
Zasilanie autonomiczne lub dualne

Przekaźnik zabezpieczeniowy dla sieci SN

 Zabezpieczenie nadprądowe i ziemnozwarciowe
(wersja na dedykowane przekładniki prądowe)



● SIA-B jest nadprądowym przekaźnikiem zabezpieczeniowym mogącym pracować w trybie autonomicznym, zasilając się z 

prądów roboczych poprzez specjalne przekładniki prądowe zainstalowane na liniach prądowych. Te same przekładniki służą 

równocześnie do uzyskania prądów pomiarowych. Opcjonalnie,  przekaźniki SIA-B mogą być stosowane również przy zasilaniu 

zewnętrznym (24VDC, 110VAC lub 230VAC). Urządzenie można również w razie potrzeby zasilić poprzez zewnętrzny bateryjny 

zestaw zasilający (KITCOM).
● Opcjonalnie może być zainstalowana wewnętrzna bateria do rozruchu,  nastaw i przeglądania parametrów
● Dostępne funkcje zabezpieczeniowe: 50P, 50/51P, 50N, 50/51N 
● Blokada zadziałania wyłącznika, 49T, 49 jako opcje
● Kompaktowa obudowa oraz zredukowana głębokość umożliwiają łatwość instalacji oraz oszczędność kosztów
● Wysoki poziom kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
● Niski pobór mocy (0,5W, 24 VDC)
● Nieulotna pamięć RAM umożliwiająca zapamiętanie do 100 zdarzeń i 4 raportów w oparciu o wewnętrzny zegar (RTC)
● Gniazdo USB na panelu czołowym (protokół komunikacyjny Modbus RTU)
● Bistabilne, mechaniczne wskaźniki zadziałania wskazujące jego przyczynę nawet w przypadku zaniku zasilania pomocniczego
● W trybie zasilania autonomicznego SIA-B jest gotowe do pracy już od 0,4 x wartość prądu znamionowego w trzech fazach.

Nadprądowy i ziemnozwarciowy przekaźnik 
zabezpieczający dla sieci SN
Zasilanie autonomiczne lub z dwóch źródeł
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Charakterystyka ogólna

Specyfikacja techniczna
przekładników CT do SIA-B

* OPCJA

TAŚMOWANE

W ŻYWICY 
EPOKSYDOWEJ

* In jest nominalną wartością prądu pierwotnego przekładnika

Przekładniki do współpracy z SIA-B
Typ Kod Zakres In Klasa

Przekładniki do współpracy z SIA-B
Typ Kod Zakres In Klasa

CT08-5 Taśm.
CT16-5 Taśm.

* In jest nominalną wartością prądu pierwotnego przekładnika
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Charakterystyka techniczna

Schemat funkcjonalny SIA-B

3 przekładniki prądowe pomiarowo-zasilające

Charakterystyka techniczna

Schemat połączeń SIA-B
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Parametry techniczne SIA-B
i specyfikacja przekładników

Funkcja 50

Aktywacja: tak/nie

Zakres nastaw: 0.20 do 20 x In (krok 0.01)

Zakres nastaw: 0.02 do 300 s (krok 0.01 s)

Poziom aktywacji 100%

Poziom deaktywacji 90%

Deaktywacja natychmiastowa

Dokładność dla czasu: ±0.5% / 40ms (większa)

Funkcja 50N

Aktywacja: tak/nie

Zakres nastaw: 0.20 do 20 x In (krok 0.01)

Zakres nastaw: 0.02 do 300 s (krok 0.01 s)

Poziom aktywacji 100%

Poziom deaktywacji 90%

Deaktywacja natychmiastowa

Dokładność dla czasu: ±0.5% / 40ms (większa)

Czas zadany: 0.02 do 300s (krok 0.01s)

Dial: 0.05 do 1.25 (krok 0.01)

Krzywa, poziom aktywacji 110%

Krzywa, poziom deaktywacji 100%

Czas zadany, poziom deaktywacji 100%

Czas zadany, poziom deaktywacji 90%

Deaktywacja natychmiastowa

Aktywacja: tak/nie

Zakres nastaw: 0.20 do 7 x In (krok 0.01)

Krzywe: IEC 60255-151 oraz ANSI-IEEE
Czas reakcji: IEC zależna, IEC silnie zależna,
IEC bardzo silnie zależna, IEC długoczasowa.
ANSI zależna, ANSI silnie zależna,
ANSI krzywa bardzo silnie zależna

Dokładność dla czasu: 40ms lub ±5%
(większa z nich) pamiętając, że czas ten
zależy od użytych CT

Funkcja 50/51

Czas zadany: 0.02 do 300s (krok 0.01 s)

Dial: 0.05 do 1.25 (krok 0.01)

Krzywa, poziom aktywacji 110%

Krzywa, poziom deaktywacji 100%

Czas zadany, poziom aktywacji 100%

Czas zadany, poziom deaktywacji 90%

Deaktywacja natychmiastowa

Aktywacja: tak/nie

Zakres nastaw: 0.20 do 7 x In (krok 0.01)

Krzywe: IEC 60255-151  oraz ANSI-IEEE

Dokładność dla czasu: 40 ms lub ±5%
(większa z nich) pamiętając, że czas ten zależy
od użytych CT

Funkcja 50/51N

Funkcja 49T * Pobudzenie zewnętrzne. Czas ładowania 7s

Funkcja 49 *

Czas reakcji: IEC krzywa zależna, IEC silnie zależna,
IEC bardzo silnie zależna, IEC długoczasowa.
ANSI krzywa zależna, silnie zależna, b. silnie zależna

Aktywacja: tak/nie

Tap: 0.10 do 2.40 In (krok 0.01)

ζ nagrzewania: 3 do 600 minut (krok 1 min.)

