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NOWE FUNKCJE 

∙ Vde-Ar-n 4110; Vde-Ar-n 4120
∙ Wattmetrische erdschlusserkennung
∙ iec 60870-5-104
∙ scAdApter
∙ smart View Verbesserung
∙ usability- & It-sicherheit-Verbesserungen
∙ Fnn2015-konform*
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McdgV4

ZastOsOWaNiE 

Przekaźnik zabezpieczenia różnicowego generatora McdgV4 jest bardzo precyzyjnym 
zabezpieczeniem generatorów średniej i dużej mocy. W strefę zabezpieczenia można 
wbudować transformator podwyższający napięcie (zabezpieczenie zespołu/bloku). 
Oprócz fazowego i ziemnozwarciowego zabezpieczenia różnicowego urządzenie ma 
wiele funkcji zabezpieczenia generatora.  
zestaw „all-inclusive” obejmuje również zabezpieczenie fazowe, ziemnozwarciowe, 
napięciowe, częstotliwościowe i mocowe. Ponadto urządzenie zapewnia podnapięciowe 
kierunkowe zabezpieczenie mocy biernej z funkcją ponownego załączenia oraz jest 
wyposażone w układ typu „przeżyj zwarcie” (Fault ride through; Frt) z wykrywaniem sPz.  
Koncepcja intuicyjnej obsługi ze sprawdzaniem poprawności i rozbudowanymi 
funkcjami uruchamiania, takimi jak wbudowany symulator zwarcia, umożliwia 
bezpieczne oraz zoptymalizowane czasowo konserwacje i uruchomienia. do całej 
rodziny urządzeń można konsekwentnie stosować oprogramowanie do ustawiania 
i oceny parametrów smart view se.

zAbezPIeczenIe różnIcOWe 
generAtOrA

ułAtWIenIA W technOlOgII 
zAbezPIeczeń

KOmplEKsOWy ZEspół 
ZabEZpiECZEń gENEratOra

  zestaw zabezpieczeń różnicowych fazowych 
i ziemnozwarciowych wykrywa usterki 
elektryczne w generatorze lub wewnątrz 
generatora i transformatora podwyższającego 
napięcie (zabezpieczenie zespołu)

    dwuelementowe zabezpieczenie 
przewzbudzenia (nadmiernego strumienia), 
np. do zabezpieczenia transformatora 
podwyższającego napięcie podczas rozruchu   
(V/f )

      *5 mhz od 45 do 55 hz
    dwuelementowe zabezpieczenia przed 

niedowzbudzeniem w celu wykrywania 
wadliwych wzbudzeń

    Model przeciążeniowy (stojan)/cieplny do 
wykrywania długotrwałych niewielkich 
nadprądów

    sześcioelementowe zabezpieczenie 
nadprądowe zależne od napięcia  
(AnsI/Iec/51c/51V)

    Wiele elementów mocy zwrotnej do 
zabezpieczenia źródła napędu  
(Pr, P, Q, s, PF itd.)

    zabezpieczenie przed składową przeciwną 
prądu fazowego  

  dwuelementowe zabezpieczenie 
odległościowe faz

 Wyzwolenie poza kolejnością
 blokada wahań napięcia

    Pełne zabezpieczenie przed zwarciem 
doziemnym stojana (za pomocą trzeciej 
harmonicznej)

    Wielopoziomowe zabezpieczenie 
nadnapięciowe z ustawianym współczynnikiem 
resetowania w celu zabezpieczenia uzwojenia 
stojana i transformatora podwyższającego 
napięcie przed niedopuszczalnymi napięciami

   Wielopoziomowe zabezpieczenie 
podnapięciowe z ustawianym 
współczynnikiem resetowania

  Watometryczne zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe

   Wykrywanie niezamierzonego zasilenia 
energią w celu wykrycia niezamierzonego 
dopływu napięcia sieci przesyłowej do 
generatora w czasie przestoju

