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McdgV4

ApliCAçãO 

O relé de proteção diferencial de gerador McdgV4 é uma proteção de 
alta precisão para geradores de média e alta potência. O seletor de tAP do 
transformador pode ser integrado à zona de proteção (proteção da unidade/ 
proteção do bloco). Além da proteção diferencial de fase e terra, o dispositivo 
fornece diversas funções de proteção específicas do gerador. O pacote “tudo 
incluso” compreende também proteção de fase, corrente de terra, tensão, 
frequência e potência. Além disso, o dispositivo oferece proteção de potência 
reativa direcional de subtensão com função de reconexão e uma resistência a 
falhas de tensão (Frt) ajustável com detecção de rA. O conceito operacional 
intuitivo, com verificações de plausibilidade e amplas funções de preparação, 
como o simulador de falhas embutido permite manutenção e preparação 
otimizadas pelo tempo. O ajuste de parâmetros e o software de avaliação smart 
view se podem ser utilizados de forma consistente em toda a série de dispositivos.

PrOteçãO dIFerencIAl de 
gerAdOres

tecnOlOgIA de PrOteçãO 
sIMPlIFIcAdA

pACOtE dE pROtEçãO dE gERAdOR 
AbRANgENtE

  O pacote de proteção diferencial de fase e 
terra detecta falhas elétricas no gerador ou no 
gerador e no transformador auxiliar (proteção 
da unidade)

    Proteção de sobre-excitação de dois 
elementos (sobrefluxo) por exemplo, para 
proteção do transformador auxiliar durante a 
aceleração (V/f )

        * i5mhz de 45-55 hz

    subexcitação de dois elementos a fim de 
detectar a falha na excitação

    (estator) sobrecarga/réplica térmica para a 
detecção de sobrecorrentes menores de 
longa duração

    Proteção contra sobrecorrente de seis 
elementos (dependente da tensão)  
(AnsI/Iec/51c/51V)

    Vários elementos de potência reversa para a 
proteção do motor principal (Pr,P,Q,s,PF…)

    Proteção contra sequência de fase negativa 
  Proteção de carga desequilibrada de dois 

elementos
 disparo irregular
 Bloqueio de oscilação de energia

    Proteção contra falha de aterramento de estator 
de 100% (através da terceira harmônica)

    Proteção de sobretensão multinível com 
relação de redefinição configurável a fim 
de proteger o enrolamento do estator e 
o transformador auxiliar contra tensões 
inadmissíveis

    Proteção contra subtensão multinível com 
relação de redefinição configurável

  Proteção contra falha de aterramento 
wattmétrica

    detecção de energização acidental a fim de 
detectar o fornecimento acidental da tensão 
de alimentação para o gerador durante a 
inatividade

   supervisão de Buchholz via entrada digital
   Proteção contra desequilíbrio de tensão

 nível de múltiplas senhas
   supervisão de temperatura opcional através 

da caixa externa urtd com 12 sensores    
 
pACOtE dE iNtERCONExãO
O pacote de interconexão abrangente é resumido 
dentro de um menu:

    Frt (lVrt): Perfis drF ajustáveis,  
Ar opcional coordenado

    Proteção QV: Proteção de energia  
reativa de subtensão 

 reconexão automática  
    consideravelmente, o pacote de proteção 

de frequência: seis elementos configuráveis 
como f<, f>, df/dt (rOcOF), aumento de vetor

