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1. PRZEZNACZENIE, ZAKRES ZASTOSOWANIA 

 

 

 
 

Napowietrzny samoczynny wyłącznik 
próżniowy KTR27, należący do serii reklozerów 
KTR *, jest urządzeniem przeznaczonym do pracy 
w trójfazowych sieciach rozdzielczych o napięciu 
znamionowym do 27 kV. Może być elementem 
linii napowietrznej lub stacji elektroenergetycznej. 

Sterowanie pracą reklozera zapewnia zespół 
sterowniczy RC, który integruje w sobie funkcje: 
automatyki zabezpieczeniowej, układu po-
miarowego, układu rejestracji zdarzeń oraz 
komunikacji. 

Dzięki posiadanym funkcjom, reklozer może 
pracować jako samodzielne zabezpieczenie, lub 
współpracować z innymi urządzeniami 
stosowanymi w sieciach SN, jako element 
kompleksowej automatyki zabezpieczeniowej. 

Reklozery próżniowe serii KTR to generacja wyłączników łącząca w sobie najnowsze osiągnięcia 
w dziedzinie cyfrowej automatyki zabezpieczeniowej oraz techniki łączeniowej. 

W sieci rozdzielczej SN reklozer serii KTR może być stosowany w charakterze: 

• wyłącznika próżniowego samoczynnie wydzielającego uszkodzony fragment sieci 
lub uszkodzone odgałęzienie sieci; 

• wyłącznika próżniowego wykorzystywanego do lokalnej i zdalnej rekonfiguracji sieci; 

• punktu pomiaru parametrów elektrycznych sieci; 

• układu automatyki zabezpieczeniowej dla sieci lub jej fragmentów; 

• układu przywracającego zasilanie na nieuszkodzonych odcinkach sieci, dzięki automatyce 
samoczynnego ponownego załączenia i samoczynnego załączania zasilania rezerwowego; 

• układu rejestracji zdarzeń i przebiegu zakłóceń w sieci. 

Cechami wyróżniającymi reklozer serii KTR są: 
• wysoka wytrzymałość mechaniczna i zdolność łączeniowa; 
• trzykrotny szybki SPZ (O–0,1s–ZO–1s–ZO–1s–ZO); 
• możliwość współpracy z systemami nadrzędnymi SCADA; 
• wbudowane układy pomiarowe; 
• odporność na oddziaływania elektromagnetyczne; 
• autodiagnostyka; 
• łatwy montaż, prosta obsługa;  
• wygodna eksploatacja – nie są wymagane remonty bieżące, okresowe i kapitalne. 

Reklozer KTR27 
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Reklozer serii KTR może być instalowany w następujących punktach sieci SN: 

1. W stacji elektroenergetycznej, jako punkt 
zasilania linii promieniowej. 

2. W torze linii promieniowej, jako punkt 
sekcjonowania sieci. 

3. W odgałęzieniu sieci. 

4. W punkcie podziału sieci pierścieniowej 
lub dwustronnie zasilanej, realizując funkcję 
samoczynnego zasilania rezerwowego. 

 
  

Zastosowanie reklozerów KTR zapewnia: 

• zwiększenie niezawodności zasilania odbiorców; 

• skrócenie czasu trwania wyłączeń linii elektroenergetycznych; 

• skrócenie czasu lokalizacji awarii; 

• poprawę poziomu zabezpieczenia sieci; 

• zmniejszenie kosztów związanych z obsługą sieci; 

• wyższy poziom techniczny eksploatowanej sieci; 

• wprowadzenie nowoczesnych metod automatyzacji i sterowania w sieciach rozdzielczych. 

Rozwiązania techniczne zastosowane w reklozerach serii KTR chronione są rosyjskimi i międzynarodo-
wymi patentami RU2020631 i RCT/RU 9810209.  

Reklozery spełniają wymagania norm: GOST 687, IEC 60694, ANSI/IEEE C37.60. 

Reklozer próżniowy KTR jest urządzeniem przystosowanym do montażu napowietrznego w warunkach 
klimatu umiarkowanego, przy temperaturze otoczenia od -40 °C do +55 °C. Dopuszczalne jest powstawanie 
oblodzenia o grubości do 20 mm. Parametry techniczne odnoszą się do warunków panujących na 
wysokościach do 1000 m nad poziomem morza. 
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2. BUDOWA, DANE TECHNICZNE 

Napowietrzny samoczynny wyłącznik próżniowy KTR składa się z zespołu łączeniowego OSM, zespołu 
sterowniczego RC i przewodu sterowniczego CC. Schemat ideowy przykładowego podłączenia 
urządzenia do linii elektroenergetycznej przedstawiono poniżej. 

 

 

 

OSM - Zespół łączeniowy: 
1. Przekładnik napięciowy 
2. Przekładnik prądowy 
3. Przekładnik prądowy dla składowej 

zerowej 
4. Układ pomiarowy - przekładnik 

kombinowany prądowo-napięciowy 
5. Wyłącznik próżniowy ISM 

CC - Przewód sterowniczy 

RC - Zespół sterowniczy: 
6. Moduł sterowania DRV 
7. Moduł przetwarzania MPM 
8. Zasilacz bezprzerwowy PSM 
9. Ogranicznik przepięć 

10. Transformator SN/nn 
11. Linia napowietrzna SN 

W celu zabezpieczenia reklozera KTR przed przepięciami atmosferycznymi zaleca się stosowanie 
ograniczników przepięć. Na życzenie zamawiającego wraz z urządzeniem dostarczane są jeden lub dwa 
komplety ograniczników, przy czym komplet stanowią trzy ograniczniki.  

Jako źródło napięcia zasilania reklozera proponowane są jeden lub opcjonalnie dwa napowietrzne, 
jednofazowe, izolowane dwubiegunowo, żywiczne transformatory SN/nn o mocy nie mniejszej niż 400 VA  
i napięciu wtórnym 100, 127 lub 220 (230) V.  

 

2.1. Zespół łączeniowy OSM 

 

 

2.1.1. Charakterystyka ogólna 

Zespół łączeniowy OSM złożony jest z następu-
jących elementów: 

• wyłącznika próżniowego ISM umieszczonego 
wewnątrz obudowy wykonanej ze stopu 
aluminium; 

• wysokonapięciowych izolatorów przepustowych; 

• układu pomiarowego wbudowanego wewnątrz 
izolatorów. 

Gabaryty zespołu łączeniowego oraz rozstaw 
i   wymiary otworów montażowych przedstawiono 
w załączniku 1. 

 

Zespół łączeniowy OSM 

Schemat podłączenia reklozera KTR 
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2.1.2. Parametry techniczne 

Tabela 1. Parametry techniczne zespołu łączeniowego OSM/TEL-27-12.5/630-205 

Oznaczenie parametru Wartość 

Napięcie znamionowe 27 kV 

Prąd znamionowy ciągły 630 A 

Napięcie probiercze 1 min wytrzymywane o częstotliwości sieciowej – próba 
na sucho 

60 kV 

Napięcie  probiercze 1 min wytrzymywane o częstotliwości sieciowej – próba 
na mokro 

50 kV 

Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane 125 kV 

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy  12,5 kA 

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 31,5 kA 

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 4 s 12,5 kA 

Trwałość mechaniczna > 30000 cykli ZO2) 

Trwałość łączeniowa przy prądzie znamionowym > 30000 cykli ZO2) 

Trwałość łączeniowa przy prądzie znamionowym wyłączalnym zwarciowym  200 wyłączeń /patrz wykres/ 

Czas własny załączania1)  < 60 ms 

Czas własny wyłączania1) < 30 ms 

Pełny czas wyłączania1) < 40 ms 

Standardowy szereg przedstawieniowy O–0,1s–ZO–1s–ZO–1s–ZO2) 

Zakres temperatur otoczenia -40 °С  do +55 °С   

Stopień ochrony obudowy IP 65 

Wysokość instalowania nad poziomem morza (wysokość odniesienia) < 1000 m 

Masa 67 kg 

Trwałość użytkowa bez remontów 25 lat 

_______________ 
1)  uwzględnia czas działania zespołu sterowniczego 
2)  „Z” – przestawienie zestyków w stan zamknięcia, „O” – przestawienie zestyków w stan otwarcia,      

Na wykresie poniżej przedstawiona została trwałość łączeniowa zespołu łączeniowego OSM27 dla prądów 
wyłączalnych innych niż wymienione w tabeli 1. 
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2.1.3. Budowa 

Widok zewnętrzny i położenie podstawowych elementów zespołu łączeniowego przedstawiono na 
rysunkach poniżej. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok z góry Widok od dołu 

Widok w przekroju 
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� Wyłącznik próżniowy ISM 
Wyłącznik próżniowy charakteryzuje się zwartą 

budową. Dzięki zastosowaniu litej, wykonanej 
z    twardego tworzywa izolacji poszczególnych 
biegunów i styków, uzyskano znaczne zmniejszenie 
odległości pomiędzy biegunami. 

