacji zakłóceniowej i rejestracji zdarzeń,
●● układów automatyki przełączania zasilania (SZR, PPZ) z wykorzystaniem aparatury multiMUZ-3
i megaMUZ-2 lub indywidualnych nietypowych układów opartych na sterownikach PLC,
●● systemów monitorowania i sterowania, rejestracji zdarzeń oraz bilansowania mocy i energii
układów elektroenergetycznych.
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Jesteśmy
przekonani
że wysokiej jakości analizy
przedinwestycyjne, wykonane
przez naszych doradców,
staną się idealnym rozwiązaniem.

Doradztwo
Pracownicy JM-TRONIC S.A. są do dyspozycji Klientów i służą bogatym doświadczeniem w wyborze optymalnych
rozwiązań inwestycyjnych. Przedstawiamy rzetelny i przejrzysty plan, precyzyjnie oceniając szanse i zagrożenia,
jednocześnie niwelując ryzyko niepowodzenia inwestycji.

Proponujemy profesjonalne usługi doradcze z zakresu:
●● ekspertyz i opinii technicznych,
●● audytów energetycznych,
●● analiz inwestycyjnych,
●● projektów koncepcyjnych,
●● pozyskiwania finansowania ze środków UE, leasingu lub kredytu inwestycyjnego.

www.jmtronik.pl

15

O firmie

Szkolenia
JM-TRONIC S.A oferuje Państwu także usługę kompleksowych szkoleń. Są one skierowane do
projektantów, służb eksploatacyjnych, ekip rozruchowych oraz wszystkich specjalistów korzystających
z urządzeń i usług naszej Spółki. W zależności od indywidualnych potrzeb oraz specyfiki tematu program
jest optymalizowany i dostosowywany do Klienta. Szkolenia możemy prowadzić zarówno w siedzibie
naszej firmy, jak i na obiektach zewnętrznych, gdzie zlokalizowane są nasze produkty. Współpracujemy
z doświadczoną kadrą szkoleniową uczelni technicznych oraz instytutów badawczych. W ramach szkoleń
organizujemy również prezentację naszego zakładu produkcyjnego, zajęcia praktyczne, jak również
wyjazdy na obiekty, w których pracują nasze urządzenia. Standardowo szkolenia są organizowane przez
Dział Serwisu i Obsługi Klienta (DSiOK) w siedzibie JM-TRONIC S.A. w grupach do 6 osób. Na życzenie
Klienta możliwe jest zorganizowanie szkoleń w innym miejscu.

Szczegółowe informacje:
Zgłoszenia w sprawie szkoleń należy przesyłać do DSiOK.
serwis@jmtronik.pl
tel. 22 516 66 07

Aparatura
ROZDZIELCZA

MultiCell
Aparatura rozdzielcza

Dwuczłonowa jednosystemowa rozdzielnica SN

oraz przemieszczalnych). Dzięki możliwości za-

bny na wykonanie czynności łączeniowych

stosowania szerokiej gamy wyposażenia w aparaturę łączeniową, sterowniczą oraz pomiarową

oraz eksploatacyjnych.
●●

czołowych producentów, zapewniamy dowolną
możliwość konfigurowania pól rozdzielczych.

Konstrukcja zapewnia możliwość zabudowy w wersji wolnostojącej lub przyściennej.

●●

Rozdzielnica charakteryzuje się wysokimi
parametrami technicznymi potwierdzony-

Cechy funkcjonalne
●●

mi pełnymi badaniami typu.

Pola rozdzielcze typu MultiCell charaktery-

●●

zują się nowoczesną konstrukcją, łatwością

umożliwiają zapewnienie w pełni bezobsłu-

montażu oraz wysokim bezpieczeństwem
w trakcie eksploatacji.

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne

gowej eksploatacji.
●●

Możliwość stosowania niezawodnych

Konstrukcja pola zapewnia łatwą rozbu-

napędów silnikowych zapewnia łatwe

dowę o dodatkowe obwody funkcjonalne

manewrowanie członem wysuwnym oraz

Przeznaczenie

oraz dogodny dostęp do komponentów

uziemnikiem z poziomu systemu teleme-

Rozdzielnica MultiCell jest rozwiązaniem dedy-

wewnętrznych rozdzielnicy.

●●

kowanym do stosowania w segmencie pierwot-

●●

chaniki.

Konstrukcja pola rozdzielczego posiada

●●

Obwody pomocnicze i sterownicze przy-

nej dystrybucji energii. Znajduje zastosowanie

zwartą budowę i skutecznie chroni obsługę

stosowane są do pełnej obsługi sterowania

w dziedzinie wytwarzania energii, głównych

przed skutkami działania wewnętrznego

z systemu SCADA.

punktach zasilających OSD, przemyśle i trakcji.

zwarcia łukowego.

Rozdzielnica MultiCell zbudowana jest z ele-

Budowa przedziałowa zapewnia odsepa-

Spółka zapewnia szybki serwis w miejscu zain-

mentów składowych w postaci pól rozdziel-

rowanie przedziału, w którym powstało

stalowania oraz umowy serwisowe do napraw

czych, stanowiących właściwe obwody funkcjo-

zakłócenie od pozostałych przedziałów

pogwarancyjnych.

nalne. Rozdzielnice MultiCell przeznaczone są

rozdzielnicy.

do instalowania w stacjach elektroenergetycz-

●●

●●

Zastosowany system blokad mechanicz-

nych o napięciu znamionowym izolacji do 24 kV.

nych i elektrycznych skutecznie eliminuje

Uniwersalna konstrukcja umożliwia ich montaż

możliwość wykonania niedozwolonych

zarówno w budynkach jak i kontenerowych
stacjach

transformatorowych

(stacjonarnych

czynności łączeniowych.
●●

Łatwość obsługi zmniejsza czas potrze-

Parametry techniczne
Opis parametru

Wartość

Napięcie znamionowe

12 kV

17,5 kV

Częstotliwość znamionowa

24 kV

50 Hz

Napięcie znamionowe wytrzymywane
o częstotliwości sieciowej (1 min)
Napięcie znamionowe wytrzymywane udarowe
piorunowe (1,2/50 μs)
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych

28 / 32 kV

38 / 45 kV

50 / 60 kV

75 / 85 kV

95 / 110 kV

125 / 145 kV
630…2500 A

630…3150 A

630…2500 A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (3 s)

50 kA

31,5 kA

25 kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

125 kA

80 kA

63 kA

Odporność na działanie łuku wewnętrznego (1 s)

40 kA

31,5 kA

25 kA

Stopień ochrony IP

IP4X / IP41 / IP54

Stopień ochrony IK

IK10

Masa pola

300...950 kg

Klasa odporności na łuk wewnętrzny IAC

AFLR

Klasa przegród

PM

Kategoria dostępności do przedziałów

Wymiary

LSC2B

wysokość

2200 mm

głebokość

1250 mm

2300 mm
1450 mm

szerokość

600 / 650 / 750 / 800 / 950 / 1100 mm

750 / 850 / 950 mm

Klasa trwałości elektrycznej i mechanicznej uziemnika
UJM 12/17 i UJM 24

E2, M1

E-12

E1, M0*

E-17

E1,M0*

E-24

E1,M0*

Ek6

E1,M0*
* wg danych producenta uziemnika
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MultiCell 2S

Dwuczłonowa dwusystemowa rozdzielnica SN

●●

Cechy funkcjonalne
●●

sterowania członem wysuwnym, odłącznika-

Pola rozdzielcze MultiCell 2S charakteryzują

mi systemowymi oraz uziemnikami pól sekcji

się nowoczesną konstrukcją, łatwością mon-

z poziomy telemechaniki.

tażu oraz wysokim bezpieczeństwem obsługi

●●

w trakcie eksploatacji.
●●

●●

napięcia.

Konstrukcja pola rozdzielczego posiada

Przeznaczenie

zwartą budowę, która chroni obsługę przed

Dwusystemowa rozdzielnica MultiCell 2S jest

skutkami ewentualnego wewnętrznego

dedykowanym

do

stosowania

w segmencie pierwotnej dystrybucji energii.

●●

Możliwość rozbudowy o kolejne pola
rozdzielcze typowej aparatury średniego

do elementów wewnętrznych rozdzielnicy.

rozwiązaniem

Obwody pomocnicze przystosowano do
sterowania z systemu SCADA.

Konstrukcja pola zapewnia łatwą rozbudowę
o dodatkowe elementy oraz dogodny dostęp

●●

Napędy silnikowe zapewniają możliwość

●●

Możliwość zabudowania zbiorczego kanału

●●

Wszystkie napędy ręczne odłączników

dekompresji na górze rozdzielnicy.

zwarcia łukowego.

wyprowadzone na front rozdzielnicy

Budowa przedziałowa zapewnia odseparo-

(włącznie z odłącznikiem do sprzęgła

Rozdzielnica MultiCell 2S zbudowana jest z ele-

wanie przedziału, w którym powstało

mentów składowych w postaci pól rozdzielczych,

za-kłócenie od pozostałych przedziałów

stanowiących właściwe obwody funkcjonalne.

rozdzielnicy.

z dwóch systemów szyn zbiorczych jedno-

Zastosowany system blokad mechanicznych

cześnie – pole przystosowane do instalacji

Rozdzielnice MultiCell 2S przeznaczone są do

●●

podłużnego)
●●

Możliwość wykonania pola pomiaru napięcia

instalowania w stacjach elektroenergetycznych

i elektrycznych eliminuje możliwość wykona-

o napięciu znamionowym izolacji do 24 kV.

nia nieprawidłowej czynności łączeniowej.

JM-TRONIC S.A. zapewnia szybki serwis w miejscu

Uniwersalna konstrukcja umożliwia ich montaż

dwóch zestawów pomiarowych.

Łatwość obsługi zmniejsza czas potrzebny

zainstalowania oraz umowy serwisowe do napraw

zarówno w budynkach, kontenerowych stacjach

na wykonanie czynności łączeniowych oraz

pogwarancyjnych.

transformatorowych stacjonarnych jak i prze-

eksploatacyjnych.

mieszczalnych. Dzięki możliwości zastosowania

●●

●●

szerokiej gamy wyposażenia w aparaturę łącze-

parametry techniczne potwierdzone pełnymi

niową, sterowniczą oraz pomiarową czołowych
producentów, zapewniamy dowolną możliwość

Rozdzielnica MultiCell 2S posiada wysokie

badaniami typu.
●●

konfigurowania pól rozdzielczych.

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne
zapewniające bezobsługową eksploatację.

Parametry techniczne
Opis parametru

Wartość

Napięcie znamionowe

12 kV

17,5 kV

Częstotliwość znamionowa

24 kV

50 Hz

Napięcie znamionowe wytrzymywane
o częstotliwości sieciowej (1 min)
Napięcie znamionowe wytrzymywane udarowe
piorunowe (1,2/50 μs)
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych

28 / 32 kV

38 / 45 kV

50 / 60 kV

75 / 85 kV

95 / 110 kV

125 / 145 kV
630…1250 A

630…3150 A

630…3150 A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (3 s)

31,5 kA

31,5 kA

25 kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

80 kA

80 kA

63 kA

Odporność na działanie łuku wewnętrznego (1 s)

31,5 kA

31,5 kA

25 kA

Stopień ochrony IP

IP4X / IP41 / IP54

Stopień ochrony IK

IK10

Masa pola

950...1600 kg

Klasa odporności na łuk wewnętrzny IAC

AFLR

Klasa przegród

PM

Kategoria dostępności do przedziałów

Wymiary

LSC2B

wysokość

2705 mm

3200 mm

głebokość

1796 mm

2400 mm

szerokość

600 / 800 / 1100 mm

800 / 1100 mm

Klasa trwałości elektrycznej i mechanicznej uziemnika
UJM 12/17 i UJM 24

E2, M1

E-12

E1, M0*

E-17

E1,M0*

E-24

E1,M0*

Ek6

E1,M0*
* wg danych producenta uziemnika
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MultiCell-G / MultiCell-Gn
Aparatura rozdzielcza

Dwuczłonowe, jednosystemowe górnicze rozdzielnice SN

Przeznaczenie
Rozdzielnica typu MultiCell-G w wykonaniu górniczym, z autonomicznym bądź z zewnętrznym źródłem zasilania obwodów pomocniczych może być stosowana w zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia
„a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A zagrożenia
wybuchem pyłu węglowego.
Rozdzielnica ta może zasilać urządzenia zainstalowane w polach
niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do
stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy
A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Cechy funkcjonalne
Rozdzielnica SN MultiCell-G jest czteroprzedziałową rozdzielnicą
średniego napięcia, wolnostojącą, przeznaczoną do pracy w sieciach rozdzielczych energetyki zawodowej jak również przemysłowej, w tym w środowisku o znacznym zapyleniu, gdzie wymagany
jest stopień ochrony IP54. Konstrukcja ta została przystosowana
do pracy w trudnych warunkach środowiskowych, w szczególności
w podziemnych wyrobiskach kopalń węgla, rud miedzi i innych
gałęzi przemysłu charakteryzujących się zapyleniem, wysoką wilgotnością, podwyższoną temperaturą otoczenia itp.
Rozdzielnica MultiCell-Gn charakteryzuje się bardzo małymi
wymiarami zewnętrznymi przy zachowaniu wysokich parametrów technicznych – wysokość x szerokość x głębokość:
1800 mm x 600 mm x 1300 mm.

Parametry techniczne
Opis parametru

Wartość

Napięcie znamionowe

12 kV

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej (1 min)
Napięcie znamionowe wytrzymywane udarowe piorunowe (1,2/50 μs)
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych

28 / 32 kV
75 / 85 kV
630...1600 A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (3 s)

31,5 kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

80 kA

Odporność na działanie łuku wewnętrznego (1 s)

31,5 kA

Stopień ochrony IP
Stopień ochrony IK
Masa pola
Klasa odporności na łuk wewnętrzny IAC
Klasa przegród
Kategoria dostępności do przedziałów

IP54
IK10
300...950 kg
AFLR
PM
LSC2B

Klasa trwałości elektrycznej i mechanicznej uziemników
UJM 12/17

E2,M1

E-12

E1,M0

Ek6

E1,M0

Cecha dopuszczenia WUG
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MultiCell 2S-G / MultiCell 2S-Gn
Dwuczłonowe, dwusystemowe górnicze rozdzielnice SN

Przeznaczenie
Rozdzielnica SN MultiCell 2S-G jest dwusystemową, wnętrzową, wolnostojącą, przedziałową rozdzielnicą średniego
napięcia. Posiada konstrukcję przystosowaną do pracy
w trudnych warunkach środowiskowych, w szczególności
w podziemnych wyrobiskach kopalń węgla, rud miedzi
i innych gałęzi przemysłu charakteryzujących się dużym zapyleniem, wysoką wilgotnością, podwyższoną temperaturą
otoczenia itp.

Cechy funkcjonalne
Rozdzielnica SN MultiCell 2S-G w wykonaniu górniczym,
z autonomicznym bądź z zewnętrznym źródłem zasilania
obwodów pomocniczych posiada Dopuszczenie Prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych
wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczanych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Rozdzielnica może zasilać urządzenia zainstalowane w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Rozdzielnica MultiCell 2S-Gn charakteryzuje się bardzo
łatwym dostępem do toru prądowego i jego głównych
elementów.

Parametry techniczne
Opis parametru

Wartość

Napięcie znamionowe

12 kV

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej (1 min)

28 / 32 kV

Napięcie znamionowe wytrzymywane udarowe piorunowe (1,2/50 μs)

75 / 85 kV

Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych: pola 800 mm i 1100 mm

1600 A

Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych: pola 650 mm

1250 A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (3 s)

31,5 kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

80 kA

Odporność na działanie łuku wewnętrznego (1 s)

31,5 kA

Stopień ochrony IP

IP54

Stopień ochrony IK

IK10

Masa pola
Klasa odporności na łuk wewnętrzny IAC
Klasa przegród
Kategoria dostępności do przedziałów

300...950 kg
AFLR
PM
LSC2B

Klasa trwałości elektrycznej i mechanicznej uziemników
UJM 12/17

E2,M1

E-12

E1,M0

EK6
Cecha dopuszczenia WUG
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UniCell
Aparatura rozdzielcza

Uniwersalna jednosystemowa rozdzielnica SN

kontenerowych transformatorowo – rozdziel-

Budowa

czych, a także w zakładach przemysłowych do

Rozdzielnice UniCell zestawiane są z pól rozdziel-

zasilania odbiorów o prądach znamionowych,

czych, których wyposażenie jest różne w zale-

do 1250 A.

żności od funkcji, jaką pole pełni w rozdzielnicy.
Poszczególne

pola

posiadają

konstrukcję

Cechy funkcjonalne

wykonaną z blach pokrytych powłoką alumi-

Unicell jest uniwersalną rozdzielnicą przedziało-

niowo-cynkową. Drzwi oraz osłony i pokrywy

wą przeznaczoną do pracy zarówno w energe-

zewnętrzne pokryte są lakierem proszkowym

tyce przemysłowej jak i zawodowej, w sieciach

w

rozdzielczych energii elektrycznej prądu prze-

Klienta.

miennego, o częstotliwości 50 Hz i napięciach

Dla zapewnienia dużej odporności na działanie

znamionowych do 24 kV. Rozdzielnica Unicell to

wewnętrznego łuku elektrycznego (termiczne

rozdzielnica wnętrzowa, przedziałowa, w osło-

i dynamiczne) konstrukcja pól została odpo-

nie metalowej, z pojedynczym systemem szyn

wiednio wzmocniona. Pola rozdzielnic UniCell

zbiorczych. Swoją uniwersalność zawdzięcza

posiadają budowę przedziałową, w której można

wykorzystywane

szerokim możliwościom komponowania różno-

wyróżnić następujące podstawowe przedziały:

do dystrybucji wtórnej w sieciach średniego

rodnych układów rozdzielnic dostosowanych do

●●

szyn zbiorczych,

napięcia. W szczególności mogą być stosowane

wymagań Klienta. Rozdzielnice UniCell mogą

●●

łącznika (rozłącznika lub odłącznika),

do ochrony i kontroli linii elektroenergetycznych,

pracować jako:

●●

przyłączowy (aparatowy),

w stacjach transformatorowych itp. ze względu

●●

rozdzielnice główne w budynkach użytecz-

●●

obwodów niskiego napięcia.

ności publicznej, obiektach sportowych,

W przedniej części pól zamontowane są

rozdzielnice główne lub oddziałowe zakła-

skrzynki napędów poszczególnych aparatów

dów przemysłowych,

łączeniowych (odłącznika, rozłącznika,
uziemnika lub wyłącznika).

Przeznaczenie
Rozdzielnice

UniCell

są

na niewielkie gabaryty poszczególnych pól.
Rozdzielnice UniCell są przeznaczone do in-

●●

stalowania w stacjach elektroenergetycznych,
o napięciu znamionowym do 24 kV. Uniwersalna

●●

rozdzielnice potrzeb własnych,

konstrukcja umożliwia ich montaż zarówno

●●

rozdzielnice SN w kompaktowych, prefa-

w

budynkach

jak

i

przewoźnych

stacjach

kolorze

odpowiadającym

wymaganiom

brykowanych stacjach kontenerowych.

