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WàAĝCIWOĝCI URZĄDZENIA
x Ma dwa wyjĞcia, A i B. WyjĞcie A jest zawsze prądowe i ma zakres regulacji 2 A lub 50 A.
WyjĞcie B jest prądowe lub napiĊciowe i ma zakres regulacji 50 A lub 150 V .àącząc równolegle
oba wyjĞcia uzyskujemy moĪliwoĞü regulacji prądu do 100 A, a w ukáadzie „V” uzyskujemy
regulacjĊ prąd trójfazowego w zakresie do 50 A. Moc szczytowa jednego Ĩródáa prądowego
wynosi 500 W.
x Zakres nastawiania czĊstotliwoĞci wynosi od 4,5Hz do 65Hz, nastawienie dotyczy obu kanaáów.
x PrzesuniĊcie fazowe pomiĊdzy kanaáami A i B nastawia siĊ w zakresie 00 do 3600.
x Zmiany amplitudy fazy i czĊstotliwoĞci mogą byü dokonywane rĊcznie w trybie MANUAL lub
automatycznie w trybie ZWARCIE i NAJAZD. Automatycznie sygnalizowane jest
przekroczenie dozwolonych rezystancji w torach wyjĞciowych i nadmiernych temperatur
wzmacniaczy.
x Czas generowania przebiegów zwarciowych moĪna nastawiaü do 1000 s z rozdzielczoĞcią 1 ms,
a obciąĪeniowych do 10000 s z rozdzielczoĞcią 1 s.
x W kanale B moĪna wybieraü fazĊ zaáączenia prądu i napiĊcia. W stanach dynamicznych
zachowana jest dokáadnoĞü.
x PrzejĞcie od wielkoĞci początkowych do wielkoĞci koĔcowych i powrót do wielkoĞci
początkowych moĪe dokonywaü siĊ skokowo w trybie ZWARCIE lub stopniowo w trybie
NAJAZD. W jednym cyklu zarówno w funkcji ZWARCIE, jak i NAJAZD zmianie moĪe
podlegaü faza, czĊstotliwoĞü i wszystkie nastawione amplitudy.
x W trybie MANUAL i NAJAZD automatycznie mierzy i zapisuje wartoĞci wszystkich
zmieniających siĊ parametrów dla chwili zadziaáania i powrotu zabezpieczenia.
x W trybie ZWARCIE automatycznie mierzy i zapisuje czasy dziaáania i czas powrotu badanych
zabezpieczeĔ.
x Automatycznie mierzy czasy zwarcia i przerwy w cyklu SPZ, maksymalnie 5 czasów
(docelowo 7), speánia równieĪ rolĊ modelu wyáącznika wspóápracującego z badanym
zabezpieczeniem.
x Do pierwszej harmonicznej moĪe dodawaü dowolną wyĪszą harmoniczną wybraną z przedziaáu
od drugiej do dwudziestej. W kanale B moĪna przesuwaü fazĊ wybranej harmonicznej w
stosunku do pierwszej harmonicznej.
x Jest przystosowane specjalnie do badania cyfrowych i analogowych zabezpieczeĔ róĪnicowych,
umoĪliwia badanie charakterystyk stabilizacji i blokowania od wyĪszych harmonicznych.. W
trakcie badania nie wykonuje siĊ Īadnych przeliczeĔ związanych z obliczaniem nastawianych
prądów.
x Jest funkcjonalne i dobrze przystosowane do pracy zarówno w warunkach polowych, jak i
laboratoryjnych, masa netto urządzenia nie przekracza 12 kg.
x Ma áącze RS232. Przewiduje siĊ, Īe opracowywane oprogramowanie na komputer PC zapewni
automatyzacjĊ procesu badaĔ i wydruk protokoáów. Do badania najpopularniejszych krajowych
przekaĨników planuje siĊ opracowanie gotowych pakietów programowych. Programy bĊdą
tworzone przy wspóápracy z uĪytkownikami badanych urządzeĔ.

2

PRZEZNACZENIE I ZASADA DZIAàANIA
Urządzenie UTC-GT przeznaczone jest do wykonywania badaĔ zabezpieczeĔ wszystkich pól
Ğredniego napiĊcia, automatyk SPZ, SCO, zabezpieczeĔ generatorów i transformatorów (w tym
zabezpieczeĔ od poĞlizgu biegunów), a w szczególnoĞci cyfrowych zabezpieczeĔ róĪnicowych
transformatorów. Zrealizowane zostaáo w oparciu o najnowszą technologiĊ cyfrową.
Wyeliminowanie mierników i zastosowanie beztransformatorowych wyjĞü prądowych
pozwoliáo uzyskaü znakomitą dynamikĊ i dokáadnoĞü, szeroki zakres nastawianych
czĊstotliwoĞci i znaczne zmniejszenie wagi w stosunku do urządzeĔ tradycyjnych. Urządzenie
UTC-GT realizuje równieĪ wszystkie funkcje produkowanego wczeĞniej w Instytucie Energetyki
urządzenia UT-GT3.
Badania mogą byü wykonywane metodą statyczną („najeĪdĪania”), jak równieĪ metodą
dynamiczną (symulacji warunków zwarciowych). Urządzenie wyposaĪone jest w panel sterujący
(maáą klawiaturĊ i duĪy wyĞwietlacz alfanumeryczny), pozwalający na uĪytkowanie urządzenia bez
dodatkowego komputera.
Urządzenie UTC-GT przystosowane jest do pracy zwáaszcza w warunkach eksploatacyjnych.
Dlatego wyposaĪone jest w pokrowiec stanowiący jego ochronĊ w czasie pracy i transportu.
Pokrowiec zostaá wykonany tak, Īe nie stwarza Īadnych ograniczeĔ nawet przy pracy urządzenia w
warunkach laboratoryjnych. Dlatego jest do urządzenia trwale przymocowany.
Przygotowanie urządzenia do pracy dokonuje siĊ przez doáączenie sznura sieciowego do sieci 230V
AC z przewodem ochronnym i zaáączenie áącznika sieciowego. Urządzenie po zaáączeniu
wykasowuje wszystkie stare ustawienia i rozpoczyna pracĊ zawsze w trybie MANUAL. Brak
ciągáoĞci w obwodach prądowych sygnalizowany jest paleniem siĊ jednej lub dwóch czerwonych
diod znajdujących siĊ nad zaciskami prądowymi wyjĞcia A lub B. Gdy wysterowany jest dowolny
kanaá, co sygnalizowane jest paleniem siĊ diody zielonej umieszczonej obok diod czerwonych,
Ğwieceniu czerwonych diod towarzyszy dodatkowo sygnaá dĨwiĊkowy.
Nadmierny wzrost temperatury wzmacniacza sygnalizowany jest przerywanym sygnaáem
dĨwiĊkowym. JeĞli rezystancje obwodów zewnĊtrznych i temperatury wewnĊtrzne nie są
przekroczone, urządzenie nie wydaje sygnaáów akustycznych. Panel sterujący umieszczony na
páycie czoáowej, skáada siĊ z klawiatury záoĪonej z oĞmiu przycisków i wyĞwietlacza (4 razy 40
znaków),. Dopuszcza siĊ jednokrotne przerwanie i ponowne zwarcie obwodu prądowego,
natomiast wielokrotne przerwy lub iskrzenie w obwodzie prądowym groĪą uszkodzeniem
wzmacniacza.
Urządzenie UTC-GT przeznaczone jest dla specjalistów zajmujących
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i pomiarowej.

