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1. Zastosowania i właściwości

XS2 jest przekaźnikiem zabezpieczającym przed
asymetrią obciążenia o uniwersalnym zastosowaniu.
Chroni on urządzenia i sieci trójfazowe przed
skutkami wynikającymi z asymetrii obciążenia.
Dzięki dużej ilości różnych charakterystyk
wyzwalania i możliwości nastawień, charakterystyka
wyzwalania może być dobrana odpowiednio dla
prawie każdego typu generatora, z uwzględnieniem
szczególnych cieplnych stałych czasowych.

Istnieje możliwość wyboru pomiędzy zależną lub
niezależną charakterystyką wyzwalania.
W przypadku małej asymetrii obciążenia, po
nastawionej zwłoce czasowej pojawia się
ostrzeżenie. Przy niedopuszczalnym wzroście
asymetrii obciążenia, przekaźnik XS2 wyłącza
zgodnie z nastawioną charakterystyką.

W porównaniu z zabezpieczeniami
konwencjonalnymi, wszystkie przekaźniki serii
PROFESSIONAL LINE wykazują przewagę
cyfrowej techniki zabezpieczeniowej wynikającą
z następujących właściwości:

•  wysoka dokładność pomiaru dzięki cyfrowej
obróbce danych

•  wskazanie błędu przez  diody LED
•  bardzo szeroki zakres roboczy napięcia

pomocniczego dzięki uniwersalnemu
zakresowi napięć zasilacza

•  szeroki zakres nastaw przy drobnym ich
stopniowaniu

•  wymiana danych ze stacyjnym systemem
informatycznym poprzez dobudowywany
interfejs złącza szeregowego XRS1

•  bardzo krótki czas reakcji
•  kompaktowa budowa dzięki technice SMD.

Dodatkowo przekaźnik XS2 ma następujące
szczególne właściwości:

•  mogą być wybierane nastawialne funkcje
zabezpieczające, np.

- zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne
   niezależne
- zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne

     zależne
•  uwzględnienie cieplnych charakterystyk

czasowych generatora
•  dwa niezależnie nastawialne stopnie, każdy

do ostrzegania i wyłączenia
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2. Budowa
Położenia zestyków

Rys. 2.1: Połączenia

Wejścia analogowe

Prądy fazowe są doprowadzone na zaciski
1S1-3S2 przekaźnika poprzez przekładniki
pośredniczące.

Zasilanie napięciem pomocniczym

Przekaźnik XS2 wymaga zasilania gwaranto-
wanym napięciem pomocniczym. Należy do
tego celu stosować napięcie stałe lub prze-
mienne.
Przekaźnik XS2 ma zintegrowany szeroko-
zakresowy zasilacz. Na zaciski przyłącze-
niowe A1-A2 mogą być podane napięcia
pomocnicze w zakresie  19 - 390 V DC lub
36 - 275 V AC.

Praca bez zakłóceń
lub stan beznapięciowy

Ostrzeżenie o asymetrii
(przekroczone I2w>)

Wyłączenie od asymetrii
(przekroczone I2s> i I2w>)

Rys. 2.2: Położenia zestyków przekaźników wyjściowych

TB XS2 06.02 PL              3



3.   Działanie

Prądy wtórne przekładników głównych prądo-
wych chronionego obiektu są przekształcane,
przez obciążone przekładniki wejściowe, na
sygnały napięciowe proporcjonalne do prą-
dów. Wpływ sprzężonych zakłóceń indukcyj-
nych i pojemnościowych jest tłumiony przez
analogowy filtr RC.

Analogowe sygnały napięciowe są doprowa-
dzane do przetwornika A/D mikroprocesora
i przekształcane w sygnały cyfrowe przez
układy próbkujące z pamięcią. Wielkości
pomiarowe są próbkowane przy fn = 50 Hz
(60 Hz) z częstotliwością próbkowania 600 Hz
(720 Hz) i okresem 1,66 ms (1,38 ms) dla
każdego pomiaru.

Podstawową częścią przekaźnika XS2 jest
mikrosterownik dużej mocy. Wszystkie opera-
cje, od przetwarzania wielkości analogowych
na cyfrowe po wyłączenie przez przekaźnik,
są wykonywane drogą cyfrową.

