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Açıklama
Reyrolle 5, kullanıcı dostu bir arayüz ve kolay ürün yönetimi
sağlarken, gelişmiş haberleşme ve siber güvenlik özelliğiyle
geleceğin elektrik şebekeleri için tasarlanmıstır.
7SR51 aşırı akım rölesi, çok sayıda koruma fonksiyonu ve
IEC61850 ve Modbus TCP Ethernet haberleşmesini standart
olarak sağlar. Ürün çeşitliligini daha da azaltmak için tüm
çalışma aralığını kapsayan tek universal güç kaynağı bulunur
ve yazılım ile yapılandırılabilir ikili giriş eşik değerlerine
sahiptir.
Geniş LCD ekran, dokunması rahat tuslar ve programlanabilir
LED’ler ile birlikte kullanıcı dostu bir ürün arayüzü saglar ve
röle elemanı kolay değişim için geri çekilebilir, yani çekmeceli
yapıdadır.
Girişler ve Çıkışlar

4 AT + 8 G + 6 Ç
4 AT + 13 G + 8 Ç
4 AT + 23 G + 12 Ç
4 AT + 38 G + 18 Ç
4 AT + 4 GT + 9 G + 8 Ç
4 AT + 4 GT + 14 G + 10 Ç
4 AT + 4 GT + 19 G + 12 Ç
4 AT + 4 GT + 39 G + 20 Ç
5 AT + 4 GT + 17 G + 10 Ç
5 AT + 4 GT + 37 G + 18 Ç

İletişim

Standart ön USB portu (Reydisp PC tabanlı
yazılım aracı kullanılarak yapılandırma için) arka
RS485, 2 x RJ45 elektrik portu veya isteğe bağlı
optik ethernet bağlantıları.

Kasa

Çekmeceli ve kızaklı tasarıma sahip, 6U veya 12U
kasa boyutu.

Ekran

Arka aydınlatmalı 128 x 128 LCD, tek satırlı mimik
diyagramlar için uygun metin ve grafik
görüntüleme özelliklerine sahiptir.

Őzellikler
•
Cihaz ekranı ve ekrandaki menüleri degişik dillerde
seçebilme: Fransızca, Almanca, Portekizce, Ispanyolca ve
Türkçe dil seçenekleri.
•
Kompakt tasarım ve düşük ürün işletim maliyeti
•
Güçlü, kanıtlanmış koruma algoritmaları sayesinde
güvenilir çalışma
•
Daha fazla ulaşılabilirlik için HSR, PRP ve RSTP işlemcili
IEC 61850 Sürüm 1 ve 2
•
Kolay ürün siparişi
•
Yazılım üzerinden 1 A veya 5 A olarak değiştirelebilir akım
trafosu giriş terminalleri
•
Detaylı bildirimler için 28 adet programlanabilir üç farkIı
renkli LED

Şebekenizi güvenle korur

Standart Fonksiyonellik – 7SR5110 Yönsüz
•
37/37G Düşük akım koruma – faz/toprak
•
46 Negatif bileşen aşırı akım koruma
•
46BC Kopuk Iletken tespiti
•
49 Termik aşırı yük koruma
•
49TS Sıcaklık Sensor denetimi
•
50/50G/50N Ani aşırı akım/toprak arızası
•
50AFD Elektrik arkı tespiti
•
50BF Kesici arıza koruma – 3 kutuplu
•
50GHS Hızlı toprak arızası – ölçülen
•
50GI Kesikli toprak arızası , intermittent
•
50GS Ani Hassas toprak arızası – ölçülen
•
50HS Hızlı aşırı akım arızası
•
50SOTF Arıza üzerine kapama
•
51/51G/51N Zaman gecikmeli aşırı akım/toprak arızası
•
51CL Soğuk yük aşırı akım – faz
•
51GS Zaman gecikmeli duyarlı toprak arızası – ölçülen
•
52 Kesici kontrolü
•
60CTS Akım trafosu denetimi
•
74CC/74TC Kapama devresi ve açma devresi denetimi
•
79 Otomatik tekrar kapama
•
81HB2 Demeraj akımı tespiti
•
86 Kilitleme
•
87GH Sınırlı toprak arızası koruma yüksek empedans
•
87NL Sınırlı toprak arızası koruma düşük empedans
Ek Fonksiyonellik – 7SR5111 ve 7SR521 Yönlü
•
21FL Arıza yeri tespiti
•
21LB Yük engelleyici
•
25 Senkro-denetim – senkronizasyon fonksiyonu
•
27/27Vx Düşük gerilim koruma
•
32 Güç koruma
•
47 Bileşen aşırı gerilim koruma
•
51V Gerilim denetimli asırı akım – faz koruma
•
55 Güç faktörü
•
59/59Vx Aşırı gerilim koruma
•
59N Nötr gerilim koruma
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•
60VTS Gerilim trafosu denetimi
•
67/67G/67GI/67GS/67N Yönlü – faz/toprak arızası
•
78VS Gerilim vektör kayması
•
81 Frekans koruma – “f>” veya “f<”
•
81R ROCOF Frekans değişim koruma – “df/dt”
İzleme Fonksiyonları
•
Primer, sekonder ve faz sırası, akım ve gerilim
•
Frekans, güç, enerji and arıza yeri tespiti
•
Arıza verileri, olay and dalga biçimi kayıtları
Uygulamalar
•
Orta gerilim tesisleri için aşırı akım Faz ve Toprak
arızalarına karşı koruma
•
Diğer ana koruma cihazları için yedek koruma, örn.
hatlar, trafolar, generatörler, motorlar ve baralarda
•
5 adet akım girişli modeller ile trafo yıldız noktası direnç
toprak arıza ve yüksek empedans toprak arıza gibi ilave
korumalar
•
Birbirine bağlı enterkonnekte sistemler için seçilebilir
yönlü aşırı akım ve toprak arızası koruma fonksiyonları.
•
Ölçülen ve hesaplanan toprak arızası koruma elemanları,
hem toprak arızası hem de hassas toprak arızası akımı
tespiti gerektiğinde esnek bir çözüm sağlar.
•
Izole veya topraklı şebekeler dahil tüm şebeke sistemleri
için toprak arızalarının tespiti.
•
Yüksek hızlı arıza tespiti ve açma için elektrik ark flaş
detektörleri ile birlikte kullanılan yüksek hızlı aşırı akım
koruma kademeleri.
•
Kablo bağlantısı veya yapılandırılabilir IEC 61850 sinyal
öğeleri kullanılarak bloklanabilen aşırı akım koruma
şemaları.
•
Geçici şebeke arızalarından sonra güç akışını eski haline
döndürmek için yapılandırılabilir otomatik tekrar kapama.
Haberlesme
•
IEC 60870-5-103, MODBUS-RTU, DNP3 seri, IEC 61850 ,
MODBUS TCP
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