ζ stygnięcia: 1 do 6 x ζ nagrzewania (krok 1)

Poziom alarmu: 20 do 99% (krok 1%)

Poziom zadziałania: 100%

Poziom resetu: 95% poziomu alarmu

Dokładność czasu: ± 5% wartości teoretycznej

Blokada (*)

Logika Progra-
mowalna (PLC)

Wyjście (TRIP)

Wyjścia syg-
nalizacyjne (*)

Pomiar prądów

Raporty błęd.

Komunikacja

Zasilanie
pomocnicze

Zasilanie
bateryjne
Zasilanie z
przekładników

Warunki
środowiskowe

Przekładniki

Parametry
mechaniczne

Blokowanie: Tak/Nie

Próg blokowania: 1.5 do 20 x In (krok 0.01)
OR4, OR4_LATCH, OR4_PULSES, OR4_TIMERUP,
OR4_PULSE, NOR4, NOR4_TIMERUP, NOR4_
PULSE, NOR4_PULSES, AND4, AND4_PULSES,
AND4_TIMERUP, AND4_PULSE, AND4_LATCH,
NAND4, NAND4_TIMERUP, NAND4_PULSE.
24 Vdc; 135 mJ (aktywacja wyzwalacza lub
cewki niskomocowej)

2 wyjścia konfigurowalne (output 2 i output 3):

220 Vdc – 8 A (30 W max)
250 Vac – 8 A (62,5 VA max)

Częstotliwość 50/60Hz

Dokładność zależna od użytych CT:
<±5% dla CT-5 oraz <±10% dla typu CT-10

True RMS

Próbkowanie: 16 próbek/okres

Port USB: Modbus RTU

*USB (Modbus RTU) + RS485 (Modbus RTU)

4 raporty błędów z 24 zdarzeniami/rekord

230 Vac, ±20 %

110 Vac, ±20 %

24 Vdc, ±10 %

Z adapterem USB KITCOM 

Wewnętrzna bateria uruchomieniowa (*)

Wymagany prąd w trzech fazach: I > 0,4 x In

Temperatura pracy: -40 do 70°C

Temperatura składowania: -40 to 80°C

Wilgotność: 95%

Przekładniki CT do zasilania i pomiarów

Wysokość x szerokość
Model pionowy:120.65 x 167.80 (mm)
Model poziomy: 185.8 x 102.7 (mm)
Głębokość
Model pionowy:56.2 mm
Model poziomy: 59.7 mm

Montaż zatablicowy (wpuszczany)

IP-54  (panel zamontowany)

Parametry techniczne przekładników żywicznych

Parametry techniczne przekładników taśmowanych

(*) Opcjonalnie zależnie od modelu

Do użytku w pomieszczeniach

Class E

50-60 Hz

…/0,075A

Kable max. Ø50 mm

Zastosowanie

Klasa izolacji

Częstotliwość

Przekładnia

Strona pierwotna

Uzwojenie testowe

Pobór mocy

Ochrona

Materiał

Strona wtórna

0,288A znamionowe

0,1 VA

5P80/10P80

PU & PA6.6

Terminal dla 6mm² solid

4mm² strand (brak w kompl.)

Zastosowanie

Klasa izolacji

Częstotliwość

Przekładnia

Strona pierwotna

Uzwojenie testowe

Pobór mocy

Ochrona

Strona wtórna

Do użytku w pomieszczeniach

Class A

50-60 Hz

…/0,075A

Kable max. Ø75 mm
Przewody 2,5mm2/ 3250 mm

(w komplecie)
0,288A znamionowe

0,05 VA

5P80
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Wymiary i otwory montażowe SIA-B

Montaż pionowy

Montaż poziomy

Wyjścia cyfrowe są zależne od modelu.

