CP CU1
Przystawka sprzęgająca do testów linii i uziemienia

System testowania linii i uziemienia CPC 100 to wielofunkcyjny tester urządzeń pierwotnych.
W połączeniu z przystawką CP CU1 umożliwia
przeprowadzenie testów wielkości takich jak:

>> Impedancje linii napowietrznych i kabli zasilających w celu
określania nastaw przekaźników odległościowych

>> Impedancje wzajemne między liniami równoległymi
>> Impedancje uziemienia dużych stacji elektroenergetycznych
(spadek potencjału lub test 3-punktowy)

>> Napięcia krokowe i dotykowe
>> Współczynnik redukcji
>> Sprzężenie linii energetycznych z kablami sygnałowymi

CPC 100

HGT1 — ręczny tester uziemienia

CP GB1 — przystawka uziemiająca
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CPC 100 + CP CU1
Bezpieczne testy
Pomiary prowadzone na liniach energetycznych wymagają
zastosowania specjalnych środków ostrożności. Urządzenie
CP CU1 zapewnia izolację galwaniczną między operatorem
a testowaną linią, co zwiększa poziom ochrony.

Z tego powodu urządzenie CPC 100 korzysta z pomiaru
częstotliwościowo-selektywnego. To znaczy, że na linię
podawany jest prąd testowy o częstotliwości różnej od
częstotliwości sieci.

Jednostka CP GB1 jest ponadto wyposażona w
wysokoprądowe ograniczniki przepięć, zabezpieczające
urządzenia CP CU1 i CPC 100 przed nieoczekiwanymi
przepięciami na testowanej linii. Prąd o natężeniu do 30 kA
może zostać bezpiecznie przekierowany do uziemienia.

V

ﬁltr
cyfrowy

zakłócenia
wymuszanie

Dokładność pomiarów i niska masa
Linie napowietrzne mogą podlegać silnym zakłóceniom.
Dokładne pomiary impedancji linii wymagają więc
skutecznej redukcji szumu.

30 Hz 50 Hz

f

Wykorzystanie filtra cyfrowego do pomiaru prądu i napięcia
pozwala na skuteczne tłumienie zakłóceń powodowanych
przez częstotliwość sieci oraz na poprawne określenie
parametrów testu.
Konwencjonalny sprzęt testowy wykorzystuje metody
redukcji szumu, które wymagają znacznie większych prądów
testowych.
Dlatego takie urządzenia są znacznie większe i cięższe.
Najcięższy element naszego rozwiązania testowego waży
natomiast 29 kg — dzięki temu jest ono proste w obsłudze i
może być łatwo wysyłane w dowolne miejsce na świecie.

CP CU1 — moduł sprzęgający

Korzyści
>> Wysoka dokładność: pomiar
częstotliwościowo-selektywny i
filtrowanie cyfrowe

>> Bezpieczeństwo: izolacja galwaniczna i
zabezpieczenie przed przepięciami

>> Niska masa i łatwy transport
>> Intuicyjne sporządzanie raportów i ocen
przy użyciu szablonów przeznaczonych
do określonych zastosowań

>> Jedno urządzenie do testów linii i
uziemienia
www.omicronenergy.com/CPCU1
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Pomiar impedancji linii
XwΩ

Parametry linii dla zabezpieczeń
odległościowych
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Parametry te często oblicza się za pomocą narzędzi
programowych. Nie podają one jednak rzeczywistych
parametrów linii z uwagi na nieznane właściwości gleby,
takie jak różne rezystancje gleby czy obecność rur lub
innych nieznanych przewodów. W rezultacie prowadzi to
do błędnego działania zabezpieczenia odległościowego
(skrócenie lub wydłużenie zasięgu), co powoduje przerwy w
zasilaniu i utratę stabilności sieci.
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Prawidłowe parametry linii mają kluczowe znaczenie
dla niezawodności i selektywności zabezpieczeń
odległościowych. Do zbioru tych parametrów należą
impedancja składowej zgodnej i zerowej (Z1, Z0) oraz
współczynnik k (kL, RE/RL i XE/XL, k0).

