multiMUZ-3
Sterownik pola
•
•
•
•
•
•
•

Jeden uniwersalny program zawierający w sobie wszystkie rodzaje
zabezpieczeń, automatyk i schematów synoptycznych do samodzielnej
parametryzacji funkcjonalnej
Wyświetlacz LCD o przekątnej 5.3” (sterowanie 5 łącznikami)
Budowa z dwóch modułów: panel operatorski i jednostka centralna
Nowoczesny interfejs graficzny
11 diód sygnalizacyjnych
Rejestracja 500 zdarzeń
Podwójny rejestrator zakłóceń: rejestrator kryterialny (wartość skuteczna) i rejestrator przebiegów

Komunikacja
•

•

5 portów komunikacyjnych:
• Ethernet (Modbus TCP),
• 2 x USB lub 1 USB,
• opcjonalnie dwa porty COM1, COM2 dla kart rozszerzeń do
komunikacji z komputerem lokalnym, systemem nadzoru stacji,
systemem dyspozytorskim: RS 485, OPTO, ETHERNET, CANBUS,
PROFIBUS.
Obsługiwane protokoły komunikacyjne:IEC 61870-5-103, IEC 850,
DNP3, ModBUS, CanBUS, ProfiBUS
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Zwarciowe z detekcją kierunku
3 x Przeciążeniowe niezależne z detekcją
kierunku
Przeciążeniowe zależne [charakterystyki IEC lub
charakterystyka aproksymowana w 6 punktach]
Ziemnozwarciowe nadprądowe zwłoczne
niezależne
Ziemnozwarciowe nadprądowe zwłoczne
z charakterstyką zależną
Ziemnozwarciowe kierunkowe
Admitancyjne
2 x Admitancyjne kierunkowe
nadnapięciowe dwustopniowe
[z wyborem działania od napięć fazowych lub
międzyprzewodowych]
podnapięciowe dwustopniowe
[z wyborem działania od napięć fazowych lub
międzyprzewodowych]
Nadnapięciowe składowej zerowej
Gazowo-przepływowe
Termiczne
(wej. dwustanowe lub wej. analogowe 4-20mA)
Asymetria obciążenia w oparciu o składową
lub różnicę prądów fazowych
Podprądowe
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Zabezpieczenie różnicowe silnika
Zabezpieczenie od zwarć wewnętrznych baterii kondensatorow
Podczęstotliwościowe
Nadczęstotliwościowe
Chwilowa zmiana częstotliwości df/dt
Kontrola 3 obwodów sterowniczych
Wydłużony rozruch
Ograniczenie ilości rozruchów
Technologiczne rozruchu silnika
Utyk wirnika
Skrócenie czasu zadziałania w przypadku
załączenia na zwarcie
Przeciążenie cieplne
Zabezpieczenie łukowe (współpracujące z czujnikami błysku)
Funkcja synchrocheck

multiMUZ-3
Uniwersalna patforma
Możliwość zastosowania jednego sterownika i jednego oprogramowania
w każdym rodzaju pola, tj. zasilającego, pomiaru, sprzęgła, itp.
Zastosowanie identycznej platformy sprzętowej i programowej umożliwia
zastąpienie każdego rodzaju sterownika multiMUZ-3 innym sterownikiem rezerwowym, co wydatnie zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji.

Zabezpieczenie łukowe
Sterowniki polowe multiMUZ-3 mogą być wyposażone w kartę czujników
błysku i zabezpieczenie łukowe. Zabezpieczenie to pozwala na wykrycie zwarć
łukowych w rozdzielnicy na podstawie pojawienia się bardzo jasnego światła
towarzyszącego zwarciu łukowemu. Zabezpieczenie łukowe pozwala na użycie
dodatkowego kryterium wykrywania zwarć łukowych oraz bardzo szybkie ich
wyłączenie (z czasem poniżej 10 ms).
Sterowniki polowe multiMUZ-3 z zabezpieczeniem łukowym pozwalają na
wzajemną komunikację poprzez magistralę CANBAS. Pozwala to na selektywne
zadziałanie zabezpieczeń łukowych, tzn. w przypadku wykrycia zwarcia w przedziale kablowym pola liniowego otwierany jest wyłącznik własny pola a przy
zwarciu w przedziale szyn zbiorczych wyłączniki sprzęgła i pola zasilającego.
Sterowniki polowe multiMUZ-3 z zabezpieczeniem łukowym mogą pracować z zachowaniem pełni funkcjonalności w rozdzielnicach z 1 lub 2 systemami
szyn zbiorczych, sekcjonowanymi systemami szyn zbiorczych oraz w rozdzielnicach o sekcjach szyn połączonych pierścieniowo.