 

 

� Obudowa  
Obudowa zespołu łączeniowego wykonana jest 

z  wytrzymałego, odpornego na korozję stopu alumi-
niowego, pokrytego warstwą farby proszkowej. Obu-
dowa składa się z dwóch części: górnej – pokrywy 
i dolnej – podstawy. Dzięki zastosowaniu specjalnej 
uszczelki silikonowej obudowa charakteryzuje się 
stopniem ochrony IP 65. 

Na obudowie są umieszczone gwintowane tuleje, 
umożliwiające zamontowanie zespołu łączeniowego 
na słupie napowietrznej linii elektroenergetycznej, 
a także zacisk uziemiający obudowy – specjalnie 
oznaczona tuleja ze śrubą. 

Od dołu na podstawie obudowy umieszczony jest 
filtr odwadniający z wkładką ceramiczną, umożliwia-
jący usunięcie kondensatu pary wodnej powstającego 
przy znacznych zmianach temperatury otoczenia. Filtr 
umożliwia swobodne wydostawanie się wody na 
zewnątrz, natomiast uniemożliwia dostanie się pyłu  
i brudu z zewnątrz do wnętrza zespołu łączeniowego 
reklozera. 

 

 

 
Styki przyłączeniowe 

 
 

� Styki przyłączeniowe 
Styki przyłączeniowe - sworznie izolatorów 

przepustowych - umożliwiają podłączenie zespołu 
łączeniowego do napowietrznej linii elektro-
energetycznej zaciskami śrubowymi. We wnętrzu 
izolatorów przepustowych znajdują się przekładniki 
kombinowane (prądowo - napięciowe). 
Styki oznaczone za pomocą naklejek są opisane 
literami: X1, X2, X3 – strona zasilania i  X4, X5, X6 – 
strona odbiorów. 

Wyłącznik próżniowy 

Obudowa 

Zacisk uziemiający                   Filtr 
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� Przekładnik kombinowany 
Przekładnik kombinowany tworzą odpowiednio: 

przekładnik prądowy do pomiaru prądów fazowych lub 
składowej zerowej prądu oraz przekładnik napięciowy do 
pomiaru napięć fazowych. Przekładnik prądowy (cewka 
Rogowskiego) jest przekładnikiem prądu w postaci 
transformatora bezrdzeniowego. Obwód pierwotny 
transformatora stanowi tor prądowy linii, a uzwojenie 
wtórne jest toroidem o znacznej ilości zwojów, 
nawiniętym na karkasie z  rdzeniem powietrznym, 
obejmującym tor prądowy. Napięcie indukowane  
w wielozwojowym uzwojeniu wtórnym jest 
proporcjonalne do pochodnej prądu. 

Cewka Rogowskiego charakteryzuje się dużą 
dokładnością i szerokim zakresem pomiarowym. 

Przekładnik napięciowy jest dzielnikiem pojemnościo-
wym, którego sygnałem wyjściowym jest napięcie 
proporcjonalne do napięcia pierwotnego sieci. 

Łącznie zespół łączeniowy zawiera 6 przekładników 
napięciowych, po jednym w każdej fazie po obu stronach 
zespołu, 3 przekładniki prądów fazowych (od strony X1 - 
X3) i  3  przekładniki składowej zerowej prądu (od strony 
X4 - X6).  

 

� Cięgno otwierania ręcznego 
Cięgno przeznaczone jest do ręcznego przestawiania 

wyłącznika próżniowego w stan otwarcia. Ręczne 
otwarcie wyłącznika powoduje zablokowanie 
(mechaniczne i elektryczne) reklozera w stanie otwarcia. 

� Wskaźnik stanu wyłącznika 
Zespół łączeniowy wyposażony jest we wskaźnik 

stanu wyłącznika próżniowego. Wskaźnik połączony jest 
trwale z wałem mechanizmu napędowego. 

„I”  – oznacza wyłącznik w stanie zamknięcia 
„O”  – oznacza wyłącznik w stanie otwarcia. 

� Osłona złącza 
Gniazdo wtyku przewodu sterowniczego zamontowane 

jest na osłonie złącza obwodów pomocniczych. Osłona 
zabezpiecza miejsce połączenia przewodów z   gniazdem 
przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przekładnik kombinowany 

Przekładnik napięciowy (z lewej)  
i prądowy (z prawej) 

Cięgno otwierania ręcznego 

Wskaźnik stanu wyłącznika 

Osłona złącza 
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2.1.4. Zasada działania 

Zespół łączeniowy OSM reklozera serii KTR 
przeznaczony jest do załączania, przewodzenia 
i wyłączania prądów w sieciach SN, w warunkach 
normalnych i awaryjnych. Operacje łączeniowe 
mogą odbywać się w trybie operacyjnym lub 
w cyklu automatyki SPZ. Głównym elementem 
zespołu OSM jest wyłącznik próżniowy ISM 
w obudowie poliwęglanowej, zamknięty wewnątrz 
osłony wykonanej ze stopu aluminium. Konstrukcja 
zapewnia maksymalną trwałość i pewność 
działania przy jednoczesnym zachowaniu wyso-
kiego poziomu izolacji wyłącznika.  

We wszystkich sześciu izolatorach 
przepustowych znajdują się przekładniki prądowe 
i napięciowe (9).  

W wyłączniku OSM zastosowano napęd 
elektromagnesowy czwartej generacji opracowany 
przez Tavrida Electric Ltd. W napędzie 
elektromagnesowym do przestawienia wyłącznika 
w stan zamknięcia i otwarcia wykorzystuje się 
energię zgromadzoną w kondensatorach zespołu 
sterowniczego. 

 

Każdy biegun wyłącznika posiada indywidu-
alny napęd (6). Poszczególne napędy sprzężone 
są  elektrycznie i mechanicznie, co gwarantuje 
prawidłowe, jednoczesne ich działanie. Napęd 
w położeniu skrajnym - wyłącznik zamknięty - 
jest utrzymywany za pomocą zatrzasku magne-
tycznego. 

Obwody główne reklozera mogą być rozłączne 
ręcznie przy pomocy cięgna mechanicznego, 
umieszczonego w podstawie obudowy. 

Pozycja wyłącznika sygnalizowana jest za 
pomocą wskaźnika: „O” – otwarty lub 
„I” - zamknięty,  widocznego w podstawie 
obudowy.  

Stan wyłącznika jest również odzwierciedlany 
przez układy elektroniki zespołu sterowniczego,  
współpracujące z  zestykami pomocniczymi 
wyłącznika. 

Do podstawy obudowy przymocowana jest 
tabliczka znamionowa oraz zacisk uziemiający. 

Poniżej przedstawiono przekrój zespołu 
łączeniowego OSM, wraz z najważniejszymi 
elementami składowymi. 
 

 

 

1. Styki przyłączeniowe – sworznie izolatorów 
przepustowych 

2. Osłona silikonowa izolatora przepustowego 

3. Komora próżniowa 

4. Obudowa poliwęglanowa  

5. Osłona aluminiowa 

6. Napęd elektromagnesowy 
z zatrzaskiem magnetycznym 

7. Izolator prowadzący  

8. Sprężyna wyłączająca 

9. Przekładniki napięciowe i prądowe 

10. Zestyki pomocnicze 

Zespół łączeniowy OSM – widok w przekroju 
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2.2. Zespół sterowniczy RC 

2.2.1. Informacje ogólne 

Zespół sterowniczy RC pełni następujące podstawowe funkcje: 
• sterowania zespołem łączeniowym OSM; 

• automatyki zabezpieczeniowej linii elektroenergetycznej; 

• sygnalizacji i pomiarów; 

• zbierania i przetwarzania informacji o parametrach sieci i występujących zdarzeniach. 
 

