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1 Maskinvare beskrivelse
1.1 Fysisk oppbygging
1 Kapsling
Produsert av ekstruderte aluminium, vedlikeholdsfri. Kapslingen er rillet på utsiden for å sikre godt grep ved
håndtering. Styrespor for kretskort er integrert i boksen.
2 Festeramme
Festerammen har standard 4U-høyde (177 mm). En spesiell 19’’
monteringsramme er tilpasset 4 stk. RefleX-vern, eller en
kombinasjon av 2 stk. RTXP 18 prøvevendere sammen med 2
stk. RefleX-vern.
3 Frontmodul
Frontmodulen forbinder de enkelte modulene vernet er bygget
opp av. På frontmodulen er det montert: LCD-skjerm, tastatur
og en er D-sub-kontakt. Demontering frarådes.
4 Målemodul
En dedikert mikroprosessor brukes for håndtering av
digitaliserte målinger samt filtrering av støy. Modulen har
permanent FLASH-minne og RAM-minne for lagring av data.
Modul håndterer sju analoge målekanaler, 4 strøminnganger og
3 spenningsinnganger. Alle måleverdier overføres til
prosessormodulen (6) via frontmodulen.
5 I/O og strømforsyningsmodul
Modulen består av strømforsyning og alle digitale inn og
utganger. Det digitale inngangskortet er fastmontert til
strømforsynings-/utgangskortet. Kretskortet bør behandles som
én enkelt modul. Demontering frarådes.
6 Prosessormodulen
Modulen inneholder hovedprosessor, kommunikasjonsprosessor, permanente FLASH-minne og RAM-minne, samt
kommunikasjonsfunksjoner og -grensesnitt. To sett dupleks optisk fiberkoblinger med ST konnektor for IEC 60-870-5103 protokoll, en stk. RJ 45 og en stk. LC fiberkonnektor for fremtidige TCP-IP protokoll, er montert på kortet i
bakkant av vernet.
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1.2 Bytte av moduler
Det er mulig å skifte ut moduler i RefleX-vernet. Frontmodulen kan bare skiftes ut etter demontering av hele vernet.
Alle tilkoblinger til terminalene bak på vernet må fjernes før vernet kan demonteres og moduler skiftes ut.
ADVARSEL!
Før du arbeider med strømkretser - vær helt sikker på at alle kretser er kortsluttet og koblet fra!
Prosedyre for demontering av vern:
Fjern følgende komponenter:
• Skru ut jordingsskruen. Nede i høyre hjørne på bakpanelet.
• Skru løs bakpanelet ved å skru ut fire 5 mm unbracoskruer, en i hvert hjørne på bakpanelet.
• Løft av bakpanelet.
Kretskort kan nå fjernes i følgende rekkefølge:
1. I/O modul (5).
2. Målemodul (4).
3. Prosessor modul (6).
Husk alltid å fjerne I/O-modulen før målemodulen, for å unngå skade fra jordforbindelse mellom de to
modulene. Prosessormodulen kan fjernes separat hvis nødvendig.
Prosedyre for montasje av moduler:
Moduler installeres i følgende rekkefølge:
1. Sette inn målemodulen (4) helt til høyre i kapslingen (sett bakfra). Komponentsiden av modulen skal peke til
høyre.
2. Deretter settes I/O-modulen (5).
3. Endelig sette prosessormodulen inn (6).
Prosedyre for remontering av vern:
Fest følgende komponenter:
• Sett på plass bakpanelet.
• Skru fast bakpanelet ved å skru inn fire 5 mm unbracoskruer, en i hvert hjørne på bakpanelet.
• Skru til jordingsskruen. Nede i høyre hjørne på bakpanelet.
• Tilkoble alle tilkoblinger til de bakre terminalene på nytt.
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1.3 Frontpanelet
Frontpanelet på RefleX-vernet er utformet for brukervennlig betjening av relévernet.
Display
Displayet har fire linjer med 16 tegn på hver linje og har bakgrunnsbelysning. Bakgrunnslyset tennes øyeblikkelig ved
betjening, og slukkes etter cirka 30 sekunder uten betjening, av tastaturer.
LED-lamper for signal
De tre LED er normalt programmert til:
• Grønn "på": enheten er i normal drift
• Grønn "av": watchdog- (internovervåking) eller hjelpespenningsfeil
• Gul "på": enheten indikerer generell start. Ikkestående signal.
• Rød "på": enheten indikerer generell utløsning aktivert. Signalet blir
stående.
Numerisk tastatur
Komplett nummertastatur gjør inntasting av numeriske verdier enkelt. En
dedikert "blokkering" eller "deaktiver" tast er inkludert (liggende åttetall).
Navigasjonstaster (piler) brukes for å navigere opp og ned i menyen. Enterog Esc-tast brykes for å bekrefte eller avbryte. Et applikasjonseksempel
finnes i menyendelen i dokumentet.
Modellmerke:
Til høyre for D-sub-pluggen er vernet merket med vernmodell og funksjon.
D-sub-plugg
D-sub-pluggen brukes til å laste inn programvare til enheten via RS232 seriell kommunikasjon. Nedlasting av data eller
endring av innstillinger, blir gjort via optisk I/O bak på enheten.