Sterowanie
MultiMUZ-3 umożliwia sterowanie zdalne i lokalne 5 łącznikami co jest wizualizowane na ekranie synoptycznym. Sterownie odbywa się poprzez klawiaturę
membranową. Obwody sterownicze wyposażone są w standardowe blokady,
układy kontroli i funkcje analityczne tj.:
• blokadę zamykania wyłącznika przy niezazbrojonym napędzie,
• blokadę przed wielokrotnym zamykaniem wyłącznika na zwarcie,
• blokadę zamknięcia uziemnika przy obecności napięcia w polu przy
wykorzystaniu modułu EBU,
• blokady dla pozostałych łączników,
• kontrolę ciągłości obwodów: 2 wyłączających i 1 załączającego,
• funkcja analityka zużycia wyłącznika w oparciu o wprowadzoną
charakterystykę żywotności wyłącznika w odniesieniu do prądów
wyłączalnych, co pokazuje informację o ilości operacji łączeniowych
do końca żywotności aparatu,
• blokada od II-ej harmonicznej.

multiMUZ-3 synchrocheck
MultiMUZ-3 może być wykonany w wersji posiadającej dodatkowo automatykę
synchronicznego załączania tzw. synchrocheck. Automatyka ta pozwala na
realizację dodatkowej logiki zamykania wyłącznika w zależności od obecności
i stopnia synchronizacji napięcia na szynach i na odpływie. Synchronizacja tych
napięć ustalona jest na podstawie różnicy wartości napięcia, częstotliwości
i kątów fazowych napięć po obydwu stronach wyłącznika.
MultiMUZ-3 z automatyką synchrocheck posiada wszystkie funkcje, zabezpieczenia i automatyki jak w standardowym wykonaniu tego sterownika polowego.

Układy automatyki
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Automatyka PDZ
Automatyka SCO
Automatyka SPZ 3-krotna z kontrolą pozycji wyłącznika i możliwością
określenia rodzaju zabezpieczeń inicjujących pobudzenie SPZ-u
Automatyka LRW
Automatyka AZBK
Automatyka układu uziemiającego punkt zerowy sieci
Automatyka wymuszania składowej czynnej prądu zwarcia doziemnego AWSC
Układ współpracy z zabezpieczeniem szyn
Układ współpracy z automatyka LRW
Układ współpracy z automatyką SZR
Układ współpracy z automatyką AZBK
Układ współpracy z automatyką technologiczną
Inne w oparciu o logikę programowalną
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multiMUZ-3
multiMUZ-3 SZR

•
•

MultiMUZ-3 SZR jest cyfrowym sterownikiem polowym pełniącym funkcję
sterownika automatyki samoczynnego załączania rezerwy z zachowaniem
dodatkowych możliwości funkcjonalnych standardowej wersji sterownika
polowego. MultiMUZ-3 SZR pozwala na sterowanie łącznikami, prowadzenie
pomiarów w czasie rzeczywistym, rejestrację zdarzeń i zakłóceń, realizację
logiki blokad i użytkownika.
MutliMUZ-3 SZR pozwala na wybór typu realizowanej automatyki SZR (jawna i utajona), wybór jednego z 4 predefiniowanych schematów pola lub utworzenie własnego i konfigurację szczegółowych parametrów automatyki SZR.
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Logika programowalna
Sterownik polowy multiMUZ-3 umożliwia użytkownikowi tworzenie własnej
logiki programowalnej w oparciu o wewnętrzny sterownik PLC. Dokładna liczba
wejść i wyjść zależna jest od ilości zainstalowanych kart. Korzystając z oprogramowania użytkownik może zaprojektować własną logikę wykorzystując
następujące elementy i sygnały:
• wejścia pomiarowe, dwustanowe, analogowe, wyjścia przekaźnikowe,
diody sygnalizacyjne,
• operatory logiczne AND, NAND, OR, NOR, XOR, NOT, itp.
• wyzwalacze pomiarowe [działanie od ustawionego progu pomiarowego w urządzeniu],
• człony czasowe TIMER,
• pobudzenia wejść dwustanowych zespołu,
• pobudzenia wyjść zespołu,
• pobudzenia zabezpieczeń i automatyk,
• zadziałania zabezpieczeń i automatyk.

