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Zastosowanie
Analizator parametrów sieci AS-3 Plus przeznaczony jest do ci głego pomiaru, analizy i rejestracji parametrów
energii elektrycznej w obwodach jedno i trójfazowych sieci i urz dze

elektroenergetycznych. Mo e by

instalowany jako przyrz d tablicowy w szafach rozdzielczych jak równie w polach zasilaj cych i odbiorczych
rozdzielnic elektroenergetycznych. Zaciski napi ciowe analizatora mo na przył czy bezpo rednio do sieci o
mi dzyfazowym napi ciu znamionowym do 500V {albo po uzgodnieniu z producentem do 750 V} lub po rednio do
uzwoje wtórnych przekładników napi ciowych o napi ciu 100 V. Zaciski pr dowe po rednio przez przekładniki
pr dowe o pr dzie wtórnym 5 A { lub po uzgodnieniu z producentem 1A}
Analizator jest urz dzeniem pomocnym do oceny jako ci energii elektrycznej. Jako urz dzenie ł cz ce wybrane
cechy dobrych mierników cyfrowych, rejestratorów zdarze , analizatorów wy szych harmonicznych i liczników
energii elektrycznej ze stra nikiem mocy wypełnia luk na rynku pomiarów elektrycznych. Odpowiednia ilo
analizatorów wyposa onych w ł cze szeregowe wraz z dostarczonym oprogramowaniem umo liwi prowadzenie
monitorowania parametrów elektrycznych całego systemu zasilania u ytkownika. Wykorzystuj c wszystkie
mo liwo ci analizatora AS-3 Plus słu by energetyczne zyskuj narz dzie wspomagania diagnostycznego, pomocne
w prowadzeniu prawidłowej gospodarki elektroenergetycznej zgodnej z wymogami wprowadzonego prawa
energetycznego oraz z zasadami ekonomii.

1. Budowa i działanie
Analizator AS-3 Plus mie ci si w standardowej obudowie 144mm x 144mm z tworzywa ABS. Wewn trz
znajduje si

16-bitowy procesor MC68HC16 firmy MOTOROLA, uzupełniony układami analogowymi

dopasowuj cymi poziomy sygnałów wej ciowych. Sygnały wej ciowe napi cia i pr du po przej ciu przez układy
dopasowuj ce podawane s

na wej cie 10-bitowego, o miokanałowego przetwornika A/C mikroprocesora.

Mikroprocesor z cz stotliwo ci 1600Hz uruchamia próbkowanie i przetwarzanie na warto
sygnałów wej ciowych, odpowiadaj cych chwilowym warto ciom napi

cyfrow

sze ciu

i pr dów trzech faz. Zmierzone warto ci

chwilowe s rejestrowane w pami ci wewn trznej. Po zarejestrowaniu próbek dla 10 okresów sieci, program na ich
podstawie oblicza, wykorzystuj c szybk transformat Fouriera, składow podstawow oraz harmoniczne (do 15-tej)
sygnałów pr du i napi cia. Równolegle z obliczeniami wykonywana jest rejestracja nast pnych 10 okresów sieci.
Analizator mierzy, oblicza i kontroluje przekroczenia parametrów w sposób ci gły z ka dych 10 okresów sieci.
Uzyskane widma sygnałów pr dów i napi

pozwala na wyliczenie:

•

warto ci skutecznych pr du i napi cia,

•

mocy czynnej, biernej, pozornej i odkształconej,

•

współczynnika mocy czynnej,

•

zawarto ci harmonicznych,

•

chwilowych warto ci skutecznych napi

(za 1-10 okresów).

Na ich podstawie wyliczane s pozostałe wielko ci wskazywane przez miernik, zwi zane ze zu yciem energii, oraz
generowane s zdarzenia zapisywane w rejestrze zdarze . Poprawne odmierzanie czasu zapewnia zainstalowany w
mierniku zegar czasu rzeczywistego.
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Oscyloskop mo e rejestrowa przebiegi z cz stotliwo ci próbkowania 6.4 kHz przez czas do 1.2s lub 10s z 5s
wyprzedzeniem wyzwalania przy próbkowaniu 1.6kHz. Pozwala to na prowadzenie szerokopasmowej analizy
harmonicznych do 63 przy pomocy dodatkowego oprogramowania zewn trznego.
Trwałe przechowywanie wszystkich rejestrowanych danych, ustawie
pomiarowego zapewnia zainstalowana w mierniku pami

FLASH. Cz

i współczynników kalibracyjnych toru
danych przed zapisaniem w pami ci

FLASH jest buforowana w wewn trznej pami ci statycznej procesora.
W przypadku spadku napi cia zasilaj cego analizator poni ej 85V AC, nast puje automatyczne przeł czenie na
wewn trzne zasilanie z akumulatora i wył czenie pod wietlania. Po zaprogramowaniu czasu pracy na akumulatorze
na maksimum mo liwa jest kontynuacja wszystkich funkcji analizatora do 120 minut. Po przekroczeniu
zaprogramowanego czasu lub w przypadku awarii wewn trznego zasilania nast pi zapami tanie wszystkich
istotnych danych, z czasem wył czenia wł cznie i oczekiwanie w stanie wył czonym na powrót zewn trznego
napi cia zasilania. Mo na zasila analizator ze ródeł rezerwowych lub gwarantowanych w celu zapewnienia
ci gło ci pomiarów i rejestracji przy dłu szych przerwach w zasilaniu.

TWELVE Electric Sp. z o.o.
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2. Dane techniczne
2.1.

Wej cia napi ciowe
Tabela 2.1.

Parametry wej

napi ciowych.

Nazwa parametru

Warto

Zaciski pomiarowe

L1, L2, L3

Zacisk odniesienia
Układ poł cze

N

L1, L2, L3, N

Gwiazda + N

Zakres znamionowy L-N

230V, (100V) AC RMS

Zakres przetwarzania L-N

500V, (200V) AC RMS

Rozdzielczo

przetwarzania

Przeci alno

wej cia ci gła L-N

± 9 bitów
1200V AC RMS

Maksymalne napi cie chwilowe

4 kV

Impedancja L-N
Obci alno

2.2.

1.5 MΩ

wej cia L-N

< 0.17 VA

Wej cia pr dowe
Tabela 2.2.

Parametry wej

pr dowych.

Nazwa parametru
Zaciski pomiarowe

Warto
L1(S1-S2), L2(S1-S2), L3(S1-S2)

Zakres znamionowy In

5A , (1A) AC RMS

Zakres przetwarzania

10A, (2A) AC RMS

Przeci alno

wej cia ci gła

8A AC RMS

Przeci alno

wej cia niepowtarzalna 1 s

20A AC RMS

Rozdzielczo

przetwarzania

Impedancja
Obci alno

5mΩ
wej cia

Izolacja
Napi cie izolacji mi dzyfazowe
Napi cie izolacji pierwotna-wtórna

12
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< 0.05 VA
wewn trzny przekładnik
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400V
2.5 kV
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2.3.

Wej cia dwustanowe
Tabela 2.3.

Parametry wej

dwustanowych.

Nazwa parametru

Warto
I1, I2, I3, I4 (I5, I6, I6) 1

Zaciski
Pr d maksymalny

+/- 20 mA DC

Napi cie maksymalne

+/- 48V DC

Próg przeł czenia

1 mA DC

Histereza
Oporno

±0.2 mA DC
wej ciowa

2.7kΩ

Minimalny czas trwania stanu

100 ms

Izolacja

Optyczna ka dego wej cia

Napi cie izolacji

1500V

Funkcje dodatkowe Tzew1, Tzew2, Tzew3

Czujnik temperatury z PWM 1

*)

2.4.

Wyj cia dwustanowe
Tabela 2.4.

Parametry wyj

dwustanowych.

Nazwa parametru

Warto

Maksymalne napi cie pracy

30V DC, 24V AC

Pr d maksymalny w stanie wł czonym

100mA AC

Pr d maksymalny w stanie wył czonym

100uA AC

Oporno

wyj ciowa w stanie wł czonym

Rozdzielczo

<10Ω

czasowa

Izolacja

200 ms
Optyczna ka dego wyj cia

Napi cie izolacji

2.5.

1500V

Ł cze transmisyjne
Tabela 2.5.

Parametry linii transmisyjnej RS-485 / RS-232.
Nazwa parametru

Szybko

Warto
RS-485, RS-232 2

Typ
transmisji

Parametry transmisji
Obci alno

nadajnika (RS-485)

Rodzaj transmisji

600 ... 57600 bodów
8, N, 1
64
Half-Duplex

1

Specjalne wykonanie zapewnia odczyt do trzech czujników temperatury z modulacj PWM, Kontrola tolerancji.

2

Wersja wykonania

TWELVE Electric Sp. z o.o.
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Nazwa parametru

Warto

Protokół

MODBUS RTU

Izolacja galwaniczna linii

Optyczna, min.1.5kV

Stopie ochrony przeciwprzepi ciowej
Tabela 2.6.

4

Parametry wy wietlacza graficznego.
Nazwa parametru

Warto

Typ

LCD

Rozdzielczo

160 x 128

Przek tna pola graficznego

12.5 cm
0° ... +50 °C

Temperatura pracy

Tabela 2.7.

Pojemno ci Rejestratorów.
Nazwa

Ilo

ostatnich zapisów

Rejestrator zdarze

4000

Rejestrator obci e

4000

Rejestrator napi

6000

i pr dów

Oscyloskop (cz stotliwo
próbkowania)

14

1 zapis (1.6kHz ) 5s przed i 5s po
lub 5s przed (1.6kHz), 1.2s po (6.4kHz )

TWELVE Electric Sp. z o.o.
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2.6.

Wymiary
98 mm
77 mm

144 mm

Twelve

136 mm

144 mm

AS-3 plus

14 mm

ANALIZATOR PARAMETRÓW SIECI

d

x

x min=115 mm - d
d max = 45 mm

138 mm

Rysunek 2.1. Wymiary zewn trzne.
Dopuszczalna jest dowolna pozycja pracy, ale dla wygody obserwacji ekranu z wy wietlanymi wynikami
najkorzystniejszy jest monta tablicowy na wysoko ci oczu obserwatora z listw zaciskow od dołu.
Tabela 2.8.

Wymiary i masy urz dzenia
Nazwa parametru

Monta

Warto
Panelowy

Wymiary zewn trzne szer. x wys. x gł b.
Otwór monta owy

138mm x 138mm

Klasa ochronno ci
Stopie ochrony
w / g PN /E – 08106

144mm x 144mm x 86mm
I

Od strony tablicy
od strony zacisków

IP41 lub IP56 na yczenie
IP20

Masa urz dzenia

0,9 kg

Masa transportowa

1,2 kg

TWELVE Electric Sp. z o.o.
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2.7.

Znamionowe warunki u ytkowania
Tabela 2.9.

Znamionowe warunki eksploatacji
Nazwa parametru

Zakres

Temperatura pracy

-5° ... 40°C

Temperatura składowania

-20 ... 80°C

Wilgotno
Cz stotliwo

powietrza

5 ... 80%

napi cia pomiarowego

47 ... 53 Hz

Napi cie zasilania

85 ... 265V AC RMS / 45-55Hz
120 ... 360 V DC
do 2 h

Bezpieczne przerwy w zasilaniu
(ci gło pomiarów)
Pobór mocy przy wł czonym pod wietlaniu

≤ 10 VA

Tabela 2.10. Zestawienie wykona AS-3plus
Nazwa wykonania [wersje programu]
AS-3plus [AS-3.xx]
AS-3plus (temp) [AS-3.xx]
AS-3plus (trafo) [AS-3.xxT]

We

Wy

4

4

-

2

4

2

7

3

Temp

3

RS
RS-485
RS-485
RS-232
RS-485
RS-232

Tabela 2.11. Wykaz Norm
Numer Normy
PN-EN 55022:2000 +

Tytuł normy
Kompatybilno

elektromagnetyczna – urz dzenia informatyczne –

A1:2000

charakterystyki zaburze radioelektrycznych – poziomy dopuszczalne, pomiary

PN-EN 61000-4-2:1999 +

Kompatybilno

A2:2003

odporno ci na wyładowania elektrostatyczne

PN-EN 61000-4-3:2003(U)

Kompatybilno

elektromagnetyczna – metody bada i pomiarów – badanie
elektromagnetyczna – metody bada pomiarów - badanie

odporno ci na pole elektromagnetyczne o cz stotliwo ci radiowej

PN-EN 61000-4-4:1999 +

Kompatybilno

A1:2003 + A2:2003

odporno ci na serie szybkich elektrycznych stanów przej ciowych

PN-EN 61010-1:2004+A
PN-EN 60529:2003
PN-EN 62053-21:2003

16

elektromagnetyczna - metody bada i pomiarów – badanie

Wymagania bezpiecze stwa elektrycznych przyrz dów pomiarowych, automatyki
i urz dze laboratoryjnych. Wymagania ogólne
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
Urz dzenia do pomiarów energii elektrycznej (pr du przemiennego) – wymagania
szczegółowe. Cz

21: Liczniki statyczne energii czynnej (klasy 1 i 2)

TWELVE Electric Sp. z o.o.
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3. Podł czenia przyrz du
3.1.

Opis zł czy

W analizatorze wszystkie zł cza umieszczone s na tylnej i spodniej płaszczy nie obudowy. Numeracja
zacisków zawiera równie numer całego zł cza. Wszystkie zaciski posiadaj zatrzaski zabezpieczaj ce przed
wypadaniem, dlatego do wyjmowania nale y u y wi kszej siły. Przy wkładaniu zł cza wyczuwalny jest delikatny
skok zatrzasku, co wiadczy o wła ciwym zł czeniu. Ka de zł cze ma inn długo lub inny rozstaw dla
jednoznacznego wyró nienia wła ciwego miejsca oraz odpowiedni kształt zabezpieczaj cy przed wło eniem
odwrotnie.

W id o k o d tyłu

Z ł c ze D

Zł c ze E

Zł c ze C

T ab liczk a zn am ion ow a:

Za cisk P E

L3 | - | L2 | - | L1 | - | N

PE | N | L

Zł c ze B

Z ł c ze A

Rysunek 3.1. Rozmieszczenie zł czy

TWELVE Electric Sp. z o.o.
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Tabela 3.1.

Ł czówka A-opis zacisków zasilania

Nr

Symbol

A1

L

Zasilanie przewód fazowy

Nazwa sygnału

A2

N

Zasilanie przewód neutralny

A3

PE

Zasilanie przewód ochronny PE

PE | N | L

Tabela 3.2.

(widok od tyłu obudowy)

Ł czówka B -opis zacisków wej

Symbol

B1

N

Potencjał przewodu neutralnego

B2

-

Nieu ywany

B3

L1

B4

-

B5

L2

B6

-

B7

L3

Nazwa sygnału

Potencjał przewodu fazy L1
Nieu ywany
Potencjał przewodu fazy L2
Nieu ywany
Potencjał przewodu fazy L3

L3 | - | L2 | - | L1 | - | N

Tabela 3.3.
Nr
C1
C2
C3
C4
C5
C6

L1
L2
L3

(widok od tyłu obudowy)

Ł czówka C-opis zacisków wej

Symbol
S2

pr dowych.

Nazwa sygnału
Przekładnik pr dowy fazy 1.

S1

Przekładnik pr dowy fazy 1.

S2

Przekładnik pr dowy fazy 2.

S1

Przekładnik pr dowy fazy 2.

S2

Przekładnik pr dowy fazy 3.

S1

Przekładnik pr dowy fazy 3.

S 1 -L 3-S 2 | S 1 -L 2-S 2 | S 1 -L 1-S 2

18

napi ciowych i zasilania

Nr

(widok od tyłu obudowy z góry)

TWELVE Electric Sp. z o.o.
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Tabela 3.4.

Ł czówka D - opis zacisków wej

Nr

dwustanowych.

Wykonania
2 x Temp zewn.

Standard
D1

i wyj

Symbol

Nazwa

Symbol

O1 -

Wyj cie 1 minus

O1 -

Nazwa

Wyj cie 1 minus

3 x Temp zewn.
Symbol

O1 -

Nazwa

Wyj cie 1 minus

D2

O1+

Wyj cie 1 plus

O1+

Wyj cie 1 plus

O1+

Wyj cie 1 plus

D3

O2 -

Wyj cie 2 minus

O2 -

Wyj cie 2 minus

O2 -

Wyj cie 2 minus

D4

O2 +

Wyj cie 2 plus

O2 +

Wyj cie 2 plus

O2 +

Wyj cie 2 plus

D5

O3 -

Wyj cie 3 minus

O3 -

Wyj cie 3 minus

O3 -

Wyj cie 3 minus

D6

O3 +

Wyj cie 3 plus

O3 +

Wyj cie 3 plus

O3 +

Wyj cie 3 plus

D7

O4 -

Wyj cie 4 minus

O4 -

Wyj cie 4 minus

O4 -

Wyj cie 4 minus

D8

O4 +

Wyj cie 4 plus

O4 +

Wyj cie 4 plus

O4 +

Wyj cie 4 plus

D9

I1 -

Wej cie 1 ( - )

DI1

Wej cie DI1 (PWM1)

DI1

Wej cie DI1 (PWM1 )

D10

I1 +

Wej cie 1 ( + )

UZ+

Wyj cie Uz (+5V)

UZ+

Wyj cie Uz (+5V)

D11

I2 -

Wej cie 2 ( - )

DI2

Wej cie DI2 (PWM2)

DI2

Wej cie DI2 (PWM2 )

D12

I2 +

Wej cie 2 ( + )

I2 -

Wyj cie Uz ( 0V )

I2 -

Wyj cie Uz ( 0V )

D13

I3 -

Wej cie 3 ( - )

I3 -

Wej cie 3 ( - )

I3 -

Wej cie 3 ( - )

D14

I3 +

Wej cie 3 ( + )

I3 +

Wej cie 3 ( + )

I3 +

Wej cie 3 ( + )

D15

I4 -

Wej cie 4 ( - )

I4 -

Wej cie 4 ( - )

I4 -

Wej cie 4 ( - )

D16

I4 +

Wej cie 4 ( + )

I4 +

Wej cie 4 ( + )

I4 +

Wej cie 4 ( + )

Wersja wykonania Standard:

O1- | O1+ | O2- | O2+ | O3- | O3+ | O4- | O4+ | I1- | I1+ | I2- | I2+ | I3- | I3+ | I4- | I4+

(widok od tyłu obudowy z góry)

Wersja wykonania specjalna z pomiarem 2 temperatur zewn trznych (2 x TempZewn.):

O1- | O1+ | O2- | O2+ | O3- | O3+ | O4- | O4+ | Tz1 | Uz+ | Tz2 | 0V | I3- | I3+ | I4- | I4+

(widok od tyłu obudowy z góry)

Wersja wykonania specjalna z pomiarem 3 temperatur zewn trznych (3 x TempZewn.):

O1 | Ow | O2 | T- | T+ | T1 | T2 | T3 | I1 | I2 |

I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | Iw

(widok od tyłu obudowy z góry)

TWELVE Electric Sp. z o.o.
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Tabela 3.5. Ł czówka E - opis zł cza transmisji RS-485.
Nr

Symbol

Nazwa sygnału

E1

A+

Przewód ( + dane )

E2

B-

Przewód ( - dane )

E3

Ekr.

Ekran

A + | B - | Ekr

(widok od tyłu obudowy z góry)

Tabela 3.6. Ł czówka E - opis zł cza transmisji RS-232.
Nr

Symbol

E1

TxD

Nazwa sygnału
Wyj cie ( nadajnika )

E2

RxD

Wej cie ( odbiornika )

E3

GND

Masa odniesienia

T x D |R x D |G N D

RS-232

20
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3.2.

Podł czenie sygnałów

3.2.1. Zasilanie analizatora
Zacisk rubowy
PE

Zacisk rubowy
PE

PE | N | L

PE | N | L

6A

6A

ZAS IL AN IE
120V-360V
DC
DC +
DC PE

RÓDŁ O
ZAS IL ANIA
230V AC
L1
L2
L3
N
PE

Rysunek 3.2. Zasilanie zmienne.

Rysunek 3.3. Zasilanie stałe.

3.2.2. Obwody pomiarowe napi ciowe

L3 |

-

4A

| L2 |

4A

-

| L1 |

-

| N

4A

RÓDŁO

O D B IO R N IK I

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N
Z A S IL A N IA

Rysunek 3.4. Pomiar bezpo redni napi

w sieciach nn .

TWELVE Electric Sp. z o.o.
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L3 | -

| L2 |

-

| L1 |

m

n

m

n

m

n

M

N

M

N

M

N

Bz

Bz

-

|N

Bz

RÓDŁO

O D B IO R N IK I

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N
Z A S IL A N I A

Rysunek 3.5. Pomiar po redni napi

w sieciach SN, WN

3.2.3. Obwody pomiarowe pr dowe

S1 - L 3 - S2 | S 1 - L 2 - S2 | S1 - L 1 - S2

RÓDŁO

S1

S2

S1

S2

S1

S2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

O D B IO R N IK I

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N
Z A S IL A N IA
D o d a t n i p r z e p ły w e n e r g ii c z y n n e j

Rysunek 3.6. Podł czenie przekładników pr dowych z uziemionym zaciskiem S1

22
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S1 - L 3 - S2 | S 1 - L 2 - S2 | S1 - L 1 - S2

RÓDŁO

S1

S2

S1

S2

S1

S2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

O D B IO R N IK I

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N
Z A S IL A N IA
D o d a t n i p r z e p ły w e n e r g ii c z y n n e j

Rysunek 3.7. Podł czenie przekładników pr dowych z uziemionym zaciskiem S2.

S 1 - L 3 - S 2 | S 1 - L 2 - S 2 | S1 - L 1 - S 2

RÓDŁO

S1

S2

S1

S2

P1

P2

P1

P2

L1
L2
L3
Z A S IL A N IA

O D B IO R N IK I

L1
L2
L3
D o d a t n i p r z e p ły w e n e r g ii c z y n n e j

Rysunek 3.8. Podł czenie przekładników pr dowych w układzie dwu-przekładnikowym SN
uziemione S1.

TWELVE Electric Sp. z o.o.
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S1 - L 3 - S 2 | S 1 - L 2 - S2 | S1 - L 1 - S 2

RÓDŁO

S1

S2

S1

S2

P1

P2

P1

P2

Z A S IL A N IA

O D B IO R N IK I

L1
L2
L3

L1
L2
L3
D o d a tn i p r z e p ły w e n e r g i i c z y n n e j

Rysunek 3.9. Podł czenie przekładników pr dowych w układzie dwu-przekładnikowym SN
uziemione S2.

3.2.4. Obwody dwustanowe wej ciowe

O1- | O1+ | O2- | O2+ | O3- | O3+ | O4- | O4+ | I1- | I1+ | I2- | I2+ | I3- | I3+ | I4- | I4+

ZA S IL A N IE
24V D C
+24V
-24V

Rysunek 3.10. Podł czenie wej

i wyj

dwustanowych wykonanie Standardowe.

O1- | O1+ | O2- | O2+ | O3- | O3+ | O4- | O4+ | Tz1 | Uz+ | Tz2 | 0V | I3- | I3+ | I4- | I4+

C z u jn i k z w y j c ie m
Uz
PW M
O ut
G nd

ZA S IL A N IE
24V D C
+24V
-24V

C z u jn i k z w y j c ie m
Uz
PW M
O ut
G nd

Rysunek 3.11. Podł czenie styków kontrolnych i temperatur wykonanie: 2 x Tzewn.
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O1 | Ow | O2 |

T- | T+ | T1 | T2 | T3 |

I1 |

I2 |

I3 |

I4 |

I5 |

I6 |

I7 | Iw

C z u j n ik z w y j c ie m
Uz
PW M
O ut
Gnd
C z u j n ik z w y j c ie m
Uz
PW M
O ut
Gnd

Z A S IL A N IE
24V D C
+ 24V
-2 4 V

C z u j n ik z w y j c ie m
Uz
PW M
O ut
Gnd

Rysunek 3.12. Podł czenie styków kontrolnych i temperatur zewn trznych wykonanie 3 x Tzewn.