 

 

Zespół sterowniczy zbudowany jest z następują-
cych elementów: 

• modułu przetwarzania MPM; 

• modułu sterowania DRV; 

• zasilacza bezprzerwowego PSM; 

• akumulatora; 

• modułu wejść/wyjść dwustanowych I/O. 

 Gabaryty zespołu sterowniczego oraz wymiary 
i  rozstaw otworów montażowych przedstawiono 
w załączniku 2. 

 

 
 

2.2.2. Parametry techniczne 

Tabela 2. Parametry techniczne zespołu sterowniczego RC 

Oznaczenie parametru Wartość 

Napięcie znamionowe zasilania ze źródła prądu przemiennego 100/127/220 V AC 

Napięcie znamionowe zasilania układów wewnętrznych 12 V 

Standardowy szereg przedstawieniowy O–0,1s–ZO-1s–ZO–1s–ZO 

Stopień ochrony obudowy IP 65 

Zakres temperatur otoczenia -40 °С do +55 °С 

Wilgotność względna < 100 % 

Wysokość instalowania nad poziomem morza (wysokość odniesienia) < 1000 m 

Czas pracy przy zasilaniu autonomicznym (przy braku zasilania ze źródeł 
zewnętrznych) 1)  

- przy  20 °С 48 h 

- przy -40 °С 12 h 

Masa 2) 35 kg 

1) bez uwzględniania obciążenia zewnętrznego 
2) bez uwzględniania akumulatora i modułów wejść/wyjść dwustanowych 

 

 

 

Zespół sterowniczy RC 
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2.2.3. Budowa, elementy zespołu sterowniczego RC 

Wygląd zewnętrzny i położenie głównych elementów wchodzących w skład zespołu sterowniczego 
przedstawione są na rysunkach poniżej. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Zespół sterowniczy RC – wygląd zewnętrzny 

Zespół sterowniczy RC – wygląd wewnętrzny 
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� Obudowa  
Obudowa zespołu sterowniczego RC wykonana jest 

ze stali ocynkowanej pokrytej warstwą farby 
proszkowej. W celu zabezpieczenia wnętrza przed 
dostępem osób niepowołanych na drzwiach zewnętrz-
nych umieszczono uchwyty z otworami o średnicy 
12 mm, przeznaczone do założenia kłódki.  

Do obudowy przymocowane są gniazda złącz 
umożliwiające podłączenie przewodu sterowniczego 
oraz przewodu zasilania zewnętrznego. W dolnej 
części obudowy znajdują się ponadto dwa przepusty 
o regulowanej średnicy od 6 do 12 mm, służące do 
wprowadzenia przewodów sygnałowych układu 
wejść/wyjść dwustanowych (I/O) oraz systemów 
SCADA. Do usuwania kondensatu pary wodnej z szafy 
zastosowano w obudowie filtr odwadniający analo-
giczny do przedstawionego wcześniej na str. 8.  

W obudowie można umieścić ponadto urządzenia 
łączności (radiotelefon, modem) oraz układy 
telemechaniki. Do tego celu wewnątrz obudowy 
przewidziano specjalną płytę. Gabaryty dodatkowych 
urządzeń nie powinny być większe niż 
265 x 190 x 67 mm.  

Na tylnej ścianie zespołu znajdują się wsporniki 
montażowe umożliwiające zamocowanie zespołu na 
słupach napowietrznych linii elektroenergetycznych. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obudowa zespołu sterowniczego RC 

Podłączenie przewodów: 
sterowniczego i zasilającego 

Przepust do wprowadzenia przewodów 
komunikacji 

Miejsce zamontowania osprzętu pomocniczego Wsporniki montażowe 

 



 
 

 

K T R   O p is  te c hn icz ny   1 2 0 5  16 

  16 
 

 

 

 

� Moduł przetwarzania MPM 
Moduł przetwarzania MPM umieszczony jest na 

drzwiach wewnętrznych zespołu sterowniczego 
i zawiera układ mikroprocesorowy przeznaczony do 
realizacji funkcji: automatyki zabezpieczeniowej, 
pomiarów, rejestracji oraz sygnalizacji. Ponadto 
moduł przetwarzania steruje pozostałymi modułami 
zespołu oraz pełni funkcje interfejsu użytkownika.  
Na płycie czołowej modułu, na stronie zewnętrznej 
drzwi, znajduje się konsola operatora wyposażona 
w  wyświetlacz ciekłokrystaliczny, klawiaturę oraz 
złącze RS 232 do podłączenia komputera PC. 

 
� Moduł sterowania DRV 

Układ przeznaczony jest do sterowania pracą zespołu łączeniowego OSM. 

Tabela 3. Parametry techniczne modułu sterowania DRV 

Oznaczenie parametru Wartość 

Napięcie znamionowe zasilania  12 V DC 

Maksymalny pobór mocy:  
- ciągły 5 W 
- w okresie 60 s po cyklu SPZ 42 W 

Okres rozruchu po pierwszym włączeniu zasilania 90 s 

Standardowy szereg przedstawieniowy O–0,1s–ZO–1s–ZO–1s–ZO 

 
� Zasilacz PSM 

Zasilacz bezprzerwowy PSM zapewnia zasilanie wszystkich wewnętrznych układów oraz dodatkowych 
urządzeń zewnętrznych napięciem 12 V DC. Zasilacz umożliwia zasilanie zespołu z jednego lub dwóch ze-
wnętrznych źródeł napięcia przemiennego.  

Przy braku zasilania zewnętrznego zespół sterowniczy RC jest zasilany z wbudowanego akumulatora. 
Zasilacz zapewnia optymalne warunki doładowania akumulatora w zależności od temperatury otoczenia.  
W tym celu na jednym z zacisków akumulatora zamontowany jest czujnik temperatury. 

Tabela 4. Parametry techniczne zasilacza PSM 

Oznaczenie parametru Wartość parametru 

Napięcie znamionowe zasilania zewnętrznego 100/127/2201) V AC 

Częstotliwość znamionowa 45 – 65 Hz 

Napięcie znamionowe wyjściowe 12 V DC 

Moc znamionowa ciągła 15 W 

Moc znamionowa chwilowa 30 W 

Maksymalna wartość prądu obciążenia zewnętrznego2) 4 A 

1) wybór napięcia odbywa się poprzez ustawienie specjalnych zworek na złączu modułu, jak pokazano na rysunku. 
2) odbiornikiem zewnętrznym może być modem, radiotelefon lub inne dowolne urządzenie transmisji danych, 

odpowiadające wymogom zespołu sterowniczego. 

Moduł przetwarzania MPM 
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� Akumulator 

W reklozerach serii KTR zastosowany jest 
hermetyczny, kwasowo - ołowiowy akumulator. 
Jego  przeznaczeniem jest zasilanie obwodów 
wewnętrznych zespołu sterowniczego w przypadku 
braku zasilania z zewnętrznych źródeł napięcia 
przemiennego. 

 

Tabela 5. Parametry techniczne akumulatora 

Oznaczenie parametru Wartość parametru 

Napięcie znamionowe 12 V DC 

Pojemność znamionowa 26 Ah 

Zakres temperatur otoczenia -40 °С do +50 °С 

Trwałość użytkowa 10 lat 

 
� Moduł wejść/wyjść dwustanowych I/O 

Zespół sterowniczy reklozera KTR może być wyposażony w jeden lub dwa moduły wejść/wyjść 
(sygnałów) dwustanowych I/O o napięciu 12/60 V DC (IOM/TEL-12/60) lub 100/250 V DC (IOM/TEL-
100/250). Moduły I/O pośredniczą w przekazywaniu sygnałów logicznych pomiędzy zespołem sterowniczym 
a otoczeniem (układami sterowania i sygnalizacji).  

Programowanie wejść i wyjść przeprowadza się przy pomocy konsoli operatora lub programu TELUS. 