100%
długości linii

RwΩ

Wydłużenie lub skrócenie zasięgu strefy
Najczęstszymi zwarciami na liniach energetycznych są
zwarcia doziemne. W szczególności niedokładności
wynikające z obliczeń mają znaczenie przy tym rozdzaju
zwarć. Przykład po prawej stronie przedstawia wydłużenie
zasięgu strefy przy zwarciu doziemnym, wynikające z
błędnej nastawy współczynnika korekcji k. Przyjęta w
tym wypadku wartość współczynnika k jest wyższa od
rzeczywistej. Dlatego zwarcie doziemne na drugim końcu
linii jest błędnie widoczne w pierwszej strefie.

Nieprawidłowy współczynnik k (tendencja do przekraczania zasięgu)

Korzyści związane z pomiarami:

>> Dostrojenie przekaźnika
odległościowego przez wykonanie
pomiaru impedancji linii

>> Bezpieczne i szybkie określanie
współczynników Z1, Z0 oraz k

>> Pomiar impedancji sprzężeń
wzajemnych między liniami
równoległymi
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Konfiguracja testu

Urządzenie CP CU1 zapewnia izolację galwaniczną
pomiędzy testowaną linią a jednostką CPC 100. Umożliwia
też dopasowanie impedancji do różnych długości linii.

Poniżej przedstawiono konfigurację testu podczas
pomiaru impedancji linii. Pętle A–B, B–C i A–C mierzy
się w celu określenia wielkości Z1. Pętlę ABC–G mierzy
się w celu określenia wielkości Z0. Na podstawie tych
dwóch wartości oblicza się następnie współczynniki k w
formatach powszechnie stosowanych w przekaźnikach
odległościowych.

Urządzenie CP GB1 zabezpiecza sprzęt testowy i
użytkownika przed nieoczekiwanymi przepięciami na
testowanej linii. Pozwala też na bezpośrednie połączenie z
linią energetyczną w celu ułatwienia wykonania testu.
Specjalny szablon testu zawiera wartości impedancji
składowej zgodnej i zerowej oraz współczynnika k (w często
używanych formatach). Pokazuje również aktualny zasięg
strefy dla każdego typu zwarcia, określony na podstawie
zmierzonych wartości i zastosowanych parametrów
przekaźnika.

Testowanie przy pomocy CPC 100
Jednostka główna CPC 100 generuje prąd testowy o
zmiennej częstotliwości oraz mierzy prąd i napięcie przez
zastosowanie filtracji cyfrowej, co pozwala osiągnąć dużą
dokładność. Następnie oblicza się impedancję zespoloną
pętli.

Sprzężenie wzajemne
Dzięki temu unikatowemu urządzeniu testowemu można
określić impedancję sprzężenia wzajemnego między liniami
równoległymi, aby uwzględnić jej wpływ przy określaniu
prawidłowych parametrów parametrów.

A
B
C

Sieć uziomowa

Obszar bezpieczny
Obszar wysokiego napięcia
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Testowanie systemów uziemienia
Bezpieczeństwo personelu

Pomiar impedancji uziemienia (test 3-punktowy)

W razie zwarcia doziemnego wewnątrz i na zewnątrz
stacji elektroenergetycznej mogą wystąpić niebezpieczne
napięcia krokowe i dotykowe. Testy uziemienia pozwalają
zweryfikować skuteczność systemów uziemienia i
zagwarantować bezpieczeństwo osób znajdujących się
wewnątrz i na zewnątrz stacji.

* W pomiarach spadku potencjału prowadzonych zgodnie
z normami EN 50522 i IEEE 81 mierzy się napięcie między
systemem uziemień a elektrodami uziemienia w różnych
odległościach od sieci uziemień, aż do osiągnięcia wartości
odniesienia. Oprogramowanie PTM natychmiast przekształca
wyniki testu w wykres napięcia i impedancji, który pozwala
określić wzrost potencjału i impedancję uziemienia.

W ramach tych testów przeprowadza się zwykle pomiar
spadku potencjału, pozwalający określić stan całego
systemu uziemień. Dodatkowo mierzy się napięcia krokowe
i dotykowe w najbardziej narażonych miejscach, aby
zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo. *

90°

Podanie prądu testowego
Przy testowaniu dużych systemów uziemień potencjał badanej sieci i potencjał przeciwelektrody
nie mogą się pokrywać. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi w najgorszym przypadku,
co zawsze ma kluczowe znaczenie. Zestaw urządzeń CPC 100 i CP CU1 pozwala wyeliminować
ten problem przez podanie prądu testowego do oddalonej stacji za pośrednictwem istniejącej linii
energetycznej.
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Pomiar napięcia krokowego i dotykowego
Pomiary napięcia krokowego i dotykowego prowadzone
zgodnie z normami EN 50522 lub IEEE 81 są wykonywane
w miejscach znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz
stacji. System PTM automatycznie oblicza wyniki pomiarów
zgodnie z normami EN 50522 lub IEEE 80.