Obliczane na bieżąco wartości składowej
przeciwnej prądu są porównywane z nasta-
wieniami przekaźnika. Jeśli składowa
przeciwna prądu przekroczy dopuszczalną
wartość, pojawia się alarm, i po upływie
nastawionej zwłoki czasowej pobudzany jest
odpowiedni przekaźnik wyłączający.

3.1   Zasada działania zabezpieczenia
         od asymetrii obciążenia

Asymetria obciążenia jest spowodowana przez
nierównomierny rozpływ prądów w sieci,
którego przyczyną może być nierównomierne
obciążenie, zwarcia niesymetryczne (1- i 2-
fazowe), zerwanie przewodów jak również
operacje łączeniowe.

Asymetria obciążenia powoduje powstawanie
w stojanie prądów składowej przeciwnej, której
nieparzyste wyższe harmoniczne oddziałują na
uzwojenie stojana, a parzyste wyższe harmo-
niczne na uzwojenie wirnika. Wirnik jest przy
tym szczególnie narażony na niebezpieczeń-
stwo, ponieważ wyższe harmoniczne dodatko-
wo obciążają jego obwody i indukują w żelazie
wirnika prądy wirowe, które mogą prowadzić do
topienia się metalu lub zniszczenia jego
struktury.

Asymetria obciążenia jest jednak dopuszczalna
w pewnych granicach uwzględniając graniczną
obciążalność cieplną generatora. W celu unik-
nięcia przedwczesnego wypadnięcia generatora
w razie wystąpienia niezrównoważonego obcią-
żenia, charakterystyka wyzwalania zabezpie-
czenia od asymetrii obciążenia powinna być
przystosowana do charakterystyki cieplnej
generatora.

Jest w zasadzie ustalone, że im lepsze jest
chłodzenie wirnika, tym zazwyczaj niżej leżą
dopuszczalne wartości asymetrii. Jest tak
dlatego, że przy lepszym chłodzeniu wirnika
maksymalne trwale dopuszczalne obciążenie
symetryczne można dobierać wyżej, i w odnie-
sieniu do tego, dopuszczalna asymetria
obciążenia może być niższa. Dla turbogene-
ratorów wartość dopuszczalnej asymetrii
obciążenia jest relatywnie niższa. Wartość ta
zwykle wynosi 10 � 15 % wartości dopusz-
czalnej przy obciążeniu symetrycznym.

Przekaźnik XS2 ma dużą ilość nastawialnych
charakterystyk wyzwalania. Dzięki temu możli-
we jest zabezpieczanie prawie wszystkich
typów generatorów.

W przypadku zwarć niesymetrycznych w sieci,
przekaźnik kolejności przeciwnej również rea-
guje normalnie. Dla zapewnienia selektywności,
o ile dopuszcza to przeciążalność generatora,
można nastawić dłuższe czasy wyłączenia niż
czasy działania w sieci (np. zabezpieczenia
przetężeniowego).
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3.2   Zasada pomiaru
Wirujący układ trójfazowy może być rozłożony
zgodnie z metodą �Składowych symetrycznych�
na układy kolejności zgodnej, przeciwnej i
zerowej. Prąd układu kolejności przeciwnej jest
mierzony w celu określenia wielkości asymetrii
obciążenia. Przekaźnik XS2 wywołuje układ
kolejności przeciwnej przez obrót wektora prądu
IL2 o 240º i wektora prądu IL3 o 120º.

Układ trójfazowy przy     Obrót wektorów prądu Dodawanie obróconych
obciążeniu symetrycznym      dla obliczenia układu wektorów prądu (I2 = 0)

     kolejności przeciwnej
Rys. 3.1

Pole wirujące obraca się w przeciwnym kierunku. Jeśli
doda się prądy układu kolejności przeciwnej, ich suma
wynosi zero, tak jak przy obciążeniu symetrycznym.

Układ trójfazowy przy
niezrównoważonym  obciążeniu

Rys .3.2

Obrót wektorów prądu
dla obliczenia układu
kolejności przeciwnej

Dodawanie obróconych
wektorów prądu (I2 > 0)

Rysunek 3.2 pokazuje wektory prądu niesy-
metrycznie obciążonego generatora. Przekaź-
nik XS2 tworzy układ kolejności przeciwnej
przez obrót i dodawanie wektorów prądu. Wyz-
wolenie odbywa się zgodnie z nastawionymi
charakterystykami wyzwalania. Dla dokładnego
obrotu wektorów prądu o 120º lub 240º, wyma-
gane jest dokładne nastawienie częstotliwości
systemu.