Wybór wartości zewnętrznego napięcia zasilania 

Akumulator 
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Tabela 6. Parametry techniczne modułów I/O 

Oznaczenie parametru Wartość parametru 

Napięcie znamionowe zasilania 12 V DC 

Maksymalny pobór mocy 1 W 

Wejścia dwustanowe 

Zakres napięć sterowania:  

- dla IOM/TEL-12/60 12/24/30/48/60 V DC 

- dla IOM/TEL-100/250 110/125/220 V DC 

Minimalna wartość napięcia traktowanego jako sygnał:  

- dla IOM/TEL-12/60 7 V DC 

- dla IOM/TEL-100/250 100 V DC 

Maksymalna wartość napięcia traktowanego jako zerowe (stan niski):  

- dla IOM/TEL-12/60 3 V DC 

- dla IOM/TEL-100/250 30 V DC 

Długotrwałe dopuszczalne napięcie  

- dla IOM/TEL-12/60 75 V DC 

- dla IOM/TEL-100/250 275 V DC 

Impedancja wejściowa:  

- dla IOM/TEL-12/60 3 kΩ 

- dla IOM/TEL-100/250 125 kΩ 

Czas rozpoznawania sygnału /czas reakcji 20/12-19 ms 

Czas powrotu 20 ms 

Styki przekaźników wyjściowych 

Napięcie znamionowe łączeniowe - dla prądu zmiennego 6 – 230 V AC 

Napięcie znamionowe łączeniowe - dla prądu stałego 4,5 – 125 V DC 

Prąd znamionowy ciągły 16 A 

Zdolność łączeniowa:  

- dopuszczalna moc obciążenia dla prądu stałego przy t = 1 ms 30 W 

- dopuszczalna moc obciążenia dla prądu zmiennego przy cos φ = 0,3 50 VA 

- minimalna moc obciążenia dla prądu stałego 300 mW 

- minimalna moc obciążenia dla prądu zmiennego 300 mVA 

 
 

 

 

2.3. Przewód sterowniczy CC 
Przewód sterowniczy CC przeznaczony jest do  

połączenia zespołu sterowniczego z zespołem 
łączeniowym. Wewnątrz osłony typu peszel znajdują 
się przewody doprowadzające sygnały 
z   przekładników pomiarowych (napięciowych 
i   prądowych) do zespołu sterowniczego oraz prze-
wody sygnałowe sterujące działaniem zespołu 
łączeniowego. Przewód z obydwu stron zakończony 
jest wtyczkami. 

Przewód sterowniczy 
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3. MOŻLIWOŚCI FUNKCJONALNE 

3.1. Automatyka zabezpieczeniowa 
 

 

3.1.1. Charakterystyka ogólna 

W pamięci zespołu sterowniczego RC mogą być 
przechowywane cztery niezależne grupy nastaw 
automatyki zabezpieczeniowej. Każda grupa jest 
zbiorem parametrów dla wszystkich rodzajów 
zabezpieczeń i automatyki, zaprogramowanych 
w module przetwarzania. 

W każdej grupie nastaw mogą być niezależnie 
zaprogramowane następujące układy zabezpieczeń 
i automatyki: 

• zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe; 

• czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
kierunkowe; 

• zabezpieczenie podnapięciowe; 

• automatyka samoczynnego ponownego 
załączania SPZ; 

• automatyka samoczynnego załączania rezerwy 
SZR; 

• automatyka samoczynnego częstotliwościowego 
odciążania SCO. 

Ponadto struktura reklozera serii KTR pozwala na: 
• odstrojenie zabezpieczenia nadprądowego od udarów prądów magnesowania 

uzwojeń transformatorów oraz prądów rozruchowych silników; 
• odstrojenie zabezpieczenia nadprądowego od prądu obciążenia przy załączaniu na „zimne obciążenie”; 
• ustawienie działania  zabezpieczenia nadprądowego w trybie „praca na linii”; 
• koordynację kolejności stref w cyklach SPZ. 

3.1.2. Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe (OCEF) 

� Zabezpieczenie od zwarć międzyfazowych (OC) 
Jest to zabezpieczenie nadprądowe trójstopniowe (OC1, OC2, OC3) z niezależnymi nastawami dla obu 

kierunków przepływu mocy (OC1+, OC2+, OC3+, OC1-, OC2-, OC3-). Każdy ze stopni może być niezależnie 
nastawiony jako kierunkowy lub bezkierunkowy.  

Dla stopni OC1 i OC2 użytkownik może nastawić rodzaj charakterystyki czasowo-prądowej: niezależną lub 
czasowo-zależną. Charakterystyka czasowo-zależna może być wybrana spośród 12 standardowych warian-
tów (8 x ANSI i 4 x IEC) lub  zaprogramowana przez użytkownika. 

Stopień OC3 posiada charakterystykę czasowo-prądową niezależną. 

Zakres nastaw dla poszczególnych stopni zabezpieczenia nadprądowego od zwarć międzyfazowych jest 
przedstawiony w tabeli 7. 

Tabela 7. Nastawy zabezpieczenia OC 

Stopień Prąd rozruchowy Czas działania 

OC1+ OC1– 10 – 1280 A (krok 1 A) 0 – 120 s (krok 0,01 s) 

OC2+ OC2– 10 – 1280 A (krok 1 A) 0 – 120 s (krok 0,01 s) 

OC3+ OC3– 20 – 6000 A (krok 1 A) 0 – 2 s (krok 0,01 s) 

Konsola operatora 
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Cechą szczególną zabezpieczenia nadprądowego od zwarć międzyfazowych (OC) jest możliwość elastycz-
nego nastawiania charakterystyk czasowo-prądowych i łatwość przejścia z jednej charakterystyki na drugą. 
Cecha ta umożliwia skuteczne odstrojenie zabezpieczenia nadprądowego od charakterystyk działania bez-
pieczników wykorzystywanych do zabezpieczania transformatorów obniżających SN/nn lub stosowanych jako 
zabezpieczenia odgałęzień napowietrznych linii energetycznych.  

Możliwe jest również odstrojenie zabezpieczenia nadprądowego od udarów prądów magnesowania 
uzwojeń transformatorów i prądów rozruchowych silników, a także odstrojenie przy załączaniu na „zimne 
obciążenie”. Różnica między tymi dwoma trybami odstrojenia polega na tym, że w pierwszym przypadku 
występuje znaczne przekroczenie znamionowego prądu roboczego o charakterze krótkotrwałym (krzywa 1 
na wykresie), zaś w drugim przekroczenie nie jest tak znaczne lecz trwa dłużej (krzywa 2 na wykresie). Włą-
czenie sieci na „zimne obciążenie” ma miejsce podczas zamykania łącznika po długotrwałym odłączeniu 
użytkowników - wówczas prąd obciążenia przez pewien czas może przekraczać wartość znamionową dla 
danego punktu sieci.  

Reklozer umożliwia odstrojenie zabezpieczeń od tych warunków poprzez zadanie współczynników 
charakteryzujących obie krzywe. 

 

 

IR   –   prąd zadziałania zabezpieczenia 

t1     –   zwłoka czasowa w trybie odstrojenia od 

prądów magnesowania transformatorów 

i prądów rozruchowych silników 

t2     –   zwłoka czasowa w trybie załączania 

na „zimne obciążenie” 

 
� Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe od zwarć doziemnych (EF) 

Jest to zabezpieczenie nadprądowe trójstopniowe (EF1, EF2, EF3) reagujące na składową zerową prądu, 
z niezależnymi nastawami dla obu kierunków przepływu mocy (EF1+, EF2+, EF3+, EF1–, EF2–, EF3–). 
Każdy ze stopni może być niezależnie nastawiony jako kierunkowy lub bezkierunkowy.  

Dla stopni EF1 i EF2 użytkownik może nastawić rodzaj charakterystyki czasowo-prądowej: niezależna lub 
czasowo-zależna. Charakterystyka czasowo-zależna może być wybrana spośród 12 standardowych 
wariantów (8 x ANSI i 4 x IEC) lub  zaprogramowana przez użytkownika. 

Stopień EF3 posiada charakterystykę czasowo-prądową niezależną. 

Zakres nastaw dla poszczególnych stopni zabezpieczenia nadprądowego od zwarć doziemnych jest 
przedstawiony w tabeli 8. 