siĊ

badaniami

PàYTA CZOàOWA
Páyta czoáowa zawiera:

WyjĞcie „A”. Pracuje zawsze jest jako Ĩródáo prądowe „I”. ĝwiecenie siĊ jednej z trzech diod
umieszczonych bezpoĞrednio nad zaciskami laboratoryjnymi oznacza kolejno od lewej: sygnaá
sterujący wiĊkszy od zera (dioda zielona), nasycanie siĊ wzmacniacza i záe dopasowanie
rezystancyjne obwodu prądowego (diody czerwone). JeĞli Ğwieci siĊ dioda zielona, wtedy
czerwonym diodom towarzyszy sygnaá dĨwiĊkowy. W czasie poprawnej pracy urządzenia Ğwieci
siĊ tylko pierwsza zielona dioda.
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WyjĞcie „B”. MoĪe pracowaü jako Ĩródáo prądowe „I” lub napiĊciowe „U”. ĝwiecenie siĊ jednej
z trzech diod umieszczonych bezpoĞrednio nad zaciskami laboratoryjnymi oznacza kolejno od
lewej: sygnaá sterujący róĪny od zera (dioda zielona), záe dopasowanie rezystancyjne obwodu
prądowego lub napiĊciowego oraz nasycanie siĊ wzmacniacza (diody czerwone). JeĞli Ğwieci siĊ
dioda zielona, wtedy czerwonym diodom towarzyszy sygnaá dĨwiĊkowy. W czasie poprawnej pracy
urządzenia Ğwieci siĊ tylko pierwsza zielona dioda.

WyjĞcia A i B są zasilane z niskonapiĊciowych wzmacniaczy
mocy, dlatego przyáączanie ich do zewnĊtrznych Ĩródeá napiĊcia
wiĊkszych od 15 V grozi uszkodzeniem urządzenia.

Sekundomierz 1. Jest niezaleĪny od rodzaju i trybu pracy urządzenia. WejĞcie P1 steruje
początkiem liczenia czasu, a K1 koĔcem liczenia tego czasu. Jedynie w trybie pracy SPZ wejĞcie
K1 jest zajĊte do obsáugi SPZ-u, a sekundomierz jest wtedy jednowejĞciowy. OdpornoĞü wejĞü
wynosi 300V bez wzglĊdu na poáoĪenia przeáącznika. WejĞcia moĪna pobudzaü napiĊciami od 3V
do 300V DC lub zestykiem zwiernym. W celu unikniĊcia wpáywu zakáóceĔ, poziom napiĊü
sterujących naleĪy dostosowywaü przeáącznikiem umieszczonym bezpoĞrednio nad wejĞciami,
wybierając zakres 3-300V lub 30-300V. Pomierzony czas oraz wskaĨnik nachylenia aktywnych
zboczy wyĞwietlane są w Ğrodkowej czĊĞci dolnego wiersza wyĞwietlacza. Sekundomierz jest
uruchamiany i zatrzymywany od zbocza narastającego„ ” lub opadającego „ ” , wyboru dokonuje
siĊ pokrĊtáem nastawnika umieszczonym w prawym dolnym rogu páyty czoáowej, po
wczeĞniejszym naprowadzeniu kursora na odpowiednią wielkoĞü „ ” lub „ ”. Po zrealizowaniu
cyklu pomiarowego opis „P” i „K” zmienia siĊ na „p” i „k”. Przed nastĊpnym pomiarem niezbĊdne
jest naciĞniĊcie przycisku SEK. ZERO. Czas pobudzania wejĞü sekundomierza uniemoĪliwia
pomiar impulsów o czasie krótszym od 2 ms, nie wprowadza to jednak uchybu przy pomiarze
czasów dáuĪszych od 2 ms.
Przykáadowe zastosowania:
P P - pomiar czasu impulsu doprowadzonego do P,
P P - pomiar czasu zaniku sygnaáu doprowadzonego do P,
P K - pomiar czasu pomiĊdzy opadającymi zboczami impulsów doprowadzonych do wejĞü P i K

Sekundomierz 2. Początek liczenia czasu uaktywniany jest tylko wewnĊtrznie, potwierdzane to
jest mrugniĊciem czerwonej diody P2. Sterowanie wejĞcia K2 (koniec liczenia) realizuje siĊ tak
samo, jak sterowanie wejĞü P1 i K1. Funkcje speániane przez sekundomierz 2 wyjaĞnione są w
opisie poszczególnych trybów i rodzajów pracy urządzenia. Najkrótszy czas, który moĪna zmierzyü
wynosi 2 ms.
Klawiatura. Skáada siĊ z oĞmiu przycisków o nastĊpującym przeznaczeniu:
1. Cztery przyciski do przesuwania kursora. Kursor pojawia siĊ jako: podkreĞlenie cyfry,
zaznaczenie znaku równoĞci lub jako strzaáka wskazująca regulowany parametr. MoĪe byü
przemieszczany przyciskami opisanymi strzaákami góra, dóá, prawo, lewo. Po zaáączeniu
urządzenia do sieci kursor ustawia siĊ w lewym dolnym rogu w pozycji „Rodzaj wyjĞü”. Szybkie
sprowadzenie kursora do lewego górnego lub dolnego rogu uzyskamy, jeĞli przy wciĞniĊtej lewej
strzaáce wciĞniemy odpowiednio górną lub dolną strzaákĊ.
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2. Przycisk MENU umoĪliwia wybór trybu pracy. W poszczególnych trybach pracy dostĊpne są
okreĞlone rodzaje wyjĞü, patrz tablica 1.
3. Przycisk SEK. ZERO. zeruje wskazania sekundomierza pierwszego.
4. Przycisk STOP zatrzymuje kaĪdy cykl pomiarowy i zeruje wszystkie generowane przez
urządzenie amplitudy prądów i napiĊü.
5. Przycisk START uruchamia cykl pracy w trybie pracy ZWARCIE, NAJAZD, SPZ i SPZ-W.
Dwie diody umieszczone bezpoĞrednio nad przyciskiem wskazują fazĊ realizowanego cyklu. W
trybie pracy ZWARCIE dioda zielona oznacza symulacjĊ warunków obciąĪenia (wartoĞci zapisane
przed nawiasami), a dioda czerwona symulacjĊ warunków zwarcia (wartoĞci zapisane w
nawiasach). W trybie NAJAZD dioda zielona oznacza przechodzenie z warunków początkowych
(wartoĞci zapisane bez nawiasu) do koĔcowych (wartoĞci zapisane w nawiasach), a dioda czerwona
przejĞcie z warunków koĔcowych do początkowych. Jednoczesne Ğwiecenie siĊ obu diod
wystĊpuje po zakoĔczeniu cyklu NAJAZD - PK-KP-! lub -PK p‹k-!. Wtedy na wyjĞciach A i B
są generowane prądy i napiĊcia równe początkowi cyklu (rys. 2e) lub koĔcowi cyklu (rys. 2f).
Są one wartoĞciami początkowymi kolejnego nowego cyklu NAJAZD inicjowanego
przyciskiem START. Mogą teĪ byü wyzerowane naciĞniĊciem przycisku STOP.