Korzyści związane z pomiarami:
>> Określenie rzeczywistych wartości
testowych przez podanie prądu za
pośrednictwem linii energetycznej
>> Testy impedancji uziemienia oraz napięć
krokowych i dotykowych przy użyciu
systemu PTM i urządzenia HGT1

* Testy można wykonywać szybko i łatwo, ponieważ
nie wymagają stosowania długich kabli testowych do
podłączenia do głównego urządzenia.

>> Automatyczne śledzenie GPS
>> Korzystanie z map BING w trybie offline
>> Natychmiast dostępne wykresy i
ostateczne wyniki
>> Ocena w czasie rzeczywistym — pomiar
współczynnika redukcji w przewodach
uziemiających i ekranach kabli

Pomiar napięcia
Oprogramowanie Primary Test
Manager (PTM) i urządzenie HGT1
umożliwiają szybki, prosty i wygodny
pomiar impedancji uziemienia, a także
napięcia krokowego i dotykowego.
Dzięki zastosowaniu nowego podejścia
urządzenie CPC 100 nie musi już być
obsługiwane bezpośrednio przez
operatora. Kierownik testów i jego
asystenci przeprowadzają wszystkie
pomiary w terenie, aby uniknąć
nieporozumień i wyboru niewłaściwych
punktów testowych.
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Testy wspomagane przez oprogramowanie
Szablony testowe
Oferujemy szablony testowe w formacie Microsoft Excel™,
przeznaczone specjalnie do testów linii i uziemienia.
Umożliwiają one szybkie i łatwe sporządzanie raportów
oraz ocenę danych testowych.
Impedancja linii
Szablon testu impedancji linii pokazuje aktualny zasięg
strefy przy danym zestawie parametrów (wartość X strefy
i współczynnik k) na podstawie zmierzonych wartości
impedancji.
Przykład po lewej stronie odnosi się do ustawień strefy
pierwszej (zazwyczaj 80% zasięgu strefy): zasięg strefy w
razie awarii uziemienia jest za mały.

Testowanie uziemienia
Oprogramowanie Primary Test Manager (PTM) w połączeniu
z urządzeniem HGT1 umożliwia w pełni zautomatyzowany
pomiar impedancji uziemienia, napięcia krokowego i
napięcia dotykowego. Obydwa testy umożliwiają śledzenie
pozycji GPS i korzystanie z map BING w trybie offline,
co pozwala wygodnie śledzić punkty testowe. Program
PTM natychmiast generuje wykresy impedancji i napięć
oraz oblicza napięcia krokowe i dotykowe napięcia w
odniesieniu do maksymalnych prądów zwarciowych między
jedną linią a uziemieniem. To pozwala na dokonywanie
oceny wyników w czasie rzeczywistym zgodnie z normami
EN 50522 i IEEE 80.

Systemowe testy zabezpieczeń: RelaySimTest
RelaySimTest to łatwe w obsłudze oprogramowanie
do systemowego testowania zabezpieczeń przy użyciu
testerów CMC. Wykorzystuje ono symulacje systemu
energetycznego sporządzone na podstawie zmierzonych
impedancji linii, uziemienia i wzajemnego sprzężenia oraz
automatycznie oblicza rzeczywiste napięcia i prądy dla
wielu scenariuszy zwarć. To unikatowe podejście pozwala
wykrywać błędy powstałe podczas obliczeń używanych
do określania parametrówzabezpieczeń, a także w czasie
konfiguracji przekaźnika lub całego układu zabezpieczeń.
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CPC 100: uniwersalne rozwiązanie
Testowane obiekty

Urządzenie CPC 100 sprawdza się też w wielu innych
zastosowaniach w stacjach lub w ich pobliżu, a także
w zakładzie producenta. To wszechstronne urządzenie
generuje prąd do 800 A lub napięcie 2 kV, do 5 kVA w
zakresie częstotliwości od 15 do 400 Hz, albo prąd stały
400 ADC.