Rejestracja zdarzeń
Sterowniki polowe multiMUZ-3 zapamiętują w rejestrze kołowym 500 zdarzeń. Jako zdarzenia traktowane są wszelkie zadziałania i pobudzenia funkcji
zabezpieczeniowych, wprowadzenie hasła administratora, wykonanie operacji sterowniczych, wraz z cechą czasu o rozdzielczości 1ms. W rejestratorze
kołowym najstarsze zdarzenie zastępowane jest najnowszym. Administrator
ma możliwość skasowania zawartości rejestratora. Zawartość rejestratora
może być odczytywana poprzez wyświetlacz LCD na panelu przednim
sterownika, komputer lokalny (laptop), port USB lub Bluetooth lub poprzez
system SCADA.

Rejestracja zakłóceń
Rejestrator zakłóceń rejestruje z częstotliwością próbkowania 1,6 kHz wartości
skuteczne prądów fazowych, składowej zerowej prądu, napięcia, składowej
zerowej napięcia, pobudzeń i zadziałań zabezpieczeń oraz wejść i wyjść
dwustanowych.

Całkowity czas rejestracji: 20s
Konfigurowalna ilość rejestratorów 1 - 10

Wyzwolenie rejestratora:
• pobudzenie wybranych zabezpieczeń,
• zamknięcie wyłącznika,
• z logiki użytkownika, można go wtedy wyzwolić dowolną kombinacją
stanów wejść, wyjść, pobudzeń czy zadziałań zabezpieczeń.

Rejestrator kryterialny
Rejestrator kryterialny rejestruje co 20ms wartości skuteczne prądów
fazowych, składowej zerowej prądu, napięcia, składowej zerowej napięcia,
pobudzeń i zadziałań zabezpieczeń oraz wejść i wyjść dwustanowych.
• Całkowity czas rejestracji: 120s
• Konfigurowalna ilość rejestratorów 1 - 20
Wyzwolenie rejestratora:
• wzrost prądu fazowego powyżej wartości nastawionej,
• wzrost prądu I0 powyżej wartości nastawionej,
• wzrost napięcia U0 powyżej wartości nastawionej,
• spadek napięcia fazowego poniżej wartości nastwionej,
• z logiki użytkownika, można go wtedy wyzwolić dowolną kombinacją stanów wejść, wyjść, pobudzeń czy zadziałań zabezpieczeń.

multiMUZ-3 SLIM
Zabezpieczenie multiMUZ-3 z panelem w wersji slim pozwala na modernizację
rozdzielnic z zabezpieczeniami multiMUZ i multiMUZ-2 bez konieczności
zmiany otworu montażowego płyty czołowej rozdzielnicy. Panel multiMUZ-3
posiada takie same wymiary jak urządzenia zabezpieczeniowe poprzednich generacji multiMUZ. Jednostka centralna może zostać umieszczona w dogodnym
miejscu w rozdzielnicy i komunikować się z panelem poprzez złącze Ethernet.

multiMUZ-3

JM-TRONIC Sp. z o.o.
ul. Wapienna 43/45
04-691 Warszawa

zabezpieczenia@jmtronik.pl

Papier oszczędzamy z natury

+48 22 516 66 55

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej
www.jmtronik.pl

Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego. Prezentowane wykonania są przykładowe i istnieje możliwość modyfikacji funkcjonalności urządzenia.
Szczegółowe parametry urządzeń zawiera instrukcja z opisem technicznym.
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