PokrĊtáo nastawnika. Zadawanie poszczególnym parametrom odpowiedniej wartoĞci odbywa
siĊ przy uĪyciu pokrĊtáa nastawnika. Znajduje siĊ ono w prawym dolnym rogu i zaznaczone jest
dwukierunkową strzaáką. Klikając raz w pokrĊtáo zmieniamy dziesiĊciokrotnie szybkoĞü regulacji,
co sygnalizuje zielona dioda znajdująca siĊ nad pokrĊtáem. Natomiast obracając wciĞniĊtym
pokrĊtáem uzyskujemy maksymalną szybkoĞü regulacji, 100 razy wiĊkszą od minimalnej.
Nastawiany jest tylko parametr zaznaczony kursorem. Przy nastawianiu czĊstotliwoĞci istnieje
moĪliwoĞü dalszego zwiĊkszenia szybkoĞci nastawiania przez przytrzymanie przycisku SEK
ZERO.
Przy uĪyciu pokrĊtáa nastawnika dokonujemy wszystkich nastawieĔ i ustawieĔ z wyjątkiem zmian
trybu pracy, które dokonywane są przyciskiem MENU. Wyáączenie i ponowne zaáączenie
urządzenia zeruje wszystkie nastawienia, natomiast zmiana trybu i rodzaju pracy zeruje nastawienia
amplitud, ale tylko w trybie MANUAL.

WyjĞcie 100V. Jest na nim dostĊpne zawsze napiĊcie 100V AC z sieci zasilającej i jest ono
najczĊĞciej wykorzystywane przy badaniu trójfazowych zabezpieczeĔ podnapiĊciowych i
impedancyjnych.
Stan áącznika. Na to wyjĞcie wyprowadzony jest zestyk przeáączny odwzorowujący stan
wyáącznika. Zestyk ten wykorzystuje siĊ wyáącznie przy badaniu SPZ.

TRYBY PRACY
Tryby pracy, w skrócie TP, wybiera siĊ przyciskiem MENU. DostĊpne są nastĊpujące moĪliwoĞci:
MANUAL, NAJAZD, ZWARCIE, SPZ, SPZ+WYà.
Rodzaj wyjĞü wybiera siĊ pokrĊtáem nastawnika po naprowadzeniu kursora na opis rodzaju wyjĞü
znajdujący siĊ w lewym dolnym rogu wyĞwietlacza. DostĊpne są nastĊpujące rodzaje wyjĞü:
I50&U, I2A&U, I50&I50, I50+I50, Ir&Ih., I50/3f
Po zaáączeniu urządzenia kursor znajduje siĊ zawsze w trybie MANUAL i w pozycji wybierania
rodzaju wyjĞü. Stosownie do wybranego trybu pracy i rodzaju wyjĞü uaktualniają siĊ opisy
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wyĞwietlacza. W poszczególnych trybach pracy dostĊpne są tylko okreĞlone rodzaje wyjĞü,
przedstawia to TABLICA 1.
Sposób regulacji parametrów na wyjĞciu urządzenia zaleĪy od trybu pracy. W trybie pracy
MANUAL zmiany są zadawane rĊcznie, a w pozostaáych automatycznie. W trybie pracy
ZWARCIE – skokowo, a w trybie pracy NAJAZD - w drobnych nastawialnych krokach.
Od trybu pracy zaleĪą równieĪ wykonywane pomiary. W trybie ZWARCIE i SPZ automatycznie
mierzone są czasy dziaáania badanego zabezpieczenia, a w trybie MANUAL i NAJAZD - wartoĞci
rozruchowe i powrotu.

Tryb pracy MANUAL. WartoĞci parametrów, które moĪna ustawiü na wyjĞciach A i B
urządzenia, opisane są w dwóch pierwszych wierszach wyĞwietlacza. ZaleĪą one od przyjĊtego
rodzaju wyjĞü (opisuje to tablica 1).
W prawym koĔcu pierwszego wiersza znajduje siĊ wskaĨnik „f” lub „h”, a w koĔcu drugiego
wiersza wskaĨnik „ĳ” lub „h”. JeĞli naprowadzimy kursor na jeden z tych wskaĨników i pokrĊcimy
pokrĊtáem nastawnika, to moĪemy zmieniü „f” na „h” i „ĳ” na „h” (patrz tylna okáadka ekran 1 i 2).
WyĞwietlane zostaną jednoczeĞnie pola dla nastawienia parametrów opisujących harmoniczne.
Numer wyĪszej harmonicznej wybierany jest od drugiej do dwudziestej. Skáadowa staáa traktowana
jest jako zerowa harmoniczna i nastawiana jest przez wybór oznaczenia DC w tym samym oknie, co
numer harmonicznej. Nie moĪna zatem mieszaü na jednym wyjĞciu wyĪszych harmonicznych ze
skáadową staáą.
Widoczne na wyĞwietlaczu skróty literowe oznaczają:
I1 lub U1

- pierwszą harmoniczną prądu lub napiĊcia,

f

- czĊstotliwoĞü,

ĳ

- przesuniĊcie fazowe,

U2 do U20

- odpowiednią wyĪszą harmoniczną napiĊcia drugą do dwudziestej,

I2 do I20

- odpowiednią wyĪszą harmoniczną prądu drugą do dwudziestej,

DC

- skáadową staáą, nastawia siĊ ją jako zerową harmoniczną,

#

- Īe bĊdące w tle nastawienie amplitudy harmonicznej z zero,

$

- Īe bĊdące w tle nastawienie czĊstotliwoĞci jest róĪne od 50 Hz,

*

- Īe bĊdące w tle nastawienie fazy jest róĪne od zera,
,

- sposób opisania nachylenia zbocza inicjującego pomiar,

¢xxx.xxx²

- tryb ZWARCIE lub SPZ - pole do wpisywania parametrów zwarciowych,

(xxx.xxx)

- tryb NAJAZD – pole do wpisywania parametrów koĔcowych,

xxx.xxx]

[000.000]
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- pole z zapamiĊtaną wielkoĞcią zasilającą lub z pomierzonym czasem,
pierwszy symbol oznacza kierunek zbocza sygnaáu doprowadzonego do K2
inicjującego pomiar.
- pole pomiaru czasu.