Parametry techniczne
Opis parametru

Wartość

Napięcie znamionowe

12 kV

Częstotliwość znamionowa

24 kV

50 Hz

Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej (1 min)

28 / 32 kV

38 / 45 kV

50 / 60 kV

Napięcie znamionowe wytrzymywane udarowe piorunowe (1,2/50 μs)

75 / 85 kV

95 / 110 kV

125 / 145 kV

Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych

630...1250 A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1 s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

20 kA
40 / 50 kA

Odporność na działanie łuku wewnetrznego (1 s)

20 kA

Stopień ochrony pól

IP4X

Stopień ochrony przedziału obwodów wtórnych

IP4X

Masa pola

300...450 kg

Klasa odporności na łuk wewnętrzny

AFLR

Klasa rodzaju przegród

PI

Klasa dostępności do przedziałów

Wymiary

22

17,5 kV

LSC2A
wysokość

1800 / 1960 mm

głębokość

1000 / 1250 mm

szerokość

500 / 750 / 1000 mm
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PowerCell

Dwuczłonowa modułowa rozdzielnica nN

Przeznaczenie

Kasety przystosowane są do zainstalowania dowol-

Rozdzielnica dwuczłonowa PowerCell jest uniwer-

nego interfejsu komunikacyjnego rodziny fieldbus,

salną rozdzielnicą niskiego napięcia powszechnie

włącznie z nadrzędnym systemem Ethernet.

stosowaną w segmentach, gdzie wymagana jest
duża pewność zasilania oraz możliwie najwyższy

Zalety

poziom bezpieczeństwa użytkowników i urządzeń.

Wysoki

Zastosowany w niej modułowy system firmy CUBIC

Konkurencyjność.

stosowany jest w zakładach produkcyjnych, na stat-

ploatacyjnych.

kach, w górnictwie, w infrastrukturze oraz obiek-

Wielowariantowość. Zredukowana częstotliwość

tach użyteczności publicznej, wszędzie tam gdzie

i czas trwania przeglądów. Możliwość rekonfiuracji

nawet krótkotrwała przerwa w zasilaniu może spo-

w trakcie eksploatacji.

poziom

bezpieczeństwa
Niska

liczba

Rozwiązania

personelu.

przerw

eks-

kompaktowe.

wodować ogromne straty ekonomiczne oraz może
poważnie zakłócić procesy wytwarzania.

Budowa
PowerCell zaprojektowano w oparciu o rozpozna-

Cechy funkcjonalne

wany na całym świecie modułowy system fimy

Rozdzielnice kasetowe PowerCell zaprojektowano

CUBIC.

które nadają panelowi innowacyjny wygląd – o wy-

w oparciu o doświadczenia eksploatacyjne użyt-

Rozdzielnice kasetowe MD dostępne są w wykona-

sokiej estetyce.

kowników. Rozdzielnice PowerCell zaprojektowano

niu z panelem czołowym lub z drzwiami uchylnymi.

Cechą wspólną obu wykonań jest możliwość

przy optymalnym wykorzystaniu przestrzeni pane-

Dostępne są również wykonania mieszane.

demontażu osłon lub drzwi w trakcie pracy kasety

lu, z uwzględnieniem możliwości doboru rozmiaru

Mocowanie kasety w rozdzielnicy odbywa się przy

w celu wykonania zdjęć graficznych oraz regulacji

kasety w zakresie obciążalności od 16 A do 630 A.

pomocy specjalnie zaprojektowanych uchwytów,

przekaźników.

Parametry techniczne
Opis parametru

Wartość

Napięcie znamionowe łączeniowe

1000 V

Napięcie znamionowe izolacji

1000 V

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane

12 kV

Prąd znamionowy

6300 A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany

120 kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

264 kA

Podział wewnętrzny
Stopień ochrony
Normy

www.jmtronik.pl

Forma 1 / 2a / 2b / 3a / 3b / 4a / 4b
IP54
PN-EN 61439-1:2011
PN-EN 61439-2:2011
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TrakCell
Aparatura rozdzielcza

Rozdzielnica prądu stałego

Cechy funkcjonalne
Jednym

z

najważniejszych

pewniajcych

padku, gdy wyłącznik jest w pozycji „praca”
elementów

bezpieczeństwo

za-

eksploatacji

lub pośredniej,
●●

rozdzielnicy są zainstalowane systemy blokad,

wego w przypadku obecności napięcia na

chroniące przed wykonaniem niewłaściwych
czynności łączeniowych i manewrowych. W za-

blokada otwarcia drzwi przedziału kablo-

szynach,
●●

blokada otwarcia drzwi tylnych, od strony

silaczu trakcyjnym zastosowano rozbudowany

odłącznika obejściowego, w przypadku

układ blokad, w skład którego wchodzą:

obecności napięcia na szynach.

●●

zabezpieczenie złączy obwodów sterow-

Przeznaczenie

niczych - zapobiega przypadkowemu wy-

System uziemiający

TrakCell jest wnętrzową rozdzielnicą prądu sta-

rwaniu wtyczek złączy obwodów sterow-

Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem

łego, przeznaczoną do zasilania trakcji tramwa-

niczych członu wysuwnego przy wyprowa-

pośrednim została zapewniona poprzez odpo-

jowej i metra. Napięcie znamionowe rozdzielnicy

dzaniu wózka,

wiedni system uziemiający, wykonany z szyn

blokada uniemożliwiająca dostęp do śruby

miedzianych o przekroju 60x10 mm.

łączy w jedną całość wyodrębnione przedziały:

napędowej wózka przy niezaryglowanych

Zasilacze wyposażone w wózek wysuwny posia-

wyłącznika szybkiego, szyn zbiorczych, odłącz-

drzwiach przedziału wyłącznikowego,

dają uziemienie członu wysuwnego. Uziemienie

blokada wprowadzenia członu wysuwnego

pozostałych części i aparatów pól rozdzielczych

i obwodów pomocniczych. Pola TrakCell mogą

do pola rozdzielnicy przy nieprawidłowym

zostało zrealizowane przy pomocy szyn uzie-

być wyposażone w wyłączniki szybkie typu UR,

ustawieniu mechanizmu napędowego,

miających, o przekroju 30x5 mm lub przewo-

blokada uniemożliwiająca ręczny bądź sil-

dami w izolacji żółto-zielonej o przekroju zape-

Smart i E1000. Nowoczesne rozwiązania tech-

nikowy wjazd wyłącznika do pozycji „praca”

wniającym odpowiednią wartość impedancji

niczne zapewniają prostą i bezpieczną obsługę

przy niezaryglowanych drzwiach przedziału

pętli zwarcia. Główna szyna uziemiająca została

oraz umożliwiają wykorzystanie rozdzielnicy

wyłącznikowego,

wyprowadzona z obydwu stron pola, pozwalając

wynoszą 660 V i 750 V. Konstrukcja modułowa

nika szyny obejściowej, przyłącza kablowego

GERapid, BWS oraz sterowniki CZAT 3000, CZAT

w bezobsługowych podstacjach tradycyjnych.

●●

●●

●●

●●

blokada

uniemożliwiająca

odryglowanie

drzwi przedziału wyłącznikowego w przy-

na dowolne połączenie jej do głównego uziomu
obiektu.

Parametry techniczne
Opis parametru

Wartość

Napięcie znamionowe sieci trakcyjnej

660 V

750 V

Napięcie znamionowe rozdzielnicy

720 V

900 V

Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych

9000 A

Prąd znamionowy ciągły szyny obejściowej

4000 A

Prąd znamionowy ciągły zasilacza trakcyjnego

4000 A

Prąd znamionowy zespołu prostownikowego

6000 A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany szyn zbiorczych

100 / 0,25 kA/s

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany szyny obejściowej

75 / 0,25 kA/s

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany zasilacza trakcyjnego

75 / 0,25 kA/s

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany szyn zbiorczych

155 kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany szyny obejściowej

108 kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany zasilacza trakcyjnego

108 kA

Maksymalna wartość prądu zwarciowego dla szyny uziemiającej
Napięcie znamionowe wytrzymywane udarowe piorunowe
Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej
Stopień ochrony pola

8 / 9,6 kV

12 / 14,4 kV

3,6 / 4,3 kV

5,5 / 6,6 kV
IP4X

Wysokość

2100 mm

Głebokość

1500 mm

Szerokość

600 / 750 / 1000 mm

Masa pola zasilacza trakcyjnego

24

35 / 0,25 kA/s

400 kg
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Rama typu L

Rama wsporcza do retrofitu rozdzielnic SN

wysuwnym (z wyłącznikiem, stycznikiem lub ukła-

Zalety

dem pomiaru napięcia), uziemnika szybkiego,

●●

izolatorów reaktancyjnych, itp. Zestaw taki można
zainstalować jako element istniejącej rozdziel-

Zwiększenie funkcjonalności ruchowej
modernizowanego pola.

●●

Konstrukcja przesłon ruchomych po ich

nicy starego typu. Rama wsporcza L składa się

zamknięciu uniemożliwia przypadkowe

z płyty tylnej z zamontowanymi izolatorami

dotknięcie styków stałych, które mogą

wsporczo-przepustowymi wraz ze stykami stałymi, przegrodami ruchomymi oraz z prowadnic

znajdować się pod wysokim napięciem.
●●

Szybkość instalacji w polu (zainstalowanie

w dolnej części do manewrowania członem

ram wsporczych typu L nie wymaga du-

wysuwnym.

żych przerw technologicznych w funkcjo-

Podstawowym

aparatem

łączeniowym

ob-

wodów głównych ram wsporczych typu L jest

nowaniu modernizowanego pola).
●●

Zastosowanie członu stałego i aparatu wy-

wyłącznik próżniowy w wersji wysuwnej VC-1

suwnego jest opłacalne z punktu widzenia

(produkcji JM-TRONIC S.A.). Jednak na życze-

użytkownika przy kalkulowaniu kosztów

nie Klienta istnieje możliwość zaadaptowania

aparatury, robót w polu i czasu, na jaki dane

do ramy wsporczej innych typów aparatów

pole musi być wyłączone z procesu tech-

głównych (inny wyłącznik próżniowy, wyłącznik
SF6 lub stycznik). Istnieje również możliwość

nologicznego.
●●

Zastosowanie uziemnika szybkiego po-

Przeznaczenie

wykonania odpowiedniego członu wysuwnego

woduje usprawnienie właściwości „rucho-

Rama wsporcza typu L jest rozwiązaniem

z układem pomiaru napięcia. Inne aparaty, które

wych” istniejących pól, poprzez wyelimino-

ułatwiającym

mogą zostać zastosowane w ramie typu L to:

wanie stosowania uziemiaczy przenośnych,

kompleksową

modernizację

rozdzielnic średniego napięcia, wnętrzowych

●●

rozdzielnic średniego napięcia z celkami otwartymi oraz w osłonach metalowych, jednoczłonowych starego typu. Modernizacja polega na

uziemnik UJM (produkcji JM-TRONIC S.A.
lub inny wg wymagań Klienta),

●●

izolatory

reaktancyjne

(wg

a także zwiększa bezpieczeństwo obsługi.
●●

wymagań

Klienta).

Zastosowanie wszelkich blokad (również
współpracujących z elementami nienależącymi do ram L) - wg wymagań Klienta.

zastąpieniu wyeksploatowanych wyłączników

W przypadku nietypowych wymagań Klientów

stacjonarnych (oraz odłączników - jeżeli wystę-

istnieje możliwość wyposażenia ram L w prze-

pują) zestawem składającym się z ramy wspor-

kładniki prądowe. Wykonanie takich ram należy

czej przeznaczonej do współpracy z członem

uzgadniać indywidualnie.

Parametry techniczne
Opis parametru
Napięcie znamionowe

Wartość
12 kV

Częstotliwość znamionowa

17,5 kV

24 kV

50 Hz

Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej
-do ziemi i międzyfazowo
-bezpiecznej przerwy izolacyjnej

28 kV
32 kV

38 kV
45 kV

50 kV
60 kV

Napięcie znamionowe wytrzymywane udarowe piorunowe (1,2/50 μs)
-do ziemi i międzyfazowo
-bezpiecznej przerwy izolacyjnej

75 kV
85 kV

95 kV
110 kV

125 kV
145 kV

Prąd znamionowy ciągły

630 / 1250 / 1600 / 2000* / 2500* / 3150* A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (3 s)

50 kA

31,5 kA

25 kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

125 kA

80 kA

63 kA

Szerokośc ramy

600 / 750 mm
* nie dotyczy wersji o napięciu znamionowym 24 kV
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Niestandardowe wykonania
Aparatura rozdzielcza

Rozdzielnic SN

JM-TRONIC

26

S.A

dysponując

kompetentnym

Najbardziej

rozpoznawalnym

przykładem

Idea

skonstruowania

powstała

tryków i mechaników jest w stanie opracować

łowa, dwuczłonowa na napięcie znamionowe

nia

rozwiązania konstrukcyjne o ekstremalnie wy-

10 kV i prąd roboczy 1250 A pracująca w jednej

Wysokie parametry zwarciowe spowodowane

sokich parametrach znamionowych i roboczych.

z krajowych elektrowni szczytowo – pompowych.

są bezpośrednią bliskością źródła wytwarzania

Nasze urządzenia rozdzielcze w pełnym zakresie

Odporność zwarciowa tej rozdzielnicy w zakresie

energii. W trakcie realizacji tego zadania zespół

od idei, poprzez prototyp aż do wyrobu gotowe-

znamionowego

konstruktorów

go powstają w naszej spółce. Prowadzimy szeroki

mywanego wynosi 63 kA/1 s a odporność na

w Spółce opracował prototypy. Przeprowa-dził

zakres badań inżynierskich wyrobów, które w ko-

skutki działania łuku wewnętrznego 63 kA/0,1 s.

badania typu i wraz z certyfikatem zgodności wg

lejnych etapach przechodzą pozytywnie badania

Najistotniejszą cechą tej konstrukcji jest fakt,

PN-EN 62271-200 została dostarczona dla klienta

typu i są certyfikowane przez akredytowane

że przy tak wysokich parametrach zwarciowych,

rozdzielnica spełniająca wszelkie wymogi właści-

Zespoły Certyfikujące.

wyłączniki SN pracują jako człony wysuwne.

wej pracy i bezpieczeństwa.

zwarciowego,

wytrzy-

skutek

problemów

konieczności

urządzenia

takiego urządzenia jest rozdzielnica przedzia-

prądu

na

takiego

i doświadczonym zespołem konstruktorów elek-

zadania

Działu

rozwiąza-

modernizacyjnego.

Rozwoju

Rozdzielnic

www.jmtronik.pl

Aparatura
ŁĄCZENIOWA

VC-1
Aparatura ŁĄCZENIOWA

Wyłącznik próżniowy SN

zestaw styków pomocniczych QF (4z+5r)

blokującą. Ramię wału zazbrajającego prze-

(opcjonalnie istnieje możliwość wykonania

suwając się napina sprężynę zamykającą. Po

wyłącznika z większą ilością styków),

zazbrojeniu ramię naciągające utrzymuje sprę-

oprzewodowanie długości 0,65 m wraz

żynę w stanie napiętym. Załączenie wyłącznika

z wtyczką 58 pin (opcjonalnie z inną wtyczką

odbywa się w chwili podania impulsu na cewkę

lub sposobem wyprowadzenia przewodów

załączającą aparatu lub po naciśnięciu przycisku

np. na listwę),

„załącz” umieszczonego na płycie czołowej wy-

silnik zbrojenia napędu ze stykiem stanu

łącznika. Wówczas zazbrojony uprzednio napęd

zbrojenia napędu (1z+1r), wraz z awaryjnym

powoduje obrót wału i dzięki energii sprężyny

ręcznym zbrojeniem sprężyny,

poprzez cięgno izolacyjne przestawienie styków

●●

elektryczny układ przeciw pompowaniu,

komory próżniowej do pozycji "załącz".

●●

wózek jezdny z napędem ręcznym wraz ze

Wyłączenie aparatu odbywa się z chwilą po-

stykami pozycji (5z+5r),

dania

opcjonalny napęd elektryczny wózka, któ-

bądź w momencie naciśnięcia przycisku „wy-

prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz

ry umieszczony jest w całości w wózku

łącz” umieszczonego na płycie czołowej urzą-

we wnętrzowych urządzeniach rozdzielczych

wyłącznika.

dzenia. W tym momencie następuje obrót

●●

●●

●●

Przeznaczenie
Trójfazowy

wyłącznik

próżniowy

średniego

napięcia typu VC-1 jest przeznaczony do łączenia

●●

na napięcie znamionowe 12 kV, 17,5 kV i 24 kV.

na

wyzwalacz

wyłączający

wału, który powoduje ruch dźwigni mechani-

Wyłącznik służy do załączania i wyłączania

Elementy opcjonalne:

prądów pod obciążeniem oraz w warunkach

●●

trzecia cewka wyłączająca (YT3),

ki. Operacja otwierania zostaje zakończona

zwarciowych i może być stosowany w rozdziel-

●●

wyzwalacz zanikowy,

po całkowitym otwarciu styków wyłącznika.

nicach przeznaczonych do pracy w zakładach

●●

styk migowy (S7),

górniczych, przemysłowych i elektrowniach.

●●

napęd silnikowy kasety wózka wyłącznika

Wersja wysuwna

VC-1,

Wersja

cewka blokująca możliwość manewrowania

na zmniejszenie miejsca zajmowanego przez

Może pracować w miejscach o wymaganej dużej
częstości łączeń i dużej niezawodności działania

●●

jak również w obwodach wymagających samoczynnego ponownego załączenia (SPZ).
Wyłącznik

VC-1

został

poddany

zmu otwierającego aż do zamknięcia zapad-

wysuwna

wyłącznika

w

rozdzielnicy

pozwala

członem ruchomym VC-1,

aparaty

zespół dodatkowych styków pomocniczych

wyeliminowanie konieczności stosowania od-

(QF1),

łącznika szynowego i kablowego. Wyłącznik

●●

mechaniczny układ antypompowania.

w tej wersji osadzony jest na wózku, które-

PN-EN 62271-1 Wysokonapięciowa aparatura ro-

łączeniowe

VC-1

●●
pełnym

badaniom typu i spełnia wymagania norm:

28

impulsu

poprzez

go wysunięcie tworzy widoczną i bezpieczną

zdzielcza i sterownicza -- Część 1: Postanowienia

Wyłącznik VC-1 został wyposażony w napęd za-

przerwę izolacyjną. Połączenie kolumn wy-

wspólne dla aparatury rozdzielczej i sterown-

sobnikowo-sprężynowy zazbrajany przy pomocy

łącznika

iczej prądu przemiennego i PN-EN 62271-100

silnika elektrycznego, bądź ręcznie za pomocą

nicy realizowane jest przez styki tulipanowe.

Wysokonapięciowa

aparatura

z

torami

silnoprądowymi

rozdziel-

rozdzielcza

specjalnej korby. W układzie napędowym łącz-

i sterownicza -- Część 100: Wyłączniki wysokiego

nika zastosowano tłumik (amortyzator gazowy)

Wersja stacjonarna

napięcia prądu przemiennego.

którego zadaniem jest tłumienie drgań i udarów

Wyłącznik VC-1 w wersji stacjonarnej przewidzia-

występujących w trakcie wykonywania operacji

ny jest do zabudowy w przedziale wyłączniko-

Cechy funkcjonalne

łączeniowych. Zazbrajanie elektryczne napę-

wym rozdzielnicy SN.