Tabela 8. Nastawy zabezpieczenia EF 

Stopień Prąd rozruchowy Czas działania 

EF1+ EF1- 10 – 1280 A (krok 1 A) 0 – 120 s (krok 0,01 s) 

EF2+ EF2- 10 – 1280 A (krok 1 A) 0 – 120 s (krok 0,01 s) 

EF3+ EF3- 20 – 6000 A (krok 1 A) 0 – 2 s (krok 0,01 s) 

 
 

Charakterystyki odstrojenia 
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3.1.3. Czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe (SEF) 

Czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (SEF) posiada niezależną charakterystykę czasowo-prądową 
z możliwością nastawienia kierunku przepływu mocy. Może działać na sygnalizację lub na wyłączenie. 

Tabela 9. Nastawy zabezpieczenia SEF 

Nazwa nastawy Zakres Krok 

Prąd rozruchowy 4 – 80 A 1 A 

Czas działania 0 – 120 s 0,01 s 

Współczynnik powrotu 0 – 1 0,01 

3.1.4. Działanie w trybie „praca na linii” (LL) 

W przypadku prowadzenia prac na linii pod napięciem personel może operacyjnie (za pomocą przycisku 
na konsoli operatora lub za pośrednictwem telemechaniki) przełączyć automatykę zabezpieczeniową na 
działanie w trybie „praca na linii”. Wówczas uaktywniany jest dodatkowy stopień zabezpieczenia OCLL i EFLL 
nadprądowego z równoczesnym zablokowaniem automatyki SPZ. 

Tabela 10. Nastawy zabezpieczenia nadprądowego w trybie „praca na linii” 

Nazwa nastawy Zakres Krok 

Prąd rozruchowy OCLL 10 – 1280 A 1 A 

Czas działania 0 – 2 s 0,01 s 

Prąd rozruchowy EFLL 4 – 1280 A 1 A 

Czas działania 0 – 2 s 0,01 s 

3.1.5. Zabezpieczenie podnapięciowe (UV) 

W reklozerze KTR, w ramach zabezpieczenia podnapięciowego, dostępne są dwa rodzaje zabezpieczenia 
podnapięciowego: dla napięć fazowych oraz dla napięć międzyfazowych. 

� Zabezpieczenie podnapięciowe dla  napięć fazowych (UV1) 
Zabezpieczenie reaguje na symetryczne obniżenie się napięć fazowych poniżej nastawionej wartości. 

Tabela 11. Nastawy zabezpieczenia UV1 

Nazwa nastawy Zakres Krok 

Napięcie rozruchowe (krotność Un) 0,6 – 1   0,01 

Czas działania 0 – 180 s 0,01 s 

� Zabezpieczenie podnapięciowe dla napięć międzyfazowych (UV2)  
Zabezpieczenie reaguje na obniżenie się co najmniej jednego z napięć międzyfazowych poniżej 
nastawionej wartości.  
Może być zastosowane do zabezpieczenia użytkowników wrażliwych na asymetrię napięcia. 

Tabela 12. Nastawy zabezpieczenia UV2 

Nazwa nastawy Zakres Krok 

Napięcie rozruchowe (krotność Un) 0,6 – 1   0,01 

Czas działania 0 – 180 s 0,01 s 
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3.1.6. Zabezpieczenie nadnapięciowe (OV) 

Zabezpieczenie reaguje na wzrost napięć napięć fazowych powyżej nastawionej wartości. 

Tabela 13. Nastawy zabezpieczenia OV1 

Nazwa nastawy Zakres Krok 

Napięcie rozruchowe (krotność Un) 1 – 1,4   0,01 

Czas działania 0 – 180 s 0,01 s 

 

3.1.7. Samoczynne częstotliwościowe odciążenie SCO (UF) 

Układ SCO umożliwia wyłączenie obciążenia i/lub włączenie sygnalizacji przy obniżeniu się częstotliwości 
poniżej nastawionej wartości. 

Tabela 14. Nastawy układu SCO 

Nazwa nastawy Zakres Krok 
Tryb pracy Wyłączenie / sygnał – 
Częstotliwość rozruchowa 45 – 60 Hz 0,01 Hz 
Czas działania 0 – 120 s 0,01 s 

3.1.8. Samoczynne ponowne załączenie SPZ (AR) 

Reklozer KTR realizuje trzykrotny SPZ (minimalne czasy przerwy beznapięciowej: 
 O–0,1s–ZO–1s–ZO–1s–ZO) z niezależnym pobudzeniem od poszczególnych zabezpieczeń: 

• nadprądowego od zwarć międzyfazowych i doziemnych (OCEF); 
• czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego (SEF);  
• zabezpieczenia podnapięciowego (UV) 
• zabezpieczenia nadnapięciowego (OV). 

Automatyka samoczynnego ponownego załączania linii w reklozerze KTR jest reprezentowana przez trzy 
niezależne „człony”, co umożliwia niezależne uaktywnianie lub blokowanie startu SPZ od każdego z pobudzeń 
(OCEF, SEF, UV, OV), a także ustawienie różnych wartości parametrów SPZ, niezależnie dla każdego 
z zabezpieczeń. W każdym cyklu SPZ, dla każdego stopnia może być zmieniony tryb działania: wyłączenie 
i zablokowanie SPZ lub wyłączenie z ponownym załączeniem.  

Dla pierwszego stopnia zabezpieczenia nadprądowego (OC1, EF1) może być nastawiony tryb działania na 
sygnalizację. 

Automatyka SPZ może działać z kontrolą napięcia lub bez kontroli (układ kontroli napięcia VCR 
wyłączony).  

Automatyka ponownego załączania w reklozerze KTR charakteryzuje się wyłączeniami: pierwszym, 
drugim (po pierwszym cyklu SPZ), trzecim (po drugim cyklu SPZ) i czwartym (po trzecim cyklu SPZ). 
Dla każdego wyłączenia w cyklu SPZ mogą być indywidualnie przyporządkowane odrębne stopnie 
zabezpieczenia nadprądowego (OCEF). Pozwala to na realizację różnorodnych algorytmów koordynacji 
działania zabezpieczeń zainstalowanych w sieci. 

Automatyka SPZ pozwala na pracę w trybie koordynacji kolejności stref. Tryb ten umożliwia koordynację 
charakterystyk prądowo - czasowych zabezpieczeń nadprądowych w kilku kolejno zainstalowanych 
reklozerach.  

Tabela 15. Zakres nastaw czasu przerw bezprądowych 

Cykl Zakres Krok 

1 0,1 – 180 s 0,01 s 

2 1 – 180 s 0,01 s 

3 1 – 180 s 0,01 s 
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3.1.9. Samoczynne załączanie rezerwy SZR (ABR) 

Spełnia funkcję rezerwowania zasilania przy zaniku zasilania z jednej lub drugiej strony reklozera. 
SZR może być zrealizowane jako jednostronne lub dwustronne. 

Tabela 16. Nastawy układu SZR 

Nazwa nastawy Zakres Krok 

Tryb pracy Timer/Power Flow / Odstawiony – 

Czas działania 0 – 180 s 0,01 s 

Czas otwarcia wyłącznika w trybie Timer 1 – 300 min. 1 min. 

Ilość powtórzeń w trybie Timer 0 - 10 1 

Redukcja przepływającej mocy w trybie Power 
Flow 

50 – 90 % 1 

Czas opóźnienia otwarcia wył. w trybie Power Flow 1 – 300 s 1 

3.1.10. Układ kontroli zaniku zasilania  

Jeśli napięcia z obydwu stron reklozera oraz płynący prąd obniżą się poniżej ustalonych wartości 
(0,5 kV i 10 A) układ generuje, z nastawioną zwłoką czasową (od 0 do 180 s), sygnał wyłączenia. 

Tabela 17. Nastawy układu kontroli zaniku zasilania 

Nazwa nastawy Zakres Krok 

Czas działania 0 – 180 s 0,01 s 

3.1.11. Układ kontroli napięcia przy SPZ i SZR (VRC) 

Przy braku napięcia po którejkolwiek stronie zespołu wykonawczego, ABC lub RST, blokowane są 
automatyki SPZ i SZR. Istnieją trzy tryby pracy układu VRC: ABC, RST, RING (pierścień) . 