>> Przekładniki prądowe
>> Przekładniki napięciowe
>> Transformatory mocy
>> Linie energetyczne
>> Kabe wysokonapięciowe

Pozwala testować różneurządzenia stacyjne, może więc
zastąpić wiele indywidualnych testerów. Dzięki temu testy
prowadzone przy użyciu urządzenia CPC 100 zapewniają
oszczędność czasu i pieniędzy, zwłaszcza że zakres jego
zastosowań można dodatkowo rozszerzyć dzięki bogatej
gamie przydatnego osprzętu. Mimo rozbudowanych
możliwości urządzenie CPC 100 jest bardzo proste w
obsłudze.

>> Systemy uziemienia
>> Maszyny wirujące
>> Rozdzielnie i wyłączniki
>> Instalacje zgodne z normą
IEC 61850

>> Zabezpieczenia

Stanowi więc idealne narzędzie do wszystkich
najważniejszych zastosowań w zakresie testowania
urządzeń na stacji.

Miernik rezystancji uziemienia

Mikroomomierz 400 ADC

Miernik przekładni
transformatorów, PP i PN

Tester cewek Rogowskiego i innych
nietypowych PP/PN (IEC 61850)

29 kg
jednofazowe gniazdko ścienne
Miernik rezystancji uzwojenia

Źródło wysokoprądowe

Tester zabezpieczeń
(jednofazowy, V, I, f)

Miernik mocy (P, Q, S)

Tester krzywej
nasycenia

400 ADC

2 kV
12 kV (z wzmacniaczem)

Multimetr (V, I, R, Z…)

800 AAC
2 kA (z wzmacniaczem)

Transformator podwyższający
napięcie 2000 V

Miernik kąta fazowego

Pomiar impedancji
linii i kabli

15–400 Hz

Miernik impedancji zespolonej
(obciążenia, kable, linie
i transformatory)
System weryfikacji grupy wektorowej
do transformatorów mocy

Sprzęt do testowania podobciążeniowego
przełącznika zaczepów (OLTC)

Zestaw do pomiarów
współczynnika rozproszenia / mocy

Miernik do kontroli polaryzacji
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Dane techniczne
CP CU1

CPC 100*

Zakresy wyjściowe

Specyfikacja zasilania
Jednofazowe znamionowe1

od 100 VAC do 240 VAC, 16 A

Zakres

Prąd

Napięcie wzmocnienia (> 45 Hz)

Jednofazowe dopuszczalne

od 85 VAC do 264 VAC (L–N lub L–L)

10 A

od 0 do 10 Arms

500 Vrms

Częstotliwość znamionowa

50 Hz / 60 Hz

20 A

od 0 do 20 Arms

250 Vrms

50 A

od 0 do 50 Arms

100 Vrms

100 A

od 0 do 100 Arms

50 Vrms

Dane mechaniczne
Wymiary (szer. × wys. × głęb.)
(z pokrywą bez uchwytów)

468 × 394 × 233 mm

Masa (obudowa bez osłony)

29 kg

Przekładniki pomiarowe
Transformator Przekładnia

Dokładność przy 50 Hz / 60 Hz

PN

600 V: 30 V

Klasa 0,1

PP

100 A: 2,5 A

Klasa 0,1

Charakterystyka

Dane znamionowe

CP GB1

Wejścia

Znamionowe napięcie przebicia,
prąd przemienny

< 1000 Vrms

V SENSE

Impulsowe napięcie przebicia

< 2000 Vpeak

Kategoria przepięciowa
CAT III (IEC 61010-1)
Zakres napięciowy

BOOSTER

Wytrzymałość zwarciowa:

od 0 do 600 Vrms

Kategoria przepięciowa
CAT I

16 mm (zaciski cylindryczne) lub
20 mm (zaciski kulowe)

26,5 kA (< 100 ms) / 67 kApeak

Zakres napięciowy

od 0 do 200 Vrms

25 mm (zaciski kulowe)

30 kA (< 100 ms) / 75 kApeak

Zakres prądu

od 0 do 30 Arms

Moment dociskowy dla
wymienianych ograniczników

> 15 Nm

Zakres częstotliwości od 15 Hz do 400 Hz

Wymiary (Ø × wys.)