Elementy standardowe:

du rozpoczyna się poprzez obracanie wałem

●●

cewka załączająca (YC),

●●

cewka wyłączająca 1 (YT1),

●●

cewka wyłączająca 2 (YT2),

●●

cewka blokująca (Y1),

głównym przez przekładnię, łańcuch i zapadkę

www.jmtronik.pl

Parametry techniczne
Opis parametru

Wartość

Napięcie znamionowe

12 kV

17,5 kV

24 kV

Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej

28 / 32 kV

38 / 45 kV

50 / 60 kV

Napięcie znamionowe udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50)

75 / 85 kV

95 / 110 kV

125 / 145 kV

Prąd znamionowy

630 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3150* A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (3 s)

40 kA

31,5 kA

25 kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

100 kA

80 kA

63 kA

Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny

40 kA

31,5 kA

25 kA

Znamionowy prąd zwarciowy załączalny

100 kA

80 kA

63 kA

Cykle łączeniowe

O - 0,3 s - CO - 15 s - CO, O - 0,3 s - CO - 3 min - CO

Klasa trwałości mechanicznej

M2

Trwałość mechaniczna

30 000 C-O

Łączenie prądów pojemnościowych

C2

Podziałka między biegunami

150 / 210 / 275 mm

210 / 275 mm

Podziałka między przyłączami pionowa

205 / 275 / 310 mm

310 mm

Ilość cewek wyłączających

1/2

Napięcie sterownicze AC/DC

110...220 V
* 3150 A tylko dla wersji o napięciu znaminowym 12 kV

Retrofit

łączeniowej

Instalacja retrofitu jest operacją niemal równo-

czenia środowiska emisją oleju i gazów podczas

WMSWP, IO.

rzędną z budową nowej instalacji, tak w zakre-

działania

trakcie

Istnieje również możliwość wykonania zestawu

sie

obsługi

retrofitu, wraz z konstrukcją rozdzielnicy, mogą

adaptacyjnego dla innych typów aparatów łącze-

technicznej i okresu gwarancji, jak i wpływu na

być odnowione osłony metalowe, przegrody

niowych, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi

środowisko. Wprowadzenie próżniowej techniki

i inne elementy. Retrofit dotyczy w szczególności

przez klienta.

funkcjonalności,
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bezpieczeństwa,

umożliwia

wyłączników

likwidację

olejowych.

zanieczysz-

W

wyłączników małoolejowych typu: SCJ, WMPWZ,

29

VC-1A
Aparatura ŁĄCZENIOWA

Zestaw adaptacyjny do wyłącznika SN

WMPWZ wyposażonych w wyzwalacze pier-

ten wyposażony został w kółka ułatwiające prze-

wotne typu EWP.

mieszczanie całego zestawu oraz elementy mo-

Powyższy zestaw został zbudowany w opar-

cujące go do podłoża celki.

ciu o wyłącznik próżniowy typu VC-1, spec-

W skład zestawu adaptacyjnego wchodzą rów-

jalny

(pozwalający

nież 3 szt. przekładników prądowych typu „man-

w

ro-

dolina”, służących do pomiaru wartości prądów

aparatu),

w poszczególnych fazach obwodów pierwot-

zabezpieczenie

nych oraz pomiaru wartości prądu I0 w układzie

na

wózek

łatwy

adaptacyjny

montaż

zdzielczym,
przekładniki

w

wyłącznika

miejscu

prądowe

starego

oraz

polu

cyfrowe typu miniMUZ.

Holmgreena.

W konstrukcji zestawu adaptacyjnego VC-1A

Funkcje zabezpieczeniowe w zestawie adap-

wykorzystano nowoczesny wyłącznik próżniowy

tacyjnym wyłącznika VC-1A realizują cyfrowe

średniego napięcia typu VC-1. Uniwersalna bu-

zabezpieczenia nadprądowe typu miniMUZ-RT

dowa zestawu pozwala na zamontowanie apara-

oraz zabezpieczenie zmiennozwarciowe typu

tu w podziałce 150, 210 i 275 mm. Dodatkowo

miniMUZ-RG. Pomiar wartości prądu I0 odbywa

istnieje

specjalnych

się z zainstalowanych w zestawie przekładników

adapterów szynowych, pozwalających na łatwy

prądowych (układ Holmgreena), natomiast na-

montaż wyłącznika w polach o nietypowej

pięcie U0 dołączane jest do zestawu z zewnętrz-

podziałce poziomej styków głównych.

nych przekładników napięciowych.

możliwość

wykonania

Dzięki wykorzystaniu cyfrowych zabezpieczeń

Cechy funkcjonalne

typu miniMUZ i interfejsu RS 485 istnieje możli-

Przeznaczenie

Aby ułatwić montaż wyłącznika VC-1 w miejscu

wość zastosowania komunikacji pomiędzy nimi

Zestaw adaptacyjny wyłącznika VC-1A został

wcześniej zainstalowanego aparatu, zastosowa-

a nadrzędnym systemem nadzorczym.

przewidziany do montażu w miejsce starych

no specjalny wózek adaptacyjny dopasowujący

wyłączników małoolejowych typu SCI, SCJ lub

wyłącznik do modernizowanego pola. Wózek

Parametry techniczne
Opis parametru

Wartość

Napięcie znamionowe

12 kV

17,5 kV

24 kV

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

50 Hz

50 Hz

Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej

28 / 32 kV

38 / 45 kV

50 / 60 kV

Napięcie probiercze udarowe piorunowe

75 / 85 kV

95 / 110 kV

125 / 145 kV

630...1250 A

630...1250 A

630...1250 A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (3s)

40 kA

31,5 kA

25 kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

100 kA

80 kA

63 kA

Prąd znamionowy załączalny

100 kA

80 kA

63 kA

Prąd znamionowy wyłączalny

40 kA

31,5 kA

25 kA

Prąd znamionowy

Klasa

C2 – E2 – M2
100/5 A

Przekładnia przekładników prądowych

200/5 A
400/5 A
800/5 A

Moce uzwojeń przekładników prądowych

30

5...30 VA
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VC-1R

Wyłącznik próżniowy w układznie posobnym biegunów

Przeznaczenie
Wyłączniki
układem
przede

próżniowe
biegunów

wszystkim

VC-1R
znajdują

jako

z

posobnym

zastosowanie

główne

aparaty

łączeniowe w rozdzielnicach typu UniCell oraz
w instalacjach retrofitowych wszędzie tam gdzie
układ szyn rozdzielnicy wymaga tak określonej
geometrii układu.

Cechy funkcjonalne
Wyłącznik próżniowy typu VC-1R z posobnym
układem biegunów gwarantuje wysoki poziom
bezpieczeństwa i niezawodności ze względu
na zastosowanie sprawdzonych rozwiązań z zakresu komór próżniowych i ponad 35-letnie
doświadczenie JM-TRONIC S.A. w dziedzinie
produkcji aparatów elektrycznych. Trzy oddzielne kolumny biegunów, w obudowach z chemoutwardzalnej żywicy epoksydowej zamontowane są na wspólnym korpusie i zespolone wspólnym, precyzyjnym mechanizmem napędowym.

umieszczony jest na boku wspólnego korpu-

Operacje zamykania mogą być realizowane za

Wewnątrz obudów biegunów umieszczone są

su biegunów. Zbrojenie napędu odbywa się

pomocą przycisków umieszczonych na ścianie

komory próżniowe z wyprowadzonymi na ze-

za pomocą dźwigni lub napędu silnikowego.

frontowej zespołu napędowego wyłącznika lub

wnątrz obudowy stykami. Zespół mechanizmu

Zasobnik magazynuje energię konieczną do

poprzez pobudzenie odpowiednich cewek załą-

napędowego

wykonania pełnego cyklu „zamknij – otwórz”.

czającej lub wyłączającej.

z

zasobnikiem

sprężynowym

Parametry techniczne
Opis parametru

Wartość

Napięcie znamionowe

24 kV

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Napięcie znamionowe wytrzymwane o częstotliwości sieciowej (1min)

50 kV

Napięcie znamionowe wytrzymywane udarowe piorunowe (1,2 / 50 μs)

125 kV

Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych

630...1250 A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (3 s)

16-20-25 kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

40-50-63 kA

Sekwencja łączeniowa
Norma

0-0,3 s - CO - 15 s - CO
PN-EN 62271-100

Klasa trwałości elektrycznej

E2

Klasa trwałości mechanicznej

M1

Klasa łączeń prądów pojemnościowych

C2

Praca w temperaturze otoczenia
Napięcia pracy dla cewek wyłącznika i silnika zbrojenia
Masa wyłącznika

www.jmtronik.pl

-15°C...+40°C
DC 24 V / 48 V / 110 V
AC 230 V
115 kg
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TVAC 7,2 kV
Aparatura ŁĄCZENIOWA

Stycznik próżniowy SN

●●

duża wytrzymałość zwarciowa

sprzężonych styczników. W celu zwiększenia

●●

mała ilość wydzielanego ciepła w procesie

obszaru zastosowań styczniki TVAC oferowane

czynności łączeniowych i gaszenia łuku ele-

są w wersjach o różnej wartości napięcia sterow-

ktrycznego

nicze (do uzgodnienia z producentem)

Mechaniczna

współzależność

styczników

Styczniki TVAC mogą pracować w następują-

wykonanych w wersji standardowej pozwala na

cych konfiguracjach:

budowanie z nich zestawów rewersyjnych oraz

●●

układ z ryglem elektromagnetycznym do

konfiguracje 2, 3 lub wielotorowe. Zestawy łączy

pracy wyłącznikowej

się ze sobą mechanicznie i elektrycznie.

●●

zestaw rewersyjny

Przy zastosowaniu zestawu złożonego z kilku

●●

układ przełącznika sieciowego

styczników próżniowych możliwe jest osiąganie

●●

układ dobezpieczony wkładkami bezpiecz-

zwiększonych wartości prądów cieplnych np.:

nikowymi wielkich mocy

w celu osignięcia prądu cieplnego o wartości

Przeznaczenie

1100 A należy sprząc ze sobą dwa styczniki 630 A,

Budowa

Styczniki próżniowe TVAC przeznaczone są

łącząc równolegle po dwa bieguny.

Stycznik stanowi konstrukcję skadającą się

do

przeprowadzania

w

trójfazowych

cznych

o

operacji

sieciach

napięciu

łączeniowych

elektroenergety-

znamionowych

7,2

kV

ze znormalizowanych zespołów przy zastoso-

Cechy funkcjonalne
Styczniki

TVAC

charakteryzują

waniu wyprasek termoutwardzalnych o dużej
się

małymi

wytrzymałośći

elektrycznej.

Stycznik

do zasilania silników elektrycznych, transfor-

kim i prostym montażem. Styczniki posiadają

części, w skład których wchodzą: podstawa,

matorów i baterii kondensatorów kompen-

mechanizm samoregulacji odstępu między-

wałek

sacyjnych. Styczniki mogą być wykonane na

stykowego dla każdego bieguna, co eliminuje

zabezpieczająca bieguna, komora próżniowa,

znamionowe prądy cieplne 200, 400 lub 630

wszelkie czynności regulacyjne przez cały okres

moduł sterowniczy, osłona modułu sterown-

A w jednakowym gabarycie. Dzięki swoim

eksploatacji. W stycznikach TVAC, dzięki ich uni-

iczego. Zestaw bieguna składa się z: komory

wyjątkowo korzystnym parametrom techni-

katowej konstrukcji uzyskano bardzo niskie cza-

próżniowej,osłony

cznym styczniki TVAC mogą być stosowane

sy niejednoczesności zamykania styków. Zostały

popychającego, dwóch sprężyn - dociskowej

w

zestaw

bieguna,

zabezpieczającej,

liczbę

osłona

drążka

środo-

one zminimalizowane przez sprzężenie wszyst-

i otwierającej. Wszystkie moduły stycznika są

kich biegunów i komór wałkiem napędowym

łatwo demontowane. Zestaw bieguna cechuje

przemyśle chemicznym, gdzie wymagana jest:

o wysokiej wytrzymałości. Dzięki ww. zaletom

się dużą odpornością na skręcanie i nadmierny

duża trwałość mechaniczna i łączeniowa,

stycznik TVAC nie wymaga żadnych czynności

nacisk, co pozwala uniknąć uszkodzeń w ciągu

gwarantująca długi i niezawodny okres

eksploatacyjnych poza wzrokowym sprawdze-

całego okresu pracy komory próżniowej. Moduł

eksploatacji

niem połączeń. Budowa styczników została tak

sterowniczy jest łatwo zdejmowany i zawiera

dostosowana, aby umożliwić dowolne konfi-

wszystkie elementy sterowania.

●●

duża

zdolność

warunkach

napędowy,

ograniczoną

wiskowych, występujących w górnictwie oraz

●●

ciężkich

zawiera

i

wymiarami, małą masą oraz wyjątkowo szyb-

szczególnie

TVAC

mechanicznej

i częstotliwości 50/60 Hz. Przeznaczone są

łączenia

prądów

przeciążeniowych i zwarciowych

gurowanie zestawów składających się z kilku

Parametry techniczne
Prąd znamionowy cieplny i łączeniowy (wg IEC 60740)

200

400

630

Kategoria użytkowania
Częstotliwość

50 / 60 Hz

Wytrzymaość elektryczna izolacji

20 kV/ 1 min

Napięcie znamionowe izolacji

7,2 kV

Napicie znamionowe i łączeniowe Ue

6 kV

Zdolnosć łączeniowa zwarciowa

Prąd załączalny

2 kA

4 kA

6 kA

8 kA

w kat. AC4:

Prad wyłączalny

1,6 kA

3,2 kA

4,8 kA

6,4 kA
6 kA

Zdolność łączeniowa zwarciowa:

Znamionowy prąd:

Prąd załączalny

6 kA

6 kA

6 kA

Prad wyłączalny

3,2 kA

4,8 kA

5,4 kA

6 kA

1-sekundowy

6 kA

7 kA

9 kA

12 kA

5-sekundowy

4 kA

5 kA

6 kA

9 kA

15-sekundowy

2 kA

2,6 kA

3 kA

6 kA

250 000 cykli

250 000 cykli

Prąd szczytowy

15 kA

Prad ucięcia maksymalny

0,9 A

Spadek napięcia na stykach przy 100 A DC

< 200 mV

Wytrzymałość udarowa

1,2 / 50 μs 60 kV

Częstość łączeń w kat. AC-3 lub AC-4

300 1/h

Trwałość mechaniczna
Trwałość łączeniowa
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1100

AC1-AC4

< 750 000 cykli
600 000 cykli

400 000 cykli
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UJM
Uziemnik SN

Przeznaczenie
Uziemniki typu UJM są uziemnikami trójfazowymi przeznaczonymi są do pracy w warunkach

wnętrzowych,

w

rozdzielnicach

pracujących w sieciach o napięciach znamionowych do 24 kV. Mogą być stosowane zarówno
w rozdzielnicach nowych jak i w rozdzielnicach
modernizowanych.
Napędy

uziemników

zostały

tak

zaprojek-

towane, aby prędkość zamykania noży uziemnika (zarówno z przy zamykaniu ręcznym, jak
i silnikowym) była niezależna od siły przyłożonej
do ich napędu.

Cechy funkcjonalne

Wymiary

Uziemniki UJM składają się z podstawy, na której
zamontowany jest wał główny. Na wale głównym zamontowane są układy trzech styków/
noży ruchomych przeznaczonych do uziemiania
poszczególnych faz układu trójfazowego rozdzielnicy. Na szynach przyłączowych, odejściowych lub głównych montowane są styki stałe
uziemników, które wraz ze stykami ruchomymi
(nożami) tworzą obwód uziemiający.
Styki ruchome (noże) uziemników UJM połączone są z sobą przy pomocy elementów wykonanych z miedzi, które łączy się z systemem
uziemiającym rozdzielnicy lub obiektu tworząc
system ochrony. Uziemnik może posiadać napęd ręczny lub silnikowy.
Uziemniki UJM wykonywane są w następujących podstawowych podziałkach styków/noży
p = 150, 210, 275 mm. Istnieje możliwość wykonania uziemników w innych podziałkach. Jednak

Podziałka (p)

150 mm

210 mm

275 mm

Wymiar A

64,5 mm

79,5 mm

114,5 mm

Wymiar B

393 mm

513 mm

643 mm

Wymiar C

83,5 mm

98,5 mm

133,5 mm

wymaga to uzgodnień z producentem uziemników.

Parametry techniczne
Opis parametru
Napięcie znamionowe

Wartość
12 kV

17,5 kV

Częstotliwość znamionowa

24 kV

50 Hz

Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej

28 kV

38 kV

50 kV

Napięcie znamionowe wytrzymywane udarowe piorunowe (1,2/50 μs)

75 kV

95 kV

125 kV

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany(3s)

31,5 kA

25 kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

80 kA

63 kA

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy

80 kA

63 kA

Klasa trwałości elektrycznej

E2

Klasa trwałości mechanicznej

M1

Trwałość mechaniczna
Podstawowa podziałka noży uziemnika
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2000 cykli C - O
150 / 210 / 275 mm

210 / 275 mm
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RU-V 24 kV 630 A
Aparatura ŁĄCZENIOWA

Rozłącznik próżniowy w obudowie zamkniętej

Przeznaczenie
●●

RU-V jest elementem Pakietu Smart Grid poprawiającym wartości
wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI .

●●

Przeznaczony jest do pracy w sieciach napowietrznych o napięciach znamionowych do 24 kV i prądach znamionowych do 630 A.
Charakteryzuje go bezobsługowość i pewność działania w ekstremalnych warunkach atmosferycznych.

●●

Nie zawiera gazu SF6, co eliminuje konieczność przeprowadzania regularnych przeglądów i gwarantuje wieloletnią bezobsługową pracę.

●●

Konstrukcja umożliwia zamontowanie go na każdym rodzaju słupa
lub innych konstrukcjach.

●●

Operacje manewrowe mogą być wykonywane ręcznie lub za pomocą napędu elektrycznego (DC 24 V lub inne na żądanie) ze sterowaniem lokalnym lub całkowicie zdalnie za pośrednictwem cyfrowego
sterownika.

●●

Zastosowanie napędu sprężynowego, pracującego w układzie migowym, zapewnia poprawne zamknięcie i otwarcie rozłącznika przy

Parametry techniczne

wykorzystaniu napędu ręcznego i silnikowego.

Opis parametru

Wartość

Napięcie znamionowe

24 kV

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej:

•

Do ziemi i międzyfazowo

50 kV

•

Bezpiecznej przerwy izolacyjnej

60 kV

Napięcie znamionowe udarowe piorunowe wytrzymywane:

•

Do ziemi i międzyfazowo

125 kV

•

Bezpiecznej przerwy izolacyjnej

145 kV

Prąd znamionowy ciągły

630 A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany

20 kA

Znamionowy czas trwania zwarcia

3s

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

50 kA

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy

40 kA

Prąd znamionowy wyłączalny w obwodzie o małej indukcyjności

630 A

Prąd znamionowy wyłączalny w obwodzie sieci pierścieniowej

630 A

Prąd znamionowy wyłączalny ładowania kabli

16 A

Prąd znamionowy wyłączalny ładowania linii napowietrznej

1,5 A

Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia doziemnego

50 A

Prąd znamionowy wyłączalny ładowania linii napowietrznej i kablowej
w warunkach zwarcia doziemnego

28 A

Stopień ochrony

IP64

Klasa wytrzymałości elektrycznej

E3

Klasa łączenia prądów pojemnościowych

C2

Klasa trwałości mechanicznej

M2, 5000 C-O

Masa

95 kg

Certyfikaty

JSHP/44/CZ/2019

Zgodność z normami

34

PN-EN 62271-103

PN-EN 62271-1

PN-EN 60529

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza

Stopnie ochrony zapewnianej przez obu-

i sterownicza Część 103: Rozłączniki o na-

i sterownicza Część 1: Postanowienia

dowy (Kod IP)

pięciu znamionowym wyższym niż 1 kV

wspólne dla aparatury rozdzielczej i ste-

do 52 kV włącznie

rowniczej prądu przemiennego
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Aparatura
ZABEZPIECZENIOWA

megaMUZ-smart
Aparatura ZABEZPIECZENIOWA

Uniwersalny sterownik polowy

Parametry techniczne
Zasilanie
110 V / 220 V

Napięcie pomocnicze DC

24 V

Napięcie pomocnicze AC

110 V / 230 V

Maksymalny pobór mocy – jednostka centralna

40 W

Maksymalny pobór mocy – panel

10 W

Obwody pomiarowe prądowe
Prąd znamionowy

1A/5A

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Zakres pomiaru prądów fazowych

0,1...150 A

Zakres pomiaru prądu I0

0,001...5 A

Zakres pomiary prądu I0 w polu TU

0,1...10 A

Obciążalność trwała obwodów pomiaru

20 A

prądów fazowych
Obciążalność 1-sekundowa obwodów pomiaru

500 A

prądów fazowych
Obciążalność dynamiczna obwodów pomiaru

Przeznaczenie

1250 A

prądów fazowych
Obwody napięciowe pomiarowe

megaMUZ-smart jest uniwersalnym sterownikiem polowym realizującym funkcje
zabezpieczeniowe, pomiarowe, sterownicze, komunikacyjne, rejestracyjne i logiki
programowalnej. Sterownik polowy przeznaczony jest do stosowania w polach
rozdzielczych SN zasilających silniki, linie, transformatory, generatory, baterie kondensatorów itp. megaMUZ-smart umożliwia realizację specjalizowanych funkcji

100/√3 V

Napięcie znamionowe

100 V

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Zakres pomiaru napięć fazowych i U0

zabezpieczeniowych transformatorów i generatorów.