3.2.5. Obwody dwustanowe wyj ciowe

O1- | O1+ | O2- | O2+ | O3- | O3+ | O4- | O4+ | Tz1 | Uz+ | Tz2 | 0V | I3- | I3+ | I4- | I4+

ZA S IL A N IE 24V D C
-2 4 V
+24V

Rysunek 3.13. Podł czenie cewek przeka ników wykonanie: STD i 2 xTzewn.

O1 | Ow | O2 |

T- | T+ | T1 | T2 | T3 | I1 |

I2 |

I3 |

I4 |

I5 |

I6 |

I7 | Iw

ZA S IL A N IE 24V D C
-2 4 V
+24V

Rysunek 3.14. Podł czenie cewek przeka ników wykonanie: 3 xTzewn.

TWELVE Electric Sp. z o.o.

25

INSTRUKCJA U YTKOWANIA AS-3 Plus

3.2.6. Obwody komunikacji szeregowej

A+ | B -| Ekr

A+

E kran

A+

B-

B-

Rysunek 3.15. Podł czenie magistrali transmisyjnej RS-485.

D B -9 F

Tx | Rx | GND

E kran

p . 2 R x D (T x )
p. 3 T xD (R x)
p . 5 G N D (G N D )

Rysunek 3.16. Podł czenie bezpo rednie RS-232 do PC.

D B -9 F
Tx | Rx | GND

E kran

p . 2 R x D (T x )
p. 3 T xD (R x)
p . 5 G N D (G N D )
p. 4 D TR
p. 6 D SR
p. 7 R TS
p. 8 C TS

Rysunek 3.17. Podł czenie przy pracy modemowej.

3.2.7. Kompatybilno
zł cze napi ciowe

EMC

zł cze zasilania

L3 | - | L2 | - | L1 | - | N

zł cze pr dowe

PE | N | L

S 1 -L 3 - S 2

|

S 1 -L 2 - S 2

Ferrytowe elementy przeciwzakłóceniowe

Rysunek 3.18. Monta elementów odkłóceniowych EMC.
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4. Zestawienie funkcji pomiarów i analizy
4.1.

Metody pomiarowe

Analizator dokonuje jednoczesnych pomiarów napi i pr dów w trzech fazach. Wielko ci te s próbkowane 32 razy
w jednym okresie odpowiadaj cym cz stotliwo ci sieci. Zarejestrowane wyniki próbkowania poddawane s szybkiej
transformacie Fouriera, dzi ki czemu dla ka dej ze zmierzonych wielko ci powstaje wynikowy
szesnastoelementowy wektor, który jest rozwini ciem w szereg Fouriera zespolonych warto ci napi cia lub pr du.
Dla ka dego okresu sieci z wektorów tych wyliczane s wielko ci:
Rzeczywista warto skuteczna napi cia fazowego / pr du fazowego dla k-tej harmonicznej (k = 1, ..., 15)
Ufokrms= sqrt( Ufk * Ufk* )
(1)
Ifokrms= sqrt( Ifk * Ifk* )
(2)
Sumaryczna rzeczywista warto skuteczna rejestrowanego przebiegu (True RMS dla jednego okresu)
2
Uforms= sqrt( ΣUfokrms )
(3)
Iforms= sqrt( ΣIfokrms 2)
(4)
Składowe harmoniczne napi cia mi dzyfazowego wyliczane jako ró nica wektorowa harmonicznych odpowiednich
napi fazowych
U12k= Uf1k - Uf2k
(5)
U23k= Uf2k - Uf3k
(6)
U31k= Uf3k - Uf1k
(7)
Składowe harmoniczne napi cia asymetrii wyliczane jako ró nica wektorowa harmonicznych napi fazowych
wszystkich linii/faz
UkoN= Uf1k + Uf2k + Uf3k
(8)
Składowe harmoniczne pr du asymetrii wyliczane jako ró nica wektorowa harmonicznych pr dów fazowych
wszystkich linii/faz
IkoN= I1k+ I2k+ I3k
(9)
Sumaryczna rzeczywista warto skuteczna napi cia mi dzyfazowego, napi cia asymetrii i pr du asymetrii
obliczana jest analogicznie jak dla napi cia fazowego (pierwiastek z sumy kwadratów składowych harmonicznych).
Moc czynna k-tej harmonicznej Pko wyst puj ca w jednym okresie podstawowej harmonicznej dla jednej linii/fazy
wyliczana jest jako cz
rzeczywista iloczynu wektorów
(10 )
Pko= Re(Ufk * Ifk*)
Moc czynna wyst puj ca w jednym okresie podstawowej harmonicznej dla jednej linii/fazy P0 liczona jest jako
suma mocy czynnej wszystkich harmonicznych
Po= ΣPko
(11)
Moc bierna k-tej harmonicznej Qk0 wyst puj ca w jednym okresie podstawowej harmonicznej dla jednej linii/fazy
wyliczana jest jako cz
urojona iloczynu wektorów
Qko= Im(Ufk * Ifk*)
(12)
Moc bierna wyst puj ca w jednym okresie podstawowej harmonicznej dla jednej fazy Qo liczona jest jako suma
mocy biernej wszystkich harmonicznych
Qo= ΣQko
(13)
Powy sze wielko ci analizowane s w sposób ci gły i o ile nie przekraczaj zadanych tolerancji nie maj adnej
bezpo redniej prezentacji na adnym z ekranów analizatora.
Za ka de 200ms, czyli 10 okresów sieci jest wykonywane u rednianie bie cych (za ka dy okres) pomiarów
napi cia, pr du, mocy i fazy – współczynnika mocy. Uzyskane w efekcie tej operacji wyniki s prezentowane na
ró nych ekranach analizatora.
Warto ci skuteczne napi cia i pr du u ywane do wyliczania zawarto ci harmonicznych s u redniane po upływie
czasu ustawianego w menu (od 0s do 1h).
U redniona warto skuteczna napi cia fazowego dla linii/fazy Li (analogicznie napi cia mi dzyfazowego, pr du i
asymetrii napi , asymetrii pr du)
UfLirms= sqrt( Σ Uf2orms n / 10)
(14)
Dla jednej linii/fazy (Li)
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Moc czynna
PLi= ΣPo / 10

Moc bierna

(15)

QLi= ΣQo / 10

Moc pozorna

(16)

SLi= sqrt( QLi 2 + PLi 2 )

Moc pozorna modułowa

2

Moc odkształcona

(17)
2

SLimod= sqrt( UfLirms * IfLirms )

(18)

TLi= sqrt( SLimod2 - (PLi2 + QLi2 ))

(19)

cosϕ
ϕLi = PLi / SLi
tgϕ
ϕLi = QLi / PLi

(20)
(21)

Współczynniki mocy cosϕ i tgϕ

Przykładowa interpretacja graficzna - wykres wektorowy - mocy dla jednej linii/fazy 1 (L1) przedstawiony został na
rys. 5.1.

y

Smod
x

TL2
TL1

QL3

z

S

QL2

SL1mod

TL1

QL1
φL1

QL1

SL1

φ

PL1

PL1

a.)

PL2

PL3

b.)

Rysunek 4.1. Wektorowa reprezentacja mocy.

Z ka dych 200 ms (10 okresów sieci) wyliczane s wielko ci dla trzech linii/faz
Moc czynna
P = PL1 + PL2 + PL3
Moc bierna
Q = QL1 + QL2 + QL3
Moc pozorna
S = sqrt( P2 + Q2 )
Moc odkształcona
T = TL1 + TL2 + TL3
Moc pozorna modułowa
S* = sqrt( P2 + Q2 + T2 )
Współczynniki mocy cosΦ i tgΦ
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cosΦ
Φ =P/S
tgΦ
Φ =Q/P

(27)
(28)

Pomiar energii
Charakter obci enia sieci oraz kierunek przepływu energii (pobieranie lub oddawanie) jest ustalany na podstawie
znaku warto ci rednich mocy biernej i czynnej. Prezentowany jest on w postaci graficznej na ekranie ogólnych
parametrów sieci.
Co 10 okresów sieci liczniki energii s modyfikowane przez dodanie do ich zawarto ci iloczynu redniej warto ci
mocy dla trzech linii/faz za te okresy sieci.
Na ekranie analizatora wyniki pomiaru energii wy wietlane s co ustawiony przez u ytkownika przedział czasu ∆t
(np. pomiar 15 minut). Na ekranie analizatora rozró niana jest moc i energia pobrana z sieci zasilaj cej oraz moc i
energia oddana do niej.
Licznik energii czynnej pobranej ze ródła i odpowiednio dla oddanej
P>0

E = E + P * ∆t

P<0

E = E + P*∆t

(29)

Licznik energii biernej indukcyjnej pobranej z sieci zasilaj cej i odpowiednio oddanej
Q>0

EL = EL + Q*∆
∆t

Q<0

EL = EL + Q*∆
∆t

(30)

Licznik energii biernej pojemno ciowej pobranej z sieci zasilaj cej i odpowiednio oddanej
Q<0

EC = EC + Q*∆
∆t

Q>0

EC = EC + Q*∆
∆t

(31)

Moce rednie prezentowane na ekranie rejestru poboru mocy i zu ycia energii s u rednionymi warto ciami w
ustawionym przez u ytkownika przedziale czasu ∆t. Na ekranie aktualnego poboru mocy i energii, u rednienie mocy
dotyczy czasu od rozpocz cia danego przedziału pomiaru i uaktualniane jest co 50 okresów sieci.
Współczynnik zniekształce harmonicznych THD (Total Harmonic Distortion) dla napi cia i pr du ka dej fazy jest
liczony dla deklarowanego przez u ytkownika okresu u redniania z przedziału od 0 do 3600 sekund.
(32)
H = (sqrt( U2~N2) )/ U1 * 100%
Gdzie: U1 – warto skuteczna składowej podstawowej analizowanej wielko ci, U – całkowita warto skuteczna 15tu harmonicznych analizowanej wielko ci.
Współczynnik procentowej zawarto ci k-tej harmonicznej (k>1) w zadeklarowanym przez u ytkownika okresie
u redniania:
Hk = sqrt(Uk2/ U12 )* 100%
(33)
Gdzie: Uk – warto skuteczna wybranej harmonicznej analizowanej wielko ci.
Na ekranie analizy zawarto ci harmonicznych, aktualne warto ci współczynników dla wybranej harmonicznej s
prezentowane w postaci słupkowej oraz liczbowej.

4.2.

Wykaz mierzonych parametrów elektrycznych

Wielko ci u redniane co 10 okresów sieci i obliczone jak podano wy ej oraz wy wietlane
na ekranie:
•

Uf napi cie fazowe i wypadkowe jako suma wektorów napi

•

Up napi cie przewodowe i rednie dla trzech linii/faz,

(wg wzoru 14)

•

I pr d fazowy i wypadkowy jako suma wektorów pr dów (asymetria pr dów),

(wg wzoru 14)

•

P moc czynn dla ka dej fazy i sumarycznie dla trzech linii/faz

(wg wzorów 15 i 22)

•

Q moc biern dla ka dej fazy i sumarycznie dla trzech linii/faz

(wg wzorów 16 i 23)

•

S moc pozorn dla ka dej fazy i sumarycznie dla trzech linii/faz

(wg wzorów 17 i 24)

•

S* moc pozorn modułow dla ka dej fazy i sumarycznie dla trzech linii/faz

(wg wzorów 18 i 26)

(asymetria napi ),

TWELVE Electric Sp. z o.o.
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•

T moc odkształcon dla ka dej fazy i sumarycznie dla trzech linii/faz

(wg wzorów 19 i 25)

•

CosΦ współczynnik mocy czynnej dla ka dej fazy i wypadkowy dla trzech linii/faz

(wg wzorów 20 i 27)

•

TgΦ stosunek mocy biernej do czynnej dla ka dej fazy i wypadkowy dla trzech linii/faz (wg wzorów 21 i 28)

•

P redni moc czynn pobran lub oddan za ustawiony okres pomiarowy (od 1min do12 godz.) sumarycznie

•

QL redni moc biern indukcyjn pobran lub oddan za ustawiony okres pomiarowy (od 1min do 12 godz.)

dla trzech linii/faz
sumarycznie dla trzech linii/faz
•

QC redni moc biern pojemno ciow pobran lub oddan za ustawiony okres pomiarowy (od 1min
do12godzin) sumarycznie dla trzech linii/faz

•

E energi czynn pobran lub oddan od skasowania licznika sumarycznie dla trzech linii/faz (wg wzoru 29)

•

EL energi biern indukcyjn pobran lub oddan od skasowania licznika sumarycznie dla trzech linii/faz

•

EC energi bierna pojemno ciow pobran lub oddan od skasowania licznika sumarycznie dla trzech linii/faz

•

Cz stotliwo

•

Współczynniki zawarto ci harmonicznych w pr dzie i napi ciu w ka dej linii/fazie H (THD) oraz

(wg wzoru 30)
(wg wzoru 31)
sieci z automatycznym wyszukiwaniem fazy z napi ciem powy ej 10V

współczynniki procentowej zawarto ci harmonicznych Hk dla wybranej harmonicznej (do 15-tej wł cznie)
(wg wzorów 32 i 33)
•

Krótkie zaniki napi cia na ka dej fazie

•

Temperatura wewn trzna

•

Temperatura lub inny parametr kodowany PWM na wej ciach DI1 i DI2.

Kontrola przekrocze tolerancji ka dego z parametrów odbywa si po u rednieniu ka dych 10 okresów sieci, czyli z
ka dych 200ms analizowanych przebiegów.
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5. Funkcje wizualizacji
Analizator wyposa ony jest w graficzny, ciekłokrystaliczny wy wietlacz LCD z pod wietlaniem.
Informacje s pogrupowane funkcjonalnie i dost pne na poszczególnych stronach zwanych dalej panelami
graficznymi. W zale no ci od potrzeb niektóre panele maj dodatkowo przeł czane podstrony. Dost p do
poszczególnych paneli mo liwy jest zarówno przez bezprzewodowy manipulator jak i z poziomu klawiszy
pod wy wietlaczem. Dodatkow pomoc dla obsługi klawiszami na urz dzeniu jest pasek dynamicznego
menu graficznego. Podpowiada on w zale no ci od aktualnego panelu i aktualnego poziomu zagł bienia
MENU, znaczenie poszczególnych klawiszy ułatwiaj c obsług .

5.1.

Panel du ych wy wietlaczy

W celu ułatwienia odczytu warto ci z wi kszej odległo ci, jednym z trybów pracy analizatora jest panel z trzema
du ymi wska nikami, na których mo na wy wietli wi kszo parametrów mierzonych analizatorem. Parametry
dost pne i zmieniane s w kolejno ci według tabeli.

Symbol parametru

Numer linii (fazy)
Mno nik
i jednostka

Wska nik aktywno ci
edycji pola

Uf
L1
V

Uf
L2
V
Uf
L3
V

Pole parametru

234.1
231.3
235.0

Rysunek 5.2. Panel z du ymi wy wietlaczami.

Tabela 5.1.

Oznaczenie

Zestawienie klawiszy pilota u ywanych w panelu z du ymi miernikami.

Opis działania
Wywołanie panelu du ych wy wietlaczy

TWELVE Electric Sp. z o.o.
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Oznaczenie

Opis działania
Uaktywnienie i dezaktywowanie trybu zmiany wy wietlanego
parametru i numeru linii. Stan edycji i aktualnie zmieniane pole
oznaczone zamian koloru tła i czcionki jednostki i numeru linii.

OK

Wybór parametru wy wietlanego na mierniku

Wybór aktywnego pola wy wietlacza

Przeł czenie na wy wietlanie pomiarów dla L1, L2, L3, Suma
(czerwony)

(zielony)

( ółty)

Poziom 0

(niebieski)

poprzedni

nast pny

ciemniej

PANEL GRAFICZNY

ja niej

nast pny poziom

start oscyl.

KONTRAST

Σ

Poziom 1

L1

L2

L3

suma / rednia

wy ej

ni ej

FAZA

Poziom 2

poprzedni

nast pny

PARAMETR Z LISTY

ZMIENIANE POLE

edytuj

poziom wstecz

zako cz

Rysunek 5.2. Obsługa klawiatury na panelu czołowym dla wy wietlacza du ych liczb.
Tabela 5.2.

Lista parametrów wy wietlanych na du ych miernikach.

Lp.

Symbol
parametru

1

Uf

Napi cie Uf

Napi cie fazowe linii dowolnej linii lub suma wektorowa z
trzech linii (asymetria napi )

2

Up

Napi cie Up

Napi cie przewodowe mierzone miedzy:
L1-L2, L2-L3, L3-L1 lub warto rednia dla trzech linii

3

If

Pr d fazowy I

Pr d fazowy dowolnej linii lub suma wektorowa pr dów z
trzech linii

4

P

Moc czynna P

Moc czynna dla ka dej linii lub suma dla trzech linii

5

Q

Moc bierna Q

Moc bierna dla ka dej linii lub suma dla trzech linii
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6

S

Moc pozorna S

Moc pozorna dla ka dej linii lub suma dla trzech linii

7

S*

Moc modułowa S*

Moc pozorna modułowa dla ka dej linii lub suma dla trzech
linii

8

T

Moc odkształcenia T

Moc odkształcona dla ka dej linii lub suma dla trzech linii

9

COS

Cosinus Q/S

Współczynnik mocy czynnej dla ka dej linii lub wypadkowy
dla trzech linii

10

Tg

Tangens Q/P

Stosunek mocy biernej do czynnej dla ka dej linii lub
wypadkowy dla trzech linii

11

P/S

Współczynnik P/S

Stosunek mocy czynnej do pozornej dla ka dej linii lub
redni dla trzech linii

12

Uth

Współczynnik THD
dla U

Współczynnik zawarto ci harmonicznych w napi ciu dla
ka dej linii oraz redni dla trzech linii

13

Ith

Współczynnik THD
dla I

Współczynnik zawarto ci harmonicznych w pr dzie dla
ka dej linii oraz redni dla trzech linii

TWELVE Electric Sp. z o.o.
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5.2.

Panel podstawowych parametrów sieci

Wska nik charakteru obci enia przedstawia graficznie poło enie wektora mocy pozornej w układzie
współrz dnych gdzie o X odpowiada mocy czynnej za o Y mocy biernej.

C

L

L

C

Mno nik k, M, G...

Aktualna data, godzina, dzie
tygodnia, temperatura

Jednostka
Cz stotliwo

Napi cie fazowe

08:38:51 Czw

50.01Hz

L1
225.7 V
0.387 kA
L2
231.3 V
0.398 kA
L3
230.2 V
0.390 kA
N
0.3 V
0.502 kA
Moce: L1
P
62.5 kW
C L
Q
12.3kvar
S
72.3 kVA
L C
S*
83.1 kVA
T
10.1 kVA
P/S=0.251
COS=0.953

Numer linii
Numer linii
Moc czynna
Moc bierna
Moc pozorna
Moc pozorna
modułowa
Moc odkształcona
Współczynnik P/S

Pr d fazowy
Charakter obci enia
Oddawanie energii
charakter pojemno ciowy
Pobór energii
charakter indukcyjny
Pobór energii
charakter pojemno ciowy
Oddawanie energii
charakter indukcyjny
Współczynnik CosΦ

Rysunek 5.3. Panel parametrów podstawowych linii.
Tabela 5.3.

Zestawienie klawiszy pilota u ywanych w panelu.

Oznaczenie

Opis działania
Wybór aktywnego pola wy wietlacza
Parametr konfiguracji:

Zegar RTC / Tryb wy wietlania

Zmiana prezentowanego napi cia fazowe (symbol gwiazd)
/przewodowe (symbol trójk ta)

OK

Powrót do parametrów domy lnych

STD

Zmiana kontrastu wy wietlacza na mierniku
Parametr konfiguracji:

Ustawienia / Kontrast

Przeł czenie na wy wietlanie pomiarów dla L1, L2, L3, Suma
(czerwony)

34

(zielony)

sieci

( ółty)

(niebieski)
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Poziom 0

poprzedni

nast pny

ciemniej

PANEL GRAFICZNY

Poziom 1

ja niej

nast pny poziom

start oscyl.

KONTRAST

Σ
L1

L2

L3

suma / rednia

poziom wstecz

FAZA

Rysunek 5.4. Obsługa klawiatury na panelu czołowym dla wy wietlacza parametrów linii.

Tabela 5.4.
Lp.
1

Zestawienie parametrów wy wietlanych na panelu parametrów linii.

Symbol
parametru
Napi cie

Komentarz
Napi cia fazowe

L1, L2, L3
2

Napi cie
N

3

Pr dy

Suma wektorowa trzech napi

fazowych (asymetria napi ,

nie myli z napi ciem N-PE !!!)
Pr dy fazowe

L1, L2, L3
4

Pr d
N

Suma wektorowa pr dów z trzech linii (symulacja pr du w przewodzie
neutralnym)

5

P

Moc czynna dla ka dej linii lub suma dla trzech linii

6

Q

Moc bierna dla ka dej linii lub suma dla trzech linii

7

S

Moc pozorna dla ka dej linii lub suma dla trzech linii

8

S*

Moc pozorna modułowa dla ka dej linii lub suma dla trzech linii

9

T

Moc odkształcona dla ka dej linii lub suma dla trzech linii

10

Tg

Współczynnik mocy czynnej dla ka dej linii lub wypadkowy dla trzech linii

11

P/S

Stosunek mocy czynnej do pozornej dla ka dej linii lub redni dla trzech linii

TWELVE Electric Sp. z o.o.
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5.3.

Panel harmonicznych
Numer wybranej linii
L1, L2, L3, rednia

Spektrum dla
pr du lub napi cia
Wykres zawarto ci
harmonicznych w
skali logarytmicznej

poziom odniesienia
10%
Pr ek wybranej
harmonicznej
Cz stotliwo
wybranej
harmonicznej

08:38:51 Czw

Numery
kontrolowanych
harmonicznych

50.01Hz

.................... SPEKTRUM
................. 50
U L1
Kontrola
13579
Kf
12.50
................. 10 THD 14.7%
................. 5 cL- 0.325
U
6.2 V
.................. 1 F
250.1 Hz
Hn
2.8 %
.................0.5 N 5 < 6.0%

Numer wybranej harmonicznej

Współczynnik K
Współczynnik zawarto ci
harmonicznych dla fazy
Warto COS dla mocy
na wybranej fazie
Warto skuteczna
wybranej harmonicznej
Zawarto procentowa
wybranej harmonicznej
Warto progowa nastawy
wybranej harmonicznej

Wska nik kontroli

Rysunek 5.5. Panel harmonicznych.

Poziom 0

poprzedni

nast pny

ciemniej

PANEL GRAFICZNY

Poziom 1

ja niej

nast pny poziom

start oscyl.

KONTRAST

Σ
L1

L2

L3

rednia

FAZA

Poziom 2

-1

+1

HARMONICZNA n

pr d

poziom wstecz

napi cie

Rysunek 5.6. Obsługa klawiatury na panelu czołowym dla wy wietlacza harmonicznych.
Dla wy wietlania harmonicznych pr du dodatkowo jest wy wietlany współczynnik K.
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Tabela 5.5.

Zestawienie klawiszy pilota u ywanych w panelu harmonicznych.

Oznaczenie

Opis działania
Wywołanie panelu harmonicznych

Przeł czanie ekranu NAPI CIE / PR D

OK

Wybór harmonicznej wyró nionej zaciemnionym
słupkiem
Przeł czenie na wy wietlanie pomiarów dla L1, L2, L3,
Suma
(czerwony)

(zielony)

( ółty)

(niebieski)

TWELVE Electric Sp. z o.o.
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5.4.