Określenie prądu składowej przeciwnej (I2)

Prąd składowej przeciwnej jest prądem
wypadkowym układu kolejności przeciwnej po
rozkładzie układu niesymetrycznego na trzy
symetryczne składowe.
Przykład: W przypadku gdy generator trójfa-
zowy jest obciążony prądem znamionowym
tylko w jednej fazie, prąd kolejności przeciwnej
wynosi I2 = 1/3 x IN.
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Dopasowanie do generatora
W celu dopasowania przekaźnika XS2 do da-
nego typu generatora, wymagane są od pro-
ducenta generatora dwa ważne parametry:
a)   Stosunek dopuszczalnej ciągłej wartości
prądu kolejności przeciwnej do prądu znamio-
nowego generatora (IN).

K2 = I2S / IN
Jest on zazwyczaj podany w [%], gdzie I2S jest
dopuszczalną ciągłą wartością prądu kolejności
przeciwnej.
b)   Stała generatora, która jest zależna od jego
konstrukcji.

K1 = K2 
2 x  TINV

Dla generatorów chłodzonych powietrzem
typowe są następujące wartości:

Moc generatora < 100 MVA < 20

MVA

Dopuszczalna

trwała

asymetria K2

ok. 8 ... 10%

x IN

ok. 20%

x IN

Stała generatora K1 5 ... 30 ... 60

Dalsze wartości można wziąć z normy DIN 57
530 cz. 1 / IEC VDE 0530 cz. 1.
Maksymalny dopuszczalny czas tperm prądu
kolejności przeciwnej  I2  jest podany jako:

( ) 1
2

−

=

2S
 2

perm

I
I 

T
t , gdzie  T = K1 / K2 

2

Poniższa tabela pokazuje prądy niezrównowa-
żenia występujące przy różnej asymetrii i poda-
je informacje o wynikach prób dla różnych przy-
padków asymetrii, opierając się na 3-fazowym
źródle zasilania o nastawialnym kącie fazowym
prądów.

Prąd Prąd kolejności przeciwnej

IL1 (x In) Kąt  ( º ) IL2 (x In) Kąt  ( º ) IL3 (x In) Kąt  ( º ) I2 (x In)
1,00 - 0 - 0 - 0,33

0 - 1,00 - 0 - 0,33
0 - 0 - 1,00 - 0,33
1,00 0 1,00 240 1,00 120 1,00
1,00 0 1,00 120 1,00 240 0
1,00 0 1,00 180 0 - 0,578

0 - 1,00 0 1,00 120 0,33

Tabela 3.1: Prądy kolejności przeciwnej na przykładach różnych asymetrii.
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Przykład nastawienia

Niech będą podane następujące parametry:
Prąd znamionowy generatora:       800 A
Przekładnia prądowa przekładników:   1000/5
Dopuszczalna asymetria trwała K2 :    12,5 %
Stała cieplna generatora K1:      K2 

2  x  t = 8 s

Najpierw należy obliczyć prąd znamionowy gene-
ratora odniesiony do strony wtórnej przekładnika
prądowego:

     INsec = 800 A x 5/1000 = 4 A
Dopuszczalny ciągły prąd kolejności przeciwnej
odniesiony do strony wtórnej przekładnika prądo-
wego wynosi:

I2sec = K2 x INsec    K2 = 12,5 %

      I2sec = 0,125 x 4 A = 0,5 A
Wartość rozruchowa I2S prądów kolejności
przeciwnej (odniesiona do IN = 5 A) może być
obliczona następująco:

      I2s = 0,5 A / 5 A = 0,1  (10 %)
Stała czasowa T dla wyboru charakterystyki wyz-
walania może być obliczona następująco:

      K1 = 8 s                  K2 = 12,5 %

T = K1 / K2 
2 = 8 s / 0,125 

2 = 512 s ≈ 500 s

Dla poziomu ostrzegania I2W  używa się nieco
niższej wartości niż I2s (np. 10 %). Nastawienie
wartości  I2W  oblicza się następująco:

I2W = 10% x IN / przekładnia przekładnika
                            prądowego / INSec

  064,0
4

5
1000

80010,0 =
⋅

⋅=
A

A
2WI (6,4%)

Dla ostrzegania o asymetrii, zaleca się
nastawianie zwłoki czasowej  tW  na ok. 5 s.