Obciążalność trwała obwodów pomiaru nap.

megaMUZ-smart współpracuje z oprogramowaniem inżynierskim MegaPRO II.

Podstawowe parametry zabezpieczeń

2...120 V
120 V

Współczynnik powrotu zab. nadmiarowych

Cechy funkcjonalne
●●

Uniwersalny program zawierający w sobie wszystkie rodzaje zabezpieczeń, automatyk i schematów synoptycznych do samodzielnej parametryzacji.

> 0,97

Współczynnik powrotu zab.niedomiarowych

< 1,03

Czas własny

40 ms

Czas powrotu

100 ms

Obwody wejść binarnych
Napięcie znamionowe AC/DC

110 V / 220 V

●●

Wyświetlacz kolorowy LCD o przekątnej 10”.

●●

Możliwość pobrania na pamięć USB zapisów rejestratorów oraz zapisu

Maksymalny pobór prądu przy U = Un

i pobrania konfiguracji.

Obwody wyjść binarnych 1…3 – sterowanie wyłącznikiem

Możliwość wizualizacji stanu i sterowania 10 łącznikami z uwzględnieniem

Dopuszczalne napięcie przy rozwartych stykach

blokad.

Zamykanie obwodu przy 220 V DC

●●
●●
●●

Budowa z dwóch modułów: panel operatorski i jednostka centralna.
18 (w tym 16 swobodnie konfigurowalnych) dwukolorowych diod sygnalizacyjnych.

5 mA

5A

Otwieranie obwodu przy 220 V DC (L/R = 0)

0,4 A

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

0,3 A

●●

Rejestracja 1024 ostatnich zdarzeń.

Obwody wyjść binarnych 4…24 – styki przekaźników

●●

Podwójny rejestrator zakłóceń: rejestrator przebiegów chwilowych

Dopuszczalne napięcie przy rozwartych stykach

i rejestrator kryterialny (wartość skuteczna).

Obciążalność długotrwała

●●

Rejestrator profilu mocy i jakości energii.

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

●●

Obsługa do 48 wejść i do 32 wyjść binarnych.

●●

Kluczowanie wtyczek wejść/wyjść binarnych uniemożliwiające ich
błędne połączenie.

AC 230 V / DC 300 V

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

AC 230 V / DC 300 V
5A
0,1 A
2A

Warunki środowiskowe

●●

Możliwość wymiany baterii bez konieczności zdejmowania obudowy.

Temperatura pracy

-10°C...+60°C

●●

Sterowanie automatykami i funkcjami logicznymi za pomocą 5 przyci-

Temperatura przechowywania

-25°C...+70°C

sków na ekranie.

Wilgotność względna

●●

Realizacja zintegrowanego zabezpieczenia łukoochronnego.

Wymiary

●●

Możliwość realizacji zabezpieczenia różnicowego silników, linii, transfor-

Masa

matorów i generatorów.

< 95%

8 kg

Wymiary panelu

266 x 266 x 41 mm

Wymiary jednostki centralnej

258 x 236 x 93 mm

●●

Realizacja skupionych i rozproszonych automatyk stacyjnych.

●●

Realizacja zabezpieczenia łukoochronnego z użyciem czujników błysku.

●●

Obsługa komunikacji cyfrowej zgodnej ze standardem IEC 60870-5-103,
DNP 3.0 i IEC 61850.

Stopień ochrony od strony panelu

●●

Możliwość parametryzacji i odczytu danych za pomocą oprogramowa-

Stopień ochrony jednostki centralnej

Stopnie ochrony
IP44 / IP54
IP20

nia komputerowego MegaPRO II po złączu USB (lokalnie) lub Ethernet
(łącze inżynierskie).
●●

Możliwość pomiaru temperatury szyn średniego napięcia w rozdzielnicy.

●●

megaMUZ-smart jest wyposażony w dodatkowe złącze USB do podłączenia pamięci przenośnej (pendrive).

36

www.jmtronik.pl

Funkcje

Logika programowalna

ANSI

Funkcja

Sterownik polowy megaMUZ-smart umożliwia użytkownikowi tworzenie

50/67

Zabezpieczenie zwarciowe z modułem kierunkowym

własnej logiki programowalnej z wykorzystaniem programu MegaPRO II.

51/67

Zabezpieczenie nadprądowe z modułem kierunkowym

51

Zabezpieczenie nadprądowe zależne

46/51_2

Zabezpieczenie od asymetrii

49M

Zabezpieczenie cieplne

87M

Zabezpieczenie różnicowe silnika

51LR

Zabezpieczenie od utyku wirnika

37

Zabezpieczenie podprądowe

51N

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

67N

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe

Sterowniki polowe megaMUZ-smart zapamiętują w buforze kołowym 1024

21N

Zabezpieczenie admitancyjne

zdarzeń z cechą czasu o rozdzielczości 1 ms. Jako zdarzenia traktowane są

21N/67N

Zabezpieczenie admitancyjne kierunkowe

51NT

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe dla pola TU

59N

Zabezpieczenie nadnapięciowe U0

27/27P

Zabezpieczenie podnapięciowe

umożliwia wyróżnienie zdarzeń o wysokim priorytecie. Na głównym ekranie

59/59P

Zabezpieczenie nadnapięciowe

pokazanych jest 5 ostatnich zdarzeń.

27_1

Zabezpieczenie podnapięciowe składowej zgodnej

59_1

Zabezpieczenie nadnapięciowe składowej zgodnej

59_2

Zabezpieczenie nadnapięciowe składowej przeciwnej

32/32R

Zabezpieczenie zwrotnomocowe

51C

Zabezpieczenie prądu wew. baterii kondensatorów

48

Zabezpieczenia od zbyt długiego rozruchu silnika

66

Blokady rozruchu silnika

81O

Użytkownik może zaprojektować logikę wykorzystującą:
●●

Wejścia pomiarowe, binarne, analogowe, wyjścia i diody sygnalizacyjne.

●●

Operatory logiczne AND, NAND, OR, NOR, XOR I NOT.

●●

Przerzutniki i opóźnienia czasowe.

●●

Pobudzenia i zadziałania zabezpieczeń i automatyk.

●●

Stany i blokady sterowania łączników.

●●

Zabezpieczenia technologiczne o edytowalnym opisie.

Rejestracja zdarzeń

zadziałania i pobudzenia funkcji zabezpieczeniowych, logowanie administratora, wykonanie operacji sterowniczych. Zawartość rejestratora może być
odczytywana poprzez wyświetlacz LCD na panelu przednim sterownika, lokalny port USB lub system SCADA. Zastosowanie kolorowego wyświetlacza

Rejestrator kryterialny
Rejestrator kryterialny rejestruje co 10 ms wartości skuteczne prądów fazowych,
składowej zerowej prądu, napięcia, składowej zerowej napięcia, pobudzeń i zadziałań zabezpieczeń oraz wejść i wyjść binarnych.
●●

Całkowity czas rejestracji: > 900 s.

●●

Konfigurowalna długość rejestratora 6..180 s.

Zabezpieczenia nadczęstotliwościowe

●●

Format COMTRADE.

81U

Zabezpieczenia podczęstotliwościowe

Wyzwolenie rejestratora:

81R

Zabezpieczenia częstotliwościowe dynamiczne

30/74

Detekcja uszkodzenia obwodów napięciowych

30/74

Detekcja uszkodzenia obwodów prądowych

●●

Wzrost prądu fazowego powyżej progu.

●●

Wzrost prądu I0 lub napięcia U0 powyżej progu.

●●

Z dowolnego sygnału logiki użytkownika.

50B

Automatyka zabezpieczenia szyn

50BF

Automatyka lokalnej rezerwy wyłącznikowej

26

Zabezpieczenia termiczne

63

Zabezpieczenia gaz.-przepł.

62

Zabezpieczenia binarne

49RTD

Zabezpieczenia termiczne RTD

83

Układ wykonawczy automatyki SZR

●●

Całkowity czas rejestracji: > 200 s.

79

Automatyka samoczynnego ponownego załączania

●●

Konfigurowalna długość pojedynczej rejestracji 3,5...20 s.

81

Automatyka samoczynnego częstotliwościowego odciążania

●●

Format COMTRADE.

79/81

Samoczynne ponowne załączenie po SCO

90B

Automatyka załączania baterii kondensatorów

41N

Automatyka wymuszania składowej czynnej

79NT

Automatyka SPZ dla pola TU

78V

Zabezpieczenie przed pracą wyspową

25

Automatyka synchrocheck

AFD/27

Zabezpieczenie łukoochronne

SOTF
TCM

Rejestracja zakłóceń
Rejestrator zakłóceń rejestruje z częstotliwością próbkowania 1,6 kHz
wartości skuteczne prądów fazowych, składowej zerowej prądu, napięcia,
składowej zerowej napięcia, pobudzeń i zadziałań zabezpieczeń oraz wejść
i wyjść binarnych.

Wyzwolenie rejestratora:
●●

Pobudzenie wybranych zabezpieczeń.

●●

Zamknięcie wyłącznika.

●●

Z dowolnego sygnału logiki użytkownika.

Przyśpieszone działanie zabezpieczeń po załączeniu na
zwarcie
Kontrola ciągłości obwodów wyłączających i załączających

DFR

Rejestrator zakłóceń

DDR

Rejestrator kryterialny

HIZ

Funkcje poprawiające detekcję zwarć wysokoimpedancyjnych

PQM

Rejestrator jakości energii

SER

Rejestrator zdarzeń
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megaMUZ-2
Aparatura ZABEZPIECZENIOWA

Uniwersalny sterownik polowy

Parametry techniczne
Zasilanie
110 V / 220 V

Napięcie pomocnicze DC

24 V

Napięcie pomocnicze AC

110 V / 230 V

Maksymalny pobór mocy – jednostka centralna

40 W

Maksymalny pobór mocy – panel

10 W

Obwody pomiarowe prądowe
Prąd znamionowy

1A/5A

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Zakres pomiaru prądów fazowych

0,1...150 A

Zakres pomiaru prądu I0

0,001...5 A

Zakres pomiary prądu I0 w polu TU

0,1...10 A

Obciążalność trwała obwodów pomiaru

20 A

prądów fazowych
Obciążalność 1-sekundowa obwodów pomiaru

500 A

prądów fazowych
Obciążalność dynamiczna obwodów pomiaru

1250 A

prądów fazowych
Obwody napięciowe pomiarowe

Przeznaczenie
megaMUZ-2 jest uniwersalnym sterownikiem polowym realizującym funkcje
zabezpieczeniowe, pomiarowe, sterownicze, komunikacyjne, rejestracyjne
i logiki programowalnej. Sterownik polowy przeznaczony jest do stosowania
w polach rozdzielczych SN zasilających silniki, linie, transformatory, generatory, baterie kondensatorów itp. megaMUZ-2 umożliwia realizację specjalizowa-

100/√3 V

Napięcie znamionowe

100 V

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Zakres pomiaru napięć fazowych i U0

2...120 V

Obciążalność trwała obwodów pomiaru nap.

120 V

Podstawowe parametry zabezpieczeń
Współczynnik powrotu zab. nadmiarowych

nych funkcji zabezpieczeniowych transformatorów i generatorów.

Współczynnik powrotu zab. niedomiarowych

megaMUZ-2 współpracuje z oprogramowaniem inżynierskim MegaPRO II.

Czas własny

> 0,97
< 1,03
40 ms

Czas powrotu

Cechy funkcjonalne
●●

100 ms

Obwody wejść binarnych
Napięcie znamionowe AC/DC

110 V / 220 V

Uniwersalny program zawierający w sobie wszystkie rodzaje zabezpie-

Maksymalny pobór prądu przy U = Un

czeń, automatyk i schematów synoptycznych do samodzielnej parame-

Obwody wyjść binarnych 1…3 – sterowanie wyłącznikiem

5 mA

tryzacji.

Dopuszczalne napięcie przy rozwartych stykach

●●

Wyświetlacz kolorowy LCD o przekątnej 5,7”.

Zamykanie obwodu przy 220 V DC

●●

Nowoczesny interfejs graficzny.

Otwieranie obwodu przy 220 V DC (L/R = 0)

0,4 A

●●

Możliwość wizualizacji stanu i sterowania 10 łącznikami

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

0,3 A

z uwzględnieniem blokad.

5A

Obwody wyjść binarnych 4…24 – styki przekaźników

●●

Budowa z dwóch modułów: panel operatorski i jednostka centralna.

●●

16 swobodnie konfigurowalnych dwukolorowych diod sygnalizacyjnych.

●●

Rejestracja zdarzeń.

Obciążalność długotrwała

Podwójny rejestrator zakłóceń: rejestrator przebiegów chwilowych

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

●●

AC 230 V / DC 300 V

Dopuszczalne napięcie przy rozwartych stykach

AC 230 V / DC 300 V
5A
0,1 A

i rejestrator kryterialny (wartość skuteczna).

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

Rejestrator profilu mocy i jakości energii.

Warunki środowiskowe

●●

Obsługa do 48 wejść i do 32 wyjść binarnych.

●●

Kluczowanie wtyczek wejść/wyjść binarnych uniemożliwiające ich

Temperatura pracy

-10°C...+60°C

Temperatura przechowywania

-25°C...+70°C

●●

błędne połączenie.

Wilgotność względna

●●

Możliwość wymiany baterii bez konieczności zdejmowania obudowy.

●●

Sterowanie automatykami i funkcjami logicznymi za pomocą 4 przyci-

Wymiary

2A

< 95%

sków na ekranie.

Masa

●●

Realizacja zintegrowanego zabezpieczenia łukoochronnego.

Wymiary panelu

266 x 266 x 41 mm

●●

Możliwość realizacji zabezpieczenia różnicowego silników, linii, transfor-

Wymiary jednostki centralnej

258 x 236 x 93 mm

matorów i generatorów.
●●

Realizacja skupionych i rozproszonych automatyk stacyjnych.

●●

Realizacja zabezpieczenia łukoochronnego z użyciem czujników błysku.

●●

Obsługa komunikacji cyfrowej zgodnej ze standardem IEC 60870-5-103,

8 kg

Stopnie ochrony
Stopień ochrony od strony panelu
Stopień ochrony jednostki centralnej

IP44 / IP54
IP20

DNP 3.0 i IEC 61850.
●●

Możliwość parametryzacji i odczytu danych za pomocą oprogramowania komputerowego MegaPRO II po złączu USB (lokalnie) lub Ethernet
(łącze inżynierskie).

●●

Możliwość pomiaru temperatury szyn średniego napięcia w rozdzielnicy.
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Funkcje

Wykonania specjalne

ANSI

Funkcja

50/67

Zabezpieczenie zwarciowe z modułem kierunkowym

51/67

Zabezpieczenie nadprądowe z modułem kierunkowym

51

Zabezpieczenie nadprądowe zależne

46/51_2

Zabezpieczenie od asymetrii

49M

Zabezpieczenie cieplne

87M

Zabezpieczenie różnicowe silnika

51LR

Zabezpieczenie od utyku wirnika

37

Zabezpieczenie podprądowe

51N

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

67N

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe

21N

Zabezpieczenie admitancyjne

21N/67N

Zabezpieczenie admitancyjne kierunkowe

51NT

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe dla pola TU

59N

Zabezpieczenie nadnapięciowe U0

27/27P

Zabezpieczenie podnapięciowe

59/59P

Zabezpieczenie nadnapięciowe

27_1

Zabezpieczenie podnapięciowe składowej zgodnej

59_1

Zabezpieczenie nadnapięciowe składowej zgodnej

59_2

Zabezpieczenie nadnapięciowe składowej przeciwnej

32/32R

Zabezpieczenie zwrotnomocowe

51C

Zabezpieczenie prądu wew. baterii kondensatorów

48

Zabezpieczenia od zbyt długiego rozruchu silnika

66

Blokady rozruchu silnika

81O

Zabezpieczenia nadczęstotliwościowe

81U

Zabezpieczenia podczęstotliwościowe

81R

Zabezpieczenia częstotliwościowe dynamiczne

30/74

Detekcja uszkodzenia obwodów napięciowych

30/74

Detekcja uszkodzenia obwodów prądowych

50B

Automatyka zabezpieczenia szyn

50BF

Automatyka lokalnej rezerwy wyłącznikowej

26

Zabezpieczenia termiczne

63

Zabezpieczenia gaz.-przepł.

62

Zabezpieczenia binarne

49RTD

Zabezpieczenia termiczne RTD

83

Układ wykonawczy automatyki SZR

79

Automatyka samoczynnego ponownego załączania

81

Automatyka samoczynnego częstotliwościowego odciążania

79/81

Samoczynne ponowne załączenie po SCO

90B

Automatyka załączania baterii kondensatorów

41N

Automatyka wymuszania składowej czynnej

79NT

Automatyka SPZ dla pola TU

78V

Zabezpieczenie przed pracą wyspową

25

Automatyka synchrocheck

AFD/27

Zabezpieczenie łukoochronne

SOTF

Przyśpieszone działanie zabezpieczeń po załączeniu na zwarcie

TCM

Kontrola ciągłości obwodów wyłączających i załączających

DFR

Rejestrator zakłóceń

DDR

Rejestrator kryterialny

HIZ

Funkcje poprawiające detekcję zwarć wysokoimpedancyjnych

PQM

Rejestrator jakości energii

SER

Rejestrator zdarzeń
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megaMUZ-2 różnicowe linii
megaMUZ-2 może być wykonany w wersji posiadającej dodatkowo zabezpieczenie różnicowe stabilizowane wzdłużne linii (LRR). Zabezpieczenie to pozwala na wykrywanie wszystkich zwarć międzyfazowych i doziemnych w obrębie
zabezpieczanego odcinka linii elektroenergetycznej. Na obu końcach zabezpieczanej linii znajdują się przekładniki prądowe połączone z dwoma sterownikami megaMUZ-2 LRR (półkompletami).
Wartości prądów w poszczególnych momentach przesyłane są pomiędzy
sterownikami polowymi za pomocą złącza światłowodowego. W przypadku
wykrycia różnicy prądów na początku i końcu linii, w przynajmniej jednej fazie,
następuje zadziałanie zabezpieczeń i otwarcie wyłączników na obu końcach
linii.

megaMUZ-2 różnicowe transformatora
megaMUZ-2 może być wykonany w wersji z zabezpieczeniem różnicowym
transformatora (TRR). Zabezpieczenie to pozwala na ochronę transformatora (i innych urządzeń aparatów pomiędzy przekładnikami prądowymi strony
górnej i dolnej transformatora) przed skutkami zwarć doziemnych i międzyfazowych.
Zabezpieczenie różnicowe posiada charakterystykę stabilizowaną, co pozwala
na odstrojenie się od zwarć zewnętrznych. Możliwe jest aktywowanie blokady od przekroczenia progu 2 i 5 harmonicznej prądu. Dalsze zwiększenie selektywności możliwe jest za pomocą eliminacji składowej zerowej w prądach
strony górnej i aktywowanie strefy zwarć zewnętrznych.
megaMUZ-2 TRR z zabezpieczeniem różnicowym transformatora pozwala na
zabezpieczenie 2- i 3- uzwojeniowych transformatorów. Możliwe jest wprowadzenie przesunięcia godzinowego między uzwojeniami i sposobu skojarzenia
uzwojeń.

megaMUZ-2 różnicowe generatora
megaMUZ-2 może być wykonany w wersji realizującej specjalizowane
zabezpieczenia generatora synchronicznego (GRR), m. in.:
●●
Różnicowe stabilizowane.
●●
Nadprądowe zależne od napięcia.
●●
Podimpedancyjne.
●●
Od przewzbudzenia U/f>.
●●
Od zaniku wzbudzenia.
●●
Od załączenia niewzbudzonego generatora.

megaMUZ-2 synchrocheck
megaMUZ-2 może być wykonany w wersji posiadającej dodatkowo automatykę synchronicznego załączania tzw. synchrocheck. Automatyka ta pozwala na
dodatkowe sprawdzenie warunków obecności i synchronizacji napięcia na odpływie względem szyn przed wysterowaniem wyłącznika na zamknij. Sterownik może również w nastawionym czasie oczekiwać na synchronizację napięć
i zamknąć wyłącznik w momencie zsynchronizowania napięć. Synchronizacja
tych napięć ustalona jest na podstawie różnicy wartości napięć, częstotliwości
i kąta pomiędzy napięciami po obydwu stronach wyłącznika.
megaMUZ-2 z automatyką synchrocheck posiada wszystkie pozostałe funkcje,
zabezpieczenia i automatyki jak w standardowym wykonaniu tego sterownika
polowego
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multiMUZ-3
Aparatura ZABEZPIECZENIOWA

Sterownik polowy

Przeznaczenie
Sterownik polowy multiMUZ-3 jest nowej generacji cyfrowym zespołem elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, łączącym w sobie funkcje
pomiarowe, zabezpieczeniowe, sterownicze i rejestracyjne. Sterowniki polowe
multiMUZ-3 realizują dodatkowo funkcje lokalnych i rozproszonych automatyk
stacyjnych, logiki blokad łączeniowych oraz logiki programowalnej. Posiadają
możliwość zaprogramowania 4-ech zestawów parametrów oraz zdalnej ich
zmiany. Terminal umożliwia obsługę min. w zakresie zmiany nastaw, sygnalizacji i programowania przekaźników, określenia stanów wejść i wyjść, przeglądania zdarzeń i zakłóceń, lokalnie poprzez wyświetlacz, zdalnie przez system
SCADA, lub komputer przenośny notebook.

