GEN

Elektroniczne zabezpieczenie generatorów
I>

Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem

· Pr¹d zadzia³ania od 1.10 x wart. nastawiona IB
· Czas zadzia³ania w stanie zimnym, przy 6 x IB,
z zakresu 0.2 do 3 s

Zabezpieczenie przed
asymetri¹ faz

· Dzia³anie przy asymetrii faz wiêkszej od 40%
Zabezpieczenie przed
zanikiem fazy

· Dzia³anie przy pr¹dzie wiêkszym od 0.7 x IB
· Zadzia³anie w czasie mniejszym od 3 s

l Doskona³e zabezpieczenie trójfazowych generatorów niskiego napiêcia (do 1000 V), wykorzystuj¹c ró¿ne krzywe zadzia³ania w celu ochrony
generatora przed przeci¹¿eniami.
l Szeroki zakres pr¹dowy zabezpieczanych generatorów (z wykorzystaniem przek³adników):
do 2000 A i powy¿ej.
l Rozró¿nienie i sygnalizacja przyczyny zadzia³ania.
l Pamiêæ stanu cieplnego zarówno w stanie nagrzewania jak i ch³odzenia.
l Trzy lata gwarancji.

Zastosowania
Elektroniczne zabezpieczenie typu GEN 10
znajduje zastosowanie przy ochronie trójfazowych
generatorów niskiego napiêcia ( do 1000 V ) i pr¹dach do 2000 A i powy¿ej, daj¹c dziêki dobieranym
krzywym doskona³e zabezpieczenie, pozwalaj¹c
generatorowi pracowaæ powy¿ej krzywej zniszczenia.

l Wyprodukowano zgodnie z IEC-255, IEC-947.
l Certyfikaty: UL, cUL, znak CE
l Monta¿ na szynie DIN 35 mm (EN50022-35)
l Galwaniczne oddzielenie od lini generatora
l Reset rêczny przy pomocy przycisku RESET.
l Reset zdalny:
od³¹czenie napiêcia pomocniczego na czas wiêkszy ni¿ 3 s i ponowne za³¹czenie powoduje reset
zabezpieczenia.
l Max. przekrój przewodów pomocniczych 2.5 mm
l Max. moment dociskowy wkrêtów 20 Ncm
l Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna:
IEC 255-22, IEC 801, EN 50081-2
l Izolacja: 3 kV - 50 Hz - 1 min. / 3 kV - 1.2/50 m s
l Stopieñ ochrony: IP 203
o
o
l Temperatura sk³adowania: -30 C +70 C
l Temperatura pracy / wysokoœæ:
o
o
-15 C +60 C / 1000 m
o
o
-15 C +50 C / 2000 m
o
o
-15 C +40 C / 3000 m

Zasilanie zabezpieczenia
l Zaciski A1-A2
l Napiêcie nominalne: 24VDC (+15% -10%)
l Pobór mocy 1.5 W.

Modu³ sygnalizacyjny
Zewnêtrzny modu³ sygnalizacyjny stanowi opcjonalne rozwi¹zanie, które pozwala na oddzielenie ze
wzglêdów konstrukcyjnych lub sposobu obs³ugi
panelu sygnalizacyjnego od w³aœciwego zabezpieczenia. Modu³ jest po³¹czony z zabezpieczeniem
odpowiednim przewodem taœmowym d³ugoœci 2 m.
Zewnêtrzny modu³ sygnalizacyjny wyposa¿ony
jest w diody sygnalizuj¹ce obecnoœæ zasilania pomocniczego oraz przyczynê zadzia³ania zabezpieczenia. Dodatkowo modu³ wyposa¿ono w przycisk
RESET.
Nr katalogowy: 12545
Zabezpieczenie bez zewnêtrznego modu³u sygnalizacji

Zabezpieczenie z zewnêtrznym modu³em sygnalizacji

Charakterystyka ogólna

PrzekaŸnik wyjœciowy
l 1 NO (97-98) zestyk normalnie otwarty
l 1 NC (95-96) zestyk normalnie zamkniêty
(kiedy od³¹czono napiêcie pomocnicze lub
zadzia³a³o zabezpieczenie)
l Max. napiêcie zestyków: 250 VAC
l Max. parametry ³¹czenia:
C300-125/250V
AC15- 250V-2A
DC13-30V-2A
DC13-115V-0.2A
Max. pr¹d termiczny: 5A

Tabela wykonañ

GEN 10

Zakres ustalewieñ zabezpieczenia

IB (A)

Numer katalogowy
Zasilanie pomocnicze 24 VDC

4 - 10.3

11350

l Dla generatorów o pr¹dzie powy¿ej 10.3 A, nale¿y u¿ywaæ GEN10 z 3 przek³adnikami pr¹dowymi .../5 A.

Procedura nastawiania

Diagram po³¹czeñ

Przed rozpoczêciem procedury nastawiania nale¿y
siê upewniæ, ¿e generator jest w stanie zimnym.
Nastêpnie nale¿y wtórne przewody przek³adników
pr¹dowych przeprowadziæ przez otwory w zabezpieczeniu (Rys. 1).
Pod³¹czone zabezpieczenie nale¿y ustawiaæ w nastêpuj¹cy sposób:
1. Nastawiæ pr¹d bazowy IB na 8 odpowiednich mikroprze³¹cznikach. Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt i¿
pr¹d bazowy jest sum¹ wartoœci podstawowej przekaŸnika i wszystkich mikroprze³¹czników ustawionych
w pozycjê ON.
IN

IB =

ICT

2. Wybraæ krzyw¹ zadzia³ania przy pomocy 4 odpowiednich mikroprze³¹czników (TRIP TIME
SETTING). O wyborze krzywej decyduje suma
wag wszystkich mikroprze³¹czników ustawionych
w pozycji ON.
GENERATOR

FUNKCJA TESTu
Funkcja ta symuluje asymetriê i zanik fazy i realizowana jest po naciœniêciu przycisku TEST przez 3 sekundy, przy obci¹¿eniu silnika wiêkszym ni¿ 0,7 x IB .
Nastêpuje zadzia³anie zabezpieczenia i zapala sie
dioda sygnalizuj¹ca zanik fazy.

GEN 10

x5xn

IB = znamionowy pr¹d ustawiony na zabezpieczeniu
IN = znamionowy pr¹d generatora
ICT = namionowy pr¹d pierwoty przek³adnika CT
5 = CT .../5
n = liczba przeplotów przez otwory zabezpieczenia

Rys. 1
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