   Kontrola stanu przekaźnika buchholza za 
pomocą wejścia dwustanowego

   zabezpieczenie przed asymetrią napięć
 Wielopoziomowa kontrola dostępu za 

pomocą haseł
  Opcjonalna kontrola temperatury za pomocą  

zewnętrznego modułu urtd z 12 czujnikami    
 
ZEspół pOłąCZEń 
międZyOpEratOrsKiCh
Kompletny zespół połączeń międzyoperatorskich 
jest opisany w jednym menu:

   Frt (lVrt): ustawiane profile Frt, 
 opcjonalna koordynacja sPz
    zabezpieczenie QV: zabezpieczenie 

podnapięciowe biernomocowe 
 samoczynne ponowne załączanie  

    zespół zabezpieczenia 
nadczęstotliwościowego: sześć elementów 
konfigurowanych jako f<, f>, df/dt (rOcOF), 
utrata synchronizmu

   Wzbudzanie prądem wtórnym wyłączników
    detekcja synchronizacji (generator-sieć,  

sieć-sieć), opcje, np. przełączania na szynę bez 
napięcia

    
 rEJEstratOry

   rejestrator zakłóceń: 120 s z pamięcią trwałą
 rejestrator zwarć: 20 zwarć 
 rejestrator zdarzeń: 300 zdarzeń
 rejestrator trendu: 4000 trwałych wpisów   

syNChrONiZaCJa CZasU
 sntP, IrIg-b00X, Modbus,  

 dnP 3.0, Iec60870-5-103/-104

ObsłUga UrUChamiaNia
 połączenie usb
  Konfigurowalny wyświetlacz (schemat 

jednokreskowy itd.)
 Konfigurowalne wkłady
 zintegrowany symulator awarii:  

prąd i napięcie
 Kopiowanie i porównywanie banków nastaw
 Konwertowalne pliki konfiguracyjne
 Wymuszanie i rozbrajanie przekaźników 

wyjściowych
 graficzny widok charakterystyki wyzwalania
 8 języków do wyboru w przekaźniku

OpCJE KOmUNiKaCJi
 Iec  61850, Iec  60870-5-103/-104, Profibus dP
 Modbus rtu i/lub Modbus tcP
 dnP 3.0 (rtu, tcP, udP)
  scAdApter do modernizacji istniejących 

zabezpieczeń

ZabEZpiECZENia it
 Menu aktywacji ustawień zabezpieczeń 

zgodnych z dokumentacją bdeW
 dziennik bezpieczeństwa
 samomonitorowanie; syslog
 szyfrowanie połączenia z programem 

smart view

stErOWaNiE
  maksymalnie sześcioma wyłącznikami (lub 

odłącznikami / przełącznikami uziemienia)
 zużycie wyłącznika
 Wymiana pojedynczych linii

lOgiKa
  Maksymalnie 80 równań logicznych do 

zabezpieczenia, kontroli i monitorowania

NarZędZia pC
  bezpłatne oprogramowanie do konfiguracji 

i analizy smart view
  W tym edytor stron do projektowania 

własnych stron

∙ Vde-Ar-n 4110
∙ g99 wyd. 1, popr. 3
∙ Watometryczne zabezpieczenie ziemnozwarciowe
∙ Iec 60870-5-104
∙ scAdApter do modernizacji istniejących zabezpieczeń
∙ ulepszenia pod względem użyteczności
∙ zabezpieczenia It 
∙  Poprawa dokładności w zakresie częstotliwości 
i rOcOF*

NOWE FUNKCJE — wersja 3.6 
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McdgV4 zAbezPIeczenIe różnIcOWe 
generAtOrA

Opis dZiałaNia UrZądZENia
Elementy aNsi

Funkcje zabezpieczające
zabezpieczenie różnicowe generatora, Id>, Id>> 2 87g
zabezpieczenie różnicowe generatora oraz transformatora podwyższającego napięcie  
(zabezpieczenie zespołu/bloku) 87gt

