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MRU4 PRzEkaźnik naPięCia 

i CzęsToTliwośCi

UłaTwiEnia w TECHnologii 
zabEzPiECzEń

Ko m ple K sowe fu n Kc j e:
  wszystkie funkcje zabezpieczające
  oprogramowanie do ustawienia 

parametrów
  oprogramowanie do analizy zakłóceń

Ko m ple t ny ze spó ł
z ab e zpi ec ze n ia 
c zę s totliwości oweg o
każdego z sześciu elementów można użyć 
jako:

   f< lub f> (kontrola zbyt wysokiej lub zbyt 
niskiej częstotliwości)

  df/dt — szybkość zmian częstotliwości 
(RoCoF)

  (f< i df/dt) lub (f> i df/dt) — połączenie 
zbyt wysokiej i zbyt niskiej częstotliwości 
oraz szybkości zmian częstotliwości 
(RoCoF)

  (f< i DF/DT) lub (f> i DF/DT) — 
połączenie zbyt wysokiej i zbyt niskiej 
częstotliwości oraz zwiększenia 
częstotliwości

 Delta fi (utrata synchronizmu)

sze ści o e le m e n towe 
z ab e zpi ec ze n i e napi ęci owe

 Podnapięcie, nadnapięcie
  Programowalna charakterystyka 

wyzwalania zabezpieczenia 
podnapięciowego zależnego od czasu

  watometryczne zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe

Ko n tro l a pr ze suw n e j 
war tości sK u tec zn e j

 Regulowana (VDE-aR 4105)

fr t (lrV t )
 Regulowane profile lVRT
 opcjonalnie sterowane przez sPz

e l a s t yc zn e c z war te 
we jści e po m iarowe 
napi ęcia

  2 elementy UE> lub UX  
(do detekcji synchronizacji)

*5 mHz od 45 do 55 Hz

D e te Kc ja sy n ch ro n iz ac j i
   generator-system, system-system
   opcje przełączania na szyny bez 

napięcia 

Dw u e le m e n towe 
z ab e zpi ec ze n i e pr ze D 
napi ęci e m szc z ąt Kow ym

 UE>

sze ści o e le m e n towa 
Ko n tro l a 
a sym e tr i i  napi ęcia

  Podnapięcie i nadnapięcie w układzie 
składowych zgodnych, nadnapięcie 
w układzie składowych przeciwnych 

jaKość m o c y
 zabezpieczenie THD

u K ł aD Ko n tro li
 kontrola przekładników napięciowych
  Układ kontroli ciągłości obwodów 

wyłącznika
 lRw przez wskaźniki położenia

r e j e s tr ato ry
   Rejestrator zakłóceń: 120 s z pamięcią 

trwałą
 Rejestrator zwarć: 20 zwarć  
 Rejestrator zdarzeń: 300 zdarzeń
 Rejestrator trendu: 4000 trwałych 

wpisów   

nar zęDzia pc
  bezpłatne oprogramowanie do 

konfiguracji i analizy smart view
  w tym edytor stron do projektowania 

własnych stron

lo g i K a
  Maksymalnie 80 równań logicznych do 

zabezpieczenia, kontroli i monitorowania

o bs ługa u rucha m ian ia
 połączenie Usb
  konfigurowalny wyświetlacz (schemat 

jednokreskowy itd.)
 konfigurowalne wkłady
  kopiowanie i porównywanie banków 

nastaw
 konwertowalne pliki konfiguracyjne
  wymuszanie i rozbrajanie przekaźników 

wyjściowych
 symulator zwarcia
  graficzny widok charakterystyki 

wyzwalania
 8 języków do wyboru w przekaźniku

o pc j e Ko mu n i K ac j i
 iEC 61850, iEC 60870-5-103, Profibus DP
 iEC60870-5-104
 Modbus RTU i/lub Modbus TCP
 DnP 3.0 (RTU, TCP, UDP)
  sCaDapter do modernizacji istniejących 

zabezpieczeń

z ab e zpi ec ze n ia it
 Menu aktywacji ustawień zabezpieczeń 

zgodnych z dokumentacją bDEw (np. 
wzmacnianie odporności interfejsów)

 dziennik zabezpieczeń iT 
 syslog (na serwerze centralnym)
 szyfrowanie połączenia z programem 

smart view

D o DatKowe Ko r z yści
 sprawdzanie poprawności
 stan urządzenia
  Pełny zakres wartości mierzonych 

i statystyk
 Ukrywanie nieużywanych funkcji
  wielopoziomowa kontrola dostępu za 

pomocą haseł

s te rowan i e
 Jeden wyłącznik
 zużycie wyłącznika

sy n ch ro n iz ac ja c z a su
 snTP, iRig-b00X, Modbus,  

 DnP 3.0, iEC 60870-5-103/-104

z a s tosowan i e 

MRU4 jest przekaźnikiem zabezpieczającym, w którym wykorzystano najnowszą technologię 
procesorów dwurdzeniowych. zapewnia precyzyjne i niezawodne funkcje zabezpieczające 
oraz jest bardzo łatwy w obsłudze.  
Jest przeznaczony do ochrony urządzeń elektrycznych przed niebezpiecznymi wahaniami napięcia.
na przykład do ochrony przed podnapięciami powodowanymi przez zwarcia w sieci 
przesyłowej oraz nadnapięciami powodowanymi przez zmniejszenie obciążenia lub awarię 
sterownika napięcia generatora.  
zwarta konstrukcja przekaźnika MRU4 sprawia, że jest on idealny do montażu w przedziałach 
niskiego napięcia kompaktowych rozdzielnic sn z izolacją sF6.
Funkcje zabezpieczające systemu MRU4 zostały przystosowane pod kątem spełniania 
wymogów normy VDE-aR-n-4110:2018.