Panel mocy okresowej i Stra nika Mocy

Pomiar rednich mocy w okresie czasu
oddzielnie dla poboru i oddawania

rednia moc
czynna za okres
u redniania
rednia moc bierna
indukcyjna
za okres u redniania
rednia moc bierna
pojemno ciowa
za okres u redniania
Wska nik mocy
chwilowej za okres
Wska nik mocy
redniej
Wska nik obci enia
maksymalnego
Wska nik upływu
czasu u redniania

08:38:51 Czw

50.01 Hz

P/E POBRANA
P
23.17 kW
QL
2.35 kvar
QC
0.00 kvar

12:21
#

300.0 kW
-25.0 kW
#E
823212.323 MWh
#EL
345.234 Mvarh
#EC
0.000 Mvarh
EL/E=
0.48

redni tangens dla mocy
biernej indukcyjnej

Czas od rozpocz cia
nowego okresu
u redniania
Warto mocy
chwilowej
Wska nik kasowania
liczników
Prognoza rezerwy
lub nadwy ki mocy
Liczniki energii
Licznik energii
czynnej
Licznik energii
biernej indukcyjnej
Licznik energii biernej
pojemno ciowej

Rysunek 5.7. Panel mocy okresowej i Stra nika Mocy

Poziom 0

poprzedni

nast pny

PANEL GRAFICZNY

ciemniej

ja niej

nast pny poziom

start oscyl.

KONTRAST

±

Poziom 1

pobór

poziom wstecz

oddawanie

Rysunek 5.8. Obsługa klawiatury na panelu czołowym dla wy wietlacza stra nika mocy.

Tabela 5.6.

Oznaczenie

Zestawienie klawiszy pilota u ywanych w panelu Stra nika Mocy.

Opis działania
Wywołanie panelu Stra nika Mocy

OK
38

Przeł czanie ekranu ze wskazania POBIERANIE na ODDAWANIE
energii
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INSTRUKCJA U YTKOWANIA AS-3 plus

5.5.

Panel oscyloskopu
Wska nik
zatrzymania rejestracji

Aktywna edycja
dla pr du lub
napi cia

U

315.3 V

Chwilowa warto pr du lub
napi cia dla pierwszej od
lewej wy wietlanej próbki

1230.12
Czas w ms dla
pierwszej od lewej
wy wietlanej próbki

I

Przebieg dla
pr du

Poło enie osi
pr du

U
Poło enie osi
napi cia

Przebieg dla
napi cia

L
1

wy wietlana
faza

Rysunek 5.9. Panel graficzny oscyloskopu.

Poziom 0

poprzedni

nast pny

ciemniej

PANEL GRAFICZNY

Poziom 1

-1

ja niej

nast pny poziom

start oscyl.

KONTRAST

+1

t=0

przesu do t=0

L2

L3

suma

wy ej

ni ej

PRZESU X

Poziom 2

Σ
L1

FAZA

Poziom 3

-

+
SKALA Y

PRZESU Y

napi cie

poziom wstecz

pr d

Rysunek 5.10. Obsługa klawiatury na panelu czołowym dla oscyloskopu.
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Tabela 5.7.

Zestawienie klawiszy pilota u ywanych w panelu oscyloskop.

Oznaczenie

Opis działania
Wywołanie panelu Oscyloskopu

Przeł czanie ekranu aktywnego napi cia / aktywnego
pr du

OK

Przesuwanie wybranej aktualnie osi napi cia b d pr du w
gór lub w dół,

Przej cie do wy wietlania poprzedniego lub nast pnego
pomiaru.
Je li poprzednio był naci ni ty klawisz
nast pi przeskok do pierwszego albo ostatniego pomiaru.
Skok do ostatniej lub pierwszej pozycji bufora
oscyloskopu
po naci ni ciu nast pnego klawisza

(czerwony)

(zielony)

( ółty)

(niebieski)

Przeł czenie na wy wietlanie pomiarów dla L1, L2, L3,
Suma, powtórne naci ni cie przeł cza ekran pomi dzy
analogowym i dwustanowym We1,We2, Wy1, Wy2 oraz
zmiana sekund.
Ustawianie skali Y dla wybranego aktywnego przebiegu

1

...
0
P/.

9

x1, x2, x3, x4, ....., x9 (domy lnie x2)

Zerowanie wska nika czasu dla pierwszej widocznej od
lewej warto ci chwilowej

Powrót do pozycji 0 na wska niku czasu

OSC.

R czne zatrzymanie oscyloskopu, zapami tanie

OSC.

R czne uaktywnienie od wie ania oscyloskopu
skasowanie zawartych w nim przebiegów

STOP

START
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5.6.

Rejestr napi

i pr dów
Parametr
wy wietlany: Pr d
lub Napi cie

UI
Wska nik typu
rejestracji

16-10-00

Wska nik
analogowy

Min
208.3
207.5
198.1
1.2

L1
L2
L3
N

Znacznik warto ci
nominalnej

49.99 Hz
221.1 V
232.3 V
220.7 V
10.5 V
Max
229.4
230.1
230.9
26.4

V
V
V
V

Rysunek 5.11. Panel rejestratora napi

Poziom 0

poprzedni

nast pny

PANEL GRAFICZNY

Poziom 1

-1

+1

Cz stotliwo w chwili
rejestracji rekordu

08:38:51

* Napiecie
L1
L2
L3
N

Wska nik linii dla
której zmiana
warto ci parametru
spowodowała
rejestracj

Data rejestracji
rekordu

Dane zarejestrowane w
rekordzie lub aktualny
pomiar

V
V
V
V

Zarejestrowane od
ostatniego kasowania
warto ci maksymalne
i minimalne
wy wietlanego
parametru

i pr dów.

ciemniej

ja niej

nast pny poziom

start oscyl.

KONTRAST

-10

+10

pobór

POZYCJA W REJESTRZE

poziom wstecz

oddawanie

Rysunek 5.12. Obsługa klawiatury na panelu czołowym dla rejestratora napi

Tabela 5.8.

Zestawienie klawiszy pilota u ywanych w panelu rejestratora UI.

Oznaczenie

UI

i pr dów.

Opis działania
Wywołanie panelu rejestratora UI

TWELVE Electric Sp. z o.o.
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Oznaczenie

OK

Opis działania
Przeł czanie ekranu ze wskazania U na I

Przej cie do wy wietlania poprzedniego lub nast pnego
pomiaru.
Je li poprzednio był naci ni ty klawisz
nast pi przeskok do pierwszego albo ostatniego pomiaru.
Skok do ostatniej lub pierwszej pozycji po naci ni ciu
nast pnego klawisza

P/.

42

R czne spowodowanie zapisu przy aktywnym wyzwalaniu
r cznym
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5.7.

Rejestr zdarze

Czas i data wyst pienia
wybranego zdarzenia

Numer cyklu 200ms
w sekundzie

18-01

Typ zdarzenia
Parametr którego
dotyczy zdarzenie
Wska nik filtru
listy zdarze

08:38:51

2
Wybrane zdarzenie.

P<Min
3.2 k
.
Wyjscia: 0000/0000 .
! Ust zapis
00 6c
! Zas awaria
00 28
! Wlaczenie
00 29
Uf3<Min
180.0
Uf3=Nor
121.3
Pt>Max
234.2 k
Iasym>max
23.1 k
Iasym=Wyl
0
Wszystkie

Opis przekroczenia
Parametr:
ustawienie progu w
chwili rejestracji
Parametr:
ekstremalna warto
przekroczenia

Rysunek 5.13. Panel rejestru zdarze .
Wybranie panelu jako aktywnego i przesuni cie kursora góra/dół powoduje skasowanie ikony statusu (nowe
zdarzenie w rejestrze zdarze oraz wył czenie akustycznego powiadamiania o alarmie.

Poziom 0

poprzedni

nast pny

PANEL GRAFICZNY

Poziom 2

poprzednia
GRUPA

nast pna

ciemniej

ja niej

nast pny poziom

start oscyl.

KONTRAST

wy ej

ni ej

POZYCJA

grupa

poziom wstecz

wszystkie

Rysunek 5.14. Obsługa klawiatury na panelu czołowym dla rejestru zdarze .
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Tabela 5.9.

Zestawienie klawiszy pilota u ywanych w panelu rejestru zdarze .

Oznaczenie

Opis działania
Wywołanie panelu rejestru zdarze

Przeł czanie trybu filtracji: WSZYSTKIE / WYBRANE
z listy grup zdarze

OK

Wy wietlanie zdarze z filtrem typu zdarze
poprzedniego i nast pnego z listy
Przej cie do poprzedniego lub nast pnego zdarzenia
Je li poprzednio był naci ni ty klawisz
nast pi przeskok do pierwszego albo ostatniego pomiaru.
Automatyczne kasowanie alarmu d wi kowego.
Klawisz zmieniaj cy znaczenie nast pnego naci ni tego
klawisza na pocz tek lub koniec analizowanego rejestru

Tabela 5.10. Zestawienie grup filtru rejestru zdarze .

Nazwa
Napi cia

Zdarzenia
Przekroczenia napi

Pr d

Przekroczenia pr dów

Moc

Przekroczenia warto ci chwilowych mocy

Energia

Przekroczenia warto ci progowych mocy rednich (energii za okres)

Cos, Tg

Przekroczenia warto ci progowych dla współczynników COS Tg

f, THD, Temp.

Przekroczenia warto ci progowych cz stotliwo ci i temperatur

U Harmoniczne

Przekroczenia THD i poszczególnych harmonicznych w sygnałach napi ciowych

I Harmoniczne

Przekroczenia THD i poszczególnych harmonicznych w sygnałach pr dowych

Zanik-Skok
Wej cia

Zarejestrowane zmiany stanów wej

Wyj cia

Zmiany stanów wyj

Inne
Wszystkie

44

Zdarzenia szybkich zaników i skoków napi cia
dwustanowych

dwustanowych

Wszelkie zdarzenia systemowe
Wszystkie zdarzenia zapisane w rejestratorze
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5.8.

Rejestr poborów energii - obci

e

Bie ca data i czas
oraz cz stotliwo

Wy wietlanie danych oddzielnie
dla poboru i oddawania

rednia moc czynna
za okres u redniania
rednia moc bierna
indukcyjna
za okres u redniania
rednia moc bierna
pojemno ciowa
za okres u redniania

08:38:51 Czw
P/E POBRANA
P
225.0 kW
QL
25.3 kvar
QC
0.0 kvar
02-01-00

Data zamkni cia
okresu
Wska nik redniej
mocy czynnej
za okres
Wska nik
limitu mocy

Czas trwania okresu
u redniani

50.01 Hz

Godzina
i dzie tygodnia
zamkni cia okresu

15:00

Warto
redniej
mocy czynnej
za okres

11:25 Pon
225.0 kW

#E
803212.373 MWh
#EC
305.204 Mvarh
#EC
0.000 Mvarh
EL/E=
0.47

Licznik energii
czynnej
Licznik energii
biernej indukcyjnej
Licznik energii biernej
pojemno ciowej

redni tangens dla mocy
biernej indukcyjnej

Rysunek 5.15. Panel rejestru mocy.

Poziom 0

poprzedni

nast pny

PANEL GRAFICZNY

Poziom 1

ciemniej

ja niej

nast pny poziom

start oscyl.

KONTRAST

±
-1

+1

-10

+10

POZYCJA W REJESTRZE

pobór

poziom wstecz

oddawanie

Rysunek 5.16. Obsługa klawiatury na panelu czołowym dla rejestru mocy.
Tabela 5.11. Zestawienie klawiszy pilota u ywanych w panelu rejestratora obci e .

Oznaczenie

Opis działania
Wywołanie panelu rejestratora obci e (energii)

OK

Przeł czanie ekranu ze wskazania POBIERANIE na ODDAWANIE
energii

TWELVE Electric Sp. z o.o.
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Oznaczenie

Opis działania
Przej cie do wy wietlania poprzedniego lub nast pnego pomiaru z
przesuni ciem o 10 pozycji.

Przej cie do wy wietlania poprzedniego lub nast pnego pomiaru.
Je li poprzednio był naci ni ty klawisz

nast pi przeskok do pierwszego albo ostatniego pomiaru.
Klawisz zmieniaj cy znaczenie nast pnego, naci ni tego klawisza na
pocz tek lub koniec przewijanego rejestru.
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5.9.

Monitor systemowy

09:30:21 Czw
Nazwa grupy sygnałów
wej ciowych

U

50.01Hz
L1

Pocz tek wektora dla
fazy Uf L1

Pocz tek wektora dla fazy Uf L2
Wektor napi cia na wej ciu
Uf L2 (faza 120º wzgl. L1 )

Pocz tek wektora dla
fazy Uf L3
Wektor napi cia na
wej ciu Uf L3
(faza 240º wzgl. L1 )

Wektor odniesienia na
wej ciu Uf L1

L3

09:30:21 Czw
UI

L2

50.01Hz
L1

Nazwa wy wietlanych
sygnałów wej ciowych

Wektor odniesienia na
wej ciu Uf L1

Wektor pr du I1

L3

L2

Opis aktualnej wersji
oprogramowania
firmowego

09:30:21 Czw

Numer Seryjny
analizatora

Wska nik kontroli
transmisji szeregowej

Wska nik stanu wyj
dwustanowych

50.01Hz

AS+3.50
MBUS 1.06
Nr ser.:
3424321
Transmisja
R i e o c T t e c f a i o n ep
Ro: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N:
0
I:
234
Lad. akumulatora
U= 4.30V
I= 45mA
Tzew1.=23.2 Tzew2=21.1
0000<= Uf1
WYJ: 0000
WEJ: 0000

Wska nik pr du i napi cia
akumulatora
Wska nik temperatur
zewn trznych

Wska nik pobudzenia
zmiany wyj
Wska nik stanu wej
dwustanowych

Rysunek 5.17. Panele monitora systemowego.
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Poziom 0

poprzedni

nast pny

PANEL GRAFICZNY

Poziom 1

poprzedni

nast pny

PARAMETR Z LISTY

ciemniej

ja niej

nast pny poziom

start oscyl.

KONTRAST

dłu szy
DŁUGO

krótszy

kolejny

poziom wstecz

WEKTORA

Rysunek 5.18. Obsługa klawiatury na panelu czołowym dla wy wietlacza informacji
systemowych.

Tabela 5.12. Zestawienie klawiszy pilota u ywanych w panelu wy wietlacza systemowego.

Oznaczenie

Opis działania
Wywołanie panelu wy wietlacza systemowego

OK

-

Przeł czanie ekranu na kolejne strony informacyjne.

Wywołanie Alarmu R cznego (gdy funkcja aktywna w nastawach
alarmów)

Na tym panelu wy wietlany jest tekst komunikatu SMS otrzymany przez transmisj szeregow . Pojawia si on
dopiero po wywołaniu tego panelu i jego poziomu klawiszem Vb d C mo na odpowiednio potwierdzi b d
zaprzeczy .
Na panelu mo liwy jest równie podgl d dodatkowych pomiarów temperatur zewn trznych Tzew1, Tzew2, Tzew3.
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6. Funkcje kontroli parametrów
6.1.

Wykaz kontrolowanych parametrów

Analizator w sposób ci gły dokonuje oblicze poszczególnych parametrów z ró nymi czasami u redniania od 20ms
do 2 godzin. Na podstawie obliczonych warto ci kontroluje i rejestruje przekroczenie ustawionych przez
u ytkownika warto ci minimalnych i maksymalnych oraz najkrótszych czasów u redniania nast puj cych
parametrów:
Tabela 6.1.

Zestawienie mo liwo ci kontrolowania przekrocze tolerancji.
MAX

MIN

PRZEK

CZAS

1

szybkie spadki i wzrosty napi cia

Parametry

+

+

-

20ms

2

napi cia fazowe dla ka dej linii/fazy

+

+

+

200ms

3

asymetria napi

+

+

+

200ms

4

pr dy w ka dej linii/fazie

+

+

+

200ms

5

asymetrii pr dów (symulowany pr d w przewodzie N)

+

+

+

200ms

6

trójfazowa moc czynna

+

+

+

200ms

7

trójfazowa moc bierna

+

+

+

200ms

8

trójfazowa moc pozorna

+

+

+

200ms

LP

(suma wektorowa)

9

trójfazowa moc odkształcona

+

+

+

200ms

10

trójfazowa rednia moc czynna pobrana za okres u redniania

+

+

+

200ms

11

trójfazowa rednia moc czynna pobrana za okres u redniania

(I)

+

+

+

200ms

12

trójfazowa rednia moc czynna pobrana za okres u redniania

(II)

+

+

+

200ms

13

trójfazowa rednia moc czynna pobrana za okres u redniania

(III)

+

+

+

200ms

14

trójfazowy współczynnik mocy cosϕ

+

+

+

200ms

15

trójfazowy współczynnik tgϕ

+

+

+

200ms

16

cz stotliwo

17

Temperatura

18

zawarto

19

warto

sieci

harmonicznych w pr dzie i napi ciu
rednia napi cia tolerancja I i II

+

+

+

200ms

+

+

+

200ms

+

-

-

10s

+

+

+

1min

Dla zmniejszenia wra liwo ci na wykrywanie szybkich zmian, czyli ograniczenia czasu najkrócej trwaj cych
przekrocze

zarejestrowanych przez analizator słu y parametr opró nienie (opó nienie wykrycia przekroczenia).
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6.1.1. Kontrola utrzymania zakresu tolerancji.
Funkcja maj ca na celu rejestrowanie momentów przekraczania wyznaczonych przez u ytkownika warto ci
granicznych (granic tolerancji) dla wybranych parametrów. Informacje o poszczególnych przekroczeniach s
zapisywane w rejestrze zdarze z dat i godzin momentu wyst pienia. Kontrola mo e by ograniczona tylko do
rejestracji przekrocze warto ci maksymalnej lub minimalnej ewentualnie całkowicie wył czona, przy czym ka de
wył czenie jest odnotowywane w rejestrze zdarze .
Indywidualnie do ka dego parametru mog by przyporz dkowane wyj cia dwustanowe. Zadaniem ich jest
sygnalizacja zewn trzna poszczególnych stanów przekrocze .
Zasady identyfikacji przekrocze s wyja nione na rysunkach. Ka dy z kontrolowanych parametrów jest
obliczany za ka de 200ms. Stan przekroczenia rejestrowany jest wówczas, gdy przekroczenie progu jest stabilne
przez nastawion w konfiguracji parametrem OPÓ NIENIE liczb powtórze . Zjawisko przekroczenia trwaj ce
krócej jest pomijane.

Ka dy z parametrów mo e zosta skonfigurowany indywidualnie.
Konfiguracja nastaw dla parametru w menu KONFIGURACJA:
TOLERANCJE:
•

PARAMETR

- lista parametrów mo liwych do kontroli oraz aktualny stan nastaw do szybkiego
przegl dania, dla wybranej pozycji mo liwe s zmiany poszczególnych nastaw w dalszej
cz ci

•

KONTROLA

- lista sposobów kontrolowania wybranego parametru 3
wył czenie,
kontrola przekrocze warto ci minimalnej,
kontrola przekrocze warto ci maksymalnej,
kontrola przekrocze warto ci minimalnej i maksymalnej,
tryb przeka nikowy.

•

WARTO

Max

- wprowadzanie warto ci poziomu maksimum,

•

WARTO

Min

- wprowadzanie warto ci poziomu minimum,

•

OPÓ NIENIE

- warto n oznacza ile razy warto musi by ci gle przekroczona, aby traktowa j jako
wa n , (najmniejsza rozdzielczo czasowa pomiarów to rednia za 10 okresów sieci,
czyli 200ms).

•

WYJ CIE

- pozwala na zdefiniowanie, jakie działania maj by podj te po wyst pieniu zdarzenia:
o
wyzwalanie oscyloskopu od przekroczenia progu minimum,
O
wyzwolenie oscyloskopu od przekroczenia progu maksimum,
_
aktywacja 1 wyj cia po przekroczeniu progu minimum
1
aktywacja 1 wyj cia po przekroczeniu progu maksimum
...
_
aktywacja 4 wyj cia po przekroczeniu progu minimum
4
aktywacja 4 wyj cia po przekroczeniu progu maksimum
B
aktywacja buczka i bitu w rejestrze MODBUS
L
wymuszenie rejestracji rejestru obci e
R
aktywacja bitu rejestratora UI

•

ZMIANA L/C

- wył czanie kontroli zmiana charakteru obci enia na podstawie COS

3

Zmienia si znaczenie nastaw zale nie od ustawionego trybu kontroli przekroczenia
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Tryb kontroli tolerancji

Par.

Warto
najwi ksza

Zdarzenie 3:
Par.>Max

Max

}

Min

}

t
Zdarzenie 1:
Par.<Min

Warto
najmniejsza

Zdarzenie 4:
Par.=Norma

Histereza
1.5%

Zdarzenie 2:
Par.=Norma

Rysunek 6.1.Generowanie zdarze w trybie kontroli tolerancji.

Konfiguracja wyj dwustanowych w trybie tolerancji:
Ka de wyj cie mo e by aktywowane (stan zał czony) niezale nie przekroczeniem progu MAX i MIN. W
konfiguracji wyj ciu o numerze odpowiada para symboli „_ 1”, „_ 2”, „_ 3”, „_ 4”.
„_”
aktywuje wyj cie po przekroczeniu progu MINIMUM
„1” (2,3,4) aktywuje wyj cie po przekroczeniu progu MAKSIMUM
Dla ka dego parametru mog by jednocze nie ustawiane dowolne kombinacje dla wszystkich czterech wyj .
Informacje zapisane w rejestr ze zdarze dla trybu tolerancji:
Zdarzenie 1:
Data, godzina, Parametr < Min, warto Min,
Zdarzenie 2:
Data, godzina, Parametr = Norma, warto najmniejsza,
Zdarzenie 3:
Data, godzina, Parametr > Max, warto Max,
Zdarzenie 4:
Data, godzina, Parametr = Norma, warto najwi ksza,
Do celów prostego automatycznego sterowania mo na wykorzysta tryb przeka nikowy kontroli parametru. Mo na
wówczas zaprogramowa zarówno poziom zał czania jak i wył czania danego wyj cia dwustanowego.
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Tryb przeka nikowy
Warto
najwi ksza

Par.

Histereza
Max-Min

Max

Min
t
Zdarzenie 1:
Par.<Min

Warto
najmniejsza

Zdarzenie 2:
Par.>Max

Rysunek 6.2. Generowanie zdarze w trybie przeka nikowym.
Konfiguracja wyj dwustanowych w trybie przeka nikowym:
W konfiguracji wyj ciu o numerze odpowiada para symboli „_ 1”, „_ 2”, „_ 3”, „_ 4” i dla ka dej pary ustawiona
mo e by tylko jedna pozycja:
„_”
zał cza wyj cie po przekroczeniu progu MINIMUM, a wył cza po przekroczeniu progu MAKSIMUM
„1” (2,3,4) logika odwrotna – MAKSIMUM zał cza, a MINIMUM wył cza wyj cie
Ró nica pomi dzy MAX i MIN jest histerez przeł czania
Informacje zapisane w rejestr ze zdarze dla trybu przeka nikowego:
Zdarzenie 1:
Data, godzina, Parametr < Min, warto najwi ksza ,
Zdarzenie 2:
Data, godzina, Parametr > Max, warto najmniejsza,
Przy definiowaniu warto ci minimalnej i maksymalnej nale y zachowa conajmniej 2% odst p wynikaj cy
z uwzgl dniana histerezy na poziomie około 1.5%.
UWAGA!
W przypadku współczynników mocy (CosΦ, TgΦ, P/S) kontrola ich warto ci mo e zosta automatycznie
wył czona po obni eniu si mocy pozornej poni ej warto ci minimalnej (konieczna wł czona kontrola warto ci
minimalnej mocy pozornej S). Takie uzale nienie pozwala na wyeliminowanie zdarze zwi zanych z wahaniami
współczynnika mocy przy minimalnym obci eniu sieci wynikaj cymi z bł du pomiaru lub niestabilnego
obci enia.