Ograniczone zwarcie doziemne Ide>, Ide>> 4 64reF / 87n
W zabezpieczeniu I, nadprądowym zwłocznym i zwarciowym wszystkie elementy można konfigurować 
na kontrolę kierunkową lub bezkierunkową. Wiele opcji resetowania 
(bezzwłoczne, o zwłoce niezależnej, charakterystyki resetowania zgodne z normami Iec i AnsI).

zabezpieczenie nadprądowe sterowane napięciem przez parametry adaptacyjne
zabezpieczenie nadprądowe zależne od napięcia
zabezpieczenie nadprądowe składowej przeciwnej faz

6 

 

  50P, 51P, 67P 

51c
51V
51Q

I2>, zabezpieczenie przed niesymetrycznym obciążeniem z oceną składowych przeciwnych prądów fazowych 2 46
Asymetria obciążenia generatora 1 46g
zabezpieczenie przed przeciążeniem z modelem cieplnym i osobnymi wartościami pobudzenia do funkcji 
alarmowych i wyzwalania 1 49

Ih2/In, wykrywanie udarów z oceną drugiej harmonicznej 1 udar
Ig, zabezpieczenie nadprądowe ziemnozwarciowe i zwarciowe, wszystkie elementy 
można konfigurować na kontrolę kierunkową (wielobiegunową) lub bezkierunkową. liczne opcje resetowania 
(bezzwłoczne, o zwłoce niezależnej, charakterystyki resetowania zgodne z normami Iec i AnsI).

4 50n/g, 51n/g, 
67n/g

Ie, czułe wyzwalanie nadprądowe ziemnozwarciowe i zwarciowe, wszystkie stopnie kierunkowe lub 
bezkierunkowe 4 50ns, 51ns, 67ns

u<, u>, u(t)<, zabezpieczenie podnapięciowe i nadnapięciowe, zabezpieczenie podnapięciowe zależne od 
czasu 6 27, 59

Kontrola asymetrii napięcia (V012) 
V1, podnapięcie i nadnapięcie w układzie składowych zgodnych 
V2, nadnapięcie w układzie składowych przeciwnych

6 47

Każdego z sześciu elementów zabezpieczenia częstotliwościowego można użyć jako:  
f< fs, df, dt, rOcOF, dF/dt, utrata synchronizmu itd. 6

81u/O, 81r, 78

uX, zabezpieczenie przed napięciem szczątkowym lub napięcie szyny zbiorczej do detekcji synchronizacji 
       lub pełne zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym stojana za pomocą oceny trzeciej harmonicznej 2 27tn / 27A / 59A / 

59n
zabezpieczenie odległościowe faz (rezerwowe) 2 21P
blokada wahań napięcia 68
Ogranicznik obciążenia
Wyzwolenie poza kolejnością (zabezpieczenie przez poślizgiem biegunów) 78
exP, funkcje alarmów zewnętrznych i wyzwalania 4
PQs, zabezpieczenie mocowe 6 32, 37
PF, współczynnik mocy 2 55
Frt (Fault ride through z funkcją sterowania przez sPz) 27 (t) 27 (t, sPz)
zabezpieczenie Q(u) (podnapięciowe kierunkowe zabezpieczenie mocy biernej z opcją wyłączenia 
ponownego załączania)
Kontrola 10-minutowej wartości skutecznej kroczącej: regulowane zgodnie z Vde-Ar 4105
detekcja synchronizacji 25
stosunek napięcia do częstotliwości 2 24
utrata pola (wzbudzenia) 2 40
niezamierzone zasilenie energią 50/27

Opcjonalne urządzenia dodatkowe 
Moduł URTD: Kontrola temperatury rtd za pomocą opcjonalnego modułu rtd z 12 czujnikami 26
XR1:                 zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika (montaż na szynie dIn) 64r
XE2DC:            Prąd stały — utrata wzbudzenia, wykrywanie awarii diody wirującej (montaż na szynie dIn) 24, 40, 56