TABLICA 1
Rodzaj
wyjĞü
I50&U
I2A&U

I50&I50

I50+I50

Ir & Ih

I50/3f

Nastawiane parametry
WyjĞcie A
WyjĞcie B
Parametry dla
Nastawianie
zakresy
zakresy
AiB
harmonicznych
0 do 50A AC
0 do 150V AC
Pierwsza
0 do 2A AC 0 do 150V AC dla CzĊstotliwoĞü
f>45Hz zakres jest 4,5Hz do 65Hz harmoniczna
moĪe byü
liniowo obniĪany
sumowana z
do 15V
Faza
harmonicznymi
0 do 50A AC
0 do 50A AC
od drugiej
0o do 360o
MoĪna sumowaü prądu na
do
dwudziestej
odbiorniku
oraz
0 do 50A AC
0 do 50A AC
CzĊstotliwoĞü
ze
skáadową
Jednoczesna regulacja kanaáu A 4,5Hz do 65Hz
staáą DC
i B, sumowanie na odbiorniku
CzĊstotliwoĞü
IA = Ih + 0,5Ir
IB = k(Ih –
lub Ih – 0,5Ir w 0,5Ir) lub k(Ih + 4,5Hz do 65Hz Harmoniczne
Ir i Ih
od drugiej do
zakresie
0,5Ir) w
zakresie
k =0 do 10
dwudziestej
0 do 50A AC
0 do 50A AC
0 do 50A AC

4,5Hz do 65Hz

Tryb
pracy

MANUAL;
ZWARCIE;
NAJAZD
SPZ;
SPZ-W

MANUAL

-

Do podstawowej harmonicznej moĪna dodaü tylko jedną harmoniczną wybraną z zakresu od drugiej
do dwudziestej, a ich suma nie moĪe przekraczaü wartoĞci odpowiadającej koĔcowi zakresu.
WartoĞci nastawione i aktualnie nie wyĞwietlane (bĊdące w tle) pozostają nastawione.
W trybie pracy MANUAL moĪemy w danej chwili regulowaü tylko jeden parametr dotyczący toru
A (pierwszy wiersz wyĞwietlacza) lub toru B (drugi wiersz wyĞwietlacza). Pozostaáe parametry
zachowują wczeĞniej ustawioną wartoĞü. Pojawienie siĊ dowolnego zbocza na wejĞciu K2
sekundomierza 2 zapisuje aktualną wartoĞü regulowanego parametru (obok w nawiasie) oraz
kierunek zbocza podanego na K2. Uáatwia to pomiar wartoĞci rozruchu i powrotu zabezpieczeĔ.
NaciĞniĊcie przycisku STOP zeruje wszystkie nastawione wartoĞci amplitud.
W trzecim wierszu wyĞwietlacza znajduje siĊ graficzna wizualizacja aktualnie regulowanego
parametru. Po wejĞciu kursorem do tego wiersza widoczny jest pomiar ekstremalnych temperatur
wewnątrz urządzenia dla toru A i B ( patrz przednia okáadka) . Przy temperaturze 55oC uruchamia
siĊ przerywany alarmowy sygnaá dĨwiĊkowy, zaĞ przy 65oC zerowane są wszystkie amplitudy, a
sygnaá dĨwiĊkowy zmienia czĊstotliwoĞü.
W czwartym wierszu (patrz tylna okáadka) znajdują siĊ kolejno opisy: aktualnego rodzaju wyjĞü (po
lewej stronie), kierunek aktywnych zboczy i wynik pomiaru czasu dla sekundomierza 1 (Ğrodkowa
czĊĞü wiersza) oraz opis aktualnego trybu pracy (prawa czĊĞü wiersza). Opisy te nie zmieniają siĊ
nawet przy zmianie trybu pracy i rodzaju wyjĞü. Wyjątek stanowi tryb SPZ, gdzie obok opisu
rodzaju wyjĞü pojawia siĊ okno nastawienia dáugoĞci cyklu SPZ i trybu ZWARCIE, gdzie na tym
miejscu pojawia siĊ okno z pomiarem czasu powrotu badanego przekaĨnika.
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Tryb pracy ZWARCIE. WartoĞci parametrów wpisujemy tak, jak w trybie MANUAL. Do
dyspozycji mamy podwójne pola, dla stanu obciąĪenia i dodatkowo w nawiasach dla stanu zwarcia
(patrz tylna okáadka ekran 3). Rozszerzanie opisu pierwszych dwóch wierszy o harmoniczne
dokonuje siĊ tak, jak w trybie MANUAL. Dla stanu obciąĪenia moĪna nastawiaü wiĊksze
amplitudy niĪ dla stanu zwarcia, nie ma tu ograniczeĔ.
Dziaáanie zab. ĺ K2
I
Zwarcie (parametry w nawiasie)

START
ObciąĪenie

t2 - czas dziaáania
t3 - czas odpadu
to - czas obciąĪenia
tzw - czas zwarcia

W

t2
to

t

t3
tzw

Rys. 1. Dziaáanie urządzenia UTC-GT, tryb pracy ZWARCIE.

