
w w w. e l e k t r o . i n f o . p l n r  5 / 2 0 1 7

 p r e z e n t a c j a

 

Urządzenia wykorzystywane są do 
wykrywania zwarć fazowych 

oraz doziemnych w trójfazowych sie-
ciach SN. Dzięki niewielkim rozmia-
rom, kompaktowej konstrukcji umoż-
liwiającej montaż na szynie DIN oraz 
bogatej funkcjonalności, e2TAN-
GO-50 znajdują zastosowanie jako sa-
modzielne zespoły zabezpieczeń dla 
rozdzielnic wnętrzowych, stacji roz-
dzielczych kontenerowych i transfor-
matorowych SN i SN/nn. Urządzenia 
mogą być także stosowane jako uzu-
pełnienie sterowników PLC o funkcje 
zabezpieczeniowe wykorzystywane 
jako zestawy sterowniczo-zabezpie-
czeniowe dla kilkupolowych, kom-
paktowych i modułowych rozdzielnic 
SN w obiektach miejskich, przemy-
słowych i komercyjnych.

Podstawową funkcją detektora 
zwarć e2TANGO-50 jest ochrona da-
nego rodzaju pola i rozdzielnicy przed 
zakłóceniami, które mogą pojawić się 

munikacyjne. Urządzenie wyposażone 
jest w dwa banki nastaw, rejestrator 
umożliwiający ewidencję 32 zdarzeń 
oraz zegar czasu rzeczywistego.

Detektor zwarć e2TANGO-50 
współpracuje z  oprogramowaniem 
inżynierskim e2TANGO-Studio, prze-

znaczonym do obsługi urządzenia 
i dedykowane jako narzędzie do jego 
konfiguracji. Odczyt mierzonych war-
tości, historii i  potwierdzanie zda-
rzeń, a także kasowanie stanu zadzia-
łania możliwe są przez łącza komuni-
kacyjne urządzenia (Ethernet, RS485) 

na stacji, m.in. zwarcia międzyfazowe 
i doziemne. Do tego celu urządzenie 
zostało wyposażone w szereg funkcji 
zabezpieczeniowych, m.in.:
  zabezpieczenia zwarciowe i nad-

prądowe,
  zabezpieczenia ziemnozwarciowe,
  zabezpieczenia nadnapięciowe 

składowej zerowej,
  zabezpieczenia admitancyjne i ad-

mitancyjne kierunkowe,
  zabezpieczenia nadprądowe zero-

we kierunkowe.
Detektor zwarć e2TANGO może 

współpracować ze sterownikiem lo-
gicznym PLC poprzez protokół MOD-
BUS. Sygnalizacja wystąpienia zwarcia 
następuje poprzez zestyk przekaźnika. 
Kasowanie sygnalizacji zadziałania za-
bezpieczenia wykonywane jest ręcznie 
przyciskiem. Odczyt mierzonych war-
tości, historii zdarzeń oraz kwitowa-
nie zdarzeń (kasowanie stanu zadzia-
łania) możliwy jest poprzez łącza ko-

Rys. 1.   Zastosowania detektorów zwarć e2TANGO-50

Rys. 2.   Rodzaje wykonania detektorów zwarć e2TANGO-50
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Do rodziny funkcjonalnych zespołów zabezpieczeń e2TANGO firmy ELEKTROMETAL 
ENRGETYKA SA dołączyły niedawno kolejne produkty – detektory zwarć e2TANGO-50, 
doskonale wpisujące się w potrzeby rynku, a przede wszystkim przeznaczone do pracy 
w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych Smart GRID.
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ciu cewek Rogowskiego, wartość 
prądu I0 jest wyłącznie obliczana, 
pomiar napięcia U0 odbywa się za 
pośrednictwem przekładnika.

4. Wykonanie „RCU” umożliwia po-
miar prądów fazowych przy użyciu 
cewek Rogowskiego, pomiar prądu 
I0 odbywa się za pośrednictwem 
przekładnika lub może być oblicza-
ny, wartość napięcia U0 jest wyłącz-
nie obliczana. Wykonanie „RCU” 
realizuje również pomiar napięć 
fazowych za pomocą sensorów na-
pięciowych.

5. Wykonanie „RCU-x” realizuje 
wszystkie pomiary podobnie jak 
wykonanie „RCU”, z  wyjątkiem 
prądu I0, który jest wyłącznie obli-
czany.

podsumowanie

Firma ELEKTROMETAL ENERGE-
TYKA SA po raz kolejny postawiła 
na bezpieczeństwo. Urządzenie zo-
stało wykonane zgodnie z obowią-
zującymi normami PN-EN 60255-1; 
PN-EN 60255-26; PN-EN 60255-27. 
Potwierdzeniem badań jest uzyska-
nie certyfikatu dla e2TANGO-50, 
wydanego przez niezależną jednost-
kę badawczą – Instytut Energety-
ki w Warszawie. Prężnie działający 
dział R&D  firmy ELEKTROMETAL 
ENERGETYKA SA na bieżąco śledzi 
aktualne trendy i wymagania ciągle 
zmieniającego się sektora inteligen-
tnej energetyki, a  co za tym idzie 
skutecznie odpowiada na potrzeby 
rynku, przedstawiając właściwe roz-
wiązania.

za pośrednictwem oprogramowania 
e2TANGO-Studio lub w  przypadku 
współpracy ze sterownikiem PLC po-
przez oprogramowanie sterownika.

Detektor e2TANGO-50 występu-
je w  pięciu rodzajach wykonania 
(rys. 2. i 3.).

1. Wykonanie „CT” umożliwia pomiar 
prądów fazowych przy użyciu trady-
cyjnych przekładników prądowych 
1A lub 5A, pomiar prądu I0 odbywa 
się za pośrednictwem przekładnika 
lub może być obliczany, wartość na-
pięcia U0 jest mierzona.

2. Wykonanie „RC” umożliwia po-
miar prądów fazowych przy uży-
ciu cewek Rogowskiego, pomiar 
prądu I0 i napięcia U0 realizowany 
jest podobnie jak w wersji „CT”.

3. Wykonanie „RCx” umożliwia po-
miar prądów fazowych przy uży-
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Rys. 3.   Schematy podłączeń detektorów zwarć e2TANGO-50
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