Funkcje
ANSI

Funkcja

50/67

Zabezpieczenie zwarciowe z modułem kierunkowym

51/67

Zabezpieczenie nadprądowe z modułem kierunkowym

51

Zabezpieczenie nadprądowe zależne

46/51_2

Zabezpieczenie od asymetrii

49M

Zabezpieczenie cieplne

87M

Zabezpieczenie różnicowe silnika

51LR

Zabezpieczenie od utyku wirnika

37

Zabezpieczenie podprądowe

51N

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

67N

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe
Zabezpieczenie admitancyjne

21N/67N

Zabezpieczenie admitancyjne kierunkowe

59N

Zabezpieczenie nadnapięciowe U0

27/27P

Zabezpieczenie podnapięciowe

59/59P

Zabezpieczenie nadnapięciowe

●●

Wyświetlacz LCD o przekątnej 5,3”.

27_1

Zabezpieczenie podnapięciowe składowej zgodnej

●●

Możliwość sterowania i wizualizacji stanu 5 łączników.

59_1

Zabezpieczenie nadnapięciowe składowej zgodnej

●●

Budowa modułowa: panel operatorski i jednostka centralna.

59_2

Zabezpieczenie nadnapięciowe składowej przeciwnej

●●

11 swobodnie konfigurowalnych diod sygnalizacyjnych.

51C

Zabezpieczenie prądu wew. baterii kondensatorów

●●

Jeden, uniwersalny program zawierający w sobie wszystkie rodzaje
zabezpieczeń, automatyk i schematów synoptycznych do samodzielnej
parametryzacji funkcjonalnej sterownika polowego.

●●

Rejestracja 500 ostatnich zdarzeń.

●●

Podwójny rejestrator zakłóceń: rejestrator przebiegów chwilowych i rejes-

48

Zabezpieczenia od zbyt długiego rozruchu silnika

81O

Zabezpieczenia nadczęstotliwościowe

●●

Pomiar wart. skutecznej i pierwszej harmonicznej prądu

81U

Zabezpieczenia podczęstotliwościowe

●●

Blokada zab. zwarciowych od drugiej harmonicznej.

81R

Zabezpieczenia częstotliwościowe dynamiczne

●●

Obsługa 16 wej. i 16 wyj. binarnych w wersji podstawowej

26

Zabezpieczenia termiczne

●●

Możliwość zwiększenia ilości wejść binarnych do 32.

63

Zabezpieczenia gazowo-przepływowe

●●

Współpraca z nadrzędnymi systemami nadzoru.

49RTD

Zabezpieczenia termiczne RTD

●●

Kluczowanie wtyczek wejść/wyjść binarnych uniemożliwiające ich błędne

AFD/27

Zabezpieczenie łukowe

66

Blokady rozruchu silnika

79

Automatyka samoczynnego ponownego załączania

50BF

Automatyka lokalnej rezerwy wyłącznikowej

50B

Automatyka zabezpieczenia szyn

81

Automatyka samoczynnego częstotliwościowego odciążania

41N

Automatyka wymuszania składowej czynnej

SOTF

Przyśpieszone działanie zabezpieczeń po załączeniu na zwarcie

iem jako łącze inżynierskie m.in USB, Ethernet(ModBUS, TCP). Opcjonalne

90B

Automatyka załączania baterii kondensatorów

dwa porty: COM1, COM2 dla kart rozszerzeń: RS 485, OPTO, ETHERNET,

UPZ

Automatyka układu uziemiającego punkt zerowy sieci

SZR

40

Cechy funkcjonalne

21N

Samoczynne Załączenie Rezerwy

trator kryterialny (wartość skuteczna).

połączenie.
●●

Obsługa oraz parametryzacja urządzenia za pomocą oprogramowania
użytkownika typu MegaPRO II.

●●

Sterowanie jest możliwe zdalnie i lokalnie 5 łącznikami, co jest wizualizowane na ekranie sterownika polowego.

●●

Zabezpieczenie przed zwarciami łukowymi - pozwala na użycie dodatkowe
kryterium wykrywania zwarć łukowych oraz bardzo szybkie ich wyłączanie(
< 10 ms).

●●

Komunikcja z systemem nadzoru stacji, dyspozytorskim z wykoryzstan-

ProfiBUS, CanBUS.
●●

Obsługiwane protokoły komunikacyjne: IEC 60870-5-103, IEC 61850,
DNP 3.0, ModBUS, ProfiBUS, CanBUS.
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Wykonania specjalne

Parametry techniczne

multiMUZ-3 synchrocheck

Zasilanie

multiMUZ-3 może być wykonany w wersji posiadającej dodatkowo automaty-

Napięcie pomocnicze DC

110 V / 220 V
24 V

kę synchronicznego załączania tzw. synchrocheck. Automatyka ta pozwala na
realizację dodatkowej logiki zamykania wyłącznika w zależności od obecności

Napięcie pomocnicze AC

i stopnia synchronizacji napięcia na szynach i na odpływie.

Maksymalny pobór mocy – jednostka centralna

110 V / 230 V
40 W

Maksymalny pobór mocy – panel

multiMUZ-3 różnicowe silnika

10 W

Obwody pomiarowe prądowe

multiMUZ-3 może być wyposażony w zabezpieczenie różnicowe silnika. Chroni

Prąd znamionowy

ono przed skutkami zwarć doziemnych i międzyfazowych wewnątrz silnika i na

Częstotliwość znamionowa

jego wyprowadzeniach.

Zakres pomiaru prądów fazowych

1A/5A
50 Hz
0,1...150 A

Zakres pomiaru prądu I0

0,001...5 A

Zakres pomiary prądu I0 w polu TU

multiMUZ-3 SZR

0,1...10 A

Obciążalność trwała obwodów pomiaru

Zabezpieczenie multiMUZ-3 SZR jest cyfrowym sterownikiem polowym

prądów fazowych

pełniącym funkcję sterownika automatyki samoczynnego załączania rezerwy

Obciążalność 1-sekundowa obwodów pomiaru

z zachowaniem dodatkowych funkcji. parametrów automatyki SZR

prądów fazowych

Logika programowalna

Obciążalność dynamiczna obwodów pomiaru

20 A
500 A
1250 A

prądów fazowych
Sterownik polowy multiMUZ-3 umożliwia użytkownikowi tworzenie własnej
logiki programowalnej w oparciu o wewnętrzny sterownik PLC. Dokładna
liczba wejść i wyjść zależna jest od ilości zainstalowanych kart. Korzystając
z oprogramowania użytkownik może zaprojektować własną logikę m.in.
operatory logiczne, wyzwalacze pomiarowe, człony czasowe TIMER,

po-

budzenia wejść i wyjść, wejścia pomiarowe (binarne, analogowe), wyjścia

Obwody napięciowe pomiarowe
100/√3 V

Napięcie znamionowe prądowe

100 V

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Zakres pomiaru napięć fazowych i U0

przekaźnikowe, diody sygnalizacyjne, pobudzenia i zadziałania zabezpieczeń

Obciążalność trwała obwodów pomiaru nap.

i automatyk.

Podstawowe parametry zabezpieczeń

2...120 V
120 V

Współczynnik powrotu zab. nadmiarowych

> 0,97

Współczynnik powrotu zab.niedomiarowych
0ms

Wył. awaryjne z przycisku
Działanie: Otwarcie z blokadą

100ms

BLK_ZAM_Ł1

WE12

WE16

TECH

Ł2_ZAM

TMP1

S

Napięcie znamionowe AC/DC

KAS

R

Bramka AND

Q

110 V / 220 V

Maksymalny pobór prądu przy U = Un

5 mA

Obwody wyjść binarnych 1…3 – sterowanie wyłącznikiem
Dopuszczalne napięcie przy rozwartych stykach

TMP1

Ł3_OTW

100 ms

Obwody wejść binarnych

Czas zwłoki: 0ms
Zabezp. technologiczne

Ł1_OTW

40 ms

Czas powrotu

4
Timer

< 1,03

Czas własny

TMP11

1
Przerzutnik

Rejestracja

Zamykanie obwodu przy 220 V DC

0,4 A

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

0,3 A

Obwody wyjść binarnych 4…24 – styki przekaźników

Obciążalność długotrwała

Rejestrator zakłóceń rejestruje z częstotliwością próbkowania 1,6 kHz

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

wartości skuteczne prądów fazowych, składowej zerowej prądu, napięcia,

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

składowej zerowej napięcia, pobudzeń i zadziałań zabezpieczeń oraz wejść
i wyjść binarnych.

Rejestracja zdarzeń
Sterowniki polowe multiMUZ-3 zapamiętują w rejestrze kołowym 500
zdarzeń. W rejestratorze kołowym najstarsze zdarzenie zastępowane
jest najnowszym. Zawartość rejestratora może być odczytywana poprzez

5A

Otwieranie obwodu przy 220 V DC (L/R = 0)

Dopuszczalne napięcie przy rozwartych stykach

Rejestracja zakłóceń

AC 230 V
DC 300 V

AC 230 V
DC 300 V
5A
0,1 A
2A

Warunki środowiskowe
Temperatura pracy

-10°C...+60°C

Temperatura przechowywania

-25°C...+70°C

Wilgotność względna

< 95%

Wymiary
Masa

8 kg

wyświetlacz LCD na panelu przednim sterownika, komputer lokalny (lap-

Wymiary panelu

266 x 266 x 41 mm

top), port USB lub Bluetooth lub poprzez system SCADA.

Wymiary jednostki centralnej

258 x 236 x 93 mm

Rejestrator kryterialny
Rejestrator kryterialny rejestruje co 10 ms wartości skuteczne prądów

Stopnie ochrony
Stopień ochrony od strony panelu
Stopień ochrony jednostki centralnej

IP44 / IP54
IP20

fazowych, składowej zerowej prądu, napięcia, składowej zerowej napięcia,
pobudzeń i zadziałań zabezpieczeń oraz wejść i wyjść binarnych.
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multiMUZ-2
Aparatura ZABEZPIECZENIOWA

Cyfrowy zespół zabezpieczeń

Przeznaczenie
multiMUZ-2

jest

wielofunkcyjnym

cyfrowym

zespołem

zabezpieczeń

integrującym funkcje zabezpieczeniowe, pomiarowe, sterowania, komunikacji oraz logiki programowalnej, przeznaczonym do stosowania w polach
rozdzielczych SN, a także do ochrony pojedynczych urządzeń np. silników,
transformatorów, baterii kondensatorów, itp. Zespół posiada wszystkie podstawowe zabezpieczenia i układy automatyki do obsługi pól średnich napięć
oraz zabezpieczenia transformatora WN/SN.

Parametry techniczne
Zasilanie
Napięcie pomocnicze DC

110 V...220 V

Maksymalny pobór mocy

25 W

Obwody pomiarowe prądów
Prąd znamionowy

1A/5A

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Zakres pomiaru prądów fazowych

0,1...150 A

Zakres pomiaru prądu I0

0,001...3A

Pobór mocy przy I = In

< 0,2 VA

Obciążalność trwała obwodu prądowego

10 A

Wytrzymałość cieplna (1s)

400 A

Wytrzymałość dynamiczna

1000 A

Obwody pomiarowe napięciowe (moduł PM)
Wartość znam. obwodów wejść napięciowych

100/√3 V

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Zakres pomiaru U0

2...120 V

Obwody wejść binarnych 1...10
Napięcie znamionowe wejść

110 V / 200 V

Maksymalny pobór prądu przy 220 V

5 mA

Obwody wyjść binarnych A, A1, B - sterowanie wyłącznikiem
Dopuszczalne napięcie na rozwartych stykach

AC 230 V / DC 300 V

Zamykanie obwodu przy 220 V DC

5A

Warunki środowiskowe
Temperatura pracy

-5°C...+40°C

Temperatura przechowywania

-25°C...+70°C

Wilgotność względna

< 80 %

Stopnie ochrony
Stopień ochrony od strony panelu

IP44

Stopień ochrony od strony jednostki centralnej

IP20

Cechy funkcjonalne
●●

Wspólna baza sprzętowa dla każdego rodzaju pola SN.

●●

Możliwość rezerwowania jednym zespołem wszystkich zabezpieczeń zabudowa-

●●

Zabezpieczenie przeciążeniowe niezależne

51

Zabezpieczenie przeciążeniowe zależne

51N

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe z blokadą U0

67N

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe

21N

Zabezpieczenie admitancyjne

21N/67N

Zabezpieczenie admitancyjne kierunkowe

50

Zabezpieczenie od zwarć wewnętrznych

32/32R

Zabezpieczenie zwrotnomocowe

59/59P

Zabezpieczenie nadnapięciowe

27/27P

Zabezpieczenie podnapięciowe

59N

Zabezpieczenie nadnapięciowe składowej zerowej
Zabezpieczenie gazowo-przepływowe
Zabezpieczenie termiczne (wej. binarne)

26

Zabezpieczenie termiczne (wej. analogowe 4...20 mA)

dów logicznych.
●●

Pomiar z przekładników prądowych i napięciowych.

●●

Intuicyjna obsługa zespołu dzięki podświetlanemu wyświetlaczowi LCD, klawia-

46/51_2

Zabezpieczenie od asymetrii obciążenia

66/48

Zabezpieczenie technologiczne rozruchu silnika

51LR

Zabezpieczenie od utyku wirnika

turze, ośmiu diodom sygnalizacyjnym w tym 4 programowalnym i 12 portom I/O,

37

Zabezpieczenie podprądowe

Licznik operacji łączeniowych ułatwiający diagnozowanie konieczności dokony-

87M

Zabezpieczenie różnicowe

79

Automatyka samoczynnego ponownego załączania

50BF

Automatyka lokalnej rezerwy wyłącznikowej

wania konserwacji bądź wymiany aparatury łączeniowej.
●●

Rozbudowany system samokontroli zwiększający bezpieczeństwo pracy.

●●

Praca w dwóch trybach: użytkownik lub administrator.

●●

Możliwość testowania wyjść oraz zabezpieczeń z wbudowanego wewnętrznego
testera.

Współpraca z systemem MUZnet, obsługa

50B
81

Możliwość rozbudowy funkcjonalnej zespołu przez zastosowanie dodatkowych
przystawek.
za pomoca oprogramowania

MegaPRO, zdalnie i lokalnie przez USB

42

51

26

Dwa niezależne banki nastaw zabezpieczeń.

●●

Zabezpieczenie zwarciowe

Możliwość dostosowania funkcji zespołu do szczególnych potrzeb użytkownika.
Programowalna logika użytkownika z intuicyjnym sposobem budowania ukła-

●●

Funkcja

50

63

●●

●●

ANSI

nych na obiekcie w ramach tej samej wersji sprzętowej.

●●

●●

Funkcje

Automatyka zabezpieczenia szyn
Automatyka samoczynnego częstotliwościowego
odciążenia

41N

Automatyka wymuszenia składowej czynnej

51A

Automatyka przyspieszonego działania zabezpieczenia

90B

Automatyczne załączenia baterii kondensatorów

Posiada rejestrator zakłóceń i rejestrator kryterialny.
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gridMUZ
Sterownik Smart Grid

Przeznaczenie
Sterownik gridMUZ pozwala na realizację szeregu funkcji zabezpieczeniowych,
pomiarowych, sterowniczych i rejestracyjnych. Urządzenie jest dedykowane
zarówno

do

sterowania

rozłącznikami

napowietrznymi

(np.

RU-V)

zainstalowanymi w głębi sieci napowietrznej jak i do stacji elektroenergetycznych
pierścieniowych

SN/nN.

Sterownik

gridMUZ

umożliwia

komunikację

z użyciem zewnętrznych modemów bezprzewodowych jak i wbudowanego
modemu 2G/3G.

Cechy funkcjonalne
●●

Realizacja zabezpieczeń sieci średniego napięcia o punkcie neutralnym
izolowanym, uziemionym przez dławik i rezystor.

●●

Pomiar napięć z dzielników rezystancyjnych.

●●

Możliwość

pomiaru

prądu

z

konwencjonalnych

przekładników

prądowych, przekładników prądowych małej mocy (LPCT) i cewek
Rogowskiego.
●●

Pomiar i realizacja niezależnych zab. dla 1 do 3 pól.

●●

Rejestrator zdarzeń i zakłóceń.

●●

Jednoczesna obsługa 64 wejść binarnych, 20 wyjść binarnych i pełnego

●●

Możliwość wymiany baterii bez konieczności zdejmowania obudowy.

●●

Obsługa komunikacji cyfrowej zgodnie ze standardem IEC 60870-5-103,

●●

Komunikacja za pomocą wbudowanego modemu komórkowego lub

pomiaru z 3 pól.

IEC 60870-5-104, DNP 3.0 i ModBUS.
zewnętrznego modemu TETRA.
●●

Szereg mechanizmów cyberbezpieczeństwa określonych w normie IEC

●●

Parametryzacja i odczyt danych z użyciem wbudowanego serwera

●●

Programowalna logika użytkownika z intuicyjnym sposobem budowa-

●●

Posiada rejestrator zdarzeń o 2000 pozycjach w buforze kołowym.

●●

Rejestrator zakłóceń o częstotliwości próbkowania 1 kHz i łącznym czasie

Zasilanie

zapisu przebiegów 200 s.

Napięcie pomocnicze DC

24 V

Maksymalny pobór mocy

< 30 W

62351.
WWW.
nia układów logicznych.

Webserwer

Parametry techniczne

Obwody pomiaru prądu

Sterownik gridMUZ umożliwia obsługę z wykorzystaniem wbudowanego
serwera WWW. Po połączeniu się ze sterownikiem za pomocą przeglądarki

Napięcie znamionowe sensorów
Prąd znamionowy przekładników

na komputerze lub urządzeniu mobilnym wymagane jest uwierzytelnienie.

Częstotliwość znamionowa

Webserwer pozwala na:

Obwody pomiaru napięcia

●●

odczyt informacji o sterowniku,

Napięcie znamionowe

●●

podgląd aktualnego stanu i pomiarów,

Częstotliwość znamionowa

●●

odczyt i zmianę wartości parametrów,

●●

podgląd i pobranie zapisów rejestratora zdarzeń i zakłóceń,

●●

odczyt i zmianę uprawnień użytkowników.