OPIS ZDARZENIA w rejestrze zdarze :
• nazwa parametru < Min

- została przekroczona warto

minimalna,

• nazwa parametru > Max

- została przekroczona warto

maksymalna,

• nazwa parametru = Norma

- warto

• nazwa parametru <?>

- interpretacja jest sprzeczna, prawdopodobnie granice tolerancji s tak
ustawione, e spełnione s jednocze nie warunki dla warto ci minimalnej
i maksymalnej,
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• nazwa parametru = Wył czony

- kontrola warto ci parametru została wył czona,

• CosL/C lub CosC/L

- zmiana charakteru sieci powoduj ca uaktywnienie kontroli odpowiedniego
współczynnika mocy.
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6.1.2. Kontrola chwilowych zmian napi cia.
Identyfikowane i rejestrowane s krótkotrwałe spadki i wzrosty napi cia o czasie trwania od 1 .... 254 okresy sieci
dla składowej podstawowej napi cia. Informacje s zapisywane w rejestrze zdarze z dat i godzin momentu
wyst pienia, czasem trwania liczonym w okresach sieci. oraz bie cym poziomem napi cia. Kontrolowanie
uzale nione jest od nastaw konfiguracyjnych w menu ZANIKI I SKOKI:
• Zanik napi cia z parametrami:
- Poziom zaniku - warto skuteczna podstawowej składowej napi cia liczona dla jednego okresu sieci,
- Czas zaniku
- minimalny czas trwania zaniku podany jako liczba okresów sieci.
• Skok napi cia z parametrami:
- Poziom skoku - warto skuteczna podstawowej składowej napi cia liczona dla jednego okresu sieci,
- Czas skoku
- minimalny czas trwania skoku (wzrostu) podany jako liczba okresów sieci.
Wykrywanie szybkich zmian napi cia odbywa si
wył czone.

niezale nie od kontroli tolerancji napi

i nie mo e by

Analizator rejestruje zdarzenie okre lane jako zanik napi cia oraz skok napi cia, je li na jednej z faz nast piło
chwilowe przekroczenie zadanego poziomu przez warto skuteczn podstawowej składowej napi cia liczonej dla
jednego okresu sieci przez conajmniej tyle okresów ile podaje parametr czas zaniku(skoku). W rejestratorze zdarze
zapisana zostaje informacja o pocz tku zdarzenia i nastawionym progu. Od tego momentu liczony jest czas trwania
zaniku (w okresach sieci). Sprawdzenie wyst pienia zaniku i rejestracja zdarzenia nast puje co 10 okresów sieci,
je li w tym czasie podany wcze niej warunek zostanie spełniony kilkakrotnie, podana w zdarzeniu liczba okresów
sieci b dzie odpowiadała sumie czasów trwania wszystkich zaników. Po powrocie do normy zapisana jest
informacja o najni szej warto ci napi cia podczas przekroczenia i sumarycznym czasie trwania przekroczenia.

Napi cie w
kolejnych okresach

Etap odmierzania
czasu zaniku

Etap filtracji

Zdarzenie:
Zanik L1 4

Uf1

Poziom zaniku
Licznik filtru
ustawiony na
czas zaniku
t
Licznik czasu
trwania wyzerowany

4

3

2

1 2 3 2 1

0

0 0

0 1

2 3

4 4 4 4

0

0

0

0 0 0 0 0

1

2 3

4 4

4 4

4 4 0 0

Rysunek 6.3. Filtracja i rejestracja czasu trwania zaniku napi cia przy nastawie czasu 4 okresy.

Identyfikacja zjawiska odbywa si w dwóch etapach. Etap filtracji ma za zadanie wyeliminowanie spadków
napi o czasie trwania krótszym ni minimalny czas zaniku. Je li ró nica mi dzy liczb okresów z napi ciem
poni ej przyj tego poziomu i powy ej tego poziomu b dzie wi ksza od minimalnego czasu zaniku (licznik filtru
równy 0) to nast pi przej cie do etapu odmierzania czasu zaniku. Na tym etapie licznik czasu trwania jest
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zwi kszany o jeden dla ka dego okresu. Pierwszy okres, w którym napi cia przewy szy poziom zaniku powoduje
ponowne przej cie do etapu filtracji, a do osi gni cia przez licznik filtru minimalnego czasu zaniku. Sprawdzenie
licznika czasu trwania, rejestracja zdarzenia je li jest on ró ny od zera i jego wyzerowanie odbywa si co 254 okresy
sieci.
Skutkiem przekrocze jest zapis w rejestratorze zdarze informacji o pocz tku zjawiska, warto ci progowej nastawy
oraz ustawionego opó nienia wykrycia ( ilo okresów 20ms). Po powrocie do normy zapisana jest informacja o
warto ci granicznej odchylenia liczonej jako warto skuteczna za okres 20ms i sumaryczny czas trwania
przekroczenia liczony w okresach 20ms danego 200ms cyklu pomiarowego. Format zapisu podany jest w dalszej
cz ci dokumentu.
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6.1.3. Kontrola harmonicznych.
Polega na sprawdzaniu przekrocze zawarto ci poszczególnych harmonicznych w pr dzie oraz napi ciu dla
warto ci rednich liczonych dla trzech faz. Warto ta jest u redniana za okres u redniania programowany przez
u ytkownika. Mo liwe jest wł czenie lub zablokowanie kontroli ka dej harmonicznej niezale nie dla napi i
pr dów.
Analizator - w ustawionym przez u ytkownika w MENU okresie u redniania - kontroluje zawarto harmonicznych,
licz c od drugiej, zgodnie z wł czonymi w MENU numerami. Wł czenie lub wył czenie kontroli pierwszej
harmonicznej jest interpretowane jako sprawdzanie lub rezygnacja ze sprawdzenia współczynnika zawarto ci
harmonicznych (THD - wzór 33).
Dla pojedynczej harmonicznej kontrolowane i rejestrowane jest tylko przekroczenie warto ci progowej,
sygnalizowane w rejestrze zdarze przez wy wietlenie numeru harmonicznej. Numery harmonicznych oznaczane s
cyframi od 1 do 15. Wy wietlane numery harmonicznych odpowiadaj aktualnemu ustawieniu kontrolowanych
numerów harmonicznych (aktualne ustawienia oraz poziomy poszczególnych harmonicznych mo na obejrze w
panelu Spektrum.
W przypadku współczynnika zawarto ci harmonicznych kontrolowane jest przekroczenie trzech progów
oznaczonych w rejestrze zdarze w nast puj cy sposób:
•
1: podstawowy odpowiadaj cego warto ci H zdefiniowanej w menu,
•
2: dwukrotne przekroczenie warto ci H,
•
4: czterokrotne przekroczenie warto ci H.

4*H
Współczynnik
zawarto ci
harmonicznych

Zdarzenie:
Uharm 2:_3_____

Zdarzenie:
Uharm 1:__5____

2*H
Hn
H

357

357
Czas u redniania

Rysunek 6.4. Ilustracja graficzna zdarze generowanych przy zmianie zawarto ci harmonicznych w napi ciu.
Je eli warto skuteczna sygnału jest poni ej poziomu umo liwiaj cego poprawn analiz , czyli widmo sygnału
zbli a si do widma szumu, analiza zostaje wył czona, a na ekranie brak jest jakichkolwiek pr ków.
Analizator mierzy i u rednia zawarto
harmonicznych w ustawianym przez u ytkownika okresie czasu
wynosz cym od 0 sekund do 1 godziny. Nastawa zero wymusza pobieranie czasu u redniania z rejestratora UI celem
zachowania zgodno ci metrologicznej. Po zako czeniu pomiaru otrzymane współczynniki zawarto ci
harmonicznych, liczone sumarycznie dla trzech faz, porównywane s z zadanymi warto ciami progowymi i
rejestrowane jest odpowiednie zdarzenie w rejestratorze zdarze .
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6.1.4. Kontrola współczynnika mocy
W przypadku współczynników mocy kontrola ich warto ci mo e zosta automatycznie wył czona po obni eniu
si mocy pozornej poni ej warto ci minimalnej (musi by wł czona kontrola warto ci minimalnej).
Poniewa funkcja cosinusa jest funkcj parzyst , jej warto uniemo liwia jednoznaczne kontrolowanie stanu
przekompensowania sieci, w rejestrze zdarze wprowadzono dodatkowe oznaczenie przy parametrze cos ϕ. Litera L
oznacza, e zapisy dotycz zdarze dla indukcyjnego charakteru obci enia sieci (Q > 0 I wiartka – pobieranie).
Litera C oznacza, e zapisy dotycz zdarze dla pojemno ciowego charakteru obci enia sieci (Q< 0 IV wiartka –
pobieranie). Aby zobrazowa charakter przekroczenia parametru cosϕ wprowadzono dwojak form jego zapisu:
Cos L > Max : zapis ten oznacza, e rzeczywista warto cosϕ przekroczyła ustawion warto , ale nie zmienił si
charakter obci enia sieci;
Cos L -> Cos C : zapis ten oznacza, e nie tylko nast piło przekroczenie warto ci max, ale tak e zmienił si
charakter obci enia sieci.
Mo liwe przypadki i nazwy stref przedstawia rys. 7.1.

Rysunek 6.5. Ilustracja mo liwo ci kontroli współczynnika mocy przy pobieraniu energii z sieci zasilaj cej.

Uwaga:
W celu pełniejszego zobrazowania stanu przekompensowania proponujemy, aby warto liczbowa parametru min
cos C była wi ksza od warto ci liczbowej max cos C. Wtedy np. zdarzenie cos C> Max: oznacza, e pojemno ciowy
charakter obci enia sieci zwi kszył si . W celu okre lania momentów przekompensowania sieci nale y dla
parametru cos C wł czy tylko kontrol warto ci min i ustawi j na 1.
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6.1.5. Kontrola mocy rednich i zu ycia energii
Jednym z rozliczeniowych parametrów sieci energetycznej jest rednia moc pobierana z sieci w okre lonym
przedziale czasu (np. tzw. moc pi tnastominutowa). Analizator umo liwia optymalizacj zu ycia energii w ramach
przyznanego limitu w oparciu o:
•

pomiar okresowego poboru mocy czynnej i biernej w definiowanym przez u ytkownika przedziale czasu

•

rejestracj i przegl danie zu ycia dla około 4000 ostatnich przedziałów pomiarowych,

•

definiowanie limitu mocy czynnej i sygnalizowanie mo liwo ci jego przekroczenia,

•

pomiar w osobnych licznikach energii czynnej pobranej z sieci i oddanej do sieci energetycznej, energii
indukcyjnej i pojemno ciowej, zerowanych na danie u ytkownika (np. na pocz tku okresu rozliczeniowego).
Rozpocz cie ka dego okresu pomiarowego jest synchronizowane z czasem rzeczywistym, w ramach cyklu
dobowego rozpoczynaj cego si od czasu zarejestrowanego w chwili wywołania funkcji synchronizacja i
zsynchronizowany godzinie 0:00. Je li czas pomiaru nie jest dokładnym podzielnikiem doby to ostatni pomiar przed
godzin 0:00 (czasem synchronizacji) jest odpowiednio krótszy. Na przykład, je eli czas pomiaru zostanie
ustawiony na 15 minut, kolejne okresy pomiarowe b d si rozpoczynały o 0:00, 0:15, 0:30, 0:45...15:00, 15:15.. i
ostatni o godzinie 23:45.
Mierzone okresowe zu ycie energii jest przeliczana na redni moc z uwzgl dnieniem czasu jaki upłyn ł od
wyzerowania licznika i okresu pomiaru, a nast pnie wy wietlane na ekranie analizatora.
Jednocze nie na podstawie obliczonej mocy czynnej i porównania jej z zaprogramowanym limitem zu ycia energii
czynnej okre lane jest czy:
•

przewidywane jest przekroczenie limitu co powoduje zapalenie wska nika przekroczenia oraz podanie jako
liczby ujemnej koniecznego zmniejszenia mocy do ko ca okresu pomiarowego tak, aby nie nast piło
przekroczenie,

•

nie nast pi przekroczenie, wska nik pozostaje wygaszony, a dodatnia warto
sygnalizuje potencjaln
mo liwo zwi kszenia pobieranej mocy bez gro by przekroczenia limitu.
Je li warto nadwy ki lub przekroczenia mocy jest ró na od zera, to w miar zbli ania si do ko ca okresu
pomiarowego jej warto bezwzgl dna b dzie rosła. Wynika to z prostej zale no ci, e im krótszy czas tym wi ksza
moc daje w efekcie t sam warto
redni . Długo ci dwóch wska ników mocy obrazuje aktualn faz i stan
pomiaru. Wska nik mocy według limitu liniowo narasta wraz z upływem czasu, od warto ci 0 w chwili rozpocz cia
pomiaru do pełnego wychylenia w chwili jego zako czenia. Je li zu ycie jest optymalne wska nik zu ycia
rzeczywistego przesuwa si razem ze wska nikiem mocy według limitu. W przypadku przekroczenia limitu mocy
wska nik rzeczywisty b dzie wyprzedzał wska nik według limitu i odwrotnie, b dzie opó niony wzgl dem niego w
przypadku nadwy ki mocy.
Aktualny stan poboru mocy jest zobrazowany graficznie na panelu Stra nika Mocy w postaci:
Wska nik mocy optymalnej

Moc chwilowa u redniona

Wska nik mocy chwilowej u rednionej

184.5 W
-234.5 W

(wska nik górny)
(wska nik dolny)
Wska nik zu ycia energii w okresie
u redniania
Wska nik upływu czasu okresu u redniania

Prognoza obci enia

Rysunek 6.6. Wska nik stra nika mocy.
Warto ci liczbowych:
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• liczba (górna) moc chwilowa u redniona za około 10 s,
• liczba (dolna) warto prognozy obci enia gwarantuj cego utrzymanie limitu mocy, gdzie:
- warto > 0 oznacza rezerw mocy o któr mo na zwi kszy bezpiecznie bie ce obci enie,
- warto < 0 oznacza konieczno zmniejszenia obci enia dla zachowania limitu mocy.

Wy wietlaczy paskowych:
górny:
• skala pozioma
- przedział mocy od 0 do 2 x Plimit,
• wska nik punktowych trójk tny - pozycja na skali odpowiada warto ci optymalnej obci enia,
• wska nik paskowy
- moc chwilowa u redniona za około 10 s,
stan zaczerniony wska nika oznacza przekroczenie obci enia optymalnego,
dolny:
• skala pozioma
- przedział czasu u redniania 0 do Tu r.
• wska nik punktowych trójk tny - pozycja na skali o oznacza upływ czasu do zako czenia okresu u redniania,
- przedłu enie osi symetrii trójk ta odpowiada obci eniu bie cej mocy
redniej dla P=Plimit
• wska nik paskowy
- aktualna moc rednia
Wska nik mocy chwilowej u rednionej
Długo paska i odpowiada warto ci stosunku mocy chwilowej pobieranej z sieci do zdefiniowanej w menu mocy
okresowej maksymalnej (menu Licznik / Moc maksymalna -" limit mocy, moc zamówiona" ). Poło enie widocznego
na wska niku znacznika wyznacza optymaln warto mocy jaka mo e by pobierana przez odbiorniki tak, aby nie
nast piło przekroczenie mocy maksymalnej ( rysunek 7.2 b, c, d ). Je li moc chwilowa jest wi ksza od mocy
optymalnej, zaczernienie paska sygnalizuje konieczno zmniejszenia obci enia (rysunek 7.1 e, f ). Znacznik mocy
optymalnej przesuwa si zale nie od prognozy, a jego odległo od ko ca paska mocy chwilowej obrazuje
niedoci enie (rysunek 7.1 b,c) lub przeci enie (rysunek 7.1 e, f).
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W SK A

N IK P A S K O W Y G Ó R N Y

NASTAW Y:

P

O bci

L im it

= 1000 kW

e n ie = 1 6 0 0 k W

Z n a c z n ik o d p o w ia d a j c y m o c y o p t y m a ln e j
P ro g no zo w ana

M o c rez erw y i p rzeci

e n ia

a)

0kW

b)

800kW

0 < P < Pop

P P rog= + 2 0 0 k W

c)

800kW

0 < P < Pop

P P rog= + 4 0 0 k W

d)

1000kW
1700kW

e)

2P

2000kW

f)

P
0

P

L im it

2 * P

P = 0

P = Pop

L im it

> P > Pop

P

Pro g=

-8 0 0 k W

P > 2 P L im it

M o c c h w ilo w a u r e d n io n a

L im it

Rysunek 6.7. Przykłady wygl du wska nika mocy chwilowej dla ró nych obci e .
Wska nik mocy u rednionej
pokazuje ró nic pomi dzy rzeczywist energi pobran od pocz tku okresu pomiarowego (pasek), a hipotetycznym
zu yciem energii (znacznik mocy maksymalnej) okre lonym na podstawie mocy maksymalnej i czasu jaki upłyn ł
od pocz tku okresu pomiarowego. Je li rzeczywiste zu ycie energii jest wi ksze od przewidywanego pasek zostaje
zaczerniony.
W zale no ci od wzajemnej relacji pomi dzy moc redni i maksymaln w czasie całego okresu pomiarowego
mo na wyró ni dwa zasadnicze przypadki:
•
moc rednia jest wi ksza lub równa mocy maksymalnej, zaczerniony wska nik sygnalizuje mo liwo
przekroczenia,
•
moc rednia jest mniejsza od mocy maksymalnej, przezroczysty wska nik sygnalizuje mo liwo zwi kszenia
poboru energii.
Umieszczona za wska nikiem liczba pokazuje ró nic pomi dzy moc maksymaln , a prognozowan na podstawie
mocy chwilowej i dotychczasowego zu ycia, moc redni dla ko cu okresu pomiarowego. Innymi słowy je li jest
to liczba dodatnia to o tak warto mo na zwi kszy obci enia do ko ca okresu pomiarowego bez obawy
przekroczenia mocy maksymalnej, a je li ujemna to o t warto nale y zmniejszy obci enie eby utrzyma si w
zakładanym limicie okresowego zu ycia energii (moc maksymalna).
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WSKA NIK PASKOWY DOLNY
Znacznik mocy Pmax przesuwaj cy si
z upływem czasu pomiaru

10kW
-10kW
2000kW
20kW
0kW
-20kW
-2000kW
30kW
-30kW

t=0.1T
t=0.5T
T- okres pomiaru

0 < Psr < Pmax istnieje zapas mocy do wykorzystania
Pmax < Psr mo e nast pi przekroczenie
Psr = 0 maksymalna rezerwa mocy
0 < Psr < Pmax istnieje zapas mocy do wykorzystania
P = Pmax moc rednia jest zbli ona do maksymalnej
Pmax < Psr mo e nast pi przekroczenie
Przekroczenie nast pi przed ko cem okresu
0 < Psr < Pmax istnieje zapas mocy do wykorzystania
Pmax < Psr mo e nast pi przekroczenie

t=0.9T

Rysunek 6.8. Wygl d wska nika mocy redniej dla ró nych relacji pomi dzy mocami.
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6.1.6. Automatyczny Stra nik Mocy
Funkcja pilnowania limitu mocy zamówionej i automatycznego wył czania odbiorników energii w przypadku
zagro enia przekroczenia mocy zamówionej. Analizator według potrzeb wył cza kolejne obci enia do ko ca
okresu u redniania i zał cza kolejno w nast pnym okresie u redniania je eli nie zachodzi ponowne zagro enie
przekroczenia.

Do wykorzystania tej funkcji niezb dne jest wydzielenie obci e

spełniaj cych nast puj ce

warunki:
1)

mo liwo

2)

dla urz dze o pracy bezprzerwowej zapewnienie niezale nego od analizatora przej cia w tryb

przeka nikowego sterowania prac urz dzenia

awaryjny po długim niezał czaniu stra nika na skutek awarii (np. lodówki nie mog pozosta bez
zasilania na czas dłu szy ni przykładowo 1 godzina)
3)

okre lenie dla ka dego odbiornika:
- mocy czynnej maksymalnej podczas zał czenia (rozruchu),
- gwarantowanej mocy czynnej wył czalnej, o któr , napewno mo emy zmniejszy obci enie w
sytuacji zagro enia przekroczenia.
W przypadku sterowania urz dzeniem z własnym regulatorem gwarantowana moc wył czalna ma
warto

0 (np. piec akumulacyjny mo e aktualnie nie grza , bo jest zbyt wysoka temperatura, wi c

wył czenie przez stra nika mocy nie da adnego efektu)
4)

okre lenie czasów opó nie zał czania kolejnych odbiorników dla wyeliminowania przeci e
jednoczesnego rozruchu.

5)

okre lenie bezpiecznego limitu mocy uwzgl dniaj cego rezerw bezpiecze stwa (np. 95% mocy
zamówionej).

Do kontroli prognozy mocy na koniec okresu u redniania i automatycznego wył czania odbiorników słu
parametry PI, PII, PIII, znajduj ce si w li cie parametrów tolerancji. Poprawna praca Stra nika Mocy mo liwa jest
po nastawieniu kontroli progów w trybie przeka nikowym i wła ciwym zdefiniowaniu warto ci MIN i MAX oraz
zaprogramowaniu znaczenia wyj

dwustanowych. Je eli zastosowane wyj cie dwustanowe jest wykorzystywane

przez inny parametr, na przykład tolerancja napi cia, to Stra nik Mocy przejmuje pełn kontrol nad stanem tego
wyj cia. Wył czenia poszczególnych odbiorników nast puj w kolejno ci PI, PII, PIII, a zał czenia w kolejno ci
odwrotnej. Podczas kolejnych zał cze dla unikni cia jednoczesnego wł czenia wszystkich odbiorników
wprowadzone jest opó nienie zał czania okre lone w MOCE i ENERGIE jako czas zał czania.
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Stan wyj cia dwustanowego gdy:
Odbiornik mo e by zał czony

Konieczne wył czenie
odbiornika

Odbiornik mo e by zał czony

Gdy wybrany

MAX :
styk zwarty

styk rozwarty

styk zwarty

styk zwarty

styk rozwarty

Gdy wybrany

MIN :
styk rozwarty

Rysunek 6.9. Konfiguracja wyj cia dwustanowego w Stra niku Mocy.

Konfiguracja wyj cia dla PI, PII, PIII aktywnego jako:
•

MIN oznacza, e wyj cie b dzie aktywne (zwarte) na czas konieczno ci odł czenia
odbiornika sterowanego tym wyj ciem,

•

MAX oznacza, e wyj cie b dzie nieaktywne (rozwarte), gdy zaistnieje potrzeba
odł czenia odbiornika sterowanego tym wyj ciem.

Pt
Pt Limit zadany
Pt Limit
bezpieczny

Moc
wył czalna
gwarantowana
(-)

Konieczne wył czenie
odbiornika

P zał czenia

Praca bez wył czania
odbiornika

Okres u redniania

Obszar ponownego
wł czania odbiornika
Okres u redniania

czas

Rysunek 6.10. Obszary pracy Stra nika Mocy, gdy dysponujemy gwarantowan moc wył czaln .
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Pt
Pt Limit zadany
Pt Limit
bezpieczny

Konieczne wył czenie
odbiornika

P zał czenia

Praca bez wył czania
odbiornika
Moc wył czalna
gwarantowana = 0

Okres u redniania

Obszar ponownego
wł czania odbiornika
czas

Okres u redniania

Rysunek 6.11. Obszary pracy Stra nika Mocy przy braku wył czalnej mocy gwarantowanej.

Gwarantowana moc wył czalna (wprowadzamy ze znakiem -) !!!
jest to warto

mocy, o któr zmniejszy si chwilowa moc czynna w analizatorze w skutek wysterowania

wyj cia dwustanowego na wył cz odbiornik. Je eli odbiornik posiada dodatkowy regulator b d wył czniki i
pobierana przez niego moc przed wysterowaniem wyj cia mo e by 0 to warto

gwarantowanej mocy

wył czalnej wynosi 0. Jest to bardzo wa ny parametr, od niego zale y moment wył czenia odbiornika i tym samym
zapewnienie nieprzekroczenia limitu mocy. Przy ustalaniu zadanego bezpiecznego limitu mocy nale y pami ta , e
rozliczeniowe liczniki energii posiadaj wi ksz dokładno . W przypadku pomiarów rozliczeniowych po stronie
górnej transformatora, a pomiarach kontrolnych po stronie dolnej nale y dodatkowo oszacowa i uwzgl dni straty
mocy czynnej w transformatorze.
Je eli dysponujemy dodatkowym ródłem energii, które mo e by szybko zał czone, gwarantowana moc wył czenia
oznacza o ile zmniejszy si warto

mocy chwilowej po doł czeniu tego ródła.

