
USP-x01-PZ
urządzenia diagnostyczne 

do nadzoru podobciążeniowych 
przełączników zaczepów 

Wszystkie typy transformatorów energetycznych, wyposażonych w podob-
ciążeniowy przełącznik zaczepów (PPZ) z napędem elektrycznym dowolnego 
producenta. Nasze urządzenia diagnostyczne są instalowane w szafkach 
napędów PPZ lub w szafach transformatorów:

autonomicznie bez systemu nadrzędnego
w ramach systemu eksperckiego, nadzorującego cały transformator

Algorytmy monitoringu i zaawansowanej diagnostyki przełącznika zaczepów 
uwzględniają następujące sygnały dwustanowe i pomiary:

poprzedzający i aktualny numer zaczepu
przebieg mocy czynnej napędu w trakcie zmiany zaczepu
stan wyłącznika zasilającego silnik oraz wyłącznika sterowania
zadziałanie przekaźnika asymetrii faz na zasilaniu
osiągnięcie skrajnych pozycji - stan łącznika krzywkowego
sygnał o ruchu przełącznika  w trakcie zmiany pozycji zaczepowej
stan przekaźnika przepływowego i zaworu przeciwwybuchowego
poziom oleju w konserwatorze
temperatura otoczenia oraz wnętrza konserwatora
opcjonalny sygnał z czujnika obrotu na wale napędu

Urządzenie mierzy moc czynną, pobieraną przez napęd PPZ w trakcie zmiany 
pozycji zaczepowej. Następnie wykonuje analizę bazującą na porównaniu 
zarejestrowanego przebiegu mocy napędu z przebiegami wzorcowymi, 
tzw. „finger print”. Uwzględnione są także sygnały dwustanowe. Jeśli różnica 
pomiędzy przebiegami przekracza ustalone progi, to generowane jest 
zdarzenie do systemu nadrzędnego. Sygnalizowane są także pr zekroczenia 
dopuszczalnego czasu trwania przełączenia oraz nieprawidłowości 
w sekwencji sygnałów dwustanowych.
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Wcześniejsze zarejestrowanie i analiza pojawiających się nieprawi-
dłowości w obrębie PPZ chroni system energetyczny pr zed rozległą 
awarią o nieprzewidywalnych skutkach i kosztach!

Opracowaliśmy specjalistyczne urządzenia skutecznie monitorujące 
„on-line” pracę przełącznika zaczepów oraz rejestrujące i anali-
zujące zaburzenia w jego działaniu.



 

Praca autonomiczna
W pamięci urządzenia jest rejestrowany bieżący pr zebieg mocy pobieranej 
przez silnik napędu w trakcie przełączenia oraz czas przełączenia. Układ 
pamięta kolejnych kilkadziesiąt zarejestrowanych przełączeń.

Zarejestrowane przebiegi, wraz ze stanami sygnałów binarnych są retran-
smitowane do specjalistycznego oprogramowania READIAG. Retransmisja 
przebiega w standardowym formacie COMTRADE.

Monitoring transformatora
Przebiegi i sygnały z modułu diagnostycznego wraz z innymi sygnałami binarnymi oraz danymi o liczbie przełączeń i skumulowanych 
prądach przełączeń na poszczególnych zaczepach są powiązane w złożone reguły wnioskowania w systemie eksperckim,
np. Syndis ES. W oparciu o bazę wiedzy, na podstawie zaistniałych przesłanek system formułuje informacje, ostrzeżenia i alarmy. Są one 
skojarzone z podpowiedziami i wyjaśnieniami dla  służb eksploatacyjnych i dyspozytorskich. Te informacje trafiają do systemu SSiN oraz 
do centrów nadzoru eksploatacji (CNE) i do centrów nadzoru ruchu (RCN).

Dane techniczne

Zarejestrowane przebiegi mocy pobieranej przez napęd

Uszkodzony PPZ

Rozwijające się uszkodzenie

Sprawny PPZ

Sterownik jest przystosowany do pracy w bardzo trudnych warunkach środowiskowych. 
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Rys. Schamat aplikacji USP-x01-PZ

CNE

RCN

SSiN

Parametr

wyjścia sygnalizacyjne

USP-001-PZ

5 wyjść 0,2A / 220V DC

montaż

transmisja szeregowa

natablicowy

3x RS-485, 1x RS-232, światłowód

ekran LCD

łącze sieciowe

wbudowany

brak

pomiary prądu

modem

pomiary napięć

zasilanie

4 wejścia 0-1A AC

brak

4 wejścia 0-230V AC

230/220V AC/DC lub 24V DC

wejścia dwustanowe

pobór mocy

8 wejść 24V lub 220V

6VA

USP-101-PZ

5 wyjść 0,2A / 220V DC

szyna DIN 35mm

2x RS-485, światłowód

zewnętrzny

Ethernet FO 100MB

3 wejścia 0-1A AC

GSM/GPRS/EDGE

5 wejść 0-230V AC

230/220V AC/DC lub 24V DC

16 wejść 24V lub 220V

6VA
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