1A
50 Hz

3,25/√3 V
50 Hz

Warunki środowiskowe
Temperatura pracy

-25°C…+45°C

Temperatura przechowywania

-25°C…+60°C

Wilgotność względna

Funkcje

225 mV

< 80%

Wymiary

ANSI

Funkcja

50

Zabezpieczenie zwarciowe

51

Zabezpieczenie nadprądowe

51N

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

67N

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe

21N

Zabezpieczenie admitancyjne

21N/67N

Zabezpieczenie admitancyjne kierunkowe

Masa – obudowa 6 modułów

3 kg

Masa – obudowa 11 modułów

5 kg

Wymiary – obudowa 6 modułów

190 x 112 x 104 mm

Wymiary – obudowa 11 modułów

330 x 112 x 104 mm

Stopień ochrony

IP40

Detekcja błędnego położenia łączników
Detekcja błędu sterowania łączników
Detekcja rozbrojenia napędu wyłącznika
Detekcja braku ciągłości obwodu załączającego
i wyłączających

www.jmtronik.pl
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ecoMUZ-2
Aparatura ZABEZPIECZENIOWA

Mikroprocesorowe urządzenie zabezpieczające

Przeznaczenie
ecoMUZ-2 przeznaczony jest do ochrony przed skutkami zwarć międzyfazowych,
doziemnych i przeciążeń.
ecoMUZ-2

integruje

funkcje

zabezpieczeniowe,

pomiarowe,

zdalnego

sterowania, rejestracyjne, komunikacji oraz logiki programowalnej. Urządzenie
przeznaczone jest do stosowania w polach rozdzielczych SN.

Funkcje
ANSI

Funkcja

50

Zabezpieczenie zwarciowe

51

Zabezpieczenie przeciążeniowe niezależne

51

Zabezpieczenie przeciążeniowe zależne

49

Zabezpieczenie cieplne

50N/51N

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe z blokadą U0

67N

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe

21N

Zabezpieczenie admitancyjne

21N/67N

Zabezpieczenie admitancyjne kierunkowe

59

Zabezpieczenie nadnapięciowe

27

Zabezpieczenie podnapięciowe

59N

Zabezpieczenie nadnapięciowe składowej zerowej

46

Zabezpieczenie od asymetrii

66/48

Zabezpieczenie technologiczne rozruchu silnika

50LR

Zabezpieczenie od utyku wirnika

37

Zabezpieczenie podprądowe

62

Zabezpieczenie zewnętrzne

79

Automatyka SPZ

81

Cechy funkcjonalne
●●

Wspólna baza sprzętowa dla różnych rodzajów pól: BS-podstawowe,
TR-transformatorowe, LR-liniowe, PR-pomiarowe i SR-silnikowe.

●●

Możliwość montażu zatablicowego lub montażu natablicowego przy
użyciu opcjonalnie dostarczanego wraz z urządzeniem adaptera.

Automatyka samoczynnego częstotliwościowego odciążania

●●

Współpraca z przekładnikami klasycznymi o znamionowych prądach
wtórnych 5 A lub 1 A oraz napięciach wtórnych 57,8 V.

50B

Automatyka zabezpieczenia szyn

50BF

Automatyka lokalnej rezerwy wyłącznikowej

SOTF

Przyśpieszone działanie zabezpieczeń PDZ

●●

Realizacja pomiaru składowej prądu I0 z przekładnika Ferrantiego lub
układu Holmgreena.

●●

Intuicyjna obsługa zespołu dzięki podświetlanemu wyświetlaczowi LCD,
czytelnej klawiaturze oraz czterem diodom sygnalizacyjnym.

Parametry techniczne
Zasilanie
Napięcie pomocnicze znamionowe
Maksymalny pobór mocy

●●

Sygnalizacja stanów awaryjnych: ALARM, UPRZEDZENIE, WYŁĄCZENIE.

●●

Rozbudowany system samokontroli zwiększający bezpieczeństwo pracy.

●●

Możliwość

10 W

●●

1A/5A

●●

Częstotliwość znamionowa
Zakres pomiaru prądów fazowych
Zakres pomiaru prądu I0

50 Hz
0,1...60 A
0,001...3 A

Obwody pomiarowe napięciowe
Częstotliwość znamionowa
Zakres pomiaru U0, U1, U2, U3

Maksymalny pobór prądu przy U = 220V

50 Hz
2...120 V

100 V / 220 V
5 mA

Obwody wyjść binarnych
Dopuszczalne napięcie przy rozwartych stykach
Obciążenie trwałe

tylko

w

trybie

administratora

Programowalna logika użytkownika z intuicyjnym sposobem budowania

230 V AC / 300 V DC

Możliwość testowania wyjść oraz zabezpieczeń z wbudowanego
wewnętrznego testera.

●●

Funkcja

POMOC

ułatwiająca

konfigurację

oraz

parametryzację

urządzenia.
●●

Rejestrator

99

zdarzeń

m.in.

zmiany

stanu

wejść,

zadziałania

zabezpieczeń.
●●

Rejestrator

kryterialny

wartości

mierzonych

oraz

stanów

pracy

urządzenia z rejestracją sygnałów binarnych i analogowych w plikach

Obwody wejść binarnych
Napięcie znamionowe AC/DC

parametrów

układów logicznych.

Obwody pomiarowe prądów
Prąd znamionowy In

zmiany

zabezpieczonego hasłem dostępu.

110...230 V

w standardzie COMTRADE.
●●

Komunikacja zdalna pozwala na współpracę z systemem SCADA
poprzez łącze RS-485.

●●

Port USB do komunikacji lokalnej za pomocą oprogramowania EcoPRO
oraz COMTRADE Viewer.

5A

Warunki środowiskowe
Temperatura pracy
Wilgotność względna

-5°C...+60°C
< 95%

Masa i wymiary
Masa
Wymiary urządzenia
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3 kg
192 x 291 x 65 mm

www.jmtronik.pl

ecoMUZ-2G

Autonomiczne mikroprocesorowe urządzenie zabezpieczające

Przeznaczenie
ecoMUZ-2G

przeznaczony

jest

do

ochrony

przed

skutkami

zwarć

międzyfazowych, doziemnych i przeciążeń w sieciach średniego napięcia.
Urządzenie realizuje eliminacyjną automatykę zabezpieczeniową.
ecoMUZ-2G

integruje

funkcje

zabezpieczeniowe,

pomiarowe,

zdalnego

sterowania, rejestracyjne, komunikacji oraz logiki programowalnej. Urządzenie
przeznaczone jest do stosowania w polach rozdzielczych SN do ochrony
urządzeń np. silników, transformatorów, linii napowietrznych, linii kablowych.

Funkcje
ANSI

Funkcja

50

Zabezpieczenie zwarciowe

51

Zabezpieczenie przeciążeniowe niezależne

51

Zabezpieczenie przeciążeniowe zależne

49

Zabezpieczenie cieplne

46

Zabezpieczenie od asymetrii obciążenia

50LR

Zabezpieczenie od utyku wirnika

37

Zabezpieczenie podprądowe

48/66/86

Zabezpieczenie rozruchu

50N/51N

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

Cechy funkcjonalne

67N

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe

59N

Zabezpieczenie nadnapięciowe składowej zerowej

21N

Zabezpieczenie admitancyjne

21N/67N

Zabezpieczenie admitancyjne kierunkowe

62

Zabezpieczenie technologiczne

50B

Automatyka zabezpieczenia szyn

50BF

Automatyka lokalnej rezerwy wyłącznikowej

SOTF

Przyśpieszone działanie zabezpieczeń

●●

Podstawowe funkcjonalności są wspólne zarówna dla ecoMUZ-2G jak
i ecoMUZ-2.

●●

Po zaniku napięcia pomocniczego zasilany jest energią pobieraną
z obwodów pomiarowych przekładników prądowych.

●●

Konstrukcja urządzenia zapewnia prawidłowe działanie wszystkich
funkcji przekaźnika.

●●

Wbudowany wewnątrz urądzenia zasobnik pojemnościowy umożliwia wyłączenie cewek napięciowych wyłączników.

Parametry techniczne

●●

napięcia pomocniczego.

Zasilanie
Napięcie pomocnicze znamionowe
Maksymalny pobór mocy

110...230 V
10 W

Obwody pomiarowe prądów
Prąd znamionowy In
Częstotliwość znamionowa
Zakres pomiaru prądów fazowych
Zakres pomiaru prądu I0

Wskaźniki magnetyczne, których stan podtrzymywany jest po zaniku

5A

●●

Funkcja blokowania wyjść powoduje zapamiętanie stanu wyjścia po
zaniku napięcia zasilana.

●●

W przypadku pracy zabezpieczenia bez napięcia pomocniczego należy zastosować przystawkę PN.

50 Hz
0,1...60 A
0,001...3 A

Zasilanie przekaźnika

Obwody pomiarowe napięciowe
Częstotliwość znamionowa
Zakres pomiaru U0, U1, U2, U3

50 Hz
2...120 V

Obwody wejść binarnych
Napięcie znamionowe AC/DC
Maksymalny pobór prądu przy U = 220V

Obciążenie trwałe

pobieraną z obwodów pomiarowych przekładników prądowych. Takie
rozwiązanie zapewnia działanie wszystkich funkcji przekaźnika. Dzięki
wbudowanemu wewnątrz urządzenia zasobnika pojemnościowego istnieje

100 V / 220 V
5 mA

możliwość wygenerowania impulsu do wyłączenia cewek napięciowych
wyłączników.
W przypadku pracy zabezpieczenia bez napięcia pomocniczego należy

Obwody wyjść binarnych
Dopuszczalne napięcie przy rozwartych stykach

Po zaniku napięcia pomocniczego ecoMUZ-2G zasilany jest energią

230 V AC / 300 V DC

dodatkowo zastosować przystawkę PN.

5A

Warunki środowiskowe
Temperatura pracy
Wilgotność względna

-5°C...+60°C
< 95%

Masa i wymiary
Masa
Wymiary urządzenia

www.jmtronik.pl

3 kg
192 x 291 x 69 mm
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miniMUZ-SR
Aparatura ZABEZPIECZENIOWA

Cyfrowe zabezpieczenie silników niskiego napięcia

Przeznaczenie
Zabezpieczenie miniMUZ-SR chroni silnik niskiego napięcia przed zakłóceniami
elektrycznymi jakie mogą wystąpić w trakcie jego eksploatacji. miniMUZ-SR nie
potrzebuje do poprawnej pracy zewnętrznych przekładników prądowych, gdyż
elementy te są zintegrowane wewnątrz obudowy. Przewody zasilające silnik
przewlekane są przez otwory umieszczone na ściankach bocznych przekaźnika,
co zapewnia galwaniczne oddzielenie obwodów zasilania silnika od układów
automatyki zabezpieczeniowej, dzięki czemu minimalizacji uległy wymiary całego
systemu zabezpieczeniowego.

Cechy funkcjonalne
●●

Rejestracja zdarzeń (ostatnie zadziałanie zabezpieczenia dostępne również

●●

Prosta obsługa dzięki zastosowaniu dużego czytelnego wyświetlacza

po zaniku napięcia zasilania).
OLED pokazującego:
●●

Wartości prądów fazowych.

●●

Przyczynę zadziałania zabezpieczenia.

●●

Aktualne nastawy zabezpieczenia.

●●

Sygnalizacja pobudzenia zabezpieczenia.

●●

Szybkie i proste programowanie nastaw.

●●

Diody LED informujące o przyczynie działania.

Funkcje

●●

Dostęp do nastaw za pomocą hasła.

ANSI

Funkcja

●●

2 programowalne przekaźniki wyjściowe z jednym stykiem przełącznym.

50/51

Zabezpieczenie zwarciowe

●●

2 programowalne wejścia pozwalające na zdalne blokowanie zabezpieczeń.

●●

Możliwość realizacji urządzenia z wyjściem komunikacyjnym RS-485 w pro-

49M

Zabezpieczenie przeciążeniowe (charakterystyka zależna)

tokole ModBUS.
●●

Podłączenie przewodów zasilających silnika przez przekładniki wewnętrzne
znajdujące się w obudowie zabezpieczenia, eliminuje dodatkowe koszty
przekładników prądowych oraz zapewnia wysoką dokładność pomiaru.

●●

Podłączenie przewodów sterowniczych za pomocą wtyku wielopinowego.

●●

Montaż na szynie DIN 35 mm.

46

Zabezpieczenie przed asymetrią prądów fazowych

37

Zabezpieczenie prądowe przed pracą silnika niedociążonego

8
-

Zabezpieczenie termiczne chroniące od nadmiernej
temperatury silnika PTC
Zabezpieczenie zewnętrzne I i II

Parametry techniczne
Opis parametru
Dokładność pomiaru

Wartość
5% ±1 cyfra
4 charakterystyki pracy:

Zabezpieczenie przeciążeniowe

łagodna, normalna, stroma i b. stroma
Czas stygnięcia tst = 1...200 s, ktI> = 0,1..90

Zabezpieczenie zwarciowe
Zabezpieczenia od asymetrii obciążenia
Zabezpieczenie podprądowe
Czas własny

kI>> = 1,2...10 Ib
tI>> = 0...9,99 s
kasy = 0,3...1,0 Ib
tasy = 0,0...20,0 s
kI< = 0,2...0,9 x Ib
ktI< = 1...600 s
< 50 ms

Wejście termiczne PTC:
- rezystancja w stanie nieaktywnym
- rezystancja powodująca zadziałanie
- rezystancja powrotu
Pomocnicze napięcie zasilania
Tolerancja napięcia zasilania
Pobór mocy
Zdolność łączeniowa:
- załącz / trwale
- wyłącz
Temperatura pracy
Wymiary
Średnica otworów toru prądowego
Zakres nastawy prądu bazowego Ib

46

1500 Ω
4000...4200 Ω
2100...2300 Ω
90...230 V AC/DC
0,8...1,1 UAUX
ok. 3,5 VA
8A/8A
5 A (230 V AC, cos φ =0,4)
0,1 A (230 V DC, L/R=40 ms)
-20°C...+45°C
100 x 84 x 101 mm
9 mm
2,5...5,5 A
Izn: 25...6300
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miniMUZ-RT

Cyfrowe zabezpieczenie nadprądowe

Przeznaczenie
Cyfrowe zabezpieczenie nadprądowe typu miniMUZ-RT przeznaczone jest do
wykrywania zwarć wielkoprądowych w sieciach średniego i niskiego napięcia.
Przekaźnik może pracować w układach jedno, dwu i trójfazowych. Cechą
charakterystyczną urządzenia są małe gabaryty oraz atrakcyjna cena. Przekaźnik
opcjonalnie posiada osłonę z pleksiglasu, która pozwala na plombowanie płyty
czołowej uniemożliwiając zmianę nastaw. Istnieje również możliwość współpracy
z modułem zasilania autonomicznego, dzięki czemu miniMUZ-RT nie wymaga
zasilania pomocniczego i może pobierać energię z przekładników prądowych.

Cechy funkcjonalne
●●

Rejestracja zdarzeń (ostatnie zadziałanie zabezpieczenia dostępne również
po zaniku napięcia zasilania).

●●

Prosta obsługa dzięki zastosowaniu dużego czytelnego wyświetlacza
OLED pokazującego:
●●

Mierzone wartości I1, I2, I3.

●●

Przyczynę zadziałania zabezpieczenia.

●●

Aktualne nastawy zabezpieczenia.

●●

Sygnalizacje pobudzenia zabezpieczenia.

Funkcje

●●

Szybkie i proste programowanie nastaw.

●●

Diody LED informujące o przyczynie działania.

●●

Połączenie obwodów sterowniczych za pomocą wtyku wielopinowego.

ANSI

Funkcja

●●

Dostęp do nastaw za pomocą hasła.

50/51

Zabezpieczenie zwarciowe

●●

Programowalne 4 wejścia pozwalające na zdalne blokowanie zabezpieczeń,

50/51

Zabezpieczenie przeciążeniowe niezależne

zdalne kasowanie, otwarcie wyłącznika.

51

Zabezpieczenie przeciążeniowe zależne I

●●

3 przekaźniki wyjściowe (2 programowalne).

-

Zabezpieczenie zewnętrzne I i II

●●

Możliwość realizacji urządzenia z wyjściem komunikacyjnym RS-485 w pro-

●●

Rejestracja wartości prądu powodującej wyłączenie.

●●

Montaż na szynie DIN 35 mm.

tokole ModBUS.

Parametry techniczne
Opis parametru
Prąd znamionowy
Zabezpieczenie zwarciowe
Zabezpieczenie przeciążeniowe niezależne

Wartość
Izn = 5...2000 A
Ib = 2...5,5 A
kI>> = 1,2...10 In
tI>> = 0...9,99 s
kI>N = 1,2...10 In
tI>N = 0...9,99 s
4 charakterystyki pracy:

Zabezpieczenie przeciążeniowe zależne

łagodna, normalna, stroma i b. stroma
Czas stygnięcia tst = 1...200 s, ktI> = 0,1...90

Czas własny zabezpieczenia

30...40 ms

Zasilanie
- napięcie pomocnicze
- częstotliwość
Tolerancja napięcia zasilania
Pobór mocy
Zdolność łączeniowa:
- załącz / trwale
- wyłącz
Temperatura pracy
Wymiary

90...230 V AC/DC
50 Hz
0,8...1,1 U
ok. 3,5 VA
8A/8A
5 A (230V AC, cos φ=0,4)
0,1 A (230 V DC, L/R=40 ms)
-20°C...+45°C
100 x 84 x 101 mm

Średnica otworów toru prądowego

9 mm

Wilgotność względna

< 80%

Masa
Wytrzymałość elektryczna izolacji
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0,4 kg
Napięcie przemienne 2 kV, 50 Hz, 60 s
Napięcie udarowe 5 kV, 1.2/50 μs
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miniMUZ-RG
Aparatura ZABEZPIECZENIOWA

Cyfrowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe

Przeznaczenie
Cyfrowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe typu miniMUZ-RG przeznaczone
jest do wykrywania zwarć doziemnych w sieciach średniego napięcia z
kompensowanym prądem ziemnozwarciowym, izolowanym lub uziemionym
punktem neutralnym oraz w sieciach niskiego napięcia. Cechą charakterystyczną
urządzenia są małe gabaryty oraz atrakcyjna cena. Przekaźnik opcjonalnie
posiada osłonę z pleksiglasu, która pozwala na plombowanie płyty czołowej
uniemożliwiając zmianę nastaw. Istnieje również możliwość współpracy z
modułem zasilania autonomicznego, dzięki czemu miniMUZ-RG nie wymaga
zasilania pomocniczego i może pobierać energię z przekładników prądowych.

Cechy funkcjonalne
●●

Rejestracja zdarzeń (ostatnie zadziałanie zabezpieczenia dostępne również

●●

Prosta obsługa dzięki zastosowaniu dużego czytelnego wyświetlacza

po zaniku napięcia zasilania).
OLED pokazującego:

Funkcje

●●

Mierzone wartości U0 i I0.

●●

Przyczynę zadziałania zabezpieczenia.

ANSI

Funkcja

●●

Aktualne nastawy zabezpieczenia.

51N

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

●●

Sygnalizacje pobudzenia zabezpieczenia.

67N

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe

●●

Szybkie i proste programowanie nastaw.

59N

Zabezpieczenie nadnapięciowe zerowe

●●

Diody LED informujące o przyczynie działania.

21N

Zabezpieczenie admitancyjne

●●

Połączenie obwodów sterowniczych za pomocą wtyku wielopinowego.

21N/67N

Zabezpieczenie admitancyjne kierunkowe

-

Zabezpieczenie zewnętrzne I i II

●●

Dostęp do nastaw za pomocą hasła.

●●

Programowanie 3 wejść pozwalające na zdalne blokowanie zabezpieczeń,

●●

2 programowalne przekaźniki wyjściowe.