4.     Obsługa i nastawianie

Wszystkie elementy niezbędne do nastawie-nia
parametrów, jak również wszystkie wskaźniki
znajdują się na płycie czołowej XI1-I. Dlatego
możliwe jest dokonywanie wszystkich nasta-
wień lub ich zmiana, bez odłączania urządzenia
od szyny montażowej DIN.

Rys. 4.1: Płyta czołowa

Aby nastawić przekaźnik można otworzyć
przeźroczystą osłonę tak, jak to pokazano na
rysunku. Nie używać siły! Osłona ta ma dwa
otwory służące do wsunięcia tabliczek
oznaczeniowych.

    Rys. 4.2: Otwieranie przeźroczystej osłony
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Diody LED

Dioda LED �ON� służy do wskazywania goto-
wości do pracy (przy doprowadzonym napięciu
pomocniczym Uv). Oprócz tego miga ona przy
błędnej kolejności faz. Diody LED I2S> i I2W>
sygnalizują pobudzenie (miganie) lub wyłącze-
nie (światło ciągłe) odpowiedniej funkcji.

Przycisk próby

Przycisk ten służy do próbnego wyłączenia
urządzenia. Trzymanie wciśniętego przycisku
przez 5 s powoduje sprawdzenie hardware�u,
przy czym oba przekaźniki wyjściowe przecho-
dzą w stan wyłączenia i wszystkie diody wyłą-
czające świecą.



4.1 Nastawianie przełączników DIP

Blok przełączników na płycie czołowej
przekaźnika XS2 służy do nastawiania
zakresów znamionowych i parametrów funkcji:

Przełącznik DIP OFF ON Funkcja
1 DEFT TINV Przełączanie pomiędzy charakterystykami wyzwalania

INV / DEFT  (I2S>)
2
3 x 1 x 10 Mnożnik czasu dla charakterystyki DEFT  (I2S>)
4 x 10 x 100 Mnożnik czasu dla charakterystyki INV  (I2S>)
5 x 1 x 10 Mnożnik czasu dla tW (I2W>)
6 50 Hz 60 Hz Częstotliwość znamionowa
7
8

Tabela 4.1: Funkcje przełączników DIP

Charakterystyka wyzwalania

Żądana charakterystyka wyzwalania dla zabezpiecze-
nia od asymetrii obciążenia może być nastawiona za
pomocą przełącznika DIP 1.

Przełącznik DIP 1:
OFF = charakterystyka niezależna (DEFT) wybrana
dla I2S>
ON = charakterystyka zależna (INV) wybrana dla I2S>

Częstotliwość znamionowa

Za pomocą przełącznika DIP 6 można nastawiać
częstotliwość znamionową na 50 lub 60 Hz,
w zależności od parametrów  sieci.
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4.2 Nastawianie wartości wyłączających
Przekaźniki serii PROFESSIONAL LINE można
nastawiać bardzo dokładnie. Do tego celu służą
dwa potencjometry. Potencjometrem nastawie-
nia zgrubnego można nastawić dyskretne
wartości wyłączające stopniowane co 10 %.
Drugim potencjometrem służącym do nastawie-
nia dokładnego można płynnie nastawić
wartości w zakresie 0 � 10 %. Przez dodanie
tych dwóch wartości uzyskuje się bardzo
precyzyjnie nastawioną wartość wyłączającą.

Człon prądowy kolejności przeciwnej I2S >
Wartość wyzwalania I2S> może być nastawiona
w zakresie 3 � 60 % In za pomocą potencjo-
metrów pokazanych na poniższym rysunku.

Przykład:
Należy nastawić wartość wyłączającą 36 % In.
Wartość nastawiona na prawym potencjometrze
jest dodana do wartości nastawienia
potencjometru zgrubnego. (Strzałka
potencjometru zgrubnego musi znajdować się
wewnątrz oznakowanego paska, w przeciwnym
razie wartość nastawienia jest nieokreślona).