Taśmowane CT08-05

Przekładniki żywiczne CT

Taśmowane CT16-05

Typ ID (mm) Kod Zakres Is Klasa



WEJŚCIA - WYJŚCIA
Wyjście wyzwalające
Wyjście wyzwalające+ zewn. wejście (49T) + 1 flaga
Wyjście wyzwalające+ zewn. we (49T) + 1 flaga + 2 wy

ZASILANIE
Autonomiczne z przekładników
Autonomiczne z przekładników + 230 Vac (Dual)
Autonomiczne z przekładników + 110 Vac (Dual)
Autonomiczne z przekładników + 24Vdc (Dual)
Autonomiczne z przekładników + Bateria
Autonom. z przekładników + 230 Vac (Dual) + Bateria
Autonom. z przekładników + 110 Vac (Dual) + Bateria
Autonom. z przekładników + 24Vdc (Dual) + Bateria

POMIAR PRĄDU PRZEWODU NEUTRALNEGO
Pomiar wewnętrzny
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FUNKCJE ZABEZPIECZENIOWE
50P + 50/51P + 50N + 50/51N

POMIAR PRĄDÓW FAZOWYCH
Zdefiniowany w nastawach ogólnych

FUNKCJE DODATKOWE
-
+ 49
+ Blokada wyłącznika

KOMUNIKACJA
USB (Modbus RTU)
USB (Modbus RTU) + RS485 (Modbus RTU)

Przykład zamówienia:

MECHANICZNE
Montaż pionowy
Montaż poziomy

JĘZYKI
Angielski, hiszpański, niemiecki
Angielski, hiszpański, turecki
Angielski, hiszpański, francuski
Angielski, hiszpański, rosyjski

ADAPTACJA
-

CZĘSTOTLIWOŚĆ SIECI
Zdefiniowana w nastawach ogólnych

Tabela doboru SIA-B

Zabezpieczenie nadprądowe i ziemno-
zwarciowe – zasilanie autonomiczne
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Opcje aplikacyjne i instalacyjne dla SIA-B

• Specjalne przekładniki prądowe umożliwiają praktyczne zmniejszenie wymaganej przestrzeni 
rozdzielnicy, czyniąc przekaźnik SIA-B  idealnym rozwiązaniem dla rozdzielnic pierścieniowych i wyłączników 
kompaktowych, w sytuacjach gdzie wymagana przestrzeń jest wielkością krytyczną.
   Bieżące dostosowanie jest realizowane przez specjalne przekładniki, które oprócz dostosowania prądów do 
aktualnych wartości akceptowalnych przez przekaźniki elektroniczne, umożliwiają pracę ze znacznie szerszymi 
zakresami prądów pierwotnych niż przekładniki standardowe. Np. jeden typ przekładnika specjalnego CT-16 jest 
w stanie chronić wyłączniki od 300kVA do 1500 kVA.
   Właściwym zastosowaniem są też wyłączniki w turbinach wiatrowych. W takich przypadkach wolna  przestrzeń 
jest bardzo ograniczona i wymagane jest zabezpieczanie dla różnych zakresów mocy przy użyciu uniwersalnego 
typu przekładnika .
   Oprócz kompleksowej ochrony zabezpieczeniowej, SIA-B udostępnia raporty z rejestracji zdarzeń i zadziałań, 
przydatne dla gruntownej i kompleksowej analizy stanów awaryjnych, magnetyczne wskaźniki zadziałania  (flagi) 
dla sygnalizacji zadziałania, utrzymujące swoje położenie nawet w przypadku utraty zasilania, jak również  
gniazdo USB dla zasilania przekaźnika i komunikacji poprzez kabel USB podłączony bezpośrednio z komputerem 
klasy PC.
   Zrozumienie tych zalet, pozwala spojrzeć na przekaźnik SIA-B jako optymalne rozwiązanie dla opisanych 
aplikacji, stąd FANOX wdrożył kompletną rodzinę specjalnych przekładników dla różnych zakresów prądów 
pierwotnych dostosowujących to rozwiązanie do różnych zastosowań.

• Kwestie montażowe
Instalacja na przepustach
Wielu producentów wyłączników stosuje standardowe przepusty) o pewnych z góry określonych wymiarach. 
FANOX umożliwił to opracowując taśmowane przekładniki, montowane bezpośrednio na przepustach.

Instalacja na kablach
Inne wyłączniki są dostarczane z otworami (szuflada) w dolnej części wyłącznika, dla 
dostępu do przyłączenia kabli prądowych. W ten sposób, przekładniki CT są montowane 
bezpośrednio na wspomnianych kablach. Dla obsługi tych aplikacji, Fanox opracował 
wersję przekładników zalewanych żywicą epoksydową ze specjalnymi uchwytami do 
mocowania w dolnej części wyłącznika.

Uzwojenie testowe
Przekaźnik SIA-B współpracuje z przekładnikami o 
prądach wtórnych innych niż 1A lub 5A. Z tego też 
powodu, nie jest możliwa iniekcja prądu wtórnego 
bezpośrednio poprzez zaciski S1-S2 przekładnika.
W tym przypadku, przekładnik prądowy jest 
wyposażony w drugie uzwojenie (zaciski C-D ) dla 
iniekcji prądu wtórnego. Ten prąd wtórny będzie 
indukował prąd pierwotny w przekaźniku, co umożliwi 
wykonanie testu funkcjonalnego.

Na przykład, dla CT16, jeżeli przez zaciski uzwojenia 
testowego podawany jest prąd 1A, przekaźnik odczyta 
go jako wartość 50 A.
Zależnie od wykorzystywanego typu przekładnika CT, 
wartości indukowanego prądu pierwotnego przy 
wstrzyknięciu 1A będą następujące:

PRZEKŁADNIK 
PRĄDOWY

Prąd 
inicjowany

Indukowany 
prąd pierwotny
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