Przykład 1:
Limit 200kW,
Odbiornik 40kW sterowany termoregulatorem, sterowany natychmiastowo:
Nastawy: PI: MAX = 40kW, MIN = 0, P limit = 190kW (np. 5% rezerwy bezpiecze stwa)
Działanie: wył czenie odbiornika nast pi natychmiast, gdy tylko prognoza przyjmie warto

ujemn , a zał czenie,

gdy w ostatnim okresie u redniania otrzymana rezerwa mocy wynosi conajmniej 40kW.
Przykład 2:
P Limit 200kW,
Odbiornik 40kW sterowany tylko analizatorem.
Nastawy: PI: MAX = 40kW, MIN = -40kW, P limit = 180kW (rezerwa bezpiecze stwa np. 10%)
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Działanie: wył czenie odbiornika nast pi, gdy prognoza osi gnie warto

-40kW, a zał czenie, gdy w ostatnim

okresie u redniania otrzymana rezerwa mocy wynosi conajmniej 40kW.
Dla kilku odbiorników analizator wył cza według kolejno ci PI, PII, PIII i nie prowadzi wyboru optymalnego
obci enia pod wzgl dem warto ci do wył czenia (obowi zuje hierarchia wa no ci).
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7. Funkcje rejestracji
7.1.

Rejestracja zdarze

Analizator umo liwia rejestracj ostatnich 4000 zdarze grup:
•

przekroczenia zadanej tolerancji,

•

przekroczenia poziomu zawarto ci harmonicznych,

•

krótkie zaniki i skoki napi cia na dowolnej fazie,

•

zmiany stanów wej

•

zdarzenia systemowe.

Nale y pami ta ,

dwustanowych,

e rejestracja zdarze

odbywa si

na podstawie ustawionych w MENU (rozdz. 6.)

parametrów.
Zmiana warto ci tych parametrów jest odnotowywana w rejestrze zdarze

{jako zdarzenie systemowe bez

mo liwo ci bezpo redniego podgl du poprzedniej warto ci} .
Rejestr ten umo liwia sprawdzenie jako ci najwa niejszych parametrów, sprawdzenie poprawno ci działania
analizatora oraz kontrol zmian w ustawieniach istotnych parametrów pomiarów. Oznaczenie czasem powstania
zdarzenia ułatwi

mo e wyszukanie przyczyn wyst powania zdarzenia. Przy zdarzeniach systematycznie

powtarzaj cych si odpowiednia zmiana nastawie poziomu min i max umo liwi orientacyjne okre lenie warto ci
przekroczenia.
Rekord zapisywany w rejestrze zdarze zawiera nast puj ce informacje:
•
czas zdarzenia z dokładno ci do jednej sekundy, wraz z dat obejmuj c dzie i miesi c,
•

parametr jakiego dotyczy zdarzenie,

•

typ zdarzenia.

Tabela 7.1. Oznaczenia w rejestrze zdarze
Lp.

1
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Grupa
Napi cie

Oznaczenia w rejestrze

Przyczyna rejestracji

Uf1 - napi cie fazowe L1
Uf2 - napi cie fazowe L2
Uf3 - napi cie fazowe L3
Uasym – suma wektorowa trzech napi
UF1 - u rednione napi cie tolerancja 1.
UF2 - u rednione napi cie tolerancja 1.
UF3 - u rednione napi cie tolerancja 1.
UF1_ - u rednione napi cie tolerancja 2.
UF2_ - u rednione napi cie tolerancja 2.
UF3_ - u rednione napi cie tolerancja 2.

Przekroczenie ustawionej tolerancji przy
wahaniach napi cia dowolnej linii lub
asymetria napi wychwytywanych
u ywan metod pomiaru. Warto ci
Truje RMS.
Przekroczenie tolerancji napi cia
redniego z rejestratora UI, dwa
niezale ne przedziały tolerancji
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2

Pr d

If1 - pr d fazowy fazy 1
If2 - pr d fazowy fazy 2
If3 - pr d fazowy fazy 3
Iasym - pr d w przewodzie N

3

Moc

P - moc czynna suma dla trzech linii
Q - moc bierna suma dla trzech linii
S - moc pozorna suma dla trzech linii
T - moc odkształcona suma dla trzech
linii

4

Energia

Pt - energia czynna pobierana
PI - energia czynna pobierana poziom 1
PII - energia czynna pobierana poziom 2
PIII - energia czynna pobierana poziom
3

5

Cos , Tg

Cos L - współczynnik mocy COS przy
Q>0,

Cos C – współczynnik mocy COS przy
Q<0,

Tg - stosunek Q/P

6

F, temp.

F - cz stotliwo

napi cia sieci

Temp – temperatura wewn trz miernika

7

I Harmoniczne

TZ1, TZ2 – temperatura zewn trzna
(wej cie PWM)
Iharm2:1 _3_5_ _ _ 9_
(ustawiona analiza THD)

8

U Harmoniczne

Uharm_:__3_5_
(wył czona analiza THD)

9

Zaniki-Skoki

Zaniki L1 10
Skok L2 20

10

System

Patrz: tabela zdarze systemowych

TWELVE Electric Sp. z o.o.

Przekroczenie ustawionej tolerancji przy
zmianach obci enia dowolnej linii lub
asymetria pr du obci enia
wychwytywanych przez u ywan metod
pomiaru. Warto ci True RMS
Przekroczenie ustawionej tolerancji
chwilowych (- rednich za 10 okresów
sieci ) warto ci mocy czynnej, biernej,
pozornej i odkształconej liczonej
sumarycznie dla trzech linii.

Przekroczenie ustawionej tolerancji
redniej mocy czynnej liczonej
sumarycznie dla trzech linii w ustalonym
przedziale czasu (np. 15 min).
Rejestrowane s chwile przekrocze z
dokładno ci do sekundy.
Przekroczenie ustawionej tolerancji
chwilowej warto ci współczynnika cosϕ
liczonego sumarycznie dla trzech linii –
pobór energii o charakterze indukcyjnym
.
Przekroczenie ustawionej tolerancji
chwilowej warto ci współczynnika cosϕ
liczonego sumarycznie dla trzech linii –
pobór energii o charakterze
pojemno ciowym.
Przekroczenie ustawionej tolerancji
chwilowej warto ci współczynnika tgϕ
liczonego sumarycznie dla trzech linii.
Przekroczenie ustawionej tolerancji
chwilowej warto ci cz stotliwo ci sieci.
Przekroczenie ustawionej tolerancji
temperatury wewn trznej przyrz du
Przekroczenie ustawionej tolerancji
temperatury odczytanej z wej 1, 2.
Wzrost lub spadek THD i Hn dla
kontrolowanych w pr dzie numerów
harmonicznych liczonych sumarycznie
dla trzech linii.
Wzrost lub spadek THD i Hn dla
kontrolowanych w napi ciu numerów
harmonicznych liczonych sumarycznie
dla trzech linii.
Chwilowy spadek warto ci skutecznej
składowej podstawowej napi cia poni ej
okre lonego poziomu. W opisie
zdarzenia podany jest numer linii (fazy) i
czas trwania zaniku w okresach sieci .
Zdarzenia systemowe
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A)

- Pierwszy rodzaj zdarze zawarty w wierszach 1 - 6 tabeli 7.1 umo liwia kontrol utrzymywania warto ci
wybranych parametrów pomi dzy zdefiniowanymi przez u ytkownika warto ciami granicznymi (w
granicach tolerancji – patrz przykładowy rys. 6.1.

Zdarzenia dotycz ce parametru mog by nast puj cych typów:
•

nazwa parametru <Min : została przekroczona warto

minimalna,

•

nazwa parametru >Max : została przekroczona warto

maksymalna,

•

nazwa parametru =Norma : warto

•

parametru mie ci si w tolerancji,

nazwa parametru <?> : interpretacja jest sprzeczna, prawdopodobnie granice tolerancji s tak ustawione, e
spełnione s jednocze nie warunki dla warto ci minimalnej i maksymalnej,

•

nazwa parametru = Wył czony : kontrola warto ci parametru została wył czona.

Limity energii porównywane s z aktualnymi wskazaniami licznika energii okresowej. Z uwagi na monotoniczny
charakter przebiegu, zdarzenie polegaj ce na przekroczeniu limitu energii Pt>Max mo e wyst pi tylko raz w czasie
jednego ustawionego przedziału pomiarowego. Je eli wł czona jest równie kontrola warto ci minimalnej energii to
na pocz tku najbli szego okresu pomiarowego pojawi si zdarzenie informuj ce o obni eniu poboru energii poni ej
warto ci minimalnej Pt<Min. Utrzymywanie si w ka dym ustawionym okresie pomiaru poboru i oddawania
energii w normie b dzie wtedy generowa cykliczne zdarzenia Pt<Min i Pt=Norma, za przy przekroczeniach
normy dodatkowo Pt>Max.
W przypadku współczynników mocy kontrola ich warto ci mo e zosta automatycznie wył czona po obni eniu si
mocy pozornej poni ej warto ci minimalnej (musi by wł czona kontrola warto ci minimalnej mocy).
B) – Drugi rodzaj zdarze zawarty w wierszach 7 -8 tabeli 7.1zwi zany jest z przekroczeniami zawarto ci
harmonicznych w pr dzie i napi ciu sumarycznie dla trzech faz, oraz rejestracj krótkotrwałych zaników
napi cia o czasie trwania porównywalnym z jednym okresem sieci (20ms).
- wiersz 9 i 10: analizator kontroluje zawarto

zaznaczonych

harmonicznych, licz c od drugiej, zgodnie z

wł czonymi w menu numerami. Kontrolowanie i rejestrowanie współczynnika zawarto ci harmonicznych H odbywa
si po przekroczeniu ustawionej warto ci progowej pod warunkiem wł czenia kontroli składowej podstawowej
harmonicznej (zaznaczone 1).
Dla pojedynczej harmonicznej kontrolowane i rejestrowane jest Hn – tj. przekroczenie ustawionej warto ci progowej
procentowej zawarto ci harmonicznych (wzór 34), sygnalizowane w rejestrze zdarze przez wy wietlenie numeru
harmonicznej. Numery harmonicznych oznaczane s cyframi od 1 do 15,. Wy wietlanie numeru harmonicznej
oznacza przekroczenie przez odpowiadaj cy jej Hn aktualnie ustawionej warto ci progowej. Wykaz aktualnie
kontrolowanych numerów harmonicznych mo na obejrze na ekranie analizy zawarto ci harmonicznych.
Poziom współczynnika zawarto ci harmonicznych H jest kontrolowany i wy wietlany za pomoc czterech oznacze
stosowanych w rejestrze zdarze :
•

Uharm_: nie została przekroczona warto

•

Uharm1: została przekroczona ustawiona warto ,

•

Uharm2: została dwukrotne przekroczona ustawiona warto ,
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•

Uharm4: została czterokrotne przekroczona ustawiona warto .

Analogicznie zastosowany jest opis dla pr du gdzie zamiast U wyst puje I np. Iharm2:.
- wiersz 11: analizator rejestruje zdarzenia okre lane jako zanik napi cia, je li na jednej z linii nast piło chwilowe
obni enie warto ci skutecznej podstawowej składowej napi cia liczonej dla jednego okresu sieci poni ej poziomu
zaniku, przez co najmniej tyle okresów ile podaje parametr czas zaniku.
C) – zdarzenia szybkich zmian napi cia wiersz 9 tabeli 7.1.
Zanik _ L1

0 200

- przekroczenie napi cia na L1 progu minimum 200V przy ustawionym
opó nieniu wykrycia na 0*20ms

Zanik = L1 10

90

- powrót napi cia na L1 do normy po przekroczeniu progu minimum,
zarejestrowany szacunkowy czas trwania 10*20ms, czyli 200ms, a
najni sze zarejestrowane napi cie 90V

Zanik = L1 255

90 - czas trwania zaniku napi cia nieokre lony, przekroczona warto
255*20ms, czyli 5.11s

Skok ^ L1 1 250

- przekroczenie napi cia na L1 progu nastawionego 250V przy

Skok = L1 5 270

- powrót napi cia na L1 do normy po przekroczeniu progu maksimum,

ustawionym opó nieniu wykrycia 1*20ms, czyli 20ms,
zarejestrowany szacunkowy czas trwania 5*20ms, czyli 100ms, a
najwy sze napi cie 270V
Skok = L1

255 270 - czas trwania skoku napi cia nieokre lony, przekroczona warto
255*20ms, czyli 5.11s

W ramce górnej zarejestrowana data i godzina momentu wykrycia zjawiska z dokładno ci do sekund
oraz w prawym rogu cyfra oznacza który to był cykl 200ms w sekundzie: 0: 0-199ms, 1: 200-399ms, 2: 400599ms, 3: 600-799ms, 4: 800-999ms danej sekundy.
D) - ostatni rodzaj zdarze zawarty w wierszu 10 tabeli 7.1 to zdarzenia systemowe. Opisy zdarze informuj
u ytkownika o istotnych zmianach stanu analizatora, wynikaj cych z:
•

wł czenia napi cia zasilaj cego,

•

uszkodzenia powoduj cego bł dne działanie programu,

•

zmiany nastaw przez u ytkownika np. warto ci przekładników.
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Tabela 7.2.

Interpretacja zdarze systemowych oznaczanych na li cie.

Oznaczenie

ródło zdarzenia

Test

Wyzerowanie procesora spowodowane bł dem przy testowaniu jednego z jego modułów

Synch Res

Wyzerowanie procesora spowodowane utrat synchronizacji w p tli PLL generatora sygnału
zegarowego

BusRes

Wyzerowanie procesora spowodowane podwójnym bł dem na magistrali danych

Watchdog

Wyzerowanie procesora spowodowane prawdopodobnie zawieszeniem programu w wyniku
zakłócenia

Wł czenie

Wł czenie zasilania analizatora

Reset

Procesor został wyzerowany zewn trznym sygnałem RESET po wł czeniu zasilania

Ust odczyt

Zostały odczytane ustawienia z pami ci Flash

Ust zapis

Zostały zapisane ustawienia do pami ci Flash

Ust bł d

Przy próbie odczytu ustawie z pami ci Flash wyst pił bł d.

Kalib bł d

Przy próbie odczytu współczynników kalibracji fabrycznej z pami ci Flash wyst pił bł d

StbRAM bł d

Bł d w pami ci procesora podtrzymywanej bateryjnie. W efekcie zostały utracone pomiary
energii od ostatniego zapisu do pami ci Flash

Za awaria

Napi cie zasilania analizatora spadło poni ej warto ci dopuszczalnej, a do powrotu napi cia
wykonywanie pomiarów i innych funkcji przez analizator zostało wstrzymane z uwagi na
mo liwo wyst pienia bł dów.

Liczniki

Wyzerowanie liczników energii

Przekładniki

Zmiana przekładnika

Zasilanie Ok.

Napi cie zasilania analizatora powróciło do normy, analizator działa w normalnym trybie.

Je eli po resecie nie jest mo liwe wczytanie z pami ci FLASH kalibracji, ustawie lub licznika energii analizator
ponownie si resetuje po czasie około 2.5 minuty.

70

TWELVE Electric Sp. z o.o.

INSTRUKCJA U YTKOWANIA AS-3 plus

7.2.

Rejestracja mocy.

Ka de zako czenie okresu u redniania mocy wi e si z zapisem do oddzielnego rejestru zwanego rejestrem mocy
informacji charakterystycznych. Dla wi kszej przejrzysto ci i funkcjonalno ci informacje gromadzone s w rozbiciu
cztero-kwadrantowym. Przegl d najwa niejszych informacji rejestru mocy jest mo liwy bezpo rednio na
analizatorze z panelu rejestru mocy. Kompletna informacja dost pna jest tylko z poziomu portu szeregowego.

K w ad rant II

Q

C

K w adrant I

L

P
L

C

K w ad rant III

K w ad rant IV

O ddaw anie energi
P<0

P obór e nergii
P>0

Rysunek 7.1. Pomiar cztero-kwadrantowy - oznaczenie wiartek.
Rejestracja mocy odbywa si zale nie od ustawionych parametrów w menu konfiguracyjnym:
Tabela 7.3.
MENU
Poziom 1
Liczniki

Zestawienie nastaw konfiguracyjnych rejestracji mocy.

Opcja menu

Funkcja w rejestratorze

Okres pomiaru

Długo

Moc maksymalna

Limit mocy (moc umowna) - nieprzekraczalna moc rednia za okres
u redniania

okresu u redniania mocy w minutach.

Synchronizacja r czna

Ustalanie momentu rozpocz cia u redniania na moment konfiguracji.

Synchronizacja automatyczna

Ustalanie momentu rozpocz cia u redniania z dokładnym podziałem
godziny np.: czas u redniania 30 min. Okresy według zegara RTC:
0:00-0:30, 0:30-1:00, 1:00-1:30, .... itd.

Kasuj licznik

Zainicjowanie kasowania liczników energii sygnalizowanie znakiem # na
panelu Stra nika Mocy. Wykonanie nast pi z chwil rozpocz cia nowego
okresu u redniania.
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Tabela 7.4.

Zestawienie parametrów rejestru mocy.

Parametr

Opis

Data

Rzeczywista data i czas zako czenia okresu u redniania,
moment rejestracji stanów liczników energii

T

Rzeczywisty czas trwania okresu u redniania

PPobór

rednia warto

mocy czynnej pobranej I i IV kwadrant

QLPobór

rednia warto

mocy biernej indukcyjnej (dla poboru) I kwadrant

QCPobór

rednia warto

mocy biernej pojemno ciowej (dla poboru) IV kwadrant

POddawanie

rednia warto

mocy czynnej oddanej II i III kwadrant

QLOddawanie

rednia warto

mocy biernej indukcyjnej (dla oddawania) III kwadrant

rednia warto

mocy biernej pojemno ciowej (dla oddawania) II kwadrant

QCOddawanie
EPobór

Stan licznika energii czynnej pobranej I i IV kwadrant

ELPobór

Stan licznika energii biernej indukcyjnej (przy poborze) I kwadrant

ECPobór

Stan licznika energii biernej pojemno ciowej (przy poborze) IV kwadrant

EOddawanie

Stan licznika energii czynnej oddanej II i III kwadrant

ELOddawanie

Stan licznika energii biernej indukcyjnej (przy oddawaniu) III kwadrant

ECOddawanie

Stan licznika energii biernej pojemno ciowej (przy oddawaniu) II kwadrant

PMIN

Najmniejsza warto na osi mocy czynnej zarejestrowana w czasie okresu pomiarowego,
pomija przypadek, gdy moc jest dokładnie 0 W, to znaczy np.: gdy wyst puje tylko pobór
energii, parametr zawiera najni sz moc chwilow pobieran w okresie u redniania.

PMAX

Najwi ksza warto na osi mocy czynnej zarejestrowana w czasie okresu pomiarowego,
pomija przypadek, gdy moc jest dokładnie 0 W

QMIN

Najmniejsza warto na osi mocy biernej zarejestrowana w czasie okresu pomiarowego,
pomija przypadek, gdy moc jest dokładnie 0 var

QMAX

Najwi ksza warto na osi mocy biernej zarejestrowana w czasie okresu pomiarowego,
pomija przypadek, gdy moc jest dokładnie 0 var

PLimit

Limit mocy czynnej pobieranej obowi zuj cy w zarejestrowanym okresie pomiarowym

Uproszcze oznacze :
„+”
„-”
„t”
Np.:
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Pt+
QLtEC+

pobór energii ,
oddawanie energii,
u rednienie lub wyliczenie za okres u redniania.
rednia moc czynna pobrana
rednia moc bierna indukcyjna oddawana
stan licznika energii biernej pojemno ciowej dla poboru
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7.3.

Rejestracja napi

i pr dów

Dla potrzeb analizy wolnozmiennych przebiegów napi cia i pr du w długim okresie czasu, potrzebnych np.
do okre lenia obci enia transformatora, analizator rejestruje u rednione warto ci napi cia i pr du. Warto rednia
napi cia i pr du dla ka dej fazy obliczana jest jako rednia warto skuteczna przebiegu liczona w oknie czasowym
o szeroko ci równej okresowi u redniania T, który mo e by programowany przez u ytkownika. Warto rednia
jest aktualizowana co 1/15 okresu u redniania, w efekcie kolejne okna pokrywaj wspólny fragment przebiegu o
szeroko ci równej 14/15 okresu u redniania.

I

t=t0

I0

I1

I0 = √ Σi2(t) / n0
t=t0+T

t=t1

I1 = √ Σi2(t) / n1
t=t1+T

T - stała czasowa pomiaru
n - liczba pomiarów w oknie

t0 - t1- = T / 15
t0

t1

t0+T

t1+T

t

Rysunek 7.2 Ilustracja metody wyliczania u rednionej warto ci pr du w przesuwaj cym si
oknie czasowym.
Po wyliczeniu nowych warto ci rednich s one porównywane z warto ciami rednimi z ostatniego zarejestrowanego
rekordu. Je li warto bezwzgl dna ró nicy warto ci rednich pr du lub napi cia jest wi ksza od zadanej w menu
zmiany pr du lub napi cia, zostaje zarejestrowany nowy rekord.
W stabilnych warunkach, gdy napi cie i pr d ulegaj tylko nieznacznym wahaniom utrzymuj c swoj warto w
zadanym przedziale zmian, nowe rekordy s zapisywane co czas definiowany w menu jako okres rejestracji.
Przedstawiony sposób rejestracji danych pozwala na stosunkowo dokładne odtworzenie krzywej przebiegu zmian
napi cia i pr du (zag szczona rejestracja dla fragmentów zmiennych) przy jednocze nie oszcz dnym
gospodarowaniu pami ci w warunkach stabilnego obci enia.
Rejestracja rekordu mo e by równie wykonana zupełnie niezale nie od spełnienia wcze niej omawianych
warunków, jako polecenie z klawiatury uruchamiane naci ni ciem przycisku
je eli r czne
wyzwolenie rejestratora było aktywne.

P/.
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Nierejestrowany zakres
zmian pr du

I
I2+dI

Tr - okres rejestracji

I2-dI
I0+dI
I0-dI

I0

I1

t0

t1
Rejestracja
I2 - I0> dI

I2

t1

I3

t3

t4

t5

Rejestracja
I2 - I3> dI

tn

t

Rejestracja
t n - t 3 > Tr

Rysunek 7.3 Graficzne zobrazowanie kryterium rejestracji kolejnych rekordów w
rejestratorze.
Równolegle z rejestracj rekordów z warto ciami napi cia i pr du analizator zapami tuje warto ci maksymalne i
minimalne u rednionych warto ci tych parametrów dla ka dej fazy. Pami , w której s one przechowywane jest
podtrzymywana bateryjnie- wył czenie zasilania analizatora nie powoduje utraty jej zawarto ci. Kasowanie pami ci
wykonuje si opcj menu Rejestrator / Kasowanie Min/Max.
W celu umo liwienia obserwacji aktualnej warto ci redniej napi cia i pr du, jako ostatni rekord rejestratora jest
wy wietlana aktualna warto rednia (tylko do momentu zarejestrowania nowego rekordu), aktualizowana co 1/15
czasu u redniania.
Przez odpowiedni konfiguracj rejestratora mo na ograniczy liczb rejestrowanych rekordów do niezb dnego
minimum uzyskuj c dane o wahaniach napi cia i pr du z długiego okresu czasu. W ogólnym przypadku
cz stotliwo rejestracji zale y od:
•
dopuszczalnych waha parametru- im wi ksza delta tym rzadsza rejestracja
•
czasu u redniania- im dłu szy czas tym mniejszy wpływ chwilowych waha warto ci parametru na warto
redni ,
Czas u redniania dla pr du i napi cia jest ustalany indywidualnie, co umo liwia pomiar tych parametrów z ró n
stał czasow filtru u redniaj cego. Przykładowo przyj cie krótkiego czasu u redniania dla napi cia i długiego dla
pr du pozwala na ledzenie wzgl dnie szybkich zmian napi cia z jednoczesnym pomiarem pr du eliminuj cym
chwilowe wahania obci enia. Maskuj c kontrol napi cia lub pr du dla wybranych linii mo na ograniczy liczb
rejestrowanych rekordów
np. w przypadku du ej asymetrii napi lub pr dów przez zamaskowanie sprawdzania warto ci parametrów dla
umownej linii N.
W ka dym zarejestrowanym rekordzie poza warto ciami napi cia i pr du jest pami tany kod okre laj cy przyczyn
jego zarejestrowania. Kod ten jest wy wietlany przy przegl daniu rejestratora jako wska nik typu rejestracji w
formie nast puj cych znaków:
% rejestracja spowodowana zmian warto ci parametru o wi cej ni zakładana delta,
* rejestracja spowodowana przekroczeniem maksymalnego czasu pomi dzy kolejnymi rejestracjami,
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! rejestracja wywołana r cznie przez u ytkownika,
# rejestracja wywołana kasowaniem pami ci wielko ci minimalnych i maksymalnych.
brak znaku oznacza, e wy wietlana jest aktualna warto rednia parametru.