Rys. 4.4: Przykład nastawienia

Ostrzeganie o prądzie kolejności przeciwnej

Człon prądowy kolejności przeciwnej I2W> może
być nastawiany płynnie w zakresie 3 � 25 % In.

Zwłoka czasowa DEFT lub INV

Zwłoka czasowa wyłączenia prądu asymetrii
I2S> (przełącznik 1 OFF = DEFT) może być
nastawiona płynnie w zakresie 0 - 30 s lub
0 - 300 s. Dla charakterystyk zależnych
(przełącznik 1 ON =  INV), wartość stałej cza-
sowej generatora  jest nastawialna w zakresie
100 - 300 s lub 100 - 3000 s.

Zwłoka czasowa tW

Zwłoka czasowa tW dla ostrzegania o prądzie
asymetrii I2W> może być nastawiana w zakre-
sie 0 - 25 s lub 0 - 250 s.
Charakterystyka wyzwalania jest zawsze nie-
zależna.

4.3 Komunikacja poprzez adapter złącza
      szeregowego XRS1

Rys. 4.6: Zasada komunikacji

Dla  komunikowania się przekaźnika z nad-
rzędnym systemem zarządzania jest do dys-
pozycji adapter złącza szeregowego XRS1,
umożliwiający transmisję danych i zawierający
odpowiednie oprogramowanie użytkowe.
Dodatkowo dostarczany adapter może być
łatwo montowany z boku przekaźnika. Złącza
śrubowe upraszczają jego instalację. Poprzez
transmisję optyczną umożliwia on galwaniczne
oddzielenie od przekaźnika. Za pomocą opro-
gramowania mogą być przetwarzane aktualnie
mierzone parametry i parametry nastawiane,
a także mogą być konfigurowane funkcje
zabezpieczeniowe przekaźników wyjściowych.
Szczegółowe informacje dotyczące zespołu
XRS1 można pobrać z opisu tego urządzenia.
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5.     Obudowa i dane techniczne przekaźnika

5.1   Obudowa

Przekaźnik XS2, tak jak wszystkie urządzenia serii PROFESSIONAL LINE, jest zaprojektowany do
mocowania na szynie montażowej DIN zgodnie z normą DIN EN 50022.

Płyta czołowa urządzenia jest chroniona przez dającą się plombować przezroczystą osłonę (IP40).

Rys. 5.1: Rysunek wymiarowy

Zaciski przyłączeniowe

Zaciski przyłączeniowe urządzenia umożliwiają podłączenie przewodów o maksymalnym przekroju
2 x 2,5 mm². W tym celu zdejmuje się przeźroczystą osłonę przekaźnika (patrz rozdział 4).
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5.2   Dane techniczne

Wejście pomiarowe

Częstotliwość znamionowa fn: 50 / 60 Hz

Obciążalność cieplna obwodów prądowych: prąd szczytowy (półfala) 250 x In
dla 1 s 100 x In
dla 10 s   30 x In
prąd ciągły     4 x In

Pobór mocy w obwodach prądowych: dla In = 1 A 0,1 VA
dla  In = 5 A 0,1 VA

Napięcie pomocnicze

Znamionowe napięcie pomocnicze Uv 19-390 V DC lub 36-275 V AC / 4 W [Zaciski A1 i A2]
/ pobór mocy: 

Maksymalna dopuszczalna przerwa Uv = 24 V DC: tu = 8 ms,  Uv = 48 V DC: tu = 35 ms,