Funkcje kontroli
lrW, lokalna rezerwa wyłącznikowa 1 50bF
tcs, układ kontroli ciągłości obwodów wyłącznika 1 74tc
MuP, utrata potencjału 1 60Fl
Pb, zabezpieczenie przed przepaleniem bezpiecznika przez wejście dwustanowe 1 60Fl
cts, układ kontroli przekładników prądowych 1 60l
clPu, detekcja zimnego obciążenia 1
zAzW, załączenie na zwarcie 1
Kontrola thd
zużycie wyłącznika z programowalnymi krzywymi zużycia
rejestratory: rejestrator zakłóceń, rejestrator awarii, rejestrator zdarzeń, rejestrator trendu 

sterowanie i logika
sterowanie: wskazywanie położenia, zarządzanie czasami kontroli i blokowanie dla maks. 6 wyłączników
logika: maks. 80 równań logicznych, każde z 4 wejściami, wybieranymi bramkami logicznymi, timerami i funkcją 
pamięci



Zgodność z IEEE 1547-2003.
Ze zmianami wprowadzonymi 
przez IEEE 1547a-2014.
Zgodność z ANSI C37.90-2005.

Zgodność z „Engineering Recommendation G59”, 
wyd. 3, popr. 4 — lipiec 2018 r.
Zgodność z „Engineering Recommendation G99”, 
wyd. 1, popr. 3 — maj 2018 r.
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Opis dZiałaNia UrZądZENia W FOrmiE WyKrEsU aNsi

ZatWiErdZENia pOłąCZENia (przykład)

certyfikat w zakresie UL508 
(przemysłowe urządzenia sterujące)  
 

certyfikat w zakresie CSA-C22.2 No. 14 
(przemysłowe urządzenia sterujące)

 
Typ przetestowany  
zgodnie z IEC 60255-1 

certyfikat EAC (zgodność w Europie 
i Azji) 

Component certificate regarding the 
German grid code standard 
VDE-AR-N 4110 (2018-11)

 
Świadectwo homologacji typu Lloyd‘s 
Register 

Świadectwo homologacji typu
CQC China



McdgV4

Zabezpieczenie różnicowe generatora MCDGV4 -2
Wersja 2 z usb, rozszerzonymi opcjami komunikacji oraz dotyczącymi użytkowników

dwustanowe
wejścia

Cyfrowe wyjścia 
przekaźnikowe

Wejścia/
wyjścia 

analogowe
Obudowa duży 

wyświetlacz
Napięcie
 wejścia

16 11 0/0 b2 X 0–800 V A

8 11 2/2 b2 X 0–800 V b

24 11 0/0 b2 X 0–300 V c

16 16 0/0 b2 X 0–300 V d

Wersja sprzętowa 2

Prąd fazowy 5 A / 1 A, prąd doziemny 5 A / 1 A 0  
Prąd fazowy 5 A / 1 A, czułość na prąd doziemny 5 A / 1 A 1  
Obudowa i montaż

Montaż na drzwiach A

Montaż na drzwiach 19 cali (montaż wpuszczany) b

protokół komunikacyjny

bez protokołu A*  

Modbus rtu, Iec 60870-5-103, dnP 3.0 rtu | RS485/zaciski b*  
Modbus tcP, dnP 3.0 tcP/udP, Iec 60870-5-104 | Ethernet 100 MB/RJ45 c*  
Profibus-dP | światłowód/złącze ST d*  
Profibus-dP | RS485/D-SUB e*  
Modbus rtu, Iec 60870-5-103, dnP 3.0 rtu | złącze światłowodowe/ST F*  
Modbus rtu, Iec 60870-5-103, dnP 3.0 rtu | RS485/D-SUB g*  
Iec 61850, Modbus tcP, dnP 3.0 tcP/udP, Iec 60870-5-104 | Ethernet 100 MB/RJ45 h*  

