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MRU4 RElé dE TEnsão E  

fREqUênCia

TECnologia dE pRoTEção 
siMplifiCada

T u d o i n cluso:
  Todos os recursos de proteção inclusos
  software de configuração de parâmetros
  software de análise de interferência

Fr equ ê n cia g lo bal
pacoTe d e proTeç ão
Cada um dos seis elementos pode ser usado 
como:

   f< ou f> (supervisão de sobre/
subfrequência)

  df/dt (RoCof)  
Taxa da mudança de frequência

  (f< e df/dt) ou (f> e df/dt)  
Combinação de sobre/subfrequência e  
taxa da mudança de frequência (RoCof)

  (f< e df/dT) ou (f> e df/dT)  
Combinação de aumento de sobre/
subfrequência

 delta phi (aumento de vetor)

proTeç ão d e Te nsão d e  
se is e le m e nTos

 sub e sobretensão
  Característica de desarme por subtensão  

dependendo do tempo programável
  proteção contra falha de aterramento 

wattmétrica

su pe rv isão m é d ia 
quad r áTi c a 
osci l an Te

 ajustável (VdE-aR 4105)

Fr T (lrv T )
 perfis de lVRT ajustáveis
 opcionalmente, controlado por aR

quar Ta e n Tr ada d e 
m e d i ç ão d e T e nsão 
Fle xív e l

  2 elementos VE> ou VX (para verificação 
de sincronização)

*5 mHz de 45-55 Hz

v e r i Fi c aç ão d e 
si n cro n iz aç ão

   gerador para sistema ou sistema para 
sistema

   opções de alternância para barramentos 
de distribuição inativos 

proTeç ão d e Te nsão 
r e si dual  
d e d o is e le m e nTos

 VE>

su pe rv isão d e a ssi m e Tr ia 
d e Te nsão d e se is 
e le m e nTos

  sub e sobretensão em sistema de 
sequência de fase positiva, sobretensão 
em um sistema de sequência de fase 
negativa 

quali dad e d e e n e rg ia
 proteção de THd

su pe rv isão
 supervisão de transformadores de 

tensão
 supervisão de circuito de disparo
 CBf através de indicadores de posição

g r avad o r e s
   Registrador de interferência: 120 s não 

voláteis
 gravador de falhas: 20 falhas  
 gravador de eventos: 300 eventos
  gravador de tendências: 4000 entradas 

não voláteis   

Fe r r a m e n Ta s d e pc
 Configuração e análise do software  

 smart View gratuito
  incluindo o editor de páginas para a 

concepção de páginas próprias

ló g i c a
  até 80 equações lógicas para proteção,  

controle e monitoramento

su po r Te d e 
co m issi o na m e n To

 Conexão UsB
 Tela personalizável (linha única, ...)
 pastilhas personalizáveis
  Copiar e comparar conjuntos de 

parâmetros
  os arquivos de configuração são 

conversíveis
 forçar e desarmar os relés de saída
 simulador de falha
  Exibição gráfica de características de 

disparo
 8 idiomas selecionáveis dentro do relé

o pçõ e s d e co mu n i c aç ão
 iEC 61850, iEC 60870-5-103, profibus dp
 iEC60870-5-104
 Modbus RTU e/ou Modbus TCp
 dnp 3.0 (RTU, TCp, Udp)
 sCadapter para aperfeiçoar

segu r an ç a d e Ti
 Menu para a ativação de configurações 

de segurança compatíveis com o 
documento BdEW (por exemplo, 
fortalecimento de interfaces)

 Registrador de segurança de Ti 
 syslog (para servidor centralizado)
 Conexão criptografada com o smart View

d e s Taqu e s ad i ci o nais
 Verificações de plausibilidade
 Tela de status
  Valores e estatísticas abrangentes de 

medição
 Mascaramento de funções não utilizadas
 nível de múltiplas senhas

co n Tro le
 Um disjuntor
 desgaste do disjuntor

si n cro n iz aç ão d e T e m po
 snTp, iRig-B00X, Modbus,  

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

apli c aç ão 

o MRU4 é um relé de proteção que utiliza a mais recente tecnologia de processador  
dual-Core para fornecer funções protetoras precisas e fiáveis e é muito fácil de operar.  
Ele é projetado para proteger equipamentos elétricos de flutuações de tensão perigosa. 
por exemplo, proteção contra subtensões causadas por curtos-circuitos da rede ou sobretensões 
devido ao derramamento de carga ou falha de um controlador de tensão do gerador. 
seu design compacto torna a MRU4 ideal para instalação dentro de compartimentos do 
terminal de lV de sistemas compactos isolados de sf6.
as funções de proteção do MRU4 foram adaptadas para atender aos requisitos da norma 
VdE-aR-n-4110:2018.