   Interdisparo cB
    Verificação de sincronização (gerador para rede 

elétrica, rede para rede), opções, por exemplo, 
para alternar para a distribuição inativa

    
 gRAVAdORES

  registrador de interferência: 120 s não voláteis
 gravador de falhas: 20 falhas  
 gravador de eventos: 300 eventos
  gravador de tendências: 4000 entradas não 

voláteis

SiNCRONizAçãO dE tEmpO
  sntP, IrIg-B00X, Modbus,  

dnP 3.0, Iec60870-5-103/-104

SUpORtE dE COmiSSiONAmENtO
 conexão usB
 tela personalizável (linha única, ...)
 Pastilhas personalizáveis
 simulador integrado de falhas: corrente e tensão
 copiar e comparar conjuntos de parâmetros
 Os arquivos de configuração são conversíveis
 Forçar e desarmar os relés de saída
 exibição gráfica de características de disparo
 8 idiomas selecionáveis dentro do relé

OpçõES dE COmUNiCAçãO
 Iec  61850, Iec  60870-5-103/-104, Profibus dP
 Modbus rtu e/ou Modbus tcP
 dnP 3.0 (rtu, tcP, udP)
 scAdApter para aperfeiçoar

SEgURANçA dE ti

  Menu para a ativação de configurações de 
segurança compatíveis com o documento BdeW

 registrador de segurança
 Automonitoramento; syslog
 conexão criptografada com o smart View

CONtROlE
  de até seis disjuntores  

(ou isoladores/interruptores de aterramento)
 desgaste do disjuntor
 troca de linhas simples

lógiCA
  Até 80 equações lógicas para proteção, 

controle e monitoramento

FERRAmENtAS dE pC
  configuração e análise do software smart 

View gratuito
  Incluindo o editor de páginas para a 

concepção de páginas próprias

∙ VDE-AR-N 4110
∙ G99, edição 1, emenda 3
∙  Proteção contra falha de aterramento 
wattmétrica

∙ IEC 60870-5-104
∙ SCADApter para aperfeiçoar
∙ Melhorias na usabilidade
∙ Segurança de TI 
∙ Frequência e precisão de ROCOF aprimoradas*
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McdgV4 dIFerencIAl dO gerAdOr 
PrOteçãO

ViSãO gERAl FUNCiONAl
Elementos ANSi

Funções de proteção
Proteção diferencial de gerador, Id>, Id>> 2 87g
Proteção diferencial do gerador e do seletor de tAP do transformador (proteção do bloco/unidade) 87gt
Falha de terra restrita Ide>, Ide>> 4 64reF/87n
I - Proteção contra sobrecorrente de tempo e curto-circuito; todas as etapas podem ser configuradas para  
supervisão direcional ou não direcional. Várias opções de redefinição  
(instantânea, tempo definitivo, características de redefinição de acordo com Iec e AnsI)

Proteção contra sobrecorrente de tensão controlada por meio de parâmetros adaptativos.
Proteção contra sobrecorrente dependente de tensão
Proteção contra sobrecorrente de sequência de fase negativa

6 

 

  50P, 51P, 67P 

51c
51V
51Q

I2>, proteção contra desequilíbrio de carga com avaliação das correntes de sequência negativa de fase 2 46
gerador desbalanceado 1 46g
Proteção contra sobrecarga por imagem térmica, com valores em separado para alarme e atuação 1 49
Ih2/In, detecção de corrente de magnetização com avaliação da 2ª harmônica 1 Fluxo interno
Ig, proteção contra sobrecorrente de aterramento e curto-circuito; todos os elementos podem ser configurados 
para supervisão direcional (multi-polarizadora) ou não direcional. Opções de redefinição tremenda  
(instantânea, tempo definitivo, características de redefinição de acordo com Iec e AnsI)

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

Ie, sobrecorrente de terra sensível e curto-circuito, estágios selecionáveis direcional ou não direcional 4 50ns, 51ns, 67ns
V<, V>, V(t)<, proteção contra sub e sobretensão, proteção contra subtensão dependente do tempo 6 27, 59
supervisão de assimetria de tensão (V012) 
V1, sub e sobretensão no sistema de sequência de fase positiva 
V2, sobretensão no sistema de sequência de fase negativa

6 47

cada um dos seis elementos de proteção de frequência pode ser usado como: f<  fs, df, dt, rOcOF, dF/dt,  
salto do vetor... 6 81u/O, 81r, 78