W trzecim wierszu nastawiamy czas obciąĪenia to w sekundach oraz czas zwarcia tzw w sekundach i
po przesuniĊciu kursora na prawą stronĊ przecinka w milisekundach. Pola w nawiasach
zarezerwowane są do pomiaru czasu t1 i t2. Pole pomiaru czasu powrotu t3 pojawia siĊ w czasie
trwania próby w wierszu czwartym obok rodzaju pracy.
NajczĊĞciej popeániany báąd w nastawieniu polega na kojarzeniu
amplitudy dla stanu zwarcia (czyli w nawiasie) z czasem to obciąĪenia.
PróbĊ uruchamiamy przyciskiem START. Urządzenie w czasie to generuje parametry obciąĪenia,
nastĊpnie w czasie tzw parametry zwarcia i na koĔcu ponownie w czasie to parametry obciąĪenia.
Diody umieszczone nad przyciskiem START oznaczają: zielona - stan obciąĪenia, czerwona – stan
zwarcia. Mierzone są automatycznie trzy czasy (rys. 1), przy czym aktywnym zboczem
zatrzymującym kaĪdy pomiar jest zbocze narastające lub opadające na wejĞciu K2. Czasy t2 i t3 są
odpowiednio czasem dziaáania i powrotu przekaĨnika. Czas t1 odmierzany jest od zaáączenia
obciąĪenia do momentu pojawienia siĊ zbocza na K2, pod warunkiem, Īe nastąpi to przed upáywem
czasu to. Pomierzone czasy kasowane są kolejnym naciĞniĊciem przycisku START albo
poruszeniem dowolnego przycisku lub pokrĊtáa. . Przycisk STOP zatrzymuje przebieg próby.
Sekundomierz pierwszy moĪe byü wykorzystywany tak jak w trybie MANUAL
W trybie zwarcie przy pomiarze czasu dziaáania i odpadu przekaĨnika zdarzaáo siĊ, Īe odskok
styków przekaĨnika uniemoĪliwiaá prawidáowy pomiar czasu odpadu. Dlatego zdecydowano siĊ
wprowadziü nastawiany czas blokowania wejĞcia pomiarowego sekundomierza drugiego K2.
Dziaáanie tej blokady polega na tym, Īe po odczytaniu jednego zbocza na K2, nastĊpne zbocze
moĪe byü odczytane dopiero po upáywie czasu blokady. DostĊp do okna umoĪliwiającego
nastawienie tego czasu uzyskuje siĊ po naciĞniĊci przycisku SEK. ZERO. i dodatkowo MENU. Po
kaĪdym nowym zaáączeniu urządzenia czas ten jest nastawiany na 10 ms. Opisany czas blokady
mają urządzenia począwszy od numeru 10.
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Tryb pracy NAJAZD. Podobnie jak w trybie ZWARCIE, wpisujemy wartoĞci parametrów dla
dwóch stanów: początkowego i, w nawiasie, dla koĔcowego (patrz tylna okáadka fig.4). W cyklu
NAJAZD parametry mogą zmieniaü siĊ nie tylko od wartoĞci maáych do duĪych, ale równieĪ
odwrotnie, od duĪych do maáych. PrzejĞcie z jednego stanu do drugiego dokonuje siĊ w krokach.
Przy nastawieniu odpowiednio duĪej iloĞci kroków mamy prawie páynną zmianĊ parametrów.
IloĞü kroków „No” nastawiamy w trzecim wierszu. WartoĞci początkowe i koĔcowe zliczane są jako
krok, czyli dla uzyskania 10 schodków musimy nastawiü No = 11. Nawias zarezerwowany jest do
wskazywania numeru aktualnie realizowanego kroku. Za nawiasem widoczny jest orientacyjny czas
realizacji cyklu. MnoĪnik x2 oznacza dwukrotne wydáuĪenie czasu trwania cyklu, wystĊpuje to w
cyklach z typu: początek-koniec, koniec-początek. Kroki wykonywane są co dwa okresy pierwszej
harmonicznej.
NaciĞniĊcie przycisku START uruchamia proces krokowej zmiany wszystkich nastawionych
parametrów od wartoĞci początkowej (nastawienie przed nawiasem) do wartoĞci koĔcowej
(nastawienie w nawiasie), zgodnie z jednym z szeĞciu rodzajów pracy (patrz rys. 2). Sygnalizuje to
zielona dioda znajdująca siĊ nad przyciskiem START. PrzejĞcie do drugiej czĊĞci cyklu
sygnalizowane jest zgaĞniĊciem zielonej diody i zapaleniem siĊ czerwonej, dotyczy to cyklu z rys.
2a, 2c i 2e. Pojawienie siĊ sygnaáu lub jego zanik na wejĞciu K2 sekundomierza 2 powoduje
zapisanie (na miejscu parametrów początkowych) wartoĞci wszystkich zmieniających siĊ
parametrów. Kolejna zmiana sygnaáu na K2 powoduje podobny zapis, ale tym razem na miejscu
parametrów koĔcowych. PrzewaĪnie wykorzystujemy to do pomiaru wartoĞci zadziaáania i odpadu
przekaĨnika. Zerowanie zapisu dokonuje siĊ przez poruszenie dowolnego przycisku. WejĞcia K2,
po kaĪdym pobudzeniu, moĪe byü blokowane na okreĞlony nastawiany czas, zapobiega to
báĊdnemu zapisaniu danych wskutek odskoku styków. Sposób nastawienia tego czasu
przedstawiono w opisie trybu ZWARCIE, po kaĪdym zaáączeniu urządzenia czas ten jest ustawiany
na 10 ms.
Do dyspozycji mamy szeĞü rodzajów NAJAZDU (rys 2). Stosowane nazwy są skróconym opisem
wybranego cyklu np. PT-TP-0 oznacza: początek – tryger i tryger - początek- zero.
Przebiegi prezentowane na rys. 2a oznaczają, Īe po wciĞniĊciu przycisku START wartoĞü
parametrów zmienia siĊ skokowo od wartoĞci zerowych do wartoĞci początkowych, nastĊpnie w
cyklu nastawionych No kroków dokonuje siĊ stopniowe przejĞcie do wartoĞci koĔcowych (wartoĞci
w nawiasach). Po osiągniĊciu nastawieĔ koĔcowych, równieĪ w cyklu No kroków, nastĊpuje powrót
do warunków początkowych i po ich osiągniĊciu powrót do zera.
Cykl przedstawiony na rys. 2b przebiega podobnie, przy czym powrót do zera dokonuje siĊ
natychmiast po osiągniĊciu wartoĞci koĔcowych. Przebiegi z rys. 2c i 2d realizują siĊ podobnie jak
dwa pierwsze, przy czym pojawienie siĊ dowolnego zbocza na wejĞciu K2 natychmiast zmienia
kierunek cyklu (rys. 2c), a w przypadku (rys. 2d) zeruje wymuszane amplitudy,
Przebiegi przedstawione na rys. 2e oznaczają, Īe cykl przebiegnie dokáadnie tak, jak ten z rys. 2a,
przy czym w koĔcowej fazie cyklu, po osiągniĊciu wartoĞci początkowych, nie są one zerowane,
lecz są dalej wymuszane; sygnalizowane jest to Ğwieceniem siĊ obu diod nad przyciskiem
START. Sytuacja ta trwa aĪ do czasu uruchomienia nowego cyklu (START 2) lub do
skasowania przyciskiem STOP. Nowy cykl z innymi nastawieniami rozpocznie siĊ od tych
wartoĞci. Cykl przedstawiony na rys. 2f przebiega podobnie, przy czym zatrzymuje siĊ na
wartoĞciach koĔcowych, które mogą byü wartoĞciami początkowymi kolejnego cyklu. Jest to

9

szczególnie przydatne do równomiernego penetrowania páaszczyzny zespolonej, bez wracania do
warunków zerowych - co najczĊĞciej niepotrzebnie pobudza zabezpieczenie.