Tabela 7.5.
MENU
Poziom 1
Rejestrator

Zestawienie opcji konfiguracyjnych dotycz cych rejestratora napi

Opcja menu

i pr dów.

Funkcja w rejestratorze

Kas. Min/Max

Kasowanie pami ci warto ci maksymalnych i minimalnych napi cia i
pr du

Okres rejestracji

Ustawianie maksymalnego odst pu czasu pomi dzy rejestracjami w
zakresie od 1min do 60min z rozdzielczo ci jednej minuty.

Pr d nomin.

Nominalna warto pr du u ywana do skalowania wska nika
analogowego pr du.

Napi cie nomin.

Nominalna warto napi cia u ywana do skalowania wska nika
analogowego napi cia.

Zmiana pr du

Minimalna zmiana pr du powoduj ca rejestracj nowego rekordu.

Zmiana napi cia

Minimalna zmiana napi cia powoduj ca rejestracj nowego rekordu.

Aktywne linie

Uaktywnianie zapisów w wyniku kontroli zmian pr du i napi cia dla
ka dej linii indywidualnie oraz od innych przypadków
B:

[ I U I U I U I U T R K L T ]

IN
Uf3
If3
Uf2
If2
Uf1
If1

Od tolerancji
Od Rej. mocy
Od Kasow. MIN,MAX
Od R czne
Od Czasu rejestracji
UN

Czas u red. U

Szeroko okna czasowego podana w minutach, dla którego s wyliczane
warto ci rednie napi cia. Zakres zmian do 1 minuty do 60 minut.

Czas u red. I

Szeroko okna czasowego podana w minutach, dla którego s wyliczane
warto ci rednie pr du. Zakres zmian do 1 minuty do 60 minut.

Okres rejestracji

Maksymalny czas w minutach jaki mo e upłyn pomi dzy zapisami
kolejnych rekordów. Zakres zmian do 1 minuty do 60 minut.

TWELVE Electric Sp. z o.o.
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7.4.

Rejestracja oscylograficzna przebiegu zakłócenia

Oscyloskop mo e by wykorzystany do utrwalenia kształtów przebiegów napi
zarejestrowania mog by :
•

zmiana stanu wej cia dwustanowego,

•

przekroczenie zakresu tolerancji,

•

przekroczenie THD,

•

zanik lub skok napi cia

•

wyzwolenie r czne,

•

wyzwolenie zdalne przez ł cze szeregowe

i pr dów. Sygnałem do

Zale nie od aktualnie ustawionej funkcji próbkowania przyspieszonego x4 zarejestrowany czas i cz stotliwo
próbkowania wynosz :
próbkowanie x1 to 5s przed wyzwoleniem (wyprzedzenie rejestracji) 1.6kHz i 5 s po wyzwoleniu 1.6kHz
próbkowanie x4 to 5s przed wyzwoleniem 1600Hz i 1.25s po wykryciu 6.4kHz

Konfiguracja oscyloskopu odbywa si w trzech etapach:
1.

aktywowanie funkcji kontrolnej wybranego zjawiska (menu konfiguracyjne)

2.

ustawienie wyzwalania oscyloskopu od wybranego zdarzenia (Tabela 7.6. Zestawienie opcji
konfiguracyjnych dotycz cych oscyloskopu.),

3.

uruchomienie czuwania oscyloskopu (Tabela 7.8. Zestawienie klawiszy u ywanych przy rejestracji
oscyloskopem.).

Tabela 7.6. Zestawienie opcji konfiguracyjnych dotycz cych oscyloskopu.
MENU
Poziom 1
Oscyloskop

Opcja menu
Wyzwalanie oscylosk.

Funkcja w rejestratorze
B: [ * T I U Z W R 1 ^ 2 ^ 3 ^]
Skok
: L3
Zanik
Skok
: L2
Zanik
Skok
: L1
Zanik
: R czne
: Wej
: Zanik-skok
: Harmonicznych napi cia
: Harmonicznych pr du
: Tolerancji
: Próbkowanie przyspieszone
Zatrzymanie przebiegów w oscyloskopie od:
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B:

Wej cie 1

[ o O e E z Z t T a A ]
0 1 : Alarm(buczek)
1 0
0 1 : Zmiana taryf
1 0
0 1 : Zdarzenie
1 0
0 1 : Synchronizacja okresu
1 0
u redniania
0 1
1 0

: Wyzwolenie oscyloskopu

Działania od zmiany stanu wej :

Tabela 7.7. Wska nik stanu oscyloskopu.

Wska nik oscyloskopu

Opis stanu
Próbkowanie oscyloskopu zatrzymane. W buforze znajduj si
zarejestrowane przebiegi napi i pr dów
Oscyloskop w stanie czuwania. Do bufora wpisywanie s kolejne próbki
warto ci chwilowych bie cych napi i pr dów.

Wyzwalanie i zatrzymywanie oscyloskopu przy pomocy manipulatora mo e odbywa si w dowolnym momencie.
Sterowanie wyzwalania przy pomocy klawiatury na panelu czołowym tylko z 1 Poziomu (podpowiedzi s symbole
graficzne znaczenia klawiszy).

Tabela 7.8. Zestawienie klawiszy u ywanych przy rejestracji oscyloskopem.
Manipulator

OSC.

Klawiatura

R czne zatrzymanie oscyloskopu, zapami tanie
przebiegów z ostatnich 3 s.

Gdy zatrzymany:

R czne uaktywnienie od wie ania oscyloskopu
skasowanie zawartych w nim przebiegów

STOP

OSC.
START

Opis działania

Gdy próbkuje:

TWELVE Electric Sp. z o.o.
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8. Zestawienie funkcji transmisji danych
Opis rejestrów protokołu MODBUS jest udost pniany na yczenie u ytkownika i zawiera kompletn map
przestrzeni adresowej ze szczegółowym opisem poszczególnych opcji. W przestrzeni tej mo na wyró ni obszary:
1.
Przestrze parametrów systemowych
2.
Przestrze warto ci chwilowych obliczanych za czas podstawowego cyklu pomiarowego (200ms)
3.
Przestrze warto ci rednich
4.
Przestrze rejestratora zdarze
5.
Przestrze rejestratora obci e
6.
Przestrze rejestratora napi i pr dów
7.
Przestrze oscyloskopu
Pami rejestratorów jest dost pna w trybie sekwencyjnym przez okna (zakres rejestrów) przesuwane odpowiednimi
komendami
Programowanie nastaw odbywa si przez wysłanie odpowiednich kodów do zapisywalnych rejestrów zgodnie z
opisem. Nie mo na zdalnie programowa nastaw przekładników oraz parametrów transmisji. Podczas
programowania zdalnego dodatkowym zabezpieczeniem przed przypadkowymi zapisami jest indywidualny numer
seryjny.
Podczas trybu konfiguracji z pilota wpisywanie nastaw przez transmisj jest zablokowane. Wy szy priorytet posiada
konfiguracja r czna.
Analizator wewn trznie ledzi czas rodkowo-europejski (czyli nie dodaje godziny przy zmianach czasu). Według
tego czasu nale y programowa zegar RTC oraz z takim czasem s zwracane wszystkie zawarto ci poszczególnych
rejestratorów. Z poziomu transmisji szeregowej czas letni nie jest rozpatrywany.
Synchronizacja pomiarów mocy pomi dzy analizatorami jest mo liwa na trzy sposoby:
1.
2.

3.

w momencie synchronizacji, jednocze nie do wszystkich analizatorów wysyłana b dzie komenda
„ Teraz synchronizuj” ,
wszystkie analizatory zostan zaprogramowane na synchronizowanie „ 00:00” , czyli podziałdoby na
wielokrotno ci okresu u redniania i systematyczne pilnowanie zgodno ci zegarów RTC, co gwarantuje
zamykanie poszczególnych okresów u redniania w tym samym czasie,
Doprowadzenie sygnału dwustanowego do wszystkich analizatorów i jednoczesne synchronizowanie od
zmiany stanu wej cia.

Podczas transmisji danych na panelu monitora systemowego, stosownie do przebiegu transmisji zmieniaj si stany
liczników N oraz I.
Licznik I okre la ile ramek na magistrali RS-485 zostało odczytanych przez port szeregowy.
Licznik N okre la ile ramek rozpoznanych przez dany analizator zawierało zapytania skierowane do
niego.
Wnioski ze wskaza :
Licznik I si zmienia, Licznik N nie: przesyłane s dane do innych analizatorów,
Zmieniaj si oba liczniki:
przychodz zapytania do danego analizatora,
Oba liczniki nie zmieniaj si :
problem z poł czeniem galwanicznym RS-485,(przerwa w
poł czeniu).
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9. Zestawienie funkcji manipulatora
Grupy funkcjonalne klawiszy na manipulatorze:
Klawisz aktywacji:
A
- wybór aktywnego
analizatora
Klawisze steruj ce:
OSC. START
Gł.
OSC. START

- zatrzymaj oscyloskop
- kasuj alarm d wi kowy
- uruchom oscyloskop

Klawisze numeryczne:
1, ..., 9
- cyfry 1...9 / wzmocnienia
oscyloskopu.
0
- cyfra zero / znacznik 0 s
P/.
- znak dziesi tny /
-- znak minus
Klawisze wyboru wy wietlania:
- oscyloskop
- harmoniczne
- rejestr mocy
- rejestr zdarze
- du e wy wietlacze
- parametry linii
- Stra nik Mocy
- wykres wskazowy
- rejestrator napi

i pr dów

Klawisze przewijania:
góra, dół, lewo, prawo
kwadrat - pocz tek / koniec listy
Klawisze kolorowe:
Czerwony - L1,
Zielony
- L2,
ółty
- L3,
Niebieski - suma / rednia,
Klawisze steruj ce:
C
- cofnij / zaniechaj /
zatrzymaj oscyl.
OK
- wybierz / zatwierd
Konf - konfiguracja nastaw
STD - ustawienia domy lne wy wietlania
Rysunek 9.1 Widok i funkcje manipulatora.
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Tabela 9.1.

Oznaczenie

Zestawienie funkcji klawiszy manipulatora.

Opis działania
Oscyloskop- pr d i napi cie dla wybranej linii, zmiana linii klawiszami
oznaczonymi kolorowymi kółkami, przeł czanie mi dzy napi ciem i
pr dem klawiszem AV.

Harmoniczna analiza sygnału- dla napi cia i pr du , zmiana linii
klawiszami oznaczonymi kolorowymi kółkami, przeł czanie mi dzy
napi ciem i pr dem klawiszem AV.

Przej cie do przegl dania zarejestrowanych pomiarów zu ycia energii.

Trzy mierniki w du ym formacie, dowolny wybór wy wietlanej
wielko ci z Menu, lub klawiszami kursorów i wyboru fazy.

Przegl danie listy zdarze

Pomiar energii w zadanym okresie czasu. Czas ustawiany z Menu

Miernik wielko ci podstawowych- napi cie i pr d dla ka dej linii, moc
czynna, bierna, odkształcona, cos, tg sumarycznie dla 3 faz
C

L

L

C

Monitor stanów systemowych

Rejestrator warto ci rednich napi cia i pr du.

UI
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Oznaczenie

Wybór opcji z Menu lub akceptacja zmienionej warto ci parametru lub
numeru aktywnego analizatora.
Przeł czanie mi dzy pr dem i napi ciem w oscyloskopie i spektrum.
Przeł czanie mi dzy wyszukiwaniem zdarzenia a wybieraniem typu
zdarzenia wyszukiwanego w rejestrze zdarze .
Wej cie i wy cie z trybu zmiany parametru wy wietlanego na du ym
mierniku.
Przej cie w tryb wybierania aktywnego analizatora.

OK
Czerwony

Opis działania

A

Czerwony

Przeł czenie na wy wietlanie pomiarów z Linii 1

Zielony

Przeł czenie na wy wietlanie pomiarów z Linii 2

ółty
Niebieski

Przeł czenie na wy wietlanie pomiarów z Linii 3

Przeł czenie na wy wietlanie pomiarów Sumy lub redniej dla trzech
mierzonych linii

Zmiana wielko ci wy wietlanej na du ym mierniku
Przegl danie listy zdarze lub zu ycia energii wstecz o 1
Przesuwanie kursora
Zwi kszenie warto ci parametru o 1
Zmiana pozycji w menu.
Zmiana wielko ci wy wietlanej na du ym mierniku
Przegl danie listy zdarze lub zu ycia energii do przodu o 1
Przesuwanie kursora
Zmniejszenie warto ci parametru o 1
Zmiana pozycji w menu.
Zmiana aktywnego du ego miernika
Przegl danie listy zdarze lub zu ycia energii wstecz o 10
Poszukiwanie zdarzenia na li cie "w przeszło ci"
Zwi kszenie warto ci parametru o 10 .
Zmiana pozycji w menu.
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Oznaczenie

Opis działania
Zmiana aktywnego du ego miernika
Przegl danie listy zdarze lub zu ycia energii do przodu o 10
Poszukiwanie zdarzenia na li cie "w przyszło ci"
Zmniejszenie warto ci parametru o 10.
Zmiana pozycji w menu.
Skok na koniec lub pocz tek listy zdarze lub rejestru energii po
naci ni ciu klawisza kursora.
Nadanie parametrowi lub ustawieniom oscyloskopu warto ci domy lnej.

0

...

9

Wprowadzanie warto ci parametru jako liczby, po uprzednim jego
wybraniu z Menu.

Zmiana znaku wprowadzanego parametru.
Wywołanie Alarmu R cznego z panelu stanów systemu (gdy aktywny
r czny w nastawach alarmów).

P/.
C
OSC.

Przecinek we wprowadzanej cyframi liczbie.

Zaniechanie wprowadzania warto ci parametru. „ Cofni cie działa ”
Wyj cie z trybu wybierania aktywnego analizatora lub 1-go poziomu
Menu.
R czne wyzwalanie oscyloskopu
Wł czenie bie cego od wierzaia zawarto ci oscyloskopu, skazowanie
zapami tanych wcze niejszych danych.

START

GŁ
OSC.

Kasowaie sygnału głosowego o nowych nieprzejrzanych zdarzeniach w
rejestratorze zdarze .

Zatrzymanie rejestracji próbek w pami ci oscyloskopu

STOP

STD
Konf
82

Ustawienia domy lne.

Wej cie i wyj cie z Menu
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10.

Zestawienie funkcji konfiguracji

Konfiguracja urz dzenia przewiduje mo liwo
transmisji.

ustawiania parametrów systemowych, kontroli i sterowania oraz

Wszelkie r czne zmiany parametrów konfiguracyjnych mo liwe s tylko w przypadku znajomo ci hasła dost pu do
konfiguracji.
Wywołanie aktywacji analizatora:

klawisz

A

na manipulatorze.

Numer łasny analizatora wy wietlany w lewym górnym okienku nale y przepisa do dolnego

12Wprowadzenie poprawnej warto ci: klawisz

OK-

Wywołanie trybu konfiguracji:

OK

klawisz

Fabryczne hasło to

12-

Wprowadzenie poprawnej warto ci: klawisz

OK-

na manipulatorze.

Wej cie do trybu konfiguracji:
z poziomu 1. Klawisz

Konf

Wej cie do trybu konfiguracji:
z poziomu 1. Klawisz
lub

C- (z gotow

Konf

(z gotow odpowiedzi na tak)

odpowiedzi na nie)

Zastosowanie zmian nast pi tylko po ustawieniu i zatwierdzeniu odpowiedzi klawiszem

OK-

Zastosowanie zmian w przekładniach, transmisji i nastawach zegara RTC nast pi po indywidualnym zastosowaniu
zmian na poziomie 2. danej grupy parametrów.
Menu zorganizowane jest trójpoziomowo:
poziom 1
- zestawienie parametrów według grup funkcjonalnych,
poziom 2
- wyszczególnienie parametrów oraz komendy indywidualne dla grupy parametrów
poziom 3
- poziom edycji wybranego parametru albo lista poszczególnych pozycji do wyboru

TWELVE Electric Sp. z o.o.
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Tabela 10.1. Struktura MENU konfiguracyjnego.
Poziom 1.
Ustawienia

Poziom 2.

Zakres lub lista

Numer miernika

0...99

Hasło

0...9999999999999999

Czas deaktywacji

1...3600 s

Czas wył czania

1...120 min

Kontrast

1...254

Czas letni

Data/Czas

Wył czony/Wł czony

Ekrany startowe

Tak / Nie

Poprzednie

Tak / Nie

Wył cz miernik

Tak / Nie

Rok

1990...2089

Miesi c

1...12

Dzie

1...31

Godzina

0...23

Minuta

0...59

Tryb wy wietlania

G:M:S DT
G:M DM DT
DM-M-R DT
Temp. ˚C

Zastosuj
Przekładniki

Tak / Nie

Napi ciowy

0...999900 V

Pr dowy

0...100000 A

Faza

B:

[ I U I U I U ]
{: Uf3 faza: („ +” 0º, „ _ „ 180º)
{: If3 faza: („ +” 0º, „ _ „ 180º)
{: Uf2 faza: („ +” 0º, „ _ „ 180º)
{: If2 faza: („ +” 0º, „ _ „ 180º)
{: Uf1 faza: („ +” 0º, „ _ „ 180º)
{: If1 faza: („ +” 0º, „ _ „ 180º)

Zamiana znaku (fazy o 180º) dla mierzonych sygnałów :
„ +” faza nieodwrócona, czyli 0º
„ _” faza odwrócona, czyli 180º
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Poziom 1.

Poziom 2.
Układ poł cze I

Zakres lub lista
Trzy: L1 L2 L3
Dwa: L1 -- L3

Zastosuj
Moc / Energia

Tolerancja

Tak / Nie

Okres pomiaru

1...720 min

Czas zał czania

10...3600 s

Moc za okres u redniania

0...999900

Synchronizacja r czna

Tak / Nie

Synchronizacja automatyczna

Tak / Nie

Kasuj licznik

Tak / Nie

Parametr

Uf1 Napi cie
Uf2 Napi cie
Uf3 Napi cie
Uasy Asymetria Napi
If 1 Pr d fazowy
If 2 Pr d fazowy
If 2 Pr d fazowy
Iasy Asymetria
P Moc czynna
Q Moc bierna
S Moc pozorna
T Moc odkształcona
Pt Moc okresowa
PI Moc wył czalna 1
PII Moc wył czalna 2
PIII Moc wył czalna 3
Cos L Q>0 P/S
CosC Q<0 P/S
Tg Q/P
F Cz stotliwo
THD U Harmoniczne U

TWELVE Electric Sp. z o.o.

85

INSTRUKCJA U YTKOWANIA AS-3 Plus
Poziom 1.

Poziom 2.

Zakres lub lista
Temp Temperatura wewn trzna analizatora
TZ1 Temperatura zewn trzna doczytywana PWM z wej cia 1
TZ2 Temperatura zewn trzna doczytywana PWM z wej cia 2
U1s’

rednie napi cie fazowe L1 pierwszy zakres tolerancji

U2s’ rednie napi cie fazowe L2 pierwszy zakres tolerancji
U3s’ rednie napi cie fazowe L3 pierwszy zakres tolerancji
U1s” rednie napi cie fazowe L1 drugi zakres tolerancji
U2s” rednie napi cie fazowe L2 drugi zakres tolerancji
U3s” rednie napi cie fazowe L3 drugi zakres tolerancji
Up12 Napi cie przewodowe 1-2
Up23 Napi cie przewodowe 2-3
Up31 Napi cie przewodowe 3-1
Kfac Współczynnik K
Kontrola warto ci

Wył czona
Minimalnej
Maksymalnej
MIN i MAX
Przeka nik

Warto

MAX

0...100000

Warto

MIN

0...100000

Opó nienie
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Poziom 1.

Poziom 2.
Wyj cie

Zakres lub lista
B: [ o O _ 1 _ 2 _ 3 _ 4 B L R ]

WŁ CZ:

{:Rej.UI
{:Rej.Mocy
{:Alarm(Buczek)
MAX :Wyj cie 4
MIN
MAX :Wyj cie 3
MIN
MAX :Wyj cie 2
MIN
MAX :Wyj cie 1 aktywne od MAX/MIN
MIN
MAX :Zapami taj w oscyloskopie
MIN
Działania przy stwierdzeniu przekroczenia:
„ _”

stan nieaktywny

„ <” , „ >” , „ +” stan aktywny
Zmiana L/C
Harmoniczne

Tak / Nie

Okres u redniania
Kontrola harm. I

0...3600 s
B: [- T 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15]

{:H15
{:H14
{:H13
{:H12
{:H11
{:H10
{:H9
{:H8
{:H7
{:H6
{:H5
{:H4
{:H3
{:H2
{: THD I
: nieaktywne (pomijane)
Kontrola wybranych harmonicznych w pr dzie:
„ _“

wył czona kontrola wybranego parametru

„ znak“ wł czona kontrola przekroczenia progu

TWELVE Electric Sp. z o.o.

87

INSTRUKCJA U YTKOWANIA AS-3 Plus
Poziom 1.

Poziom 2.
Kontrola harm. U

Zakres lub lista
B: [- T 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15]

{:H15
{:H14
{:H13
{:H12
{:H11
{:H10
{:H9
{:H8
{:H7
{:H6
{:H5
{:H4
{:H3
{:H2
{: THD I
: nieaktywne (pomijane)
Kontrola wybranych harmonicznych w napi ciu:
„ _“

wył czona kontrola parametru

„ znak“ wł czona kontrola przekroczenia progu
Ustawianie poziomu

THD (T) Próg współczynnika zniekształce
H2

(2) Próg harmonicznej

H3

(3) Próg harmonicznej

H4

(4) Próg harmonicznej

H5

(5) Próg harmonicznej

H6

(6) Próg harmonicznej

H7

(7) Próg harmonicznej

H8

(8) Próg harmonicznej

H9

(9) Próg harmonicznej

H10 (10) Próg harmonicznej
H11 (11) Próg harmonicznej
H12 (12) Próg harmonicznej
H13 (13) Próg harmonicznej
H14 (14) Próg harmonicznej
H15 (15) Próg harmonicznej
Hn dla pr du

0...100000 %

Hn dla napi cia

0...100000 %

Norma jako ci

EN-50160 nn
EN-50160 SN
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Poziom 1.

Poziom 2.

Zakres lub lista

Zastosuj norm
Zaniki i skoki

Tak / Nie

Poziom zaniku

0...999900

Czas zaniku (n*20ms)

0...255

Poziom skoku

0...999900

Czas skoku (n*20ms)
Wej cie Oscyl.

Wyzwalanie oscylosk.

0...255
B: [ * T I U Z W R 1 ^ 2 ^ 3 ^]
Skok
: L3
Zanik
Skok
: L2
Zanik
Skok
: L1
Zanik
{: R czne
{: Wej
{: Zanik-skok
{: Harmonicznych napi cia
{: Harmonicznych pr du
{: Tolerancji
: Próbkowanie przyspieszone
Zatrzymanie przebiegów w oscyloskopie:
„ _”

wył czenie wyzwolenia dla parametru lub grupy

„ *”

wł czenie próbkowania 6,4 kHz (szybkie)

„ +”

wł czenie wyzwolenia dla grupy

„ /” , „ \”

Alarm

wł czenie wyzwolenia dla skoku , zaniku

B: [ M T I U Z W R A]
{: Od zegara RTC
{: R czne
{: Wej
{: Zanik-skok
{: Harmonicznych napi cia
{: Harmonicznych pr du
{: Tolerancji
{: Aktywne wpis do Rej MODBUS (modem)
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Poziom 1.

Poziom 2.