VX, proteção da tensão residual ou tensão de barramento para verificação de sincronização  
.........ou de 100% das falhas de aterramento do estator através da avaliação da terceira harmônica 2 27tn/27A/59A/59n

Proteção de distância de fase (backup) 2 21P
Bloqueio de oscilação de energia 68
difusor de carga
disparo irregular (Proteção contra escorregamento de polo) 78
exP, Funções de alarme e desengate externos 4
PQs, proteção de potência 6 32, 37
FP, Fator de potência 2 55
Frt (Passagem através da Falha, incluindo característica de religamento Automático) 27 (t) 27 (t, Ar)
Proteção Q (V) (subtensão dependente de proteção direcional de reativos com desengate do religamento)
supervisão de deslizamento quadrado médio de 10 minutos: ajustável de acordo com Vde-rA 4105
Verificação de sincronização 25
Volts / hertz 2 24
Perda de campo (excitação) 2 40
energização acidental 50/27

dispositivos complementares opcionais 
Caixa URTD: rtd supervisão de temperatura, opcionalmente via caixa rtd com 12 sensores 26
XR1:                Proteção contra falha de aterramento do rotor (montagem de trilho dIn) 64r
XE2DC:            corrente c.c. - perda de excitação, girando a detecção de falha de díodo giratório (montagem de 

trilho dIn) 24, 40, 56

Funções de supervisão
cBF, proteção de falhas do disjuntor de circuito 1 50BF
tcs, supervisão do circuito de desengate 1 74tc
lOP, perda de potencial 1 60Fl
FF, proteção contra falha de fusível via entrada digital 1 60Fl
cts, supervisão do transformador de corrente 1 60l
clPu, retirada de carga fria 1
sOtF, interruptor para falhas 1
supervisão de thd
desgaste de disjuntor com curvas de desgaste programável
gravadores: Oscilografia, Falhas, eventos, tendências 

Controle e lógica
controle: Indicação de posição, gestão do tempo de supervisão e intertravamentos para até 6 disjuntores
lógica: Até 80 equações lógicas, cada uma com 4 entradas, portas lógicas selecionáveis , temporizadores e 
função de memória



Em conformidade com a IEEE 1547-2003.
Alterada pela IEEE 1547a-2014.
Em conformidade com a ANSI C37.90-2005.

Em conformidade com a “Engineering 
Recommendation G59, edição 3, emenda 
4 - Julho de 2018”.
Em conformidade com a “Engineering 
Recommendation G99, edição 1, emenda 3, 
setembro de 2018”.
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ViSãO gERAl FUNCiONAl COm CódigO ANSi

ApROVAçõES CONExõES (exemplo)

certificada em relação a UL508  
(controles industriais)  
 

certificada em relação a CSA-C22.2 Nº 14 
(controles industriais)

 
Tipo testado de acordo com IEC60255-1
 
 

certificada pelo EAC (Conformidade da 
Eurásia). 

Component certificate regarding the 
German grid code standard 
VDE-AR-N 4110 (2018-11)
 
 
Certificado de aprovação do tipo 
Registro de Lloyd 

Digite o certificado de aprovação de tipo 
de CQC China



McdgV4

proteção diferencial de geradores MCDGV4 -2
Versão 2 com usB e opções do usuário e de comunicação reforçadas

digital
Entradas

Saídas de 
relés binárias

Entradas/saídas  
analógicas invólucro tela

grande
Entradas 

de tensão

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

Variante de hardware 2
corrente da fase 5 A/1 A, corrente do aterramento 5 A/1 A 0  
corrente da fase 5 A/1 A, corrente do aterramento sensível 5 A/1 A 1  
Compartimento e montagem
Montagem em porta A
Montagem em porta de 19” (suporte embutido) B
protocolo de comunicação
sem protocolo A*  