PK-0

PK-KP-0

WartoĞci koĔcowe (w nawiasie)

WartoĞci koĔcowe (w nawiasie)

START

START

WartoĞci początkowe

WartoĞci początkowe

t

t

No

No

a) Rodzaj- PK-KP-0

b) Rodzaj- PK-0

TRYGER-

TRYGER-

PT-TP-0

WartoĞci koĔcowa (w nawiasie)

PT-0

WartoĞci koĔcowa (w nawiasie)

START

START

WartoĞci
początkowe

WartoĞci początkowe

t

t

No

No

c) Rodzaj- PT-TP-0

d) Rodzaj- PT-0

WartoĞci koĔcowe (w nawiasie)

WartoĞci koĔcowe (w nawiasie)

START 2

START 1

START 2

PK-p‹k-!

PK-KP-!

START 1

WartoĞci początkowe

WartoĞci początkowe

t
No
e) Rodzaj- PK-KP-!

No

No
f) Rodzaj- PK p‹k-!

Rys. 2. Praca w trybie NAJAZD, przebiegi dla szeĞciu jego rodzajów .
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Praca w trybie NAJAZD umoĪliwia uzyskanie jednoczesnej zmiany wielu parametrów, co jest
niezbĊdne do badania np. zabezpieczeĔ wektorowych. Przy standardowych badaniach
przekaĨników najwygodniej programowaü zmianĊ tylko jednego parametru: czĊstotliwoĞci, fazy lub
jednej z amplitud.
W kanale A generacja prądu w trybie ZWARCIE i NAJZD rozpoczyna siĊ zawsze przy kącie
fazowym równym zero, czyli sinusoida budowana jest od zera. Dotyczy to zarówno podstawowej,
jak i wyĪszych harmonicznych.
W kanale B sinusoida podstawowej harmonicznej moĪe mieü swobodnie nastawiane
przesuniĊcie fazowe, zatem początkowa jej faza wynika z tego przesuniĊcia. Oznacza to, Īe tĊ
wáaĞciwoĞü naleĪy wykorzystywaü jako sposób nastawiania Īądanej fazy zaáączenia prądu lub
napiĊcia. Dotyczy to tylko kanaáu B. WyĪsze harmoniczne nie podlegają przesuniĊciu
fazowemu, zatem zmieniając przesuniĊcie fazowe miĊdzy kanaáami A i B, uzyskamy w kanale
B zmianĊ przesuniĊcia fazowego pomiĊdzy harmoniczną podstawową a wyĪszymi. NaleĪy
tylko pamiĊtaü, Īe okreĞlone przesuniĊcie dla pierwszej harmonicznej oznacza znacznie wiĊksze
przesuniĊcie dla wyĪszych harmonicznych, np.: 360o dla pierwszej harmonicznej odpowiada
przesuniĊciu o 720o dla drugiej harmonicznej.

Tryb pracy SPZ. W trybie pracy SPZ urządzenie UTC-GT peáni rolĊ modelu wyáącznika oraz
linii dotkniĊtej zwarciem. Najpierw ustawiamy parametry obciąĪeniowe i zwarciowe linii tak jak w
trybie ZWARCIE, oraz w polu SPZ=BRAK krotnoĞü cyklu SPZ, np. WZWZ, co oznacza udany
cykl dwukrotnego SPZ. Maksymalny czas trwania zwarcia wynosi 9,999s, moĪna najechaü na pola
pomiaru tego czasu kursorem i ograniczyü go do Īądanej wielkoĞci. Maksymalny czas oczekiwania
na sygnaá ZAàĄCZ wynosi 99,99s. Impuls z zabezpieczenia WYàĄCZ doprowadzamy na wejĞcie
K2 oraz ZAàĄCZ na wejĞcie K1. Aktywne są tylko narastające zbocza. Cykl SPZ bĊdzie
przebiegaá automatycznie po naciĞniĊciu przycisku START. Kasowanie pomierzonych czasów
nastĊpuje w chwili manipulacji dowolnym przyciskami.
ZAàĄCZ

WejĞcie K1
WejĞcie K2

WYàĄCZ
0,1s

START

Zwarcie
I
ObciąĪenie

1s

t1

t
t2

t3

t4

t5

Rys. 3. Praca urządzenia UTC-GT w trybie pracy SPZ, cykl - WZWZW
Rysunek 3 przedstawia przebieg cyklu badania SPZ. Cykl rozpoczyna siĊ naciĞniĊciem przycisku
START. Najpierw wymuszane są warunki obciąĪeniowe i po czasie 1s wymuszane są parametry
odpowiadające warunkom zwarciowym (moĪe to byü tylko prąd). Po czasie t1 dziaáa
zabezpieczenie, a po czasie t2 przychodzi sygnaá ZAàĄCZ i ponownie wymuszane są warunki
zwarciowe. Po czasie t3 przychodzi sygnaá WYàĄCZ, a po czasie t4 ponownie ZAàĄCZ. Kolejny
sygnaá WYàĄCZ przychodzi po czasie t5. Warunki zwarciowe wymuszane są jeszcze przez 100ms
od otrzymania impulsu WYàĄCZ, symulowany jest w ten sposób czas otwierania wyáącznika.
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Tryb pracy SPZ-W. Ten tryb pracy umoĪliwia badanie cyklu SPZ w warunkach gdy
zabezpieczenie wspóápracuje z wyáącznikiem i w najmniejszym stopniu nie chcemy ingerowaü w tĊ
wspóápracĊ. Wówczas do UTC-GT na K2 doprowadzamy tylko informacjĊ o poáoĪeniu wyáącznika.
Cykl moĪe byü uruchomiony, gdy Ğwieci siĊ czerwona dioda nad K2, co oznacza wyáącznik
zamkniĊty. Przebieg cyklu jest podobny jak poprzednio, z tym, Īe nie dolicza siĊ 100ms na
symulacjĊ czasu wyáącznika.