●●

Możliwość realizacji urządzenia z wyjściem komunikacyjnym RS-485 w pro-

zdalne kasowanie lub otwarcie wyłącznika.

tokole ModBUS.
●●

Montaż na szynę DIN 35 mm.

Parametry techniczne
Opis parametru
Zakres pomiaru I0
Zakres pomiaru U0
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe I0>
-próg prądowy działania II0>
-czas opóźnienia tI0>
-działanie PI0>
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe I0>k
-próg prądowy działania II0>k
-czas opóźnienia tI0>k
-próg napięciowy działania UI0>k
-kąt maksymalnej czułości φI0>k

0,01...5 A (po stronie wtórnej filtru)
4...100 V
10...5000 mA
0,1...20,0 s
nieaktywne, wyjście K1, wyjście K2, wyjście K1 i K2
0,05...4 A
0,1...20 s
5...100 V
0...360°

Zabezpieczenie nadnapięciowe składowej zerowej U0>
-próg napięciowy działania UU0>
-czas opóźnienia tU0>
-działanie PU0>

10...100 V
0,1...20,0 s
nieaktywne, wyjście K1, wyjście K2, wyjścia K1 i K2

Zabezpieczenie admitancyjne Y0>
-próg admitancji działania YY0>
-próg napięciowy działania UY0>
-czas opóźnienia tY0>
-działanie PY0>

1...200 mS
5...100 V
0,1...20,0 s
nieaktywne, wyjście K1, wyjście K2, wyjścia K1 i K2

Zabezpieczenie admitancyjne kierunkowe Y0>k
-próg prądowy działania YY0>k
-próg napięciowy działania UY0>k
-czas opóźnienia tY0>k
-kąt maksymalnej czułości φY0>k
-działanie PY0>k

1...200 mS
5...100 V
0,1...20,0 s
0...360°
nieaktywne, wyjście K1, wyjście K2, wyjścia K1 i K2

Pomocnicze napięcie zasilania
Zdolność łączeniowa:
- załącz / trwale
- wyłącz
Temperatura pracy
Wymiary
Średnica otworów toru prądowego
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Wartość

90...230 V AC/DC
8A/8A
5 A (230 V AC, cos=0,4)
0,1 A (230 V DC, L/R=40 ms)
-20°C...+45°C
100 x 84 x 101 mm
9 mm
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Aparatura
POMIAROWA

Aparatura POMIAROWA

Zestawienie sensorów
Sensory napięciowe są wykonane w oparciu o rezystancyjny dzielnik napięcia. Wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe zapewnia ochronę podłączonych urządzeń pomiarowych.
Sensory napięciowe

Poziom izolacji [kV]

Sensor napięciowy
do głowic kątowych

SN1

asymetrycznych

Sensor napięciowy
SN1s

do głowic kątowych
symetrycznych

Producent

CB-24

7,2/20/60

NKT

CC-24

Raychem

RSTI-58xx

Nexans- Euromold

RSTI-CC-58xx

12/28/75
17,5/38/95
24/50/125

Typ głowicy

(K)(M)430TB

7,2/20/60
12/28/75

Cellpack

17,5/38/95

Nexans- Euromold

CTS-S
(K)(M)400TB
(K)(M)440TB

24/50/125

7,2/20/60
SN3

Sensor napięciowy

12/28/75

wolnostojący

17,5/38/95
24/50/125

Sensory prądowe produkowane są na bazie przekładnika prądowego, w którym prąd wtórny za pomocą bocznika rezystancyjnego jest proporcjonalnie przekształcany na napięcie pomiarowe.
Sensory prądowe

Poziom izolacji [kV]

Wymiar otworu montażowego

7,2/20/60
SP1

Sensor prądowy wnętrzowy

12/28/75
17,5/38/95

Ø 55,5

24/50/125

Sensor prądowy
SP2n

niedzielony na głowicę

0,72/3

Ø 80

0,72/3

Ø 80

konektorową

SP2d

SP3

Sensor prądowy
dzielony na kabel SN

Sensor prądowy napowietrzny

17,5/38/95
24/50/125

Ø 20

Sensory kombinowane napięciowo – prądowe łączą w jednej obudowie sensor napięciowy i prądowy.
Sensory kombinowane

Poziom izolacji [kV]

Wymiar otworu montażowego

7,2/20/60
SK1

Sensor kombinowany

12/28/75

wnętrzowy

17,5/38/95

Ø 50

24/50/125

Przekładniki prądowe do bezpośredniego montażu na kablach lub szynach prądowych rozdzielnic SN.
Przekładniki prądowe

CTS

50

Prąd znamionowy

Sensor kombinowany
wnętrzowy

75...1200 A

Wymiar toru prądowego

szerokośc od 30 do 40 mm
wysokośc od 10 do 20 mm
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Przeznaczenie

Cechy funkcjonalne

Sensory pomiarowe zostały zaprojektowane

Sensory prądowe, napięciowe oraz prądowo

do pomiaru prądu oraz napięcia. Swoje zas-

napięciowe pozwalają na:

●●

chodzi potrzeba zastosowania precyzyjnych

Monitoring sieci

●●

systemów pomiarowych. Mogą być instalowane

●●

●●

zwarciowymi i kierunkowymi,

tosowanie znajdują wszędzie tam, gdzie za-

●●

i

produkowane

przez

●●

●●

w połączeniu z układem pomiarowym lub

●●

pujące korzyści:

wyposażenie niezbędne do optymaliza●●

bucją energii elektrycznej.

SN,
●●

●●

zakłóceniowego. Zastosowanie sensorów po●●

oraz we współpracy z łącznikami SN w głębi sieci
●●

sieci, identyfikowanie awarii oraz ograniczanie

●●

brak potrzeby kalibracji sensorów,

współpracę z układami kompensacji mocy

●●

niskie nakłady inwestycyjne,

biernej i harmonicznych,

●●

wysoka niezawodność, również w środowi-

współpracę z układami regulacji napięcia

skach o trudnych warunkach,

oraz przekształtnikami napięcia,

●●

szybka eliminacja zakłóceń w sieci SN,

współpracę z innymi elementami sieci

●●

wysoka klasa dokładności pomiaru w szero-

Smart Grid ,
●●

sekwencji łączeń (FDIR).

integrację

kim zakresie,
dystrybutorów

i

wytwórców

●●

zastosowanie w układach generacji rozpro-

●●

energii,
●●

energii elektrycznej oraz poprawa wskaźników

szonej (fotowoltaika, farmy wiatrowe).
Automatyka zabezpieczeniowa

JM-TRONIC S.A. mogą być z powodzeniem

●●

wykrywanie oraz eliminacja zakłóceń,

wykorzystane również na potrzeby modernizacji

●●

współpraca

z

członami

jeden sensor może realizować zarówno
funkcje zabezpieczeniowe jak i pomiarowe
dzięki zachowaniu dokładności pomiaru
w szerokim zakresie wartości mierzonego

zabezpieczeń

istniejących instalacji w miejsce wyeksploat-

opartych na kryteriach prądowych i napię-

owanych,

ciowych,

przekładników

duża wytrzymałość mechaniczna i elektryczna,

SAIDI, SAIFI wskazują, że sensory pomiarowe

konwencjonalnych

prosta instalacja sensorów i kompaktowe
rozmiary i waga,

napięcia sieci lub wskaźniki przepływu prądu

Wymagania jakościowe względem dostarczanej

możliwość stosowania w nowobudowanych lub modernizowanych rozdzielnicach

wsparcie zarządzania operacyjnego dystry-

Automatyzacja pracy sieci

jej skutków poprzez wykonanie odpowiednich

skrócenie czasu diagnostyki sieci, przywró-

Dzięki zastosowaniu sensorów zyskujemy nastę-

pracować jako niezależne wskaźniki zaniku

umożliwia zdalne monitorowanie parametrów

możliwość
ustąpieniu

w zabezpieczeniu lub koncentratorze,

prostą automatyką zabezpieczeniową mogą

miarowych w rozdzielnicach kompaktowych SN

i

wistym z możliwością archiwizacji danych

wskaźników SAIDI, SAIFI

pomiarowe

po

cenia zasilania i wyłączenia odbiorców.

cji pracy sieci SN, redukcji strat i poprawy

Sensory

sieci

zasilania

pomiar prądów i napięcia w czasie rzeczy-

być stosowane w instalacjach napowietrznych
wnętrzowych.

napięcia

zakłócenia,

możliwość analizy parametrów jakościo-

JM-TRONIC S.A. sensory pomiarowe, mogą

oraz

monitoring

przywrócenia

wych energii elektrycznej,

rczych pracy sieci (SSiN)

Opracowane

monitorowanie sieci – pomiar prądu oraz
napięcia,

●●

bezpieczeniowej (EAZ), w systemach automatyki przemysłowej (AKPiA) lub aplikacjach nadzo-

pomiary prądów i napięć na potrzeby automatyk SZR, PPZ, SPZ, SCO,

między innymi do celów bilansujących (AMI), na
potrzeby elektroenergetycznej automatyki za-

współpraca z zabezpieczeniami ziemno-

sygnału prądowego lub / i napięciowego,
●●

wysokie bezpieczeństwo użytkowe i brak
ryzyka zwarcia obwodów wtórnych.

indukcyjnych.

Sensory pomiarowe są źródłem sygnału analogowego i są podłączone do przetworników
analogowo

–

cyfrowych

stosowanych

w układach pomiarowych i zabezpieczeniowych. Sygnał wyjściowy sensora pomiarowego stanowi napięcie przemienne o wartości
kilkuset miliwoltów w przypadku sensorów
prądowych oraz dochodzące do kilku woltów
w sensorach napięciowych. Uzyskany poziom

sygnału

wyjściowego

sensorów,

mimo

że jest znacznie niższy niż wartości pomiarowe w przekładnikach indukcyjnych, pozwala
zachować sensorom wszelkie cechy metrologiczne typowych przekładników oraz wymaganą
klasę dokładności pomiaru.
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SN1 / SN1s
Aparatura POMIAROWA

Sensory napięciowe do głowic konektorowych

SN1 Asymetrycznych

SN1s Symetrycznych

Parametry techniczne
Zgodność z głowicami kablowymi
SN1

SN1s

NKT: CB-24, CC-24,
Raychem: RSTI-58xx, RSTI-CC-58xx
Nexans - Euromold: (K) (M) 430TB

Parametr

Cellpack: CTS-S

Wartość

Najwyższe dopuszczalne napięcie urządzenia Um

7,2 kV / 12 kV / 17,5 kV / 24 kV

Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej

20 kV / 28 kV / 38 kV / 50 kV

Napięcie znamionowe udarowe piorunowe wytrzymywane

60 kV / 75 kV / 95 kV / 125 kV

Przekładnia
Współczynnik napięciowy znamionowy
Napięcie wtórne znamionowe
Częstotliwość znamionowa

Obciążenie znamionowe

Klasa dokładności

20000:√3 / 3,25:√3 V/V
1,2 Upr trwale
1,9 Upr 8h
3,25/√3 V
50 Hz
200 kΩ ± 1%
≤ 350 pF ± 5%
2 MΩ ± 1%
≤ 50 pF ± 5%
0,5 / 3P

Temperatura pracy

-25°C… +55°C

Temperatura przechowywania

-40°C…+80°C

Poziom wyładowań niezupełnych
Ochrona przeciwprzepięciowa
Zgodność z normą
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Nexans - Euromold: (K) (M) 440TB, (K) (M) 400TB

< 10 pC przy 1,73 U0
zapewniona
PN-EN IEC 61869-11:2018-07
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SN3

Sensor napięciowy wolnostojący

Parametry techniczne
Parametr

Wartość

Najwyższe dopuszczalne napięcie urządzenia Um

7,2 kV / 12 kV / 17,5 kV / 24 kV

Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej

20 kV / 28 kV / 38 kV / 50 kV

Napięcie znamionowe udarowe piorunowe wytrzymywane

60 kV / 75 kV / 95 kV / 125 kV

Przekładnia
Współczynnik napięciowy znamionowy
Napięcie wtórne znamionowe
Częstotliwość znamionowa

20000:√3 / 3,25:√3 V/V
1,2 Upr trwale
1,9 Upr 8h
3,25/√3 V
50 Hz
200 kΩ ± 1%

Obciążenie znamionowe

≤ 350 pF ± 5%
2 MΩ ± 1%
≤ 50 pF ± 5%

Klasa dokładności
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Strefa zabrudzeniowa
Poziom wyładowań niezupełnych
Ochrona przeciwprzepięciowa
Zgodność z normą
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0,5 / 3P
-25°C…+55°C
-40°C…+80°C
III
< 20 pC dla 1,2 Um/√3
< 50 pC dla 1,2 Um
zapewniona
PN-EN IEC 61869-11:2018-07
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SP1
Aparatura POMIAROWA

Sensor prądowy wnętrzowy

Parametry techniczne
Parametr

Wartość

Najwyższe dopuszczalne napięcie urządzenia Um

7,2 kV / 12 kV / 17,5 kV / 24 kV

Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej

20 kV / 28 kV / 38 kV / 50 kV

Napięcie znamionowe udarowe piorunowe wytrzymywane

60 kV / 75 kV / 95 kV / 125 kV

Prąd znamionowy pierwotny
Prąd znamionowy cieplny krótkotrwały

300 A / 600 A
31,5 kA

Prąd znamionowy dynamiczny

80 kA

Sygnał wyjściowy znamionowy

225 mV

Częstotliwość znamionowa

50 Hz
200 kΩ ± 1%

Obciążenie znamionowe

≤ 350 pF ± 5%
2 MΩ ± 1%
≤ 50 pF ± 5%

Klasa dokładności
Temperatura pracy

-25°C…+55°C

Temperatura przechowywania

-40°C…+80°C

Ochrona przeciwprzepięciowa

zapewniona

Zgodność z normą
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0,5 / 5P20

PN-EN 61869-10: 2018-07
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SP2d / SP2n

Sensory prądowe do montażu na głowicach kablowych lub na kablu

SP2d dzielony

SP2n niedzielony

Parametry techniczne
Parametr
Najwyższe dopuszczalne napięcie urządzenia Um
Napięcie znamionowe wytrzymywane
o częstotliwości znamionowej
Prąd znamionowy pierwotny
Prąd znamionowy cieplny krótkotrwały

Wartość
0,72 kV
3 kV
300 A / 600 A
31,5 kA

Prąd znamionowy dynamiczny

80 kA

Sygnał wyjściowy znamionowy

225 mV

Częstotliwość znamionowa

50 Hz
200 kΩ ± 1%

Obciążenie znamionowe

≤ 350 pF ± 5%
2 MΩ ± 1%
≤ 50 pF ± 5%

Klasa dokładności
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Stopień ochrony obudowy
Zgodność z normami
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0,5 / 5P20 dla SP2n
1 / 5P20 dla SP2d
-25°C…+55°C
-40°C…+80°C
IP44
PN-EN 61869-10: 2018-07
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SP3
Aparatura POMIAROWA

Sensor prądowy napowietrzny

Parametry techniczne
Parametr
Najwyższe dopuszczalne napięcie urządzenia Um

Wartość
17,5 kV / 24 kV

Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej

38 kV / 50 kV

Napięcie znamionowe udarowe piorunowe wytrzymywane

95 kV / 125 kV

Prąd znamionowy pierwotny

300 A / 600 A

Prąd znamionowy cieplny krótkotrwały

31,5 kA

Prąd znamionowy dynamiczny

80 kA

Sygnał wyjściowy znamionowy

225 mV

Częstotliwość znamionowa

50 Hz
200 kΩ ± 1%

Obciążenie znamionowe

≤ 350 pF ± 5%
2 MΩ ± 1%
≤ 50 pF ± 5%

Klasa dokładności
Temperatura pracy

-25°C…+55°C

Temperatura przechowywania

-40°C…+80°C

Ochrona przeciwprzepięciowa

zapewniona

Zgodność z normą
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0,2 / 5P20

PN-EN 61869-10: 2018-07
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SK1

Sensor kombinowany wnętrzowy

Parametry techniczne
Parametr
Najwyższe dopuszczalne napięcie urządzenia Um

Wartość
7,2 kV / 12 kV / 17,5 kV / 24 kV

Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej

20 kV / 28 kV / 38 kV / 50 kV

Napięcie znamionowe udarowe piorunowe wytrzymywane

60 kV / 75 kV / 95 kV / 125 kV
< 20 pC dla 1,2 Um/√3

Poziom wyładowań niezupełnych

< 50 pC dla 1,2 Um

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Temperatura pracy

-25°C…+55°C

Temperatura przechowywania

-40°C…+80°C

Ochrona przeciwprzepięciowa

zapewniona
200 kΩ ± 1% ≤350 pF ± 5%

Obciążenie znamionowe

2 MΩ ± 1% ≤50 pF ± 5%
Parametr sensora napięciowego

Wartość

Przekładnia

20000:√3 / 3,25:√3 V/V
1,2 Upr trwale

Współczynnik napięciowy znamionowy

1,9 Upr 8h

Napięcie wtórne znamionowe

3,25/√3 V

Klasa dokładności

0,5 / 3P

Zgodność z normą

PN-EN IEC 61869-11:2018-07
Parametr sensora prądowego

Prąd znamionowy pierwotny
Prąd znamionowy cieplny krótkotrwały

Wartość
300 A / 600 A
31,5 kA

Prąd znamionowy dynamiczny

80 kA

Sygnał wyjściowy znamionowy

225 mV

Klasa dokładności
Zgodność z normą
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0,5 / 5P20
PN-EN 61869-10: 2018-07
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CTS
Aparatura POMIAROWA

Przekładnik prądowy

Przeznaczenie
Przekładniki prądowe typu CTS przeznaczone są

za pomocą odpowiednich klinów dopasowanych

Duża wytrzymałość elektroizolacyjna

do pomiarów prądów w układach elektroener-

do

tworzywa zapewnia jednocześnie pewną izolacje,

getycznych i mogą współpracować z zespołami

stawia

zabezpieczeń, rejestratorami zakłóceń oraz liczni-

pojedynczej szynie o przekroju prostokątnym.

kami energii elektrycznej. Zadaniem przekładnika

Parametry techniczne

typu CTS jest dostarczenie dokładnej informacji

jej

kształtu.
sposób

Szkic

wymiarowy

mocowania

miaru wynosi 0,5 lub 5P w zakresach od 5% do 120%
prądu znamionowego pierwotnego i 25% do 100%
obciążenia obwodów wtórnych.

Cechy funkcjonalne
●●

Duża dokładność pomiaru

●●

Szeroki zakres prądów pierwotnych od 75 A do
1200 A

●●

Znamionowe napięcie izolacji 24 kV

●●

Małe gabaryty i waga

●●

Możliwość mocowania bez potrzeby stosowa-

na

umożliwiając

Prąd znamionowy pierwotny
Prąd znamionowy wtórny *

1A/5A

Najwyższe dopuszczalne napięcie urządzenia Um

24 kV

Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej

50 kV

Napięcie znamionowe udarowe piorunowe wytrzymywane

125 kV
<20 dla 16,6 kV pC

Poziom wyładowań niezupełnych

<50 dla 28,8 kV pC

Klasa
dokładności

50 Hz / 60 Hz

przekładników pomiarowych

0.5

przekładników zabezpieczeniowych

5P

Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu FS
– dla przekładników do pomiaru

Przekładniki mogą być montowane bezpośrednio

Współczynnik graniczny dokładności ALF – dla przekładników do
zabezpieczeń

zone są do pracy w urządzeniach wnętrzowych
w warunkach klimatu umiarkowanego, tropikalnego i morskiego. Przekładniki podlegają ocenie
zgodności według wymagań norm PN-EN 61869-1
i PN-EN 61869-2.
Rdzeń

z

nawiniętym

przekładnika

jest

uzwojeniem

umieszczony

w

wtórnym
materia-

le elektroizolacyjnym i tworzy formę toroidu
przechodzącego

w

prostopadłościan,

który

stanowi jednocześnie jego obudowę. Średnica
okrągłego

otworu,

przez

który

przechodzi

szyna lub kabel wynosi 47mm. Kształt szyny może być dowolny, ale musi mieścić się
w

obrysie

otworu.

asdasasdsdasdasdsada

Mocowanie przekładnika na szynie wykonuje się
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5 / 10
10 / 15 / 20 / 30
PN-EN 61869-1

Zgodność z normą

PN-EN 61869-2

na kablach lub szynach prądowych rozdzielnic
średniego napięcia. Przekładniki CTS przeznac-

przekładnika

75...1200 A

energetyce oraz aplikacjach Smart Grid

24kV i prądy pierwotne znamionowe do 1200A.

pracę

Wartość

Wszechstronne zastosowanie w przemyśle,

Przekładniki są wykonywane na napięcie do

bezpieczną

w sieciach o napięciu pracy do 24 kV.