nowe funKcje — wersja 3.6
∙ 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*



MRU4
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opis Dział ania urz ąDzenia

elementy ansi

funkcje zabezpieczające

U>, U<, U<(t), zabezpieczenie podnapięciowe i nadnapięciowe, programowalna charakterystyka 
wyzwalania zabezpieczenia podnapięciowego zależnego od czasu

6 27, 59

FRT (opcjonalna koordynacja z funkcją sPz) 1 27 (t, sPz)

Detekcja synchronizacji 1 25

każdego z sześciu elementów zabezpieczenia częstotliwościowego można użyć jako:

 f< lub f> (kontrola zbyt wysokiej lub zbyt niskiej częstotliwości)
 df/dt — szybkość zmian częstotliwości (RoCoF)
  (f< i df/dt) lub (f> i df/dt) — połączenie zbyt wysokiej i zbyt niskiej częstotliwości oraz szybkości 

zmian częstotliwości (RoCoF)
  (f< i DF/DT) lub (f> i DF/DT) — połączenie zbyt wysokiej i zbyt niskiej częstotliwości 

oraz zwiększenia częstotliwości
 Delta fi (utrata synchronizmu)

6
81U/o 

81R

78
UE, zabezpieczenie przed napięciem szczątkowym 2 59n

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

6 47

ExP, funkcje alarmów zewnętrznych i wyzwalania 4

kontrola 10-minutowej wartości skutecznej kroczącej: regulowane zgodnie z VDE-aR 4105

sterowanie i logika
sterowanie: wskazywanie położenia, zarządzanie czasami kontroli i blokowanie dla 1 wyłącznika

logika: maks. 80 równań logicznych, każde z 4 wejściami, wybieranymi bramkami logicznymi, timerami 
i funkcją pamięci

funkcje kontroli

lRw, lokalna rezerwa wyłącznikowa (przez wskaźniki położenia) 1 62bF

TCs, układ kontroli ciągłości obwodów wyłącznika 1 74TC

VTs, kontrola przekładników napięciowych przez porównywanie napięć faz i napięć szczątkowych 1 60Fl

VTs, zabezpieczenie przed przepaleniem bezpiecznika przez wejście dwustanowe 1 60Fl

kontrola THD



certyfikat w zakresie UL508  
(przemysłowe urządzenia sterujące) 

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

certyfikat EAC
(zgodność w Europie i Azji)

Typ przetestowany (i certyfikowany) 
w zakresie IEC 60255-1

Świadectwo homologacji typu 
CQC China

Zgodność z „Engineering Recommendation G99”, wyd. 1, popr. 3 — lipiec 2018 r.
Zgodność z IEEE 1547-2003.
Ze zmianami wprowadzonymi przez IEEE 1547a-2014.
Zgodność z ANSI C37.90-2005.

KESCO

(Deklaracja identyfikacji)

opis Dział ania urz ąDzenia w formie wyKresu ansi

3(4)

74 TC

Standard

25

1(0)

LGC (Logika)CLK (IRIG-B00X)

Opcja

SNTP Zużycie rozdzielnicy

Sterowanie

Wył. Zdalne

MRU4

47 27 59 59N 81 U/O 81R

62BFLVRT

60FL 78

Opcja

Rejestratory :

SER (Zdarzeń )

DDR (Zakłóceń)

DFR (Zwarć )

Statystyk

Trendu

MET (Wartości 
zmierzone i obliczone)

f

delta phi

V

VE

V1

z at wierDzenia

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

poł ączenia (przykład)



MRU4

formul arz z amówienia mru4

wejścia napięciowe 4 (0–800 V) z automatycznym rozłączeniem przekładnika prądowego
wejścia dwustanowe  wartości progowe przełączania regulowane za pomocą 

oprogramowania
zasilanie szeroki zakres zasilaczy
 24 V

DC
 – 270 V

DC
 / 48 V

aC
 – 230 V

aC 
(−20/+10%)

zaciski wszystkie zaciski typu wtyczkowego
montaż Montaż na drzwiach
rodzaj obudowy (przednia) iP54
wymiary obudowy 19 cali, montaż wpuszczany: 141,5 mm × 173 mm × 209 mm
(szer. × wys. × gł.)      5,571” × 6,811” × 8,228” 
 Montaż na drzwiach:   141,5 mm × 183 mm × 209 mm
      5,571” × 7,205” × 8,228” 
masa (maks. liczba elementów) ok. 2,4 kg

PRzEkaźnik naPięCia 
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Kontrola napięcia i częstotliwości  MRU4 -2 A 0

wersja 2 z Usb, rozszerzonymi opcjami komunikacji oraz dotyczącymi użytkowni-
ków

Dwustanowe
wejścia

cyfrowe wyjścia 
przekaźnikowe obudowa Duży

wyświetlacz
8 6 b1 -   

wersja sprzętowa

standard   
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, DnP3.0 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.

KontaK t:

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

©  woodward  

wszelkie prawa zastrzeżone  |  04/2019
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