W trybie ABC układ zezwala na samoczynne załączenie linii tylko wtedy, gdy napięcie po stronie ABC jest 
wyższe od wartości nastawionej przez użytkownika, a napięcie po stronie RST jest niższe od 0,5 kV. 

W trybie RST układ zezwala na samoczynne załączenie linii tylko wtedy, gdy napięcie po stronie RST jest 
wyższe od wartości nastawionej przez użytkownika, a napięcie po stronie ABC jest niższe od 0,5 kV. 

Tryby ABC i RST mogą być wykorzystane do realizacji załączeń jednostronnych. W trybie RING układ 
zezwala na samoczynne załączenie w dowolną stronę sieci. 

Tabela 17. Nastawy dla układu kontroli napięcia 

Nazwa nastawy Tryb kontroli 
napięcia 

Krotność, krok 

Napięcie strony kontrolowanej (krotność Un) ABC, RST, RING 0,6 – 0,95, krok 0,01 
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3.2. Pomiary 
Wykorzystanie w reklozerach KTR przekładników prądowych i napięciowych do celów pomiarowych 

i zabezpieczeniowych dało szerokie możliwości w zakresie pomiaru parametrów związanych z pracą 
elektroenergetycznych sieci rozdzielczych. 

Tabela 18. Maksymalne zakresy pomiarowe 

Wielkość mierzona Zakres pomiarowy 

Prądy fazowe 0 – 7000 A 

Napięcia fazowe 0 – 18 kV 

Napięcia międzyfazowe  0 – 30 kV 

Napięcie składowej zgodnej i zerowej U1, U0 0 – 18 kV 

Prąd składowej zgodnej i zerowej I1, I0 0 – 7000 A 

Kąt między U1 i I1 0 – 359° 

Kąt między U0 i I0 0 – 359° 

Moc jedno- i trójfazowa (pozorna, czynna i bierna) 0 – 65535 (kVA, kW, kVAr) 

Energia jedno- i trójfazowa (pozorna i bierna) 0 – 999999 (kVA·h, kVAr·h) 

Częstotliwość po stronie ABC i RST  45 – 55 Hz 

Kierunek przepływu mocy +/– 

Współczynnik mocy 0 – 1 

3.3. Diagnostyka i sygnalizacja 
System diagnostyki i sygnalizacji reklozera KTR składa się z następujących układów: 

• diagnostyki wewnętrznej; 

• rejestracji danych; 

• liczników. 
 

3.3.1. Układ diagnostyki wewnętrznej  

Układ na bieżąco kontroluje moduły wewnętrzne zespołu sterowniczego oraz połączenia wewnętrzne. 
W przypadku wykrycia niesprawności układ pobudza sygnalizację. Ponadto układ rejestruje dane o stanie 
bieżącym reklozera, działaniu zabezpieczeń, załączeniu i wyłączeniu linii przez zespół łączeniowy oraz 
sygnały uszkodzeń i ostrzegawcze. 

3.3.2. Układ rejestracji danych  

Układ rejestruje sygnały otrzymywane z układu diagnostyki wewnętrznej. Pełna informacja gromadzona 
jest w następujących dziennikach zdarzeń operacyjnych i awaryjnych: 

• załączeń/wyłączeń – zapisywane są dane o, wykonanych przez zespół łączeniowy, ostatnich
50 operacjach załączenia/wyłączenia linii. Każda operacja opisywana jest następującymi parametrami: 
data i czas, załączenie lub wyłączenie, źródło zdarzenia (wskazywany jest rodzaj zabezpieczenia od 
którego podany został sygnał załączenia lub wyłączenia), aktualny stan zestyków zespołu 
łączeniowego (stan do którego nastąpiło przejście); 

• danych o awariach – zawiera dane o ostatnich czterech awaryjnych wyłączeniach spowodowanych 
zadziałaniem danego zabezpieczenia. Każdy zapis zawiera do 50 informacji o parametrach pracy sieci 
(aktualnych wielkości prądów, napięć oraz częstotliwości) wyznaczonych dla każdego okresu odpowia-
dającego częstotliwości sieci, w czasie nastawialnym do 1 s bezpośrednio przed wyłączeniem; 
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• zdarzeń – zawiera informacje o ostatnich 1300 zdarzeniach (załączeniach i wyłączeniach realizowa-
nych przez reklozer, pobudzeniach i powrotach zabezpieczeń i automatyki, zmianach stanu lub 
nastaw reklozera itd.); 

• zmiany danych – rejestrowane jest do 50 zdarzeń związanych ze zmianami nastawień reklozera. 
Każde zdarzenie opisywane jest poprzez: datę i czas wystąpienia, nazwę zmienianego parametru, 
poprzednią  i nową wartość, źródło zmiany oraz aktywną grupę nastaw.  

 
 
 

 
 

 

 
 

Dziennik operacji łączeniowych Przebieg prądu w czasie zwarcia 

Dziennik zdarzeń Dziennik zmiany danych 
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• wykresów obciążenia – zapisywane jest do 
3840 wskazań mocy czynnej i biernej 
(z uwzględnieniem kierunku przepływu mocy), 
uśrednionych w okresie nastawionym przez 
użytkownika, wybieranym spośród wartości: 
5/10/15/30/60 minut. W ten sposób można 
otrzymać dane o obciążeniu w przedziale czasu 
od 13,3 do 160 dni. 

 

 

3.3.3. Liczniki  

Układ diagnostyki i sygnalizacji reklozera KTR zawiera następujące liczniki:  
• operacji załącz/wyłącz – zliczają ogólną liczbę tych operacji i określają zużycie mechaniczne styków, 

wyrażone w procentach. Zużycie styków określane jest jako iloraz ogólnej ilości operacji 
załącz/wyłącz i trwałości mechanicznej zespołu łączeniowego (30000); 

• awarii – rejestruje każde wyłączenie awaryjne inicjowane przez zabezpieczenia. Wyłączenia 
spowodowane zadziałaniem zabezpieczenia nadprądowego rejestrowane są oddzielnie dla każdej fazy. 

3.4. Sterowanie i komunikacja 

Reklozer próżniowy KTR może pracować w dwóch trybach sterowania i komunikacji:  

• lokalnym (z konsoli operatora lub przy użyciu komputera PC); 

• zdalnym (poprzez układ wejść/wyjść dwustanowych, poprzez stanowisko inżynierskie 
lub za pośrednictwem systemów SCADA).  

Opis sygnałów sterowania i sygnalizacji, które można wysyłać lub odbierać w trybie lokalnym lub zdalnym 
podane są w załączniku 3. 

3.4.1. Konsola operatora 

Konsolę operatora stanowi pulpit z przyciskami oraz ekranem ciekłokrystalicznym, umieszczony na płycie 
czołowej zespołu sterowniczego reklozera.  

Bezpośrednio, za pomocą przycisków, możliwe jest wykonywanie następujących operacji:  
• załączania i wyłączania linii (za pośrednictwem zespołu łączeniowego OSM); 
• uaktywniania i odstawiania zabezpieczeń oraz układów automatyki;  
• wybierania aktywnej grupy nastaw; 
• zmiany trybu sterowania (lokalnego lub zdalnego). 

Konsola operatora umożliwia dostęp do menu systemu i realizację następujących funkcji: 
• nastawiania zabezpieczeń i układów automatyki; 
• odczytywania informacji o aktualnym stanie reklozera; 
• przeglądania zawartości dziennika operacyjnego (załączeń i wyłączeń); 
• odczytywania wskazań liczników. 

W celu ochrony menu systemu przed dostępem osób nieupoważnionych przewidziana jest możliwość 
wprowadzenia hasła. 

Wykres zmienności obciążenia 
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3.4.2. Komputer PC 

Do obsługi reklozera za pośrednictwem komputera PC został opracowany specjalny program TELUS 
(Tavrida Electric User Software).  