Zakres lub lista
B:[ o O e E z Z t T a A _ _ _ _ _ C]

Wej cie 1

0 1
1 0

:Alarm(buczek)

0 1 : Zmiana taryf
1 0
0 1 : Zdarzenie
1 0
0 1 : Synchronizacja okresu
1 0
u redniania
0 1
1 0

: Wyzwolenie oscyloskopu

Działania od zmiany stanu wej :
Wej cie 2

B:[ o O e E z Z t T a A _ _ _ _ _ C]
(Znaczenie jak wy ej)

Wej cie 3

B:[ o O e E z Z t T a A _ _ _ _ _ C]
(Znaczenie jak wy ej)

Wej cie 4

B:[ o O e E z Z t T a A _ _ _ _ _ C]
(Znaczenie jak wy ej)

Rejestrator UI

90

Kasowanie MIN / MAX

Tak / Nie

Pr d nominalny

0...100000

Napi cie nominalne

0...100000

Delta I

0...999900

Delta U

0...999900
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Poziom 1.

Poziom 2.
Konfiguracja

Zakres lub lista
Uaktywnianie zapisów w wyniku kontroli zmian pr du i
napi cia dla ka dej linii indywidualnie oraz od innych
przypadków
B:

[ I U I U I U I U T R K L T ]

IN
Uf3
If3
Uf2
If2
Uf1
If1

Od tolerancji
Od Rej. mocy
Od Kasow. MIN,MAX
Od R czne
Od Czasu rejestracji
UN

Kontrola zmian o delta I , delta U
Napi cie rejestrowane

Komunikacja

Fazowe / Przewodowe

Czas u redniania U

0...60 min

Czas u redniania I

0...60 min

Okres rejestracji

1...60 min

Opó nienie (n*10ms)

0...3s

Pr dko

1200

transmisji

2400
4800
9600
19200
57600
Adres sieciowy

1...254

Obsługa modemu

Wył czona/Wł czona

Ustaw modem

Tak / Nie

Zastosuj

Tak / Nie
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91

INSTRUKCJA U YTKOWANIA AS-3 Plus

11.

Instalacja analizatora

11.1. Podł czenie zasilania i obwodów pomiarowych
Analizator AS-3 Plus przeznaczony jest do monta u w szafach, stojakach i pulpitach sterowniczych. Je li jest to
mo liwe analizator nale y zamontowa z dala od styczników, silników i innych elementów wytwarzaj cych w
chwili przeł czania silne zakłócenia elektromagnetyczne.

UWAGA !
Przed przyst pieniem do podł czenia lub odł czania nale y sprawdzi , czy przewody pomiarowe nie s
pod napi ciem, a uzwojenia wtórne przekładników pr dowych s zwarte.
Wszelkie ł czenia nale y wykonywa przy braku sygnałów oraz przy wył czonym zasilaniu analizatora
Wyjmowanie wtyczki obwodów pr dowych tylko przy zmostkowanych przekładnikach!

Wła ciwa praca analizatora jest uzale niona od jako ci napi cia zasilaj cego. Dlatego jest po dane aby analizator
byłzasilany z napi cia zmiennego 220V stosowanego do zasilania elektronicznych urz dze automatyki,
oddzielonego od całej sieci filtrami przeciwzakłóceniowymi i układami ograniczaj cymi przepi cia, a nie
bezpo rednio z mierzonych linii. Dodatkowym rozwi zaniem jest zasilanie analizatora z zasilania gwarantowanego
lub UPS (zasilanie bezprzerwowe), gwarantuje to ci gł rejestracj wszystkich parametrów i zdarze w przypadku
bardzo długich przerw ( powy ej 2 godzin) w dostawie energii.
Podł czenie analizatora do przekładników pr dowych zawsze dwoma oddzielnymi przewodami dla ka dej fazy.
Proponowany schemat przewiduje uziemienie zacisków S2 (wg dawnych oznacze L), powszechnie stosowane
uziemienie zacisku S1 (wg dawnych oznacze K) przekładnika powoduje odwrócenie fazy pr du, w takim
przypadku przy definiowaniu parametrów przekładników w MENU: PRZEKŁADNIK / FAZA nale y zmieni na
przeciwn faz przekładników pr dowych.
Odwrotne poł czenie uzwojenia pierwotnego lub wtórnego przekładnika, zmienia faz pr du lub napi cia o 180
stopni, powoduj c wskazywanie ujemnej warto ci mocy czynnej, jak przy oddawaniu energii do sieci, w czasie gdy
energia jest z niej pobierana. Po instalacji analizatora nale y sprawdzi poprawno wskazania mocy dla ka dej fazy
i usun ewentualne bł dy w podł czeniach przekładników.
Zacisk napi ciowy N traktowany jest jako wej cie napi cie odniesienia i musi by podł czony do punktu N sieci
energetycznej wzgl dem którego maj by mierzone napi cia fazowe Uf1, Uf2, Uf3. Je eli w przewodzie ł cz cym
zacisk N z punktem N sieci b dzie płyn łpr d, powstaj cy na oporno ci przewodu spadek napi cia spowoduje bł d
pomiaru napi cia.
UWAGA!
Zabrania si podł czania analizatora do obwodów napi ciowych bez zabezpiecze .
Zalecany przez producenta sposób podł czenia analizatora do obwodów pomiarowych:
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Zł cze napi ciowe i zasilania
N

N

PE

L

FM PE FM

N

L1

Zł cze pr dowe
k1 l1 k2 l2 k3 l3
L2

L3

B1 B2 B3 B4 B5 B6

Zł cza
Analizatora

L

OUT

PHOENIX
CONTACT

Uz

230V
6A

!

230V
6A

k

l

k

l

k

l

k

l

k

l

k

l

230V
6A

MT-2PE
-xxx V AC

230V
6A

IN

N

PE

L

Listwa
licznikowa
z
bezpiecznikami
i
zworami przekł.

Szyny

L3
L2
L1
N
PE
Do zabezpieczenia obwodów napi ciowych nale y stosowa wymienne bezpieczniki topikowe.
W proponowanym rozwi zaniu uzyskano mo liwo :
•
odł czanie napi cia zasilaj cego i sygnałów pomiarowych,
•
zwieranie obwodów pr dowych dzi ki specjalnej konstrukcji zacisków rubowych,
Zasilanie analizatora z niezale nego zasilania lub pomiary w obwodach SN, WN wymagaj zastosowania
niezale nego wył cznika dla zasilania analizatora.
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11.2. Ogólne zasady obsługi i programowania
Do komunikacji z u ytkownikiem analizator AS-3 Plus wyposa ony jest w ciekłokrystaliczny wy wietlacz
graficzny z pod wietlaniem i bezprzewodowy manipulator potocznie zwany pilotem pracuj cy w zakresie
podczerwieni. Przy sprawnych bateriach i skierowaniu nadajnika pilota bezpo rednio w kierunku analizatora mo na
nim sterowa z odległo ci kilku metrów. Na graficznym wy wietlaczu analizatora prezentowane s ró ne parametry
sieci energetycznej w formie paneli (stron zawieraj cych zestawione funkcjonalnie informacje), wybieranych przez
u ytkownika bezpo rednio klawiszami pilota. Domy lny panel wy wietlacza, pojawiaj cy si po uruchomieniu jest
ustawiany przez u ytkownika w MENU: USTAWIENIA / JAKO DOMY LNE. Na płycie czołowej pod
wy wietlaczem umieszczone s klawisze membranowe zapewniaj ce bezpo redni dost p do wy wietlanych
parametrów, niemo liwe jest jednak konfigurowanie analizatora. Znaczenie poszczególnych klawiszy zmienia si
zale nie od wy wietlanych informacji, a opis znacze w postaci symboli graficznych pojawia si w dolnej cz ci
wy wietlacza. Analizator mo e znajdowa si w stanie nieaktywnym – wówczas nie reaguje na adne klawisze
pilota oprócz klawisza aktywacji. Stan aktywny jest sygnalizowany ikon stanu w lewym górnym rogu wy wietlacza
i ko czy si automatycznie po ustalonym przez u ytkownika czasie. Z poziomu klawiatury pod wy wietlaczem
analizator reaguje zawsze.

11.2.1. Wybór aktywnego analizatora. Aktywacja)
Po wł czeniu zasilania lub po dłu szej przerwie w manipulowaniu pilotem analizatory s w stanie nieaktywnym,
czyli nie reaguj na klawisze manipulatora z wyj tkiem klawisza aktywacji

A

Numer własny miernika

10

12
12

14
12

12

Numer
wprowadzany
klawisze: 1 2
zatwierd : OK
Rysunek 11.1. Aktywacji wybranego analizatora.
Poniewa w jednym pomieszczeniu mo e by zainstalowanych kilka analizatorów, ka dy z nich powinien mie
unikalny numer . Numer ten jest ustawiany w konfiguracji MENU: USTAWIENIA / NUMER MIERNIKA. Je eli
analizator ma nadany numer 0 zawsze reaguje na pilota. Podczas aktywacji wprowadzamy numer tego miernika,
który aktualnie chcemy obsługiwa , pozostałe przestaj reagowa na komendy z pilota do momentu ponownego
wywołania klawisza aktywacji.
Wybór analizatora jako aktywnego (aktywacja) dokonuje si w nast puj cej kolejno ci:
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1.

nale y nacisn

czerwony klawisz oznaczony symbolem

A
,
2.

na wszystkich znajduj cych si w zasi gu pilota analizatorach powinien pojawi si obraz zawieraj cy
dwie ramki, z których górna zawiera aktualny numer ka dego miernika, a dolna liczb 0 (Rysunek ),

3.

nast pnie nale y wprowadzi klawiszami

0 ... 9

numer wybranego analizatora, który ma by

OK .

aktywny i zatwierdzi go klawiszem

Dopiero po aktywacji, tylko wybrany analizator wyró niony zapalonym u góry ekranu wska nikiem
aktywno ci ( ikona po lewej stronie), b dzie reagował na komendy wysyłane z manipulatora.
Analizator zawsze reaguje na klawiatur umieszczon pod wy wietlaczem.

11.2.2. Wybór panelu wy wietlacza graficznego
Czynno ci po AKTYWACJI wybranego analizatora, w dowolnym momencie:
Wci ni cie klawisza opisanego odpowiedni ikon graficzn zgodnie z Tabela 9.1.

11.2.3. Wywołanie MENU Konfiguracyjnego
Czynno ci po AKTYWACJI wybranego analizatora, w dowolnym momencie:
klawisz:

Konf

(wywołanie menu konfiguracyjnego)

ekran

Hasło
**
klawisze:

0

...

9 . (wprowadzamy hasło dost pu do konfiguracji)

ekran:

Hasło
***
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klawisz:

OK

(zatwierdzamy wła ciwe hasło)

11.2.4. Wybór parametru do zmiany
ekran:

Tolerancja
Parametr
Kontrola
...............
MAX i MIN

N

Okienko MENU posiada nazw grupy parametrów np. Tolerancja.
Aktywna pozycja z listy wy wietlana jest w negatywie np. Kontrola,
W dolnej cz ci ekranu na pasku w negatywie wy wietlany jest podgl d
zawarto ci aktualnie wskazywanego pola w MENU
klawisze:

(wybór grupy funkcjonalnej )
(wybór konkretnego parametru )

klawisz:

OK

(Wchodzimy w tryb edycji parametru)

11.2.5. Edycja parametru liczbowego
klawisz:

OK

(wywołanie trybu edycji wybranego parametru)

ekran:

Min Uf1= 200.0 V
189.00A
Symbol, poprzednia warto , mno nik i jednostka wy wietlane s w nagłówku pola
edycyjnego

klawisz:

(kasowanie w lewo )

0

...

P/.
96

9

(cyfry )

(kropka dziesi tna )
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--

(znak minus )

ekran:

Min Uf1= 200.0 V
220.00A
klawisz:

OK
C

(zatwierdzenie wprowadzanej liczby)

(rezygnacja z wprowadzanej zmiany)

11.2.6. Edycja parametru suwakiem
klawisz:

OK

(wywołanie trybu edycji wybranego parametru)

ekran:

T=

200 Min

A

klawisze:

(zmiana o 1 )
(zmiana o 10 )

ekran:

T=

390 Min
A

klawisz:

OK
C

(zatwierdzenie wprowadzanej liczby)

(rezygnacja z wprowadzanej zmiany)
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11.2.7. Edycja ustawie bitowych
klawisz:

OK

(wywołanie trybu edycji wybranego parametru)

ekran:

I U I U I U +=kl _=lk
^__A___^
(przesuni cie kursora na wybran pozycj )

klawisze:

(ustawienie pozycji jako aktywnej)
(ustawienie pozycji jako nieaktywnej)
ekran:

I U I U I U +=kl _=lk
^ ^_A___^
klawisz:

OK
C

(zatwierdzenie wprowadzanej liczby)

(rezygnacja z wprowadzanej zmiany)

11.2.8. Zapis parametrów konfiguracyjnych
klawisz:

Konf
C

(Wyj cie z menu z odpowiedzi domy ln TAK)

(Wyj cie z menu z odpowiedzi domy ln NIE)

ekran:

Zastosuj
Nie
Tak
klawisze:
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klawisz:

OK

(potwierdzenie odpowiedzi)

Zapis zmian przekładni, transmisji i nastaw zegara RTC wymaga zatwierdzenia
dodatkowo pozycji w menu Zmiana przek. albo Ustaw Zegar !!!

11.2.9. Zaniechanie zmian konfiguracyjnych
klawisz:

Konf
C

(Wyj cie z menu z odpowiedzi domy ln TAK)

(Wyj cie z menu z odpowiedzi domy ln NIE)

ekran:

Zastosuj
Nie
Tak

k

klawisze:

klawisz:

(wybranie NIE )

OK

(potwierdzenie odpowiedzi)

11.3. Pierwsze uruchomienie i niezb dne nastawy
Pierwsze uruchomienie analizatora na nowym obiekcie lub w nowym punkcie pomiarowym powinno rozpocz
aktualizacj nastaw wynikaj cych z otoczenia zewn trznego, czyli:
1.
2.

Korekcja aktualnej nastawy czasu i daty,
Parametry przekładników,
- przekładnia napi ciowa
- przekładnia pr dowa
- układ pomiaru pr du
- fazy sygnałów pomiarowych

3.
4.
5.
6.
7.

Poprawno podł czenia trójfazowego pomiaru mocy.
Wprowadzenie wła ciwego limitu mocy oraz czasu u redniania.
Wyzerowanie liczydełenergii oraz ustawienie synchronizacji w tryb automatyczny,
Ustawienie czasu wył czenie przy pracy akumulatorowej na maksimum (2 godziny),
Aktywowanie funkcji czasu letniego
MENU \ USTAWIENIA\ Czas letni

si

MENU \ DATA/CZAS
MENU \ PRZEKŁ ADNIKI
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11.3.1. Aktywacja miernika
Po zał czeniu zasilania i poprawnej inicjalizacji przyrz du pojawia si panel podstawowych parametrów sieci.
Zmiany konfiguracji przekładnik mog by wykonane tylko przy pomocy manipulatora podczerwieni. Aby dokona
jakichkolwiek zmian nale y najpierw aktywowa wybrany analizator Patrz: rozdział 11.2.1. Nast pnie wej do
trybu konfiguracji Patrz: rozdział11.2.3

11.3.2. Konfiguracja czasu i daty
Je eli wprowadzimy jako pierwsze aktualn dat i czas, wówczas wszystkie pozostałe zapisy w rejestrze zdarze
b d nast pnymi. Zdarzenie zapisu zmian w RTC mo e by znacznikiem odniesienia.
Po wej ciu do menu konfiguracyjnego wybieramy ekran:

Data / Czas
Rok
Miesi c
k
Dzie
Godzina
Minuta
Tryb Wy wietlania
Ustaw zegar
Zastosowanie zmian koniecznie przez wybranie pozycji "Ustaw zegar".
W MENU ustawienia nale y wybra równie , czy wy wietlanie czasu letniego jest aktywne, wówczas analizator
automatycznie zale nie od daty doda jedn godzin tak, aby czasy wy wietlane oraz czasy zarejestrowanych zjawisk
były zgodne z czasem aktualnym.

11.3.3. Konfiguracja przekładników
Konieczne jest wprowadzenie przy pomocy manipulatora parametrów przekładników. Od poprawno ci tych danych
zale y sens dalszego wykorzystania mierzonych i kontrolowanych parametrów.
Po wej ciu do menu konfiguracyjnego wybieramy ekran:

Przekładniki
Napi ciowy
Pr dowy
Faza
Inst. I
Zmiana przek.

k

Zmiana fazy na przeciwn w przekładnikach pr dowych (Patrz rozdział11.2.7) dla pozycji Faza:
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Przesuni cie 0º - stan nieaktywny dla poszczególnych sygnałów w kolejnych fazach,
Przesuni cie 180º - stan aktywny
Zastosowanie zmian koniecznie przez wybranie pozycji "Zmiana przek.".

11.3.4. Kontrola podł czenia trójfazowego pomiaru mocy
Podczas uruchamiania analizatora na obiekcie konieczna jest weryfikacja poprawno ci podł czenia, konfiguracji i
funkcjonowania wej pomiarowych, wej i wyj dwustanowych oraz transmisji szeregowej.

Monitor systemu wywoływany jest klawiszem:
Poszczególne informacje zawarte s na czterech warstwach przeł czanych kolejno klawiszem
Klawisz:

OK
W ka dym przypadku w dolnej cz ci ekranu s wy wietlane informacje o stanie wej

i wyj

dwustanowych.

Przyj te zasady wizualizacji s nast puj ce:
- długo poszczególnych linii odpowiada warto ci skutecznej sygnałów i mo e by zmieniana klawiszami:

-

kierunek pionowy odpowiada fazie 0 przyj tej dla sygnału z wej cia napi ciowego dla L1, a wszystkie
pozostałe fazy s obliczane wzgl dem wej cia Uf L1.

-

k t ro nie w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara,

-

pocz tki wska ników wychodz z umownych wierzchołków trójk ta równobocznego reprezentowanych na
rysunku wyra nymi zgrubieniami, wierzchołki tego trójk ta oznaczone L1, L2 L3 na rysunku okre laj
odpowiednie wej cia sygnałów.

-

Na ekranie dla zwi kszenia przejrzysto ci prezentowane s stany trzech grup sygnałów wej ciowych:
same wej cia pomiarowe napi ciowe oznaczone U,

-

same wej cia pomiarowe pr dowe oznaczone I,

-

stany wej

pomiarowych napi ciowych i pr dowych nało onych na siebie oznaczone UI,

UWAGA!
Zasada podstawowa gwarantuj ca poprawno podł czenia to podł czenia zwi zanie z fazami L1, L2, L3
zgodnie z fizycznymi wła ciwo ciami obiektu. Wska nik słu y do ewentualnej identyfikacji przyczyn
ewentualnych niewła ciwych wyników np.: bł dów w oznaczeniach przewodów lub zacisków na listwach.
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Traktowanie wska nika jako jedynego ródła informacji oraz próby uzyskania tylko na jego podstawie poprawnych
wskaza przy mo liwo ci zmiany fazy ka dego sygnału o 180° mo e prowadzi do całkowicie bł dnych wyników
liczbowych pomimo teoretycznie poprawnych wykresów wskazowych.
Przykładowe przypadki sygnałów dla układu pomiarowego z trzema przekładnikami pr dowymi:

U

L1

L3

I

L2

A.) Poprawne podł czenie
sygnałów napi ciowych

U

L3

L1

L3

UI

L2

B.) Poprawne podł czenie
sygnałów pr dowych

U

L1

L2

D.) Zamienione miejscami dwa
wej cia napi ciowe:
L2 z L3 albo L1 z L3 albo L1 z L2

L3

L1

L3

L2

C.) Wynikowy, poprawny obraz
wektorów napi i pr dów

L1

I

L2

E.) Sygnały na wej ciach L2 i
L3 s poprawnie przył czone
lecz maj przeciwn faz

L3

L1

L2

F.) Przesuni te i jedno wej cie
wszystkie trzy sygnały pr dowe,
dla napi przypadek niemo liwy

Rysunek 11.2 Przykładowe obrazy podgl du sygnałów dla układu trójprzekładnikowego.
Uwaga: Z wła ciwo ci pomiarów faz wzgl dem UL1 (które zawsze jest skierowane do góry), zamiana dowolnych
dwóch faz napi ciowych b dzie widziana jako skrzy owanie wektorów napi L2 i L3. Oznacza to po prostu
odwrotny kierunek wirowania.

102

TWELVE Electric Sp. z o.o.

INSTRUKCJA U YTKOWANIA AS-3 plus
Podł czenie fizyczne dwuprzekładnikowe L1, L3.

I

L1

L3

U

L2

A.) Poprawne podł czenie
sygnałów pr dowych

I

L3

I

L2

D.) efekt niepoprawnego
przyporzadkowania wej
napi ciowych

L1

UI

L2

B.) odpowiadaj ce mu oprawne
podł czenie sygnałów napi ciowych

L1

L3

Konfiguracja do celów testowych trójprzekładnikowa,

L1

L3

L3

E.) Sygnał na wej ciach L1 L3 s
poprawnie przył czone lecz L1
ma przeciwn faz

L2

C.) Wynikowy, poprawny obraz
wektorów napi i pr dów

I

L2

L1

L1

L3

L2

F.) efekt niepoprawnego
przyporzadkowania wej
napi ciowych

Rysunek 11.3 Przykładowe obrazy podgl du sygnałów dla układu dwuprzekładnikowego.

11.4. Konfiguracja parametrów wy wietlania
Analizator pozwala na indywidualne skonfigurowanie przez u ytkownika domy lnych ustawie poszczególnych
paneli graficznych. Nale y najpierw ustali sposób wy wietlania na poszczególnych panelach na przykład:
Du e wy wietlacze: Psum, Tg r, THDU red.,
Podstawowe parametry linii: moc sumaryczna, napi cia mi dzyfazowe itd..
Nast pnie nale y wybra panel, który b dzie zgłaszałsi po wł czeniu analizatora i z jego poziomu wywoła :

MENU/Ustawienia
na pozycji:

Ekrany Startowe
wywołuj c klawiszem:

OK
potwierdzi pozytywnie zapytanie i wyj zapisuj c zmiany konfiguracji.
Od tego momentu zostan zapami tane wszystkie ustawienia ekranów i b d od wie ane po ka dym ponownym
wł czeniu analizatora.
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11.5. Konfiguracja rejestracji przekrocze tolerancji
Zakresy tolerancji s ustawione fabrycznie jednak indywidualne potrzeby i realia wymuszaj odpowiedni korekt
tych nastaw.
MENU: TOLERANCJE
Pozycje:
PARAMETR
KONTROLA
WARTO MAX
WARTO MIN
OPÓ NIENIE
WYJ CIE

- wska nik dla którego parametru s wprowadzane poszczególne nastawy
- sposób kontroli wybranego parametru lub wył czenie
- poziom graniczny maksymalny
- poziom graniczny minimalny
- ilo cykli pomiarowych 200ms, w których badany parametr musi utrzymywa
przekroczenie aby zostało zarejestrowane zdarzenie.
- mo liwo sterowania od przekroczenia oscyloskopu i wyj dwustanowych

Na pozycji PARAMETR wybieramy z listy aktualnie ustawiany parametr sieci np.: Uf1, Uf2, Uf3,.....,
Na pozycji KONTROLA wybieramy z listy tryb kontroli parametru,
Wprowadzamy odpowiednie warto ci progowe i opó nienie dla aktualnie wybranego parametru oraz zale nie od
potrzeb ustawiamy sterowanie wyj dwustanowych. Znaczenie oraz zakresy nastaw w ( Patrz :Tabela 10.1 )
Nastawy tolerancji mo na równie zmienia przez RS-485 odpowiednim oprogramowaniem.
.
Dla efektywnego wykorzystania wła ciwo ci przyrz du pami ta nale y o kilku zasadach:
•

Wł cza tylko te funkcje kontrolne, które nios potrzebne informacje,

•

Ka dy kontrolowany parametr powinien mie ustawione wła ciwe progi,

•

Je eli pozostawimy wł czon kontrol parametru przekraczanego nagminnie to mo emy spodziewa si
szybkiego przepełnienia rejestru zdarze i utraty informacji istotnych,

•

Jednoczesna kontrola wszystkich parametrów mocy (P, Q, S, COS, Tg) jest nadmiarowa,

•

Kontrola TOLERANCJE / S Min jest dodatkowym warunkiem kontrolowania i działania innych
parametrów mocy szczególnie w trybie przeka nikowym,

•

Istnieje mo liwo
dwustanowych,

niezale nego przydzielania stanów przekrocze do poszczególnych wyj

11.6. Konfiguracja rejestratora chwilowych zmian napi cia
Kontrola warto ci chwilowych tylko napi

dokonywana jest w:

MENU: ZANIKI I SKOKI
Pozycje:
CZAS

- opó nienie wykrywania, wielokrotno 20ms i oznaczaj ilo czasu jak musi trwa
przekroczenie warto ci skutecznej napi cia liczone za okres sieci, aby zostało zarejestrowane.
Np.:
0ms (0*20ms) – ka dy okres sieci jest weryfikowany
100ms (5*20ms) – warto skuteczna za 20ms musi przekracza próg i trwa przez conajmniej
100ms

POZIOM

- warto

progowa napi cia której przekroczenie jest rejestrowane

Działanie rejestracji jest niezale ne jest od kontroli tolerancji MIN i MAX dla napi , ró nica jest tylko w tym, e
kontroli szybkich zmian napi cia nie mo na wył czy conajwy ej mo na wprowadzi skrajne warto ci progowe.
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11.7. Konfiguracja monitorowania harmonicznych
Kontrola harmonicznych jest na razie zagadnieniem bardzo pomocnym. W zwi zku z tym wła ciwe skonfigurowanie
mo e dopiero da odpowiedni efekt. Nastaw dokonuje si w:
MENU: HARMONICZNE
oraz
TOLERANCJE/ Kontrola THDU
Dokonuj c nastaw pami ta nale y o:
•

harmoniczne od 1...15 oznaczane s cyframi od 1 do 15,

•

kontrola harmonicznych pr du powinna by skonfigurowana bardzo rozwa nie, szczególnie dla bardzo
nieliniowych odbiorników,

•

okres u redniania w menu JAKO SIECI / OKRES U REDNIANIA ma na celu zmniejszenie wpływu
stanów nieustalonych na ewentualne alarmy.