novos recursos – versão 3.6

∙ 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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RElé dE TEnsão E  
fREqUênCia

visão ger al Funcional

elementos ansi

Funções de proteção

V>, V<, V<(t) proteção contra sub- e sobretensão, característica de disparo de subtensão  
dependendo do tempo programável

6 27, 59

fRT (coordenação opcional com recurso Ra) 1 27 (t, aR)

Verificação de sincronização 1 25

Cada um dos seis elementos de proteção de frequência pode ser usado como:

 f< ou f> (supervisão de sobre/subfrequência)
 df/dt taxa da mudança de frequência (RoCof)
 (f< e df/dt) ou (f> e df/dt) Combinação de sobre/subfrequência e taxa da mudança de frequência (RoCof)
 (f< e df/dT) ou (f> e df/dT) Combinação de aumento de sobre/subfrequência
 delta phi (aumento de vetor)

6

81U/o 
81R

78

VE, proteção de tensão residual 2 59n

supervisão de assimetria de tensão (V012)
V1, sub- e sobretensão em sistema de sequência de fase positiva
V2, sobretensão em sistema de sequência de fase negativa

6 47

Exp, funções de alarme e desengate externos 4

supervisão de deslizamento quadrado médio de 10 minutos: ajustável de acordo com VdE-Ra 4105

controle e lógica
Controle: indicação de posição, gestão do tempo de supervisão e intertravamentos para 1 disjuntor

lógica: até 80 equações lógicas, cada uma com 4 entradas, portas lógicas selecionáveis , temporizadores 
e função de memória

Funções de supervisão

CBf, proteção contra falha do disjuntor (via indicadores de posição) 1 62Bf

TCs, supervisão do circuito de desengate 1 74TC

VTs, supervisão do transformador de tensão pela comparação das tensões de fase e residual 1 60fl

VTs, proteção contra falha de fusível via entrada digital 1 60fl

supervisão de THd



certificada em relação a UL508  
(controles industriais) 

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

certificada pela EAC
(Conformidade da Eurásia)

Tipo testado (e certificado)  
em relação a IEC60255-1

Digite o certificado de aprovação  
de tipo de CQC China

Em conformidade com a “Engineering Recommendation G99, edição 1, emenda 3 – Julho de 2018”.

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

KESCO

(Declaração de identidade)

visão ger al Funcional com código ansi

3(4)

74 TC

Padrão

25

1(0)

LGC (Lógica Programável)CLK (IRIG-B00X)

Opção

SNTP Desgaste de Manobra

Control

Inter-desarmamento

MRU4

47 27 59 59N 81 U/O 81R

62BFLVRT

60FL 78

Opção

Registradores:

SER (Evento)

DDR (Interferência)

DFR (Falha)

Estatistica

Tend

MET (Valores 
medidos e calculados)

f

delta fi

V

VE

V1

aprovações

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

conexões (exemplo)



MRU4

Formul ário de pedido mru4

entradas de tensão 4 (0–800 V) com desligamento automático do CT
entradas digitais limites de comutação ajustáveis através de software
Fonte de alimentação fonte de alimentação de faixa expandida
 24 V

dC
 – 270 V

dC
 / 48 V

aC
 – 230 V

aC 
(−20/+10%)

Terminais Todos os tipos de plugues de terminais
montagem Montagem de porta
Tipo de caixa (frente) ip54
dimensões do alojamento Montagem embutida de 19”: 141,5 mm × 173 mm × 209 mm
(l × a × p)                  5,571 pol. × 6,811 pol. × 8,228 pol. 
 Montagem de porta:               141,5 mm × 183 mm × 209 mm
                  5,571 pol. × 7,205 pol. × 8,228 pol. 
peso (componentes máx.) aprox. 2,4 kg
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supervisão de tensão e frequência  MRU4 -2 A 0

Versão 2 com UsB e opções do usuário e de comunicação reforçadas

digital
entradas

saídas de relés
binárias invólucro Tela

grande
8 6 B1 -   

variação de hardware

norma   
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, dnp3.0 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.

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

©  Woodward  
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