Program TELUS umożliwia: 
• sterowanie reklozerem; 
• zmianę podstawowych nastaw reklozera; 
• zmianę nastaw zabezpieczeń; 
• wybór aktywnej grupy nastaw; 
• uaktywnianie i odstawianie zabezpieczeń; 
• odczyt wskazań reklozera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program TELUS pozwala na pracę w dwóch trybach: 
• ON-LINE – z podłączonym komputerem PC do zespołu sterowniczego. W trybie ON-LINE odbywa się 

wprowadzanie podstawowych nastaw do zespołu, odczyt dzienników operacyjnych, a także sterowanie 
zespołem łączeniowym i zespołem sterowniczym; 

• OFF-LINE – bez podłączonego komputera PC do zespołu sterowniczego. W trybie OFF-LINE prowadzi 
się analizę pracy reklozera, obróbkę danych dzienników operacyjnych oraz przygotowanie nastaw.  

Program TELUS umożliwia obsługę kilku reklozerów jednocześnie. Informacja o nastawach danego 
reklozera może być zachowana w odrębnych plikach i przechowywana w miejscach niedostępnych dla osób 
niepowołanych. Komunikacja z reklozerem odbywa się za pośrednictwem standardowego portu RS 232. 
Szybkość transmisji danych wynosi do 19,2 kb/s. 

Program TELUS 
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3.4.3. Komunikacja zdalna 

Obsługa reklozera KTR może odbywać się zdalnie za pośrednictwem systemów nadrzędnych SCADA lub 
stanowiska inżynierskiego z komputerem PC i programem TELUS. W tym celu w zespole sterowniczym 
przewidziano dwa niezależne interfejsy komunikacyjne: RS 485 i RS 232. 

Komunikacja zdalna może zostać zrealizowana w następujący sposób: 

• poprzez włączenie reklozera do sieci szeregowej RS 485; 

• z wykorzystaniem modemów i połączeń komutowanych; 

• z wykorzystaniem transmisji pakietowej GPRS w sieciach GSM; 

Reklozer akceptuje najbardziej rozpowszechnione protokoły transmisji danych: DNP3 i Modbus. 
Ustawianie parametrów systemu SCADA odbywa się bezpośrednio z konsoli operatora lub za pomocą 
programu TELUS. 

Integracja reklozerów KTR z układami telemechaniki umożliwia otrzymywanie informacji operacyjnych 
o stanie łączników i warunkach pracy sieci, a także prowadzenie zdalnej rekonfiguracji sieci rozdzielczych. 

3.4.4. Przykłady realizacji komunikacji zdalnej 

Reklozery mogą być stosowane w punktach podziału linii energetycznych, na rozgałęzieniu linii, jako 
zabezpieczenie odgałęzień ale również w rozdzielniach napowietrznych. W związku z tym używane są różne 
układy sterowania i sygnalizacji pracy reklozera:  
• programowalne układy wejść/wyjść dwustanowych 

pozwalające, w połączeniu z urządzeniami telemechanikii 
i łączności trankingowej wykorzystać 12 sterowań i 12 
sygnalizacji  do zarządzania  pracą KTR 

• Połączenie przewodowe przez porty szeregowe RS 485 lub 
RS 232. 

• Połączenie bezprzewodowe oparte o usługę pakietowej 
transmisji danych GPRS. 

Programowalne układy wejść/wyjść dwustanowych 
Programowalne układy wejść/wyjść dwustanowych, w połączeniu 
z urządzeniami telemechaniki, pozwalają na odbieranie sygnałów 
sterujących oraz wizualizację stanu pracy reklozera w systemie 
nadrzędnym. Układy telemechaniki mogą być umieszczone 
wewnątrz obudowy zespołu sterowniczego reklozera. 
W zależności od przyjętego w zakładzie dystrybucyjnym systemu, 
stosowane są moduły Ex-ML firmy Elkomtech (na zdjęciu) lub 
moduły telemechaniki firmy Mikronika. Zastosowanie urządzeń 
telemechaniki i modułów wejść/wyjść dwustanowych umożliwia  w zakresie komunikacji: 
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Sterowanie 
� sterowanie zespołem łączeniowym, 
� włączanie / wyłączanie układu automatyki 

zabezpieczeniowej: 
− nadprądowego międzyfazowego, 
− nadprądowego ziemnozwarciowego, 
− czułego ziemnozwarciowego, 
− podnapięciowego. 

� zmianę aktywnej grupy nastaw układów 
automatyki zabezpieczeniowej, 

� włączanie / wyłączanie automatyki SPZ, 
� włączanie / wyłączanie automatyki SZR. 

Sygnalizacja 
� wizualizację stanu pracy zespołu 

łączeniowego reklozera, 
� wizualizację stanu pracy układów automatyki 

zabezpieczeniowej, 
� sygnalizację usterek reklozera. 

 
Połączenie przewodowe  
Połączenie przewodowe pomiędzy stanowiskiem inżynierskim a reklozerami realizowane jest poprzez 

interfejsy szeregowe: RS 485 lub RS 232. W tym układzie użytkownik może w pełni wykorzystać możliwości 
jakie oferuje program TELUS, w szczególności: 

� sterować zespołem łączeniowym reklozera, 

� kontrolować stan pracy zespołu łączeniowego reklozera, 

� monitorować wielkości elektryczne w sieci (napięcie, prąd, moc, energia, częstotliwość, 
współczynnik mocy), 

� włączać / wyłączać układy automatyki zabezpieczeniowej, 

� zmieniać aktywną grupę nastaw układów automatyki zabezpieczeniowej, 

� wprowadzać nastawy układów automatyki zabezpieczeniowej, 

� odczytywać dane z dzienników zdarzeń oraz rejestratora zakłóceń, 

� zmieniać konfigurację wejść/wyjść dwustanowych oraz parametry komunikacji zdalnej, 

� kontrolować stan pracy reklozera (sygnalizacja usterek, stan akumulatora). 

Wyprowadzenie sygnałów łączności szeregowej RS485/232 poza zespół RC, wymaga zastosowanie 
dodatkowego modułu z optoizolacją lub konwertera łączności szeregowej RS na światłowód. 

Reklozery pracujące w sieci szeregowej RS 485 mogą również zostać włączone do systemu sterowania 
i nadzoru siecią. Komunikacja  może wówczas odbywać się w protokole DNP3.0 lub Modbus. 

Połączenie zdalne z systemem dyspozytorskim umożliwia: 

� sterowanie zespołem łączeniowym reklozera, 

� wizualizację stanu zespołu łączeniowego reklozera, 

� monitorowanie wielkości elektrycznych sieci (napięcie, prąd, moc, energia, częstotliwość, współczynnik 
mocy), 

� włączanie / wyłączanie układów automatyki zabezpieczeniowej, 

� zmianę aktywnej grupy nastaw układów automatyki zabezpieczeniowej, 

� sygnalizację usterek reklozera. 
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Połączenie bezprzewodowe  

Usługa pakietowej transmisji danych GPRS (General Packet Radio Service), w połączeniu 
z ogólnokrajowym zasięgiem sieci GSM może funkcjonować jako uzupełnienie tradycyjnych środków 
łączności (np. trankingu) lub jako podstawowy sposób zdalnej komunikacji z urządzeniami, z którymi brak 
jakichkolwiek środków łączności. Rozwiązanie znacznie poszerza możliwości zdalnego sterowania i nadzoru 
obiektów zainstalowanych wewnątrz sieci SN. Zaletą pakietowej transmisji danych jest możliwość 
utrzymywania stałego połączenia z siecią komórkową, przy naliczaniu opłat wyłącznie za ilość przesłanych 
danych, a nie za czas połączenia. 

Połączenia realizowane są przez sieć transmisji danych operatora sieci komórkowej, do której dostęp 
umożliwia dedykowany punkt dostępowy APN (Access Point Name). Moduły GPRS wyposażone są w karty 
SIM z przypisanymi statycznymi adresami IP, należącymi do danego APN-u. Bezpieczeństwo zapewnia 
kontrola pozwolenia na dostęp do danego punktu dostępowego oraz odseparowanie transmisji od 
pozostałego ruchu w sieci operatora. 

Usługa pakietowej transmisji danych umożliwia stworzenie wydzielonego stanowiska inżynierskiego 
z zainstalowanym programem TELUS. Stanowisko takie ma możliwość pełnej obsługi wszystkich dostępnych 
w danej sieci reklozerów. Rozwiązanie jest doskonałym uzupełnieniem podstawowej łączności z systemem.  