w zasilaniu napięciem pomocniczym: Uv = 60 V DC: tu = 50 ms

Dane wspólne

Współczynnik powrotu: < 97%

Czas powrotu ze stanu pobudzenia: < 50 ms

Czas powrotu po wyłączeniu: 200 ms

Minimalny czas zadziałania po podaniu
napięcia zasilania: 120 ms

Minimalny czas zadziałania przy
przyłożonym napięciu zasilania:  70 ms

Przekaźnik wyjściowy

Ilość przekaźników: 2

Zestyki: 1 przełączny na każdy przekaźnik wyłączający

Maksymalna moc wyłączalna: rezyst. 1250 VA / AC lub 120 W / DC

ind.      500 VA / AC lub 75 W / DC

Maksymalne napięcie łączeniowe: 250 V AC

220 V DC     obc. rezyst. Imax=0,2 A
       obc. ind.      Imax=0,1 A przy L/R≤50 ms

24 V DC        obc. ind.      Imax=5 A

Minimalne obciążenie: 1 W / 1 VA przy Umin≥10 V

Maksymalny prąd znamionowy: 5 A

Prąd załączalny [16 ms]: 20 A

Trwałość łączeniowa: 105  łączeń przy max. mocy wyłączalnej

Materiał zestyków: AgCdO

Dane systemowe
Normy: VDE 0435 cz. 303; IEC 0801 cz. 1-4; VDE 0160;
                                                                      IEC 255-4, BS142; VDE 0871
Zakres temperatur
magazynowania i pracy: - 25 ºC do + 70 ºC
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Wytrzymałość klimatyczna klasa F

według DIN 40040 i DIN IEC 68 cz. 2-3: ponad 56 dni przy 40 ºC i wilgotności względnej 95 %

Próby wysokonapięciowe według
VDE 0435 cz. 303:
- próba napięciowa 2,5 kV (skuteczne) / 50 Hz; 1 min.

- próba napięciem udarowym 5 kV; 1,2 / 50 µs; 0,5 J

- próba wysoką częstotliwością 2,5 kV / 1 MHz

Odporność na zakłócenia od wyładowań
elektrostatycznych (ESD) według
IEC 0801 cz. 2: 8 kV

Odporność na zakłócenia od pól
elektromagnetycznych według
IEC 0801 cz. 3: 10 V / m

Odporność na szybkozmienne zakłócenia
przejściowe (burst) według
IEC 0801 cz. 4: 4 kV / 2,5 kHz; 15 ms

Sprawdzenie wpływu zakłóceń radiowych
według DIN 57871 i VDE 0871: wartość graniczna klasa A

Dokładność powtarzania: 1%

Dokładność nastawienia zwłoki czasowej: 0,5 % lub ±25 ms

Dokładność prądu: 2 % In

Dokładność czasu wyzwalania 3 % DEFT /7,5 % INV lub ±30 ms

Wpływ składowej aperiodycznej prądu ≤ 5 %

Wpływ temperatury: 0,02 % na K

Wpływ częstotliwości: 3 % na Hz w odniesieniu do wartości znamionowej

Obciążenia mechaniczne
Wstrząsy: klasa 1 zgodnie z DIN IEC 255-21-2

Drgania: klasa 1 zgodnie z DIN IEC 255-21-1

Stopień ochrony

Panel czołowy: IP40 przy zamkniętej osłonie przedniej

Waga: ok. 0,5 kg

Pozycja montażowa: dowolna

Materiał obudowy: samogasnący

Parametr Zakres nastawień Stopniowanie
I2s> 3-60% In Ciągłe
I2w> 3-25% In Ciągłe
DEFT / INV 0-30s / 0-300s / 100-300s / 100-3000s Ciągłe
tw 0-25 s / 0-250 s Ciągłe

Tabela 5.1: Zakres nastawień i stopniowanie

Zastrzeżone prawo do zmiany danych technicznych bez zawiadamiania !
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5.3     Charakterystyka wyzwalania

Rys. 5.2: Charakterystyka wyzwalania
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Lista nastawień  XS2
Projekt: __________________________________ SEGKom.-Nr: _____________

Grupa funkcyjna: =__________Miejsce: +_______ Kod przekaźnika: -__________

Funkcje przekaźnika: _______________________ Data: ____________________

Nastawienia parametrów

Funkcja Jednostka Nastawienie
fabryczne

Aktualne
nastawienie

I2s> Kolejność przeciwna -
wyłączenie

% In 0

I2w> Kolejność przeciwna -
ostrzeganie

% In 3

t DEFT/INV Opóźnienie wyłączenia s 0

Przełącznik DIP Funkcja Nastawienie
fabryczne

Aktualne
nastawienie

1 Przełączenie wyzwalania zależnego /
niezależnego
INV / DEFT  (I2s>)

DEFT

2
3 Mnożnik czasu dla charakterystyki DEFT

(I2S>)
x 1

4 Mnożnik czasu dla charakterystyki INV  (I2S>) x 10
5 Mnożnik czasu dla tW (I2W>) x 1
6 Częstotliwość znamionowa 50 Hz
7
8
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