Częstotliwość znamionowa

nia dodatkowych konstrukcji wsporczych
●●

przekładnika

Opis

o parametrach natężenia prądu w kontrolowanym
obwodzie elektry-cznym. Klasa dokładności po-

przed-

Temperatura pracy

-5°C...60°C

Wilgotność względna

< 95 %

Moc znamionowa uzwojenia wtórnego pomiarowego**

2,5 VA

Moc znamionowa uzwojenia wtórnego zabezpieczeniowego**

2.5, 5, 10 VA

Rozszerzony zakres prądowy

120%

Prąd znamionowy cieplny krótkotrwały

60*In

Prąd znamionowy dynamiczny

150*In

Stopień ochrony

IP56

Masa

2...3 kg

Wymiary szyny toru prądowego – szerokość

30...40 mm

Wymiary szyny toru prądowego – wysokość

10...20 mm

*

Znamionowy prąd wtórny 1A dostępny na specjalne zamówienie
** Dostępna znamionowa moc przekładników i klasa dokładności
zależna jest od znamionowego prądu pierwotnego
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Aparatura
KONTROLNA

EWN
Aparatura kontrolna

Wskaźnik napięcia

Cechy funkcjonalne
Wskaźnik napięcia typu EWN został przystosowany do współpracy z izolatorem
reaktancyjnym lub rezystancyjnym o prądzie wyjściowym od 100 do 300 μA przy
napięciu znamionowym sieci. We wskaźniku EWN elementem sygnalizującym
obecność napięcia są trzy neonówki znajdujące się na frontowej części
urządzenia. Konstrukcja sygnalizatora została wykonana w taki sposób, aby
spełnione zostały wymagania ujęte w normie PN-EN 62271-206:2011EN. Określa
ona wartości napięć (procentowe), przy jakich wskaźnik powinien sygnalizować
istnienie napięcia na szynach a przy jakich nie. Wskazanie obecności napięcia
urządzenie powinno sygnalizować, gdy rzeczywista wartość napięcia fazowe-

Przeznaczenie

go zawarta jest między 45% napięcia nominalnego a wartością znamionową.

Wskaźnik napięcia EWN jest stacjonarnym urządzeniem sygnalizacyjnym,

Z kolei wskazanie nie powinno się pojawić, gdy rzeczywista wartość napięcia

przeznaczonym do ciągłej kontroli napięcia przemiennego na szynach

fazowego jest mniejsza niż 10% napięcia nominalnego.

zbiorczych rozdzielnicy, bądź w wybranych częściach toru prądowego

Na płycie wskaźnika EWN znajdują się gniazda probiercze zapewniające

cewki rozdzielczej. Wskaźnik nie wymaga od obsługi przeprowadzania

możliwość podłączenia przenośnego wskaźnika napięcia, bądź innego

czynności konserwacyjnych, a także wykonywania żadnych specjalistycznych

urządzenia np. wykorzystywanego do uzgadniania kolejności faz. Istnieje

badań okresowych, gdyż jest on w sposobu ciągły podłączony do napięcia

możliwość instalacji urządzenia natablicowo w otworze montażowym lub opc-

kontrolowanego.

jonalnie na szynie TH35.

Parametry techniczne
Opis
Wartości prądu izolatora przy Un

100...300 µA

Czułość wskaźnika

40 µA

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Maksymalna wysokość zainstalowania
Temperatura pracy wskaźnika wg.(PN-EN 62271-1-2018-02)
Wilgotność względna
Czas odpowiedzi wskaźnika
Stopień ochrony
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Wartość

1000 m
-10°C...+50°C
< 95%
<1s
IP40 / IP54
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EBU-W

Elektroniczna blokada uziemnika

Cechy funkcjonalne
Zasada działania Elektronicznej Blokady Uziemnika EBU-W oparta została na
ciągłej kontroli napięcia będącego na kablu bądź szynach. Kontrola napięć odbywa się poprzez izolatory wsporcze reaktancyjne lub rezystancyjne, na których
wsparty jest tor prądowy. Elementem wykonawczym i blokującym jest elektromagnes podłączony do styków wyjściowych EBU-W (oczywiście może zostać tu
wykorzystany również inny element blokujący).
Na elewacji urządzenia, obok standardowych kontrolek wskaźnika napięcia,
umieszczone zostały dwa dodatkowe wskaźniki sygnalizujące na bieżąco zgodę lub jej brak na zamknięcie uziemnika. Elementem wykonawczym, sterują-

Przeznaczenie

cym elektromagnesem blokującym, jest posiadający dwie pary styków przełą-

Wskaźnik napięcia EWN jest stacjonarnym urządzeniem sygnalizacyjnym,

czalnych przekaźnik G2RL2. Standardowo jedna para wykorzystywana jest do

przeznaczonym do ciągłej kontroli napięcia przemiennego na szynach

obsługi cewki blokującej, natomiast druga może zostać przeznaczona, np. do

zbiorczych rozdzielnicy, bądź w wybranych częściach toru prądowego

zdalnej kontroli napięcia na szynach zbiorczych w danym polu rozdzielczym.

cewki rozdzielczej. Wskaźnik nie wymaga od obsługi przeprowadzania
czynności konserwacyjnych, a także wykonywania żadnych specjalistycznych
badań okresowych, gdyż jest on w sposobu ciągły podłączony do napięcia
kontrolowanego.

Parametry techniczne
Opis

Wartość

Napięcie pomocnicze AC/DCv

110 V / 220 V

Przedział wart. prądu izolatora przy Un

100...300 µA

Czułość wskaźnika

40 µA

Czułość blokady

40 µA

Zakres napięć działania blokady
Częstotliwość znamionowa
Temperatura pracy wskaźnika
wg.(PN-EN 62271-1-2018-02)
Wilgotność względna
Czas odpowiedzi wskaźnika
Stopień ochrony
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≥ 1100 V
50 Hz
-10°C...+55°C
< 95 %
<1s
IP40 / IP54
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RS-88
Aparatura kontrolna

Przekaźnik sygnalizacyjny

Przeznaczenie

Parametry techniczne

Przekaźnik typu RS-88 służy do sygnalizowania
zakłóceń

w

urządzeniach

Opis parametru

rozdzielczych.

Sygnalizacja realizowana jest wskaźnikiem op-

Wartość

Napięcie znamionowe wykonanie AC/DC

do uzgodnienia

tycznym, widocznym przez cały czas trwania
Zakres roboczy napięcia

zakłócenia. Informacja o zakłóceniu zachowana
jest do momentu ręcznego odblokowania (ska-

0,8...1,1 Un

Częstotliwość

sowania) przekaźnika i usunięciu przyczyn tego

50 lub 60 Hz

Rodzaj pracy

zakłócenia.

Cechy funkcjonalne

prąd ciągły lub roboczy

Pobór mocy

Przekaźnik może być stosowany w miejsce

<3W

Przyłącza śrubowe do przewodów o przekroju

przekaźników RA-70 oraz RUS. W przypadku stosowania przekaźnika RS-88 w miejsce

Czas przelotu ze styku impulsowego

przekaźnika RUS należy dodatkowo zamówić

Częstość łączeń

0,5...2,5 mm2
< 40 ms
120/h

rozetę maskującą, która pozwala na instalację
RS-88

w

miejsce

RUS

bez

jakichkolwiek

przeróbek.
Przekaźnik składa się z następujących zasadniczych

części:

obudowy,

układu

zapadkowego,

10 5 cykli

Szczelność obudowy

IP40, IP54

Zakres temperaturowy pracy

elektromagnesu

-10˚C...+55˚C

Wilgotność względna

z ruchomą zworą, trójpołożeniowego wskaźnika
optycznego,

Trwałość łączeniowa

dwóch

< 90%

Normy

IEC Publ. 255

styków: impulsowego (i) i przełączalnego (p) lub
dwóch przełączalnych (2p). Przekaźnik przystoso-

Położenie wskaźnika w przekaźnikach na prąd

Położenie wskaźnika w przekaźnikach

wany jest do wbudowania w tablicę. Na frontowej

ciągły:

na prąd roboczy:

części obudowy znajduje się okienko wskaźnika

●●

i przycisk kasujący elementu wskaźnikowego.
Wskaźnik optyczny posiada trzy pola: białe, czer-

●●

stan po podaniu napięcia (poz. spocz.) -

●●

stan zakłócenia (poz. sygnalizacyjna) - pole

ciągły “C” i prąd roboczy “R”.

przekaźnik skasowany, zakłócenie nieusunięte, brak napięcia (poz. pokwitowania)

stan zakłócenia (poz. sygnalizacyjna) - pole
czerwone,

●●

czerwone,
●●

stan magazynowy (poz. spoczynkowa)
- pole białe,

●●

pole białe,

Przekaźnik działa na zasadzie elektromagnetycznej i wykonany jest w dwóch odmianach: na prąd

●●

pole czarne,

wone, czarne. W części tylnej przewidziano osiem
zacisków śrubowych do podłączenia przewodów.

stan magazynowy (poz. spoczynkowa) -

przekaźnik (skasowany) zakłócenie nieusunięte, (poz. pokwitowania) - pole czarne,

●●

zakłócenie usunięte (brak napięcia zasilania) - pole białe.

- pole czarne,
●●

zakłócenie usunięte (pojawia się napięcie
zasilania) - pole białe.		

62

www.jmtronik.pl

Oprogramowanie
i SYSTEMY

MegaPRO II
Oprogramowanie i SYSTEMY

Oprogramowanie inżynierskie

Program MegaPRO II jest przeznaczony do
obsługi i programowania sterowników polowych
megaMUZ-2, multiMUZ-3 i megaMUZ-smart
produkowanych przez JM-TRONIC S.A..
Program MegaPRO II współpracuje ze sterownikami polowymi poprzez:
●●

połączenie lokalne RS-485

●●

port USB

●●

Ethernet

●●

modem PSTN/CSD.

Funkcje:
●●

odczyt oraz wprowadzanie danych:
●●

identyfikacja sterownika polowego

●●

odczyt danych ze sterownika polowego

●●

zapis danych do sterownika polowego

●●

komunikaty błędów mogące wystąpić
podczas odczytu lub zapisu

●●

odczyt danych z pliku

●●

zapis danych do pliku

●●

edycja nastaw sterownika

●●

wykresy dla zabezpieczeń

●●

wyświetlane pomiary

●●

odczyt i zmiana ustawień zegara

●●

synchronizacja czasu na kilku sterownikach polowych znajdujących się na
magistrali

●●

zmiana banku nastaw

●●

timery (zegary)

●●

porównanie wczytanych danych z dany-

●●

mapowanie wyjść analogowych za po-

niami):

mocą logiki.

●●

tworzenie listy urządzeń nazwanych

●●

automatyczne wyszukiwanie urządzeń

●●

praca z listą urządzeń.

mi zawartymi w urządzeniu.
●●

●●

edytor schematu użytkownika:
●●

edycja ustawień łączników

●●

dodatkowe opisy

●●

sterowanie łącznikami.

●●

●●

rejestratory:
●●

odczyt danych rejestratorów z urządzeń
i ich zapis do pliku

edytor logiki użytkownika:
bramki o dużej ilości wejść

●●

●●

●●

praca sieciowa (praca z nazwanymi urządze-

ustawienia programu MegaPRO II:

●●

odczyt rejestratora profilu mocy

●●

parametry komunikacji

●●

odczyt rejestratora jakości energii.

●●

inne ustawienia.

zarejestrowane zdarzenia:
●●

●●

wydruk raportu.

filtrowanie zdarzeń.

EcoPRO

Oprogramowanie inżynierskie

Program inżynierski EcoPRO służy do
obsług urządzeń z rodziny EcoMUZ-2.
Program umożliwia:
●●

Odczytywanie i zapisywanie na-

●●

Odczytywanie

staw zabezpieczeń.
raportu

zdarzeń

oraz rejestracji zdarzeń.
●●

Konfiguracje urządzenia oraz tworzenie logiki działania.
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MegaPRO
Oprogramowanie inżynierskie

Oprogramowanie MegaPRO służy do obsługi cyfrowych sterowników polowych megaMUZ oraz
cyfrowych zespołów zabezpieczeń multiMUZ-2
z komputera PC w następującym zakresie:
●●
●●

Odczyt i archiwizacja zdarzeń.
Odczyt, wizualizacja i analiza przebiegów zakłóceniowych.

●●

Odczyt, ustawianie i archiwizowanie banków
nastaw.

●●

Odczyt, ustawianie i archiwizowanie usta-

●●

Odczyt, ustawianie i archiwizowanie zabez-

●●

Odczyt, modyfikacja, budowa zaprogramo-

●●

Budowa logiki użytkownika w edytorze.

●●

Porównanie parametrów nastawialnych po-

●●

Nastawianie i synchronizacja czasu rzeczy-

wień sterownika.
pieczeń. technologicznych użytkownika.
wanie schematu synoptycznego.

między urządzeniem a plikami dyskowymi.
wistego.
Oprogramowanie megaPRO charakteryzuje się
dużą prostotą obsługi oraz rozbudowanym systemem kontekstowej pomocy, dzięki czemu nie ma
potrzeby korzystania z podręcznika użytkownika.

W opcjach ustawić można port COM do komuni-

Program został podzielony na menu główne, iko-

kacji z multiMUZ-2, typ multiMUZ-a.

ny (z wyświetlanym opisem funkcji) oraz zakładki

Opcje wprowadzania i odczytywania danych:

tematyczne:

●●

raport zdarzeń (tylko odczyt)

●●

Zdarzenia

●●

nastawy banku 1

●●

BANK1

●●

nastawy banku 2

●●

BANK2

●●

ustawienia

●●

Ustawienia

●●

schemat synoptyczny

●●

Logika

●●

logika użytkownika

●●

Zabezpieczenia

●●

timery

●●

Rejestrator.

●●

zabezpieczenia technologiczne.

COMTRADE Viewer
Oprogramowanie inżynierskie

Program COMTRADE Viewer przeznaczony jest do podglądu i analizy plików rejestratorów zakłóceń
i kryterialnych zapisanych w formacie COMTRADE odczytanych za
pomocą programu MegaPRO II.
Program COMTRADE Viewer
umożliwia:
●●

Odczyt

przebiegów

chwi-

lowych sygnałów analogowych.
●●

Odczyt

przebiegów

cyfro-

wych (wy/we binarne., funkcje zabezpieczeń).
●●

Pomiar czasu pobudzeń i zadziałań funkcji zabezpieczeniowych.
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MUZnet
Oprogramowanie i SYSTEMY

System nadzoru SCADA

Przeznaczenie
MUZnet jest uniwersalnym systemem nadzoru

MUZnet

typu SCADA do wizualizacji, kontroli, diagnostyki,

i rejestrację:

zdalnego sterowania oraz parametryzacji stacji,

●●

zdarzeń

czeń stacyjnych lub pośrednio poprzez dodatkowe

urządzeń i sieci wysokiego, średniego i niskiego

●●

pomiarów: prądów, napięć, mocy

moduły pomiarowe i sterowniki obiektowe.

napięcia.

●●

liczników energii

Zebrane informacje są archiwizowane w celu

●●

stanów wejść i wyjść binarnych

wykorzystania do raportów, wykresów i analiz.

●●

Zdalny odczyt pomiarów z liczników, urzą-

●●

zapewnia

monitoring,

sterowania

●●

alarmów, ostrzeżeń, blokad

Dane odczytywane sa bezpośrednio z zabezpie-

Cechy funkcjonalne
●●

●●

Współpraca z zabezpieczeniami WN, SN i nn
dowolnych producentów o jawnym protoko-

dzeń pomiarowych czy rejestratorów w cza-

le transmisyjnym.

sie rzeczywistym.

Otwarta struktura systemu oraz modułowa

(np. blokady międzypolowe i inne) według

jego rozbudowę o nowe elementy w celu do-

potrzeb użytkownika.

kołów komunikacyjnych m.in. DNP 3.0,

nych, wykresów, zestawień.
nowisk lokalnych, aktualizacje oprogramo-

nych m.in. światłowody, skrętka, łącza radio-

wania sa automatyczne
●●

Wielopoziomowa struktura grup alarmo-

Komunikacja z innymi systemami SCADA/

wych ułatwia odnalezienie informacji o zda-

EMS (nadrzędnymi i podrzędnymi) z wyko-

rzeniach, awariach i alarmach.

pośrednich protokołów wymiany danych.

●●

stronnej analizy.
●●

Zaawansowane narzędzia ochrony danych
i wiele poziomów dostępu do systemu.

●●

Praca w systemach wielomonitorowych,
współpraca z dowolnymi projektorami, ścianami graficznymi.

●●

Koncentrator stanowi źródło danych dla sta-

Obsługa dowolnych mediów komunikacyj-

rzystaniem DDE, OPC, WebService oraz bez-
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●●

sługowe, pomiary itp. z możliwością wielo-

Graficzna prezentacja danych w formie synoptyk, alarmów, informacji eksploatacyj-

we, GSM itp.
●●

●●

Możliwość stosowania dowolnych protoModBus, CanBus, IEC 870, TCP/IP.

●●

Realizacja automatyki lokalnej i rozproszonej

budowa sprzętu pozwala na szybką i łatwą
stosowania do indywidualnych potrzeb.
●●

●●

Rejestracja zdarzeń w czasie - czynności ob-

Możliwość tworzenia dyspozytorskich systemów wielostanowiskowych.

●●

Synchronizacja czasu w przyłączonych urządzeniach m.in GPS, DCF77.

●●

Automatyczne informowanie służb o awarii
na pager, telefon komórkowy.

Sterowanie, konfigurowanie i parametryzacja przyłączonych urządzeń.

www.jmtronik.pl

Stacje operatorskie

Komunikacja

Stacje operatorskie (stacje robocze) systemu MUZnet to komputery

W zależności od modelu i producenta urządzenia mogą być podłączane do

klasy PC, panele operatorskie, które mają dostęp do koncentratora.

systemu MUZnet w następujący sposób:

Podstawowe zadania stacji to:

●●

●●

Wizualizacja i sterowanie.

●●

Raportowanie wszystkich wielkości m.in. pomiarów, stanów,
zdarzeń, nastaw, parametrów.

Drogą stykową – do systemu nadzoru przesyłane są za pośrednictwem
kart wejść binarnych lub np. sterowników PLC wyłącznie informacje
o sygnałach binarnych.

●●

Dostęp do tych stacji jest autoryzowany i pozwala operatorowi na

Jednym kanałem komunikacyjnym – dane pomiarowe, sygnały, zdarzenia, nastawy oraz sterowania przesyłane są jednym łączem (skrętka,

korzystanie z serwera według posiadanych uprawnień.

światłowód itp.).
●●

Dwoma kanałami komunikacyjnymi – dodatkowy port inżynierski służy
do parametryzacji urządzeń pracujących w systemie.

Struktura systemu
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Pakiet Smart Grid

Wersje Pakietu Smart Grid
Pakiet Smart Grid jest oferowany w pięciu wersjach podstawowych zgodnie z wymaganiami operatorów:

yellowPSG – Innogy

bluePSG – Enea

purplePSG - Tauron

greenPSG -Energa

redPSG - PGE

Każda z wersji podstawowych może być dostosowana do indywidualnych
potrzeb klienta lub obiektu,
np.: w zakresie liczby i typu
sensorów.
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