Łączność bezprzewodowa oparta o usługę GPRS może również pełnić rolę podstawowego łącza 
z systemem nadzoru i sterowania wykorzystując protokół DNP3 lub MODBUS. 
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4. MONTAŻ 

Montaż reklozera próżniowego KTR na słupach napowietrznych linii elektroenergetycznych należy prowa-
dzić zgodnie z zaleceniami montażowymi podanymi w odpowiednich rozdziałach Dokumentacji Techniczno-
Ruchowej, wchodzącej w skład kompletu dokumentacji dostarczanej wraz z reklozerem KTR, obejmującej 
zespół łączeniowy oraz zespół sterowniczy reklozera.  

Na rys. 4.1 przedstawiony został jeden z  wariantów montażu reklozera. 
 

 

 

 
 
 
Montaż  reklozera KTR na słupie wirowanym 

 
 

1. Zespół łączeniowy OSM 
2. Zespół sterowniczy RC 
3. Szyna uziemiająca 
4. Transformator zasilający 
5. Przewód sterowniczy CC 
6. Przewód zasilający 
7. Ograniczniki przepięć 

 

5. PRÓBY TECHNICZNE 

 

Stanowisko do badań reklozera KTR 
 

Reklozery próżniowe serii KTR przed wysłaniem 
do zamawiającego podlegają kompleksowej kontroli 
(próbom zdawczo – odbiorczym).  

Przed wprowadzeniem do eksploatacji dopuszcza 
się przeprowadzenie prób pod napięciem oraz 
sprawdzenie reklozera przez wielokrotne wykonanie 
operacji załącz/wyłącz (co najmniej 5 razy). 

W trakcie eksploatacji reklozera KTR nie jest 
wymagane wykonywanie remontów bieżących, 
średnich ani remontu kapitalnego przez cały okres 
25 lat użytkowania. Laboratorium do badań reklozera KTR 
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6. GWARANCJA 

Reklozer KTR objęty jest standardową gwarancją przez okres 2 lat. Wydłużenie okresu gwarancji może 
nastąpić na podstawie indywidualnych uzgodnień. 

7. KOMPLETNOŚĆ DOSTAWY 

W skład reklozera serii KTR wchodzą: 

 

 

1. Reklozer próżniowy: 

• zespół łączeniowy OSM; 

• zespół sterowniczy RC; 

• przewód sterowniczy CC 
(7 lub 12 metrów); 

• moduł wejść/wyjść dwustanowych I/O 

• program TELUS. 

 
Wyposażenie dodatkowe 

 

2. Wyposażenie dodatkowe: 

• cięgno ręcznego otwierania; 

• wkrętak WAGO; 

• gniazdo wtyku do podłączenia 
przewodów zasilania zespołu 
sterowniczego; 

• obejmy z tworzywa sztucznego; 

• filtr przeciwzakłóceniowy. 
 

 

 

TAVRIDA ELECTRIC POLSKA sp. z o.o. 

www.tavrida.pl 

Reklozer próżniowy KTR 
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 ZAŁĄCZNIK 1 

 

Dane techniczne KTR 27 

Pomiar prądu 6 × przekładnik Cewka Rogowskiego 
Pomiar napięcia 6 × pojemnościowy dzielnik napięcia 
Napięcie znamionowe  27 kV 
Prąd znamionowy ciągły 630 A 
Napięcie probiercze 1 min wytrzymywane o częstotliwości 
sieciowej – próba na sucho 60 kV 

Napięcie  probiercze 1 min wytrzymywane o częstotliwości 
sieciowej – próba na mokro 50 kV 

Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane 125 kV 
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy  12,5 kA 

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 31,5 kA 

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 4 s 12,5 kA 
Trwałość mechaniczna > 30000 cykli ZO 

Trwałość łączeniowa przy prądzie znamionowym > 30000 cykli ZO 
Trwałość łączeniowa, otwarcie przy prądzie znamionowym 
zwarciowym > 200 

Czas własny załączania 60 ms 

Czas własny wyłączania 30 ms 

Pełny czas wyłączania <40 ms 
Standardowy cykl łączeń SPZ O–0,1s–ZO–1s–ZO–1s–ZO 

Zakres temperatur otoczenia -45 °С – +55 °С   
Stopień ochrony obudowy IP 65 

Wilgotność względna 0 – 100% 

Wysokość instalowania nad poziomem morza < 1000 m 
Masa 70 kg 

Trwałość użytkowa bez remontów 25 lat 
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ZAŁĄCZNIK 2 

Wymiary gabarytowe oraz rozmieszczenie elementów przyłączeniowych i mocujących 
zespołu łączeniowego OSM27 
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ZAŁĄCZNIK 3 

Wymiary gabarytowe oraz rozmieszczenie elementów mocujących 
zespołu sterowniczego RC/TEL-01E(S) 
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ZAŁĄCZNIK 4 

Zestawienie sygnałów wysyłanych i odbieranych za pomocą poszczególnych kanałów komunikacji 
 

Rodzaj sygnału 
Konsola 

operatora 
Komputer 

PC 
Systemy 
SCADA 

We/wy 
dwustanowe 

Nastawy 

Układ pomiarowy + + – – 

Moduł zasilacza bezprzerwowego + + – – 
Zegar czasu rzeczywistego + + – – 

Konsola operatora + + – – 
Komputer PC  + + – – 

Wejścia/wyjścia dwustanowe  + + – – 
System SCADA + + – – 
Nastawy – grupa 1  + + – – 

Nastawy – grupa 2 + + – – 
Nastawy – grupa 3 + + – – 

Nastawy – grupa 4 + + – – 

Sygnały sterowania 

Zmiana trybu sterowania  + – – – 

Załączenie/wyłączenie + + + + 

Uaktywnienie/odstawienie zabezpieczeń + + + + 

Uaktywnienie/odstawienie grupy nastaw 1 + + + + 

Uaktywnienie/odstawienie grupy nastaw 2 + + + + 

Uaktywnienie/odstawienie grupy nastaw 3 + + + + 

Uaktywnienie/odstawienie grupy nastaw 4 + + + + 

Uaktywnienie/odstawienie SPZ  + + + + 

Uaktywnienie/odstawienie zabezpieczenia SEF + + + + 

Uaktywnienie/odstawienie układu „praca na 
linii” 

+ + + + 

Uaktywnienie/odstawienie układu „załączenie 
na zimne obciążenie” 

+ + + + 

Uaktywnienie/odstawienie zabezpieczenia UV + + + + 

Uaktywnienie/odstawienie SZR + + + + 

Uaktywnienie/odstawienie SCO + + + + 

Włączenie/wyłączenie zasilania + + – + 

Wł./wył. zasilania obciążenia zewnętrznego + –/+ – + 

Skasowanie hasła – + – – 

Skasowanie wskazań licznika awarii + + + – 

Skasowanie wskazań liczników energii + + + – 

Skasowanie zawartości dziennika operacyjnego 
ZW 

+ + + – 

Skasowanie zawartości dziennika zdarzeń + + + – 

Skasowanie danych o obciążeniu + + + – 
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ZAŁĄCZNIK 4 c.d. 

Zestawienie sygnałów wysyłanych i odbieranych za pomocą poszczególnych kanałów komunikacji  
 

Rodzaj sygnału 
Konsola 

operatora 
Komputer 

PC 
Systemy 
SCADA 

We/wy 
dwustanowe 

Stan systemu  

Data + + + – 

Czas + + + – 

Sygnalizacja 

Tryb sterowania (lokalny lub zdalny) + + + + 

Blokada SPZ i SZR + + + + 

Pobudzenie SPZ – – + + 

Pobudzenie zabezpieczeń + + + + 

Pobudzenie stopni zabezpieczeń – – + + 

Sygnały typu „wyłączenie” – – + + 

Sygnały typu „załączenie” – – + + 

Niesprawność + + + + 

Ostrzeżenie + + + + 

Liczniki 

Licznik operacji załącz/wyłącz + + + – 

Licznik awarii + + + – 

Dzienniki 

Dziennik operacji załącz/wyłącz + + + – 

Dziennik danych o awariach + + + – 

Dziennik zdarzeń + + + – 

Dziennik zmian danych + + + – 

Profil obciążenia  + – – 

Pomiary 

Wartość wielkości pomiarowych  + + + – 
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NOTATKI 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