11.8. Konfiguracja rejestracji mocy i energii
Konfiguracja parametrów rejestratora energii odbywa si w:
MENU: MOC / ENERGIA
Pozycje:
OKRES POMIARU
SYNCHR. R CZNA
SYNCHR. AUTO
KASUJ LICZNIKI

- czas u redniania dla stra nika i rejestru mocy
- Zako czenie okresu u redniania
- Rozpocz cie nowego okresu u redniania dla równego podziału okresów w godzinie
- kasowanie liczników przy najbli szym rozpocz ciu okresu u redniania

Podstawowe zasady to:
•

Wł czanie trybu przeka nikowego dla PI, PII, PIII tylko, je eli stosujemy automatyczn kontrol limitu
mocy. W innym wypadku kontrol nale y wył czy .

•

Działanie Stra nika Mocy zale ne jest dodatkowo od nastawy TOLERANCJE / MOC MINIMALNA,
je eli moc bie ca jest mniejsza od tej nastawy funkcja stra nika mocy jest wył czana.

•

Kasowanie liczników energii stosowa tylko w przypadku, gdy jest to niezb dne i odbywa si w
momencie rozpocz cia nowego okresu u redniania,

•

Synchronizacja automatyczna jest praktyczna, gdy nastawa LICZNIKI / Okres pomiaru dzieli godzin
na pełne minuty,

•

Rejestracja mocy dokonywana jest zawsze, jednak zale nie od bie cych nastaw,

11.9. Automatyczny Stra nik Mocy
Zagadnienie nie przekraczania limitu mocy redniej jest rozległe. Funkcja Stra nika Mocy ledzi parametry
wyliczane na bie co przez rejestrator energii. Na podstawie obci enia chwilowego (czyli za podstawowy okres
pomiarowy wynosz cy 200ms), u rednionego z około 10s i aktualnego zu ycia energii od pocz tku okresu
u redniania wyliczana jest prognoza obci enia, tak, aby na koniec okresu u redniania nie przekroczy zadanego
limitu mocy. Wynikiem jest warto o ile moc nale y zmniejszy (znak „ –„ prognozy), b d o ile moc mo emy
zwi kszy (znak „ +” prognozy), aby na koniec okresu u redniania nie zostałprzekroczony limit. Zale nie od jej
wyniku wył czane s w razie potrzeby kolejne odbiorniki: PI, PII, PIII. Przy uzyskaniu wystarczaj cej rezerwy mocy
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w nast pnych okresach u redniania zał czane s w miar mo liwo ci odbiorniki w odwrotnej kolejno ci: PIII, PII,
PI. Nale y przyj podł czanie odbiorników według hierarchii wa no ci: traktuj c PIII jako odbiornik wył czany w
sytuacjach najbardziej krytycznych.
Aby sensowne i skuteczne było wykorzystanie tej funkcji przez u ytkownika konieczne s do spełnienia nast puj ce
warunki niezb dne !!:
1.

Dysponowanie maksymalnie 3 odbiornikami energii z mo liwo ci sterowania, które mo na wył cza i
wł cza w dowolnych momentach czasu np.: piece akumulacyjne, agregaty chłodnicze, ogrzewania
elektryczne obiektów o du ej bezwładno ci cieplnej,

2.

Suma mocy wył czonych odbiorników musi gwarantowa nieprzekroczenie limitu za okres u redniania,

3.

Zastosowanie sterowania r cznego (wył czanie i wł czanie przez operatora) uniemo liwia poprawn
prac Stra nika

Wykorzystanie Automatycznego Stra nika Mocy mo liwe jest w dwóch przypadkach:
1.

Dla nieprzekraczania narzuconego ju poziomu limitu mocy przy nieoczekiwanych wzrostach
obci enia, najcz ciej, gdy wyst powały ju takie przekroczenia limitu,

2.

Dla utrzymania optymalnego limitu mocy przy zadanej ilo ci zagro e przekroczenia, gdy celem jest
zmniejszenie limitu mocy ze wzgl dów oszcz dno ciowych i jego nieprzekraczanie.

Ustalenie wła ciwego poziomu limitu mo liwe jest na podstawie:
1.

Analizy historii rozkładów mocy rednich i maksymalnych w dłu szym okresie czasu,

2.

Prognozy zmian obci e w planowanym okresie obowi zywania nowego limitu (nowe odbiorniki,
zwi kszone okresowe zapotrzebowanie mocy itp.),

3.

Sumaryczny czas wył czenia sterowanych odbiorników pod wzgl dem ich wykorzystania,

Parametry Automatycznego Stra nika Mocy powi zane s z funkcj rejestracji energii.
Pozycje:
MOC MAKSYMALNA
CZAS ZAŁ CZANIA

- Warto limitu mocy redniej (moc zamówiona) dla Stra nika Mocy.
- wprowadzanie opó nienie przed powtórnym zał czeniem kolejnych wyj
Mocy

Stra nika

oraz
TOLERANCJE/ Pt, PI, PII, PIII
Dla poszczególnych PI, PII, PIII:
Warto

MAX

Warto

MIN

Opó nienie
Wyj cie MIN.
Wyj cie MAX.

oznacza niezb dn rezerw mocy jaka musi wyst pi w poprzednim okresie u redniania
aby dany odbiornik mógłby bezpiecznie zał czony.
warto ze znakiem (-) oznacza o jak moc na pewno zmniejszy si obci enie gdy wydane
zostanie polecenie odł czenia danego odbioru.
powinno by ustawione na 0.
Aktywne, gdy stan zwarcia wyj cia oznacza, e odbiornik ma by wył czony.
Aktywne, gdy stan zwarcia wyj cia oznacza, e odbiornik ma by zał czony.

11.10. Konfiguracja wła ciwo ci przyrz du
MENU: USTAWIENIA
W konfiguracji nastaw przyrz du najistotniejsze jest:
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•

wprowadzenie wła ciwego czasu automatycznej deaktywacji analizatora,

•

przy pracy bateryjnej istotny jest czas automatycznego wył czenia,

•

wybór wy wietlania czasu z uwzgl dnieniem zmiany czasu (czas letni aktywny),

•

sygnalizacja akustyczna pracy bateryjnej działa zawsze,

•

brak wyra nego i ostrego obrazu mo e by zwi zany z niewła ciw nastaw kontrastu,

11.11. Transmisja danych do PC i konfiguracja parametrów
Do wła ciwej współpracy przez ł cze szeregowe RS-485 istotne jest, aby w:
MENU: KOMUNIKACJA
•

Nastawy szybko ci transmisji były zgodne we wszystkich elementach danej linii transmisyjnej,

•

Po zmianie szybko ci transmisji nale y zastosowa KOMUNIKACJA/ ZMIANA PREDKO CI lub reset
analizatora,

•

Ka dy analizator musi mie inny adres sieciowy,

•

Polaryzacja wszystkich sygnałów na zł czu transmisyjnym musi by zgodna - wszystkie zaciski A
wpi te to tej samej nitki w skr tce komunikacyjnej.

•

W przypadku współpracy z urz dzeniami transmisyjnymi wprowadzaj cym opó nienia przesyłania
danych nale y wykorzysta parametr opó nienie.

11.12.

Transmisja modemowa

Analizator mo e współpracowa z modemem telefonicznym wykorzystuj c odpowiedni kabel poł czeniowy na dwa
sposoby:
1. Bez oddzwaniania
- konfiguracja parametrów komunikacyjnych analizatora jest standardowa,
natomiast modem powinien by skonfigurowany w tryb automatycznego
odbierania poł czenia po zadanej liczbie dzwonków. Modem powinien umie
rozł czy si po zako czeniu poł czenia wywołuj cego.
2. Z oddzwanianiem
- w konfiguracji analizatora nale y aktywowa funkcj obsługi modemu. W
tym trybie analizator po zaprogramowaniu numeru telefonicznego
oddzwaniania potrafi sam nawi za poł czenie w przypadku wyst pienia
zaprogramowanych alarmów. Po nawi zaniu poł czenia telefonicznego b dzie
oczekiwałzapyta protokołem MODBUS pod stałym adresem sieciowym 253.
Podczas transmisji modemowej, radiomodemowej lub przez GSM, gdy mog wyst powa opó nienia w przesyłaniu
poszczególnych bajtów konieczne jest dobranie optymalnego opó nienia znakowego w konfiguracji parametrów
transmisji analizatora tak, aby byłto parametr najmniejszy z mo liwych, przy którym odbywa si poprawna i
bezbł dna transmisja.
Zasady obsługi trybu modemowego z oddzwanianiem:
1.
Analizator sprawdza cyklicznie czy modem jest podł czony i widoczny przez ł cze szeregowe,
2.

W przypadku wyst pienia aktywnego zdarzenia maskowalnego b d jakiegokolwiek zdarzenia
niemaskowalnego wywołuje poł czenie pod zadany (zaprogramowany wcze niej dedykowanym
oprogramowaniem) numer,

3.

Rozł czy samoczynnie poł czenie je eli wyst pi przerwa w transmisji danych dłu sza ni 60s b d w
innych stanach niepo danych,
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4.

Po zako czeniu poł czenia nast pne automatyczne oddzwanianie nast pi po 120s,

5.

W przypadku uzyskania z modemu informacji, e kto próbuje nawi za poł czenie, przyjmie
poł czenie, wywoła linkowanie modemów i przejdzie do nasłuchu jako SLAVE pod numerem 253.

Aby tryb oddzwaniania byłaktywny nale y:
1.
W parametrach komunikacja analizatora ustawi Obsług modemu jako aktywn i Ustawi modem,
oraz zako czy konfiguracj zapisuj c zmiany,
2.

W konfiguracji Wej cia/Oscyl / Alarmach ustawi bit (flag ) M jako aktywn (wywołanie
modemowe) oraz potrzebne inne przyczyny maskowalne nawi zania poł czenia.

W trybie bez oddzwaniania analizator jest skonfigurowany standardowo w funkcje odebrania automatycznego i
rozł czenia musi wykona sam modem po skonfigurowaniu.

11.13. Aktualizacja oprogramowania (firmware’u)
UWAGA: Podczas procesu aktualizacji oprogramowania analizator b dzie niewidoczny w systemie i nie b dzie
wykonywał adnych pomiarów i rejestracji. Dlatego nale y wybra taki moment aby ograniczy do minimum skutki
niekorzystne tego procesu. Przed dokonaniem tej czynno ci nale y dokładnie przeczyta sugestie i porady
producenta sprz tu aby proces aktualizacji przebiegałzgodnie z oczekiwaniem producenta.
Analizator posiada reprogramowaln pami programu typu FLASH oraz wbudowany mechanizm aktualizacji
oprogramowania. Do tego celu konieczne jest przeł czenie analizatora w tryb aktualizacji oprogramowania co nale y
wykona nast puj co:
1.
Przy wył czonym analizatorze przed i podczas zał czania zasilania nale y trzyma naci ni ty przycisk

2.

3.

X na klawiaturze panelu czołowego co objawi si wy wietleniem komunikatu o automatycznym
dopasowaniu do szybko ci transmisji,
Przy wł czonym analizatorze nale y przej do MENU/USTAWIENIA i wybra Wył cz analizator,
podczas automatycznego ponownego zał czania zasilania nale y trzyma naci ni ty przycisk X na
klawiaturze panelu czołowego co objawi si wy wietleniem komunikatu o automatycznym
Nale y wykorzysta dedykowane oprogramowanie, które funkcj Aktualizacja Firmware’ u analizator
widoczny w systemie samo przeł czy, zaprogramuje i powtórnie przył czy do systemu.

Na skutek przerwania procesu aktualizacji oprogramowania b d wł czenia si analizatora w trakcie aktualizacji
analizator sam wróci do procesu programowania i proces nale y powtórzy do skutku. W przypadkach
niezrozumiałych nale y zwróci si o porad do producenta.
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12.

Zalecenia eksploatacyjne

Dla bezawaryjnej pracy urz dzenia nale y:
•

zapozna si wła ciwo ciami przyrz du opisanymi w niniejszej instrukcji,

•

podczas u ytkowania nie dopuszcza do przekraczania parametrów eksploatacyjnych

12.1. Transport i magazynowanie
1.

Przyrz d nale y przechowywa z zachowaniem danych eksploatacyjnych.

2.

Nale y chroni ekran LCD przed zarysowaniami mechanicznymi i wgnieceniami.

3.

Nie nale y przyciska wy wietlacza palcami. Grozi to p kni ciem warstw szklanych i zniszczeniem
wy wietlacza.

4.

Do transportu nale y umie ci przyrz d w kartonie wypełnionym wy ciółk tak, aby po zamkni ciu nie było
mo liwo ci przesuwania si urz dzenia. Wskazane jest umie ci baterie na zewn trz pilota, równie
zabezpieczone mechaniczne.

5.

Urz dzenia zapakowane w fabryczne kartony mo na składowa w stosach do 6 sztuk wzwy .

6.

Przy długim magazynowaniu nale y wyj
rozlaniem elektrolitu.

7.

W przypadku zalania przyrz du wod dalsze post powanie powinno odbywa si w konsultacji z
producentem.

baterie z manipulatora podczerwieni, gdy mo e grozi to

12.2. Monta mechaniczny
1.

Przyrz d nale y montowa w otworze 138 x 138 mm po odł czeniu wszelkich zł czy wykorzystuj c specjalne
uchwyty dociskowe.

2.

Je eli przyrz d jest umieszczony na drzwiach rozdzielnicy, nale y przewidzie bezpieczn odległo
innych elementów energetycznych.

od

3.

Przyrz d powinien by zamontowany na wysoko ci odpowiadaj cej poziomowi oczu obsługuj cych go osób.

4.

W przypadku montowania przyrz du w szczelnych szafach nale y zapewni wewn trz szafy wła ciw
temperatur .

12.3. Podł czenia elektryczne
1.

Wszelkie poł czenia elektryczne nale y wykonywa przy wył czony urz dzeniu i odł czonych sygnałach
pomiarowych.

2.

Wskazane jest stosowanie w instalacjach elektrycznych listew licznikowych lub rozwi za funkcjonalnie
podobnych dla zapewnienia mo liwo ci wymontowania przyrz du bez konieczno ci wył czania rozdzielni.

3.

Przed pierwszym uruchomieniem nale y zwróci szczególn uwag na poprawno
pr dowych.

4.

W ł czeniu przekładników pr dowych nale y zachowa szczególn ostro no
wtedy, gdy widzimy, e przekładniki pr dowe s zwarte.

5.

Wtyczki nale y dociska zdecydowanie do wyczuwalnej granicy z zatrzaskiem. Patrz c z boku nie mog by
uło one sko nie do kraw dzi obudowy, wiadczy to o ich nie doci ni ciu, a w konsekwencji braku poł czenia.
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12.4. Obsługa
1.

Dla zwi kszenia bezpiecze stwa nastaw mierniki maj hasło dost pu do konfiguracji. Nie nale y go jednak
zmienia pochopnie. Nowe hasło nale y dla bezpiecze stwa dyskretnie zanotowa dla unikni cia problemów.

2.

W razie zagubienia hasła nale y skontaktowa si z producentem.

3.

Wszelkie nastawy kontrolowanych parametrów powinny by dobierane rozwa nie zawsze zale nie od
bie cych potrzeb kontroli jako ci.

4.

Szczególn uwag nale y zwróci na warto ci progowe. Przy zbyt rygorystycznych nastawach rejestr zdarze
mo e zosta zapełniony du ilo ci nieistotnych informacji gubi c starsze, lecz krytyczne.

5.

W obwodach gdzie mog wyst pi przepi cia nale y stosowa ochronniki przeciwprzepi ciowe zgodnie z
obowi zuj cymi regułami.

6.

Wskazane jest stosowanie ochronników przciwprzepi ciowych równie w przypadkach, gdy:
- poł czenia kablowe maj znacz c długo , szczególnie, gdy przebiegaj na zewn trz budynków,
- kable małosygnałowe przebiegaj równolegle w pobli u do kabli energetycznych silnopr dowych.
- zachodzi konieczno

zasilania analizatora z zasilania z obwodów, w których mog wyst powa przepi cia.

7.

Do transmisji szeregowej RS-485 nale y stosowa zawsze kable komunikacyjne ekranowane (skr tka w
ekranie).

8.

Przy wi kszych odległo ciach na obu ko cach linii transmisyjnej nale y stosowa rezystory dopasowuj ce
nazywane terminatorami.

12.5. Post powanie w przypadku niesprawno ci
1.

W przypadku uszkodzenia bezpiecznika nale y bezwzgl dnie wymieni na nowy, o parametrach oznaczonych
na obudowie.

2.

Powtórne spalenie bezpiecznika po wymianie wymaga ingerencji serwisu producenta.

3.

Przyrz du zawilgoconego nie wolno wł cza do momentu wysuszenia.

4.

Przyrz d z widocznymi oznakami przegrzania lub okopcenia powinien by przed ponownym podł czeniem
sprawdzony przez serwis producenta.

5.

Wy wietlacz z widocznymi rysami p kni

6.

Gubienie ustawie zegara po całkowitym dłu szym wył czeniu wiadczy o niesprawno ci baterii
podtrzymania SRAM i zegara, co bez usuni cia niesprawno ci mo e wi za si z zagro eniem utraty
tymczasowych danych lub nawet zawieszenia programu podczas aktualizacji oprogramowania.

7.

szkła podlega tylko wymianie.

W przypadku konieczno ci przesłania sprz tu do producenta nale y:
a). wykona kopi ksero w formacie A4 karty zgłoszenia przyrz du do naprawy i wypełni ,
b). wypełni wszystkie pola dotycz ce u ytkownika,
c). opisa okoliczno ci powstania uszkodzenia, objawy i ewentualne sugestie dotycz ce przyczyn,
d). zaznaczy warunki naprawy i poda osob kontaktow ,
e). przygotowa urz dzenie do transportu zgodnie z zaleceniami transportu, dodaj c kart zgłoszenia naprawy
i ewentualnie kart gwarancyjn ,
f). dostarczy do serwisu producenta dowoln metod ,
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Karta zgłoszenia do naprawy

Niesprawno ci analizatora sieci AS-3 Plus.
U ytkownik:

Data ........................................

..................................................
nazwa firmy

Producent:

TWELVE Electric sp. z o.o.

.................................................

ul. Poezji 19

04-994 WARSZAWA

ulica

.................................................
kod i miejscowo

tel. (22) 872-20-20,
fax. (22) 612-79-49

.................................................
osoba kontaktowa, nr telefonu

ZGŁ OSZENIE USZKODZENIA AS-3 Plus nr fab.....................
Gwarancja nr ................... w zał czeniu
Zawarto wysyłki:
Przyrz d z kompletem zł czy, pilotem i mocowaniem
Sam przyrz d
Objawy niesprawno ci, domniemane przyczyny uszkodzenia:

Po usuni ciu niesprawno ci:
odesła u ytkownikowi na podany adres
odbierze we własnym zakresie
powiadomi telefonicznie

podpis ..................................

Zrób kopi obu stron na A4, wypełnij i zaznacz odpowiednie pola, doł cz do ka dego
uszkodzonego sprz tu i wy lij do Nas !!!
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Wypełnia Producent:
Przyj to w dniu: ................................

Naprawa GWARANCYJNA

Przyczyny i zakres zlokalizowanych uszkodze :

Zakres naprawy:(szczegóły)

Data zako czenia naprawy: .................... Koszt naprawy: ......................

TWELVE Electric Sp. z o.o.

Naprawiał: ...........................
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13.

Karta gwarancyjna
Zachowa przez okres 24 miesi cy
WYRÓB PRAWEM CHRONIONY

PRODUCENT:

TWELVE Electric sp. z o.o.

ul. Poezji 19
04-994 WARSZAWA

Karta Gwarancyjna nr ...........................
Analizatora Parametrów Sieci AS-3 Plus
Rok produkcji :

Nr fabryczny:

Data sprzeda y :

Podpis:

Dokonane naprawy :
Data
Przyj cia

Opis uszkodzenia

Podpis

Zwrotu
Przyj cia
Zwrotu
Przyj cia
Zwrotu
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WARUNKI GWARANCJI
1. Producent gwarantuje dobr jako
24 miesi cy od daty sprzeda y.

i sprawne działanie analizatora w okresie

2. Ewentualne wady uniemo liwiaj ce eksploatacj analizatora ujawnione w
okresie obj tym gwarancj b d usuwane bezpłatnie w terminie nie dłu szym
ni 14 dni od daty ich zgłoszenia.
3. Wady sprz tu nale y zgłosi do producenta .
4. Producent zwolniony jest od odpowiedzialno ci z tytułu gwarancji za wady
analizatora, je li powstały one z innych przyczyn ni tkwi cych w analizatorze
, w szczególno ci spowodowanych:
- eksploatacj niezgodn z instrukcj u ytkowania,
- wykonaniem napraw oraz przeróbek przez osoby nieupowa nione,
- samowolnym zrywaniem plomb oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
5. Powoduje to utrat gwarancji.
6. Sposób załatwienia reklamacji ustala Nabywca z producentem.
7. Je eli w okresie gwarancji zostan wykonane 3 naprawy i w analizatorze
wyst pi kolejna wada potwierdzona przez producenta, u ytkownikowi
przysługuje prawo do wymiany analizatora na nowy wolny od wad. Przez
napraw rozumie si wykonanie czynno ci o charakterze specjalistycznym
wła ciwym dla usuni cia wady obj tej gwarancj , niezale nie od ilo ci cz ci
wymienionych przy jednej naprawie. Do ilo ci napraw, po przekroczeniu
których u ytkownikowi przysługuje prawo do wymiany analizatora nie wlicza
si napraw wymienionych w p.4.
8. Okres gwarancji przedłu a si o czas upływaj cy mi dzy dniem zgłoszenia
producentowi wady, a dniem wykonania naprawy ( powtórnego
zainstalowania). W przypadku dokonania wymiany analizatora okres
gwarancji b dzie liczony od dnia dokonania wymiany.
9. Nabywca traci wszelkie uprawnienia wynikaj ce z gwarancji w przypadku
zgubienia lub zniszczenia karty gwarancyjnej oraz dokonania zmian i
poprawek w tre ci karty gwarancyjnej.
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