RODZAJE WYJĝû
Rodzaje wyjĞü: I2A&U, I50&U, I50&I50. Wybierając rodzaj I2A&U w kanale A moĪe
byü generowany prąd o zakresie regulacji do 2A i rozdzielczoĞci 1 mA, a w kanale B napiĊcie do
150V z rozdzielczoĞcią 0,1 V. Dozwolona impedancja obwodu prądowego wynosi max. 20:.
Rodzaj I50&U róĪni siĊ zakresem regulacji prądu, który wynosi 50 A i ma rozdzielczoĞü 10mA.
Dozwolona impedancja obwodu nie powinna przekraczaü 2 :. Maksymalną moc wyjĞcia uzyskuje
siĊ dla rezystancji 0,1:.
Dla rodzaju 50&50 kanaáy A i B są prądowe i umoĪliwiają regulacjĊ dwóch niezaleĪnych prądów o
wartoĞci do 50A. Prądy te mogą byü sumowane na zaciskach odbiornika. MoĪliwoĞci regulacji
czĊstotliwoĞci, przesuniĊcia fazowego i harmonicznych dla przedstawionych trzech rodzajów wyjĞü
są takie same. Te rodzaje wyjĞü moĪna uĪywaü w trybie MANUAL, ZWARCIE i NAJAZD.

Rodzaj I50+I50. Dla I50+I50 kanaáy A i B są równieĪ prądowe. Przewody z obu kanaáów
naleĪy áączyü równolegle, wĊzeá sumowania powinien byü jak najbliĪej odbiornika. Uáatwiają to
specjalne wtyki bananowe. PrzesuniĊcie fazowe miĊdzy kanaáami ustawione jest trwale na zero i
dlatego w miejscu, gdzie byáo wyĞwietlane przesuniĊcie fazowe, podawana jest wartoĞü sumy
prądów. Rodzaj I50+I50 uáatwia w trybie MANUAL zadawanie prądów o wartoĞci do 100A AC
lub DC. Zadawanie czĊstotliwoĞci i harmonicznych dla kanaáu pierwszego dotyczy obu kanaáów.
Ten rodzaj wyjĞü wystĊpuje tylko w trybie MANUAL. W trybie pracy NAJAZD i ZWARCIE do
sumowania prądów naleĪy wykorzystywaü rodzaj wyjĞü I50&I50.

Rodzaj I50/3f. W ramach doskonalenia urządzenia testującego UTC-GT opracowano nowe
funkcje, które opisujemy poniĪej. Funkcje te posiadają egzemplarze urządzenia począwszy od
numeru 10/2003. W egzemplarzach wyprodukowanych wczeĞniej dla pozyskania tych funkcji
konieczna jest wymiana pamiĊci.
W trybie MANUAL wprowadzono nowy rodzaj wyjĞü I50/3f. UmoĪliwia on rĊczną regulacjĊ
symetrycznego trójfazowego prądu. Oba wyjĞcia prądowe pracują jako prądowe o zakresie 50 A.
PrzesuniĊcie fazowe wynosi 120o i jest nienastaeialne. Badane zabezpieczenie podáącza siĊ tak jak
na rysunku.
UTC-GT
A

I

Zabezpieczenie
I1

I2
B

I

I3

Rys 4. Sposób podáączenia urządzenia UTC-GT przy
badaniu trójfazowych zabezpieczeĔ prądowych
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Rodzaj Ir&Ih. W tym ustawieniu urządzenie UTC-GT umoĪliwia badanie zabezpieczeĔ
róĪnicowych. Przy zdejmowaniu charakterystyk stabilizacji zabezpieczenia realizuje siĊ symulacjĊ
zwarü jednofazowych lub dwufazowych. Przy takich zwarciach prądy zwarciowe po obu stronach
transformatora nie mają przesuniĊcia fazowego i nie zaleĪy to od grupy poáączeĔ transformatora.
Badania takie moĪna równieĪ wykonywaü z wykorzystaniem rodzaju pracy I50&I50, ale uzyskanie
kaĪdego punktu na charakterystyce bĊdzie wymagaáo Īmudnych obliczeĔ.
Dlatego opracowano specjalny rodzaj Ir&Ih, który eliminuje koniecznoĞü wykonywania takich
obliczeĔ. OsiągniĊto to poprzez bezpoĞrednie nastawianie prądów hamującego i rozruchowego na
wyĞwietlaczu urządzenia oraz generowanie w kanaáach A i B prądów okreĞlonych wzorami: IA =
Ih+0.5Ir lub Ih–0,5Ir w zakresie 0 do 50A AC oraz IB = k(Ih–0,5Ir) lub k(Ih+0,5Ir) w zakresie 0 do
50A AC. Wspóáczynnik k, który uwzglĊdnia przeliczenia wynikające z nastawieĔ badanego
zabezpieczenia, moĪna ustawiaü w zakresie od 0 do 10 w odstĊpach co 0,001. Znak ± zmienia siĊ
automatycznie, tak aby optymalnie gospodarowaü mocą Ĩródeá prądowych. PoniewaĪ nie ma
przesuniĊcia fazowego pomiĊdzy prądami, wspóáczynnik k edytowany jest w miejscu opisu
przesuniĊcia fazowego.
Do prądów rozruchowego Ir i hamującego Ih moĪna dodawaü dowolną wyĪszą harmoniczną z
zakresu od drugiej do dwudziestej. JeĞli w wyniku regulacji jednego z parametrów wystąpi
przekroczenie zakresu 50A na wyjĞciu A lub B, to nastĊpuje ograniczenie moĪliwoĞci dalszego
zwiĊkszania danego parametru. JeĞli natomiast to przekroczenie wystąpi w wyniku
zmniejszania parametru (wystĊpuje to przy zmniejszaniu prądu Ir dla k>1), to nastawione
amplitudy prądów są zerowane.
Instytut Energetyki udziela informacji na temat moĪliwoĞci wykonywania badaĔ róĪnych typów
zabezpieczeĔ urządzeniem UTC-GT.

PRZYKàADY ZASTOSOWAē
Ukáad realizacji trójfazowego Ĩródáa napiĊcia. Do badania zintegrowanych
nowoczesnych zabezpieczeĔ czĊstotliwoĞciowych i napiĊciowych stosowanych w polach pomiaru
napiĊcia sieci SN i dla generatorów, niezbĊdne jest Ĩródáo trójfazowego napiĊcia z gwarantowanym
przesuniĊciem fazowym miĊdzy wektorami. W takich sytuacjach urządzenie UTC-GT moĪna
wykorzystaü do generowania trójfazowego napiĊcia w ukáadzie „V”. Realizujemy to przez
zastosowanie zewnĊtrznego transformatora przetwarzającego prąd kanaáu A na napiĊcie, rys.5.
Zainteresowanym, Instytut Energetyki dostarcza taki transformator. Potrzeba wykonywania
opisanych badaĔ pojawiáa siĊ niedawno, dlatego zastosowano transformator na zewnątrz urządzenia
UTC-GT. NapiĊcie z transformatora zewnĊtrznego ma 100 V dla prądu 10 A, pod warunkiem, Īe
obciąĪenie nie przekroczy ok. 0,5 W. Przy wiĊkszych obciąĪeniach naleĪy doregulowaü wartoĞü
napiĊcia przez zwiĊkszenie prądu ze Ĩródáa A.
UTC-GT
A
B