Modbus rtu, Iec 60870-5-103, dnP 3.0 rtu | RS485/terminais B*  
Modbus tcP, dnP 3.0 tcP/udP, Iec 60870-5-104 | Ethernet 100 MB/RJ45 c*  
Profibus-dP | fibra óptica/conector ST d*  
Profibus-dP | RS485/D-SUB e*  
Modbus rtu, Iec 60870-5-103, dnP 3.0 rtu | fibra óptica/conector 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 100MB/RJ45 h*  
Iec 60870-5-103, Modbus rtu,  dnP 3.0 rtu | RS485/terminais  
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 | Ethernet óptica 100MB/conector LC duplo K*
Modbus tcP, dnP 3.0 tcP/udP, Iec 60870-5-104 | Ethernet óptica 100MB/conector LC duplo l*
Iec 60870-5-103, Modbus rtu,  dnP 3.0 rtu | RS485/terminais  
Iec 61850, Modbus tcP,  dnP 3.0 tcP/udP, Iec60870-5-104  | Ethernet 100 MB/RJ45

t*  

Opção de ambientes rudes 
nenhum A
revestimento isolante B
idiomas disponíveis no menu (em todo dispositivo)

Inglês/Alemão/espanhol/russo/Polonês/Português/Francês/romeno
* em cada opção de comunicação, apenas um protocolo de comunicação é utilizado. 
   O Smart View pode ser utilizado paralelamente, através da interface de ethernet (rJ45).

O software smart View de parametrização e análise de interferência está incluído no fornecimento dos dispositivos highPrOtec.

dIFerencIAl dO gerAdOr 
PrOteçãO

FORmUláRiO dE pEdidO mCdgV4

Entradas de tensão 8 (1 A e 5 A) com desligamento automático do ct
Entradas de tensão 4 (0 … 800 V, para variantes “A” e “B”) 
 ou 4 (0 … 300 V, para variantes “c” e “d”) 
Entradas digitais limites de comutação ajustáveis através de software
Entradas analógicas (tipo b) 0 … 20mA/4 … 20mA/0 … 10V
Saídas analógicas (tipo b) 0 … 20mA/4 … 20mA/0 … 10V
Fonte de alimentação Fonte de alimentação de faixa expandida 
 24 Vdc

 – 270 V
dc

/48 V
Ac

 – 230 V
Ac 

(−20/+10%)
terminais todos os tipos de plugues de terminais
tipo de caixa IP54
dimensões do alojamento Montagem embutida de 19“: 212,7 mm × 173 mm × 208 mm  
(l x A x p)          8,374 pol. × 6,811 pol. × 8,189 pol.
 Montagem em porta        212,7 mm x 183 mm x 208 mm
          8,374 pol. × 7,205 pol. × 8,189 pol. 
peso (componentes máx.) aprox. 4,7 kg/10,36 lb

CONtAtO:

América do Norte e América Central
telefone: +1 970 962 7272

 +1 208 278 3370

e-mail: salesPgd_nAandcA@woodward.com

América do Sul
telefone: +55 19 3708 4760

e-mail: salesPgd_sA@woodward.com

Europa
telefone (Kempen): +49 2152 145 331

telefone (stuttgart): +49 711 78954 510 

e-mail: salesPgd_eMeA@woodward.com

Oriente médio e áfrica
telefone: +971 2 678 4424

e-mail: salesPgd_eMeA@woodward.com

Rússia
telefone: +49 711 78954 515

e-mail: salesPgd_eMeA@woodward.com

China
telefone: +86 512 8818 5515

e-mail: salesPgd_chInA@woodward.com

Índia
telefone: +91 124 4399 500

e-mail: sales_India@woodward.com

ASEAN (Associação das Nações do  
Sudeste Asiático) e Oceania
telefone: +49 711 78954 510

e-mail: salesPgd_AseAn@woodward.com
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