200 × 190 mm

Masa

6,8 kg
(z kablem uziemiającym)

Bezpiecznik

Moc wyjściowa
Charakterystyka

Wejście napięciowe

Maks. 25 Vrms

Moc ciągła

Zasilanie

1 akumulator litowo-polimerowy
(Li-Po) 3,7 V

Dokładność

Wymiary (szer. × wys. × głęb.)
90 × 180 × 45 mm

Wymiary (szer. × wys. × głęb.)450 × 220 × 220 mm
28,5 kg

* Dodatkowe informacje można znaleźć w broszurze
dotyczącej urządzenia CPC 100.
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od 0 do 1600 VA

Zakres

Dokładność Dokładność Napięcie
wartości bez- kąta fazo- V SENSE
względnych wego

Prąd
I OUT

Zakres
prądu

od 0,05
do 0,2 Ω

od 1,0
do 0,5%

od 1,5
do 0,8°

od 5
do 20 V

100 A

100 A

od 0,2
do 2 Ω

od 0,5
do 0,3 %

od 0,8
do 0,5°

od 20
do 50 V

od 100
do 25 A

100 A

od 2,0
do 5 Ω

0,3 %

0,5°

100 V

od 50
do 20 A

50 A

od 5,0
do 25 Ω

0,3 %

0,5°

od 100
do 250 V

od 20
do 10 A

20 A

od 25
do 300 Ω

od 0,3
do 1,0 %

od 0,5
do 1,5°

od 250
do 500 V

od 10
do 1,5 A

10 A

0,48 kg

Dane mechaniczne
Masa

Dane znamionowe

5000 VA (od 45 do 70 Hz), cos φ < 1,0 dla 8 s przy
230 VAC
5000 VA (od 45 Hz do 70 Hz), cos φ < 0,4 dla 8 s
Moc maksymalna przy 115 VAC

HGT1

Masa (z akumulatorem)

30 A, szybko działający
wyłącznik automatyczny

Tworzymy wartość dla Klienta poprzez ...

Wsparcie

Innowacyjność

Jakość

%

Najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony

Do 72 godzin testów wygrzewania wstępnego

100% rutynowych testów
wszystkich podzespołów

> 200 programistów
stale aktualizujących
nasze rozwiązania

> 15% dochodu inwestowane w badania i rozwój

Do 70% oszczędności czasu dzięki automatyzacji

Profesjonalne
wsparcie techniczne

Ekonomiczna naprawa i kalibracja

25 biura na
całym świecie

Wiedza

???
Swobodny
dostęp

> 300 szkoleń rocznie
w ramach Akademii

Szkolenia i wydarzenia
organizowane przez
ﬁrmę OMICRON

Bezpłatny dostęp do artykułów i not aplikacyjnych

OMICRON to firma międzynarodowa, w której pracujemy z pasją nad ideami, które czynią systemy elektroenergetyczne bezpiecznymi i niezawodnymi. Nasze pionierskie rozwiązania są zaprojektowane w taki sposób, aby stawić
czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom stojącym przed branżą. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby wspomagać
naszych klientów: reagujemy na ich potrzeby, zapewniamy znakomite wsparcie lokalne i dzielimy się naszą wiedzą.
W obrębie grupy OMICRON badamy i opracowujemy innowacyjne technologie stosowane na wszystkich polach
w systemach elektroenergetycznych. Gdy przychodzi do testów elektrycznych urządzeń średniego i wysokiego napięcia, testowania zabezpieczeń, testowania stacji cyfrowych, a także rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, klienci z całego świata ufają precyzji, szybkości i jakość naszych przyjaznych dla użytkownika rozwiązań.
Założona w 1984 r. firma OMICRON czerpie ze swojej gruntownej wiedzy eksperckiej w zakresie energetyki. Oddany
zespół złożony z przeszło 900 pracowników dostarcza rozwiązania, zapewniając przy tym całodobowe wsparcie
przez cały tydzień w 25 centrach pomocy na całym świecie i służy klientom z ponad 160 krajów.

Szczegółowe informacje na temat rozwiązań opisanych w niniejszej broszurze
można znaleźć w następujących publikacjach:

CPC 100

RelaySimTest
Software for system-based protection testing

Multifunktionales Primärprüfsystem für die Inbetriebnahme
und Wartung von Umspannanlagen

CPC 100 — broszura

RelaySimTest
— broszura

Szczegółowe informacje, dodatkowe publikacje oraz dane kontaktowe naszych
oddziałów na całym świecie można znaleźć w naszej witrynie internetowej.
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