Iec 60870-5-103, Modbus rtu,  dnP 3.0 rtu | RS485/zaciski  
Modbus tcP,  dnP 3.0 tcP/udP, Iec60870-5-104  | Ethernet 100 MB/RJ45

I*

Iec 61850, Modbus tcP, dnP 3.0 tcP/udP, Iec 60870-5-104 | Optical Ethernet 100 MB/złącze LC duplex K*

Modbus tcP, dnP 3.0 tcP/udP, Iec 60870-5-104 | Optical Ethernet 100 MB/złącze LC duplex l*

Iec 60870-5-103, Modbus rtu,  dnP 3.0 rtu | RS485/zaciski  
Iec 61850, Modbus tcP,  dnP 3.0 tcP/udP, Iec60870-5-104  | Ethernet 100 MB/RJ45

t*  

Wykonanie opcjonalne umożliwiające pracę w trudnych warunkach 
brak A
lakierowane b
dostępne języki menu (w każdym urządzeniu)

angielski/niemiecki/hiszpański/rosyjski/polski/portugalski/francuski/rumuński
* W ramach każdej opcji komunikacji wykorzystany może być wyłącznie jeden protokół komunikacyjny. 
   równolegle można korzystać z programu smart view za pośrednictwem interfejsu sieci ethernet (rJ45).

Oprogramowanie Smart view do parametryzacji i analizy zakłóceń jest dostarczane wraz z urządzeniami highPrOtec.

zAbezPIeczenIe różnIcOWe 
generAtOrA

FOrmUlarZ ZamóWiENia mCdgV4

Wejścia prądowe  8 (1 A i 5 A) z automatycznym rozłączeniem przekładnika prądowego
Wejścia napięciowe 4 (0–800 V, warianty „A” i „b”) 
 lub 4 (0–300 V, warianty „c” i „d”) 
Wejścia dwustanowe  Wartości progowe przełączania regulowane za pomocą oprogramowania
Wejścia analogowe (typ b) 0–20 mA / 4–20 mA / 0–10 V
Wyjścia analogowe (typ b) 0–20 mA / 4–20 mA / 0–10 V
Zasilanie szeroki zakres zasilaczy 
 24 Vdc

 – 270 V
dc

 / 48 V
Ac

 – 230 V
Ac 

(−20/+10%)
Zaciski Wszystkie zaciski typu wtyczkowego
rodzaj obudowy IP54
Wymiary obudowy 19 cali, montaż wpuszczany: 212,7 mm × 173 mm × 208 mm  
(szer. × wys. × gł.)      8,374” × 6,811” × 8,189”
 Montaż na drzwiach   212,7 mm × 183 mm × 208 mm
      8,374” × 7,205” × 8,189” 
masa (maks. liczba elementów) ok. 4,7 kg / 10,36 funta

KONtaKt:

ameryka północna i Środkowa
telefon: +1 970 962 7272

 +1 208 278 3370

e-mail: salesPgd_nAandcA@woodward.com

ameryka południowa
telefon: +55 19 3708 4760

e-mail: salesPgd_sA@woodward.com

Europa
telefon (Kempen): +49 2152 145 331

telefon (stuttgart): +49 711 78954 510 

e-mail: salesPgd_eMeA@woodward.com

bliski Wschód i afryka
telefon: +971 2 678 4424

e-mail: salesPgd_eMeA@woodward.com

rosja
telefon: +49 711 78954 515

e-mail: salesPgd_eMeA@woodward.com

Chiny
telefon: +86 512 8818 5515

e-mail: salesPgd_chInA@woodward.com

indie
telefon: +91 124 4399 500

e-mail: sales_India@woodward.com

państwa asEaN i Oceania
telefon: +49 711 78954 510

e-mail: salesPgd_AseAn@woodward.com
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