M=2400-RST
M=1200- RTS

In /Un
10A /100V

I

U1
UA

U2

U
U3
Rys.5. Sposób podáączenia urządzenia UTC-GT przy
badaniu trójfazowych zabezpieczeĔ napiĊciowych
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JeĪeli w opisanym ukáadzie, zachowując nastawione przesuniĊcie fazowe zmniejszymy
wartoĞü napiĊcia wyjĞcia B, to zawartoĞü procentowa skáadowej przeciwnej U2 w napiĊciu wynosi:

8

8=$ ±8% 100%

8$

Badanie zabezpieczeĔ reagujących na skáadową przeciwną. Przedstawione poniĪej
reguáy odnoszą siĊ do obwodów prądowych i napiĊciowych. JeĞli obwody prądowe badanego
zabezpieczenia poáączone są w gwiazdĊ, i zostaną zasilone jednofazowym prądem, np. na fazĊ L1 –
0, to w wymuszanym prądzie skáadowa przeciwna I2 bĊdzie wynosiáa I2 = ,I. PrzesuniĊcie fazowe

skáadowej przeciwnej jest zgodne z prądem wymuszanym.
JeĞli natomiast to samo zabezpieczenie zasilimy jednofazowym prądem wymuszanym przez dwie
,
fazy, np. L1 i L2, to skáadowa przeciwna I2 bĊdzie wynosiáa I2 =
. PrzesuniĊcie fazowe

skáadowej przeciwnej zmieni siĊ o 30o. W opisany sposób moĪemy badaü zabezpieczenia reagujące
na amplitudĊ skáadowej przeciwnej. Natomiast jeĞli badane zabezpieczenie zostaáo zrealizowane
tak, Īe reaguje na procentową zawartoĞü skáadowej przeciwnej to musimy zrealizowaü próby w
ukáadzie z rys.1.
Badanie urządzeĔ mierzących moc i impedancjĊ. Obecnie wiĊkszoĞü cyfrowych
zespoáów zabezpieczeĔ realizuje oprócz funkcji zabezpieczeniowych równieĪ pomiary mocy.
Dlatego urządzenie UTC-GT musi byü przystosowane do sprawdzania przetworników
pomiarowych mocy i liczników energii.
Ukáady pomiarowe mocy i energii realizowane w ukáadzie peánym moĪna sprawdzaü zasilając
badane zabezpieczenie prądem i napiĊciem w jednej fazie, np. L1 - 0. Dla znamionowych wartoĞci
prądu 5 A i napiĊcia 57 V zabezpieczenie bĊdzie wskazywaáo 1/3 mocy znamionowej. Pomiary w
pozostaáych fazach powinny dawaü taki sam wynik. JeĞli w opisanym zabezpieczeniu mierzona jest
impedancja, to obliczana jest jako stosunek napiĊcia i prądu. Obwody prądowe i napiĊciowe
poáączone są w gwiazdĊ, moĪna jednoczeĞnie zasilaü prądem i napiĊciem dwie fazy, np. L1 i L2.
Wtedy badane zabezpieczenie, dla znamionowych wartoĞci, 5 A i 100 V powinno, wskazywaü
100/ 3 % mocy znamionowej. Ukáady pomiarowe mocy i energii zrealizowane w ukáadzie
ARONA moĪna badaü zasilając jednofazowo dwa poáączone równolegle uzwojenia napiĊciowe i
poáączone szeregowo uzwojenia prądowe. Wtedy dla zasilania 5 A, 100 V i bez stosowania
dodatkowego przesuniĊcia fazowego wskazanie powinno wynieĞü 2/ 3 % mocy znamionowej.
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DANE TECHNICZNE
Kanaá A.
Zakres regulacji prądu
1 mA do 2 A
Max impedancja obwodu
RozdzielczoĞü
DokáadnoĞü powyĪej 20 mA
ZawartoĞü skáadowej staáej
Kanaá A
Zakresu regulacji prądu
10 mA do 50 A
Max impedancja obwodu
RozdzielczoĞü
DokáadnoĞü powyĪej 500 mA
ZawartoĞü skáadowej staáej
Kanaá B
Zakres regulacji prądu
10 mA do 50 A
Max impedancja obwodu prądowego
RozdzielczoĞü
DokáadnoĞü powyĪej 500 mA
ZawartoĞü skáadowej staáej
Kanaá B
Zakres regulacji napiĊcia:
0,1 V do 150 V
Zakres regulacji napiĊcia:
dla f>45Hz
dla f<45Hz
RozdzielczoĞü
DokáadnoĞü powyĪej 2V
Minimalna rezystancja obwodu napiĊciowego
Kanaáy A i B
Maksymalne napiĊcie Ĩródáa prądowego
Maksymalna szczytowa moc jednego Ĩródáa prądowego
Zakres regulacji prądu dla poáączonych równolegle kanaáów A i B
RozdzielczoĞü Ĩródáa A+B
Zakres regulacji czĊstotliwoĞci
-rozdzielczoĞü
-dokáadnoĞü
Zakres nastawienia fazy (opóĨnienia toru A wzglĊdem B)
-rozdzielczoĞü regulacji przesuniĊcia fazowego
-dokáadnoĞü regulacji przesuniĊcia fazowego
Zakres nastawienia harmonicznych
Zakres nastawienia czasu zwarcia
Zakres nastawienia czasu obciąĪenia
Zakres nastawienia wspóáczynnika k dla zab. róĪnicowego
WejĞcia dwustanowe
Sposób sterowania:
napiĊcie sterowania:
zestyk:
Pobór prądu w stanie ustalonym
Czas pobudzania i odwzbudzania wejĞü dwustanowych
Przystosowanie do pracy w warunkach eksploatacyjnych
Masa urządzenia
Osáona mechaniczna
Wymiary

20 ȍ
1 mA
0,5%
<1 mA
2ȍ
10 mA
0,5%
<10 mA
2ȍ
10 mA
0,5%
poniĪej 10 mA

0,1 V do 150 V
0,1 V do 3,3 f V
0,1 V
0,5%
1000 ȍ
10 V AC lub 15 V DC
500 VA
20 mA do 100 A
20 mA
4,5 Hz do 65 Hz
0,001 Hz
0,01 Hz
0q do 360o
0,01o
0,2%
2-ga do 20-tej
0,001 s do 999 s
1 do 9999 s
0,001 do 10
3 V do 300 V DC
zwierny/rozwierny
<3 mA
1 do 2 ms
< 12kg
pokrowiec skórzany
500/390/140mm
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