1.4 Fjernopperering av enheten
Endring av innstillinger og nedlasting av feilskriverdata gjøres med fiberoptiske kommunikasjon via D5-D6 på
baksiden av vernet. Kommunikasjonen foregår på IEC 61870-5-103-protokoll. RefCom brukes for rask og enkel tilgang
til RefleX reléer. RefCom er en svært brukervennlig programvare utviklet av Jacobsen elektro.

250_PRD_3_3A.DOC3

Page 6 of 25

2 Tilkoblinger på baksiden av reléet
RefleX systemet er basert på standardisert maskinvare-moduler. Tre måling
konfigurasjoner er tilgjengelige:
3 fase strøm innganger, 1 sensitiv jordfeilstrøm inngang og 3 spenningsinnganger.
4 strøm-innganger, 3 spennings-innganger.
4 strøm-innganger, 3 spennings-innganger (for måling).
I/O-terminaler kan konfigureres til å utføre en rekke funksjoner, og de er
merket som dette:
1. Kolonne "A": Analogue innganger (måle)
2. Kolonnen "B": 8 Binære innganger og strømforsyning
3. Kolonnen "C": 8 Contact utganger (reléer)
4. Kolonnen "D": Digital kommunikasjon. D1 og 2 er ST fiber
interne protokollen. D3 er RJ45 for LAN, D4 er LC for LAN og
D5-6 er ST fiber for serial protocol (IEC 61870-5-103).
5. Alle konnektorere nummereres med den laveste verdien på toppen
av hver rad, og både RefleX kabinett og pluggene er merket.
6. Funksjonen for hver tilkobling er vist i skjematisk i delen.

ADVARSEL!
Før du arbeider med strøm krets - være helt sikker på at alle kretser er kortsluttet og frakoblet!

Endre nominell strøm for måleinnganger.
Enheten er koblet for 5A eller 1A nominell strøm. Det er mulig å endre nominell verdi for strøminngangene mellom 5A
og 1A, ved å koble om målemodulen. Målemodulen må demonteres fra vernet før den kan kobles om. Instruksjon om
demontering av målemodulen finnes i avsnitt 1.2 Bytte av moduler.
Det anbefales å sende RefleX til produsenten for endring av nominell strøm for måleinnganger.
\App\005_Basic_Reflex_User_Manual\005_HardwareDescriprion_NO.doc

250_PRD_3_3A.DOC3

Page 7 of 25

3 Meny
3.1 Navigering
RefleX her 4 taster for å navigere i menyen.
“PIL OPP” og “PIL NED” tastene brukes til å bla I menyen til neste menybilde. Når en trykker enter og skriver
inn passord brukes piltastene til å flytte seg til innstillingen som skal endres.
“Enter” tasten brukes til bl.a. å bla i servicebildene. Den brukes også under endring av innstillinger. Når enter tas
trykkes i ett menybilde, spørsmål om passord kommer.

Esc

“Esc” tast brukes når en når endringen er ferdig. Dobbeltklikk på «Esc» kommer en tilbake til toppen av menyen
(HOME).

3.2 Endre innstillinger
- Bruk PIL OPP/NED tast til å finne menyen som skal endres.
- Trykk enter tast. Skriv inn passord (fabrikk passord 1111). Trykk enter igjen og første verdi begynner å blinke.
Denne kan nå endres ved å skrive inn ønsket verdi. Hvis en annen verdi skal endres, bruk piltastene for å navigere
til den. Alle innstilinger som ikke er kun tall endres ved å trykke enter.

Esc

Når verdien er endret bruk piltast eller entertast for å registrere endringen, for deretter å trykke esc og svare «yes»
for å lagre endringen eller «no» for ikke å lagre endringen.

3.3 Vis RefleX programvare versjon
Trykk «1» i servicebildet for å vise programvare versjonen som er i enheten. Trykk «esc» for å komme tilbake til
vanlig meny.

3.4 Endre passord
Standard passordet er 1111. Dette kan endres til ett hvilket som helst 4 sifferet tall. Hvis det endres til 0000 fjernes
passordet. Ved å endre til ett annet 4 sifferet tall er det tilbake igjen.
For å endre passord, gå til dato/tid meny..
Trykk enter, skriv inn passord. Årstall begynner å blinke.
Trykk PIL NED til de 4 **** blinker..
Skriv inn nytt passord (for eksempel 3434) og trykk enter.
Bekreft nytt passord (3434) og trykk enter.
Lagre nytt passord ved å trykke Esc og bekreft lagring ved å trykke enter.
Viktig! Skriv ned det nye passordet slik at det er tilgjengelig for de som trenger det.
\App\005_Basic_Reflex_User_Manual\005_MenuNavigation_NO.doc
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3.5 Drifts og innstillings-meny
Meny
In-service display

Synccheck
IL1
IL2
IL3

Trip records

124A
120A
123A

Synccheck
Uo>
0.300V

Alternativ driftsdisplay
Sekundær Uo spennind

Synccheck
U1
132.1 kV
U2
132.2 kV
CB close t 50ms

Alternativ driftsdisplay
Primær spenning på U1 side
Primær spenning på U2 side
Måle lukketid på effektbryter

Synccheck
U1
50.01Hz
U2
50.02Hz
U1-U2
5.1°

Alternativ driftsdisplay
Frekvens på U1 side
Frekvens på U2 side
Spenningsvinkel mellom U1 og U2

Dette display er en del av hovedmenyen
Etter valg av en oppføring, bruk pil opp eller pil
ned for å vise mer informasjon
Trykk 'Esc' for å gå tilbake til hovedmenyen
Trip 333
2011-02-15
12:13:14.123
Delay 0.05s

Overskrift (i dette tilfelle trip nr.
333)
Dato for 'trip 333'
Tidspunkt for 'trip 333'
Forsinkelse for 'trip 333'

Trip 333
I>
I>>*
I>>> Uo>
Uo>>

Trip 333
* Viser type av utkopling

Trip 333
IL1
1400A
IL2
1390A
IL3
1400A

Trip 333
Primær fasestrøm L1
Primær fasestrøm L2
Primær fasestrøm L3

Trip 333
Uo

Trip 333
Jordfeil spenning

0V

Trip 333
AR has been
activated

Fault records

Primær fasestrøm fase L1
Primær fasestrøm fase L2
Primær fasestrøm fase L3

Trip 333
Dette display vises bare etter en
gjeninnkobling

Dette display er en del av hovedmenyen
Etter valg av en oppføring, bruk pil opp eller pil
250_PRD_3_3A.DOC3
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ned for å vise mer informasjon
Trykk 'Esc' for å gå tilbake til hovedmenyen
76
2011-02-15
12:13:14.123

Feildata nr Dato (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Tidspunkt for lagert feildata

75
2010-09-12
15:17:24.159

Feildata nr Dato (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Tidspunkt for lagert feildata

74
2009-11-23
02:45:45.031

Feildata nr Dato (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Tidspunkt for lagert feildata

5 siste tidspunkter for lagring av feildata, siste lagring
på toppen.
Bruk pil ned og opp for å navigere i denne liste
Low current
I> 160/4A
t> 1.5s
Def.t
CT 200/5A
In5A

Lav fasestrøm innstilling
Prim/sek strøminnstilling
Forsinkelse karakteristikk
Omsetningsforhold, merkestrøm

Med current
I>> 1200/30A
t>> 0.05s Def.t
CT 200/5A
In5A

Medium fasestrøm innstillinger
Prim/sek strøminnstilling
Forsinkelse karakteristikk
Omsetningsforhold, merkestrøm

High current
I>>> 1200/30A
t>>> 0.05s Def.t
CT 200/5A
In5A

Høy fasestrøm innstillinger
Prim/sek strøminnstilling
Forsinkelse karakteristikk
Omsetningsforhold, merkestrøm

Low EF volt
Uo>
10.3V
to> 0.500
Trip ON

EF voltage
3Uo nivå i sekundær verdi
Tid for deteksjon av jordfeil
GIK jord utkoblingsfunksjon av / på

Time check
T.out AR 3.00s
Action t 0.40s
CB time 50ms

Tidskontroll
Overvåkningstid etter GIK inn
Tid mellom ekstern start og trip
Setter effektbryter lukketid

Synccheck
VT1 132000/110
VT2 132000/100
Unom 132kV

Spenningsforhold synksjekk
Spenningstrafo samleskinne
Spenningstrafo linjeside
Nominell primær spenning

Synccheck
U live
70%
U dead
30%
Vector BB-L 0

Sync check selectable: ON / OFF.
Grense for spenningssatt enhet
Grense for spenningsløs enhet
Klokketimetall for transformator

AR ON
Max no. shots 1
Reclaim t 20.0s
Close pls 0.2s

AR OFF
Slår av de 5 neste
menyene.

GIK Av/på
Valg antall gjeninnkoplinