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Descrição
O Reyrolle 5 foi concebido para as redes elétricas do futuro,
com comunicação e cibersegurança aprimoradas, mantendo,
ao mesmo tempo, uma interface simples e um fácil
gerenciamento do produto.
O 7SR54 oferece proteção, controle e supervisão para
transformadores de 2 e 3 enrolamentos. Todos os grupos
vetoriais de transformadores e conexões de aterramento são
suportados.
O dispositivo 7SR54 inclui uma ampla gama de funções de
proteção e comunicações Ethernet IEC 61850 e Modbus TCP
por padrão. Para minimizar ainda mais as variações do
produto, a fonte de alimentação e as entradas binárias
abrangem toda a faixa de operação, com limiar de tensão
configurável para as entradas binárias.
O LCD amplo, botões táteis e LEDs programáveis oferecem
uma interface de produto fácil de usar, sendo a estrutura do
relé extraível para facilitar sua substituição.
Entradas e Saídas

8 TC + 16 EB + 8 SB
8 TC + 4 TP + 12 EB + 8 SB
8 TC + 4 TP + 37 EB + 18 SB
12 TC + 24 EB + 10 SB
12 TC + 4 TP + 35 EB + 16 SB

Comunicação

Porta USB frontal padrão (para configurar com o
uso de uma ferramenta de software Reydisp PC),
RS485 traseiro, 2 portas elétricas RJ45 ou,
opcionalmente, conexões óticas ethernet.

Invólucro

Tamanho 12 com design extraível.

Tela

LCD de 128 x 128 com luz de fundo e recursos de
exibição textual e gráfica adequados para
representação de diagramas mímicos unifilares.

Benefícios
•
Ajuste para selecionar o idioma alternativo a ser exibido
no display LCD do painel frontal. Além do inglês como
padrão, as alternativas de idiomas são português,
francês, alemão, espanhol e turco
•
Design compacto e baixo custo do ciclo de vida do
produto
•
Operação confiável graças a algoritmos de proteção
robustos e comprovados
•
IEC 61850 Edição 1 e 2 com operação HSR, PRP e RSTP
para maior disponibilidade
•
Simples especificação dos produtos para encomenda
•
28 LEDs com 3 cores (verde, amarelo e vermelho)
programáveis para indicações nítidas
•
Entradas de transformador de corrente combinadas para
1Ae5A

Protegendo redes com confiabilidade

Aplicações
•
Proteção abrangente para transformadores de 2 ou 3
enrolamentos
•
Proteção diferencial para autotransformadores, reatores
e motores
Funcionalidades Padrão podem incluir
•
37/37G Proteção de subcorrente – fase/terra
•
46 Proteção de sobrecorrente de sequência negativa
•
46BC Detecção de condutor rompido
•
49 Proteção de sobrecarga térmica
•
49TS Supervisão de sensor de temperatura
•
50/50G/50N Falta de sobrecorrente/falta à terra
instantânea
•
50AFD Detecção de arco elétrico
•
50BF Proteção de falha do disjuntor – 3 polos
•
51/51G/51N Falta de sobrecorrente/falta à terra
temporizada
•
51CL Sobrecorrente de carga fria – fase
•
52 Controle do disjuntor
•
60CTS Supervisão do TC
•
74CC/74TC Supervisão de circuito de fechamento e de
circuito de abertura
•
81HB2 Detecção de corrente de insrush
•
81HB5 Detecção de sobrefluxo – 5ª harmônica
•
86 Relé de bloqueio
•
87GH Proteção de falta à terra restrita – alta impedância
•
87NL Proteção de falta à terra restrita – baixa impedância
•
87T-BD Proteção diferencial de transformador – com
restrição
•
87T-HS Proteção diferencial de transformador – sem
restrição

Funcionalidades adicionais – Requer entradas de TP
•
21LB Região de carga/Load blinder (7SR5421)
•
24 Proteção de sobreexcitação
•
25 Verificação de sincronismo – função de sincronização
•
27/27Vx Proteção de subtensão
•
47 Proteção de sobretensão de sequência de fase
•
51V Sobrecorrente controlada por tensão – fase
(7SR5421)
•
59/59Vx Proteção de sobretensão
•
59N Deslocamento da tensão de neutro
•
60VTS Supervisão do TP
•
67/67G/67GS/67N Sobrecorrente de fase/terra direcional
(7SR5421)
•
78VS Salto vetorial de tensão
•
81 Proteção de frequência – “f>” or “f<”
•
81R Proteção de frequência – “df/dt”
Funções de monitoramento
•
Corrente e tensão em valores primários, secundários e de
sequência de fase
•
Frequência, potência, energia e localização de faltas
•
Dados de faltas, registro de eventos e oscilografias.
•
Registro de eventos (eventos selecionáveis e visíveis no
painel frontal)
Comunicação
•
IEC 60870-5-103, MODBUS-RTU, DNP3 serial, IEC 61850,
MODBUS TCP
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Sujeito a alterações e erros.
As informações fornecidas
neste documento contêm
descrições gerais e/ou
características de desempenho
que podem nem sempre
especificadamente refletir
aqueles descritos ou sofrer
modificações ao longo do
desenvolvimento futuro dos
produtos.
As características de
desempenho requeridas são
válidas apenas quando
expressamente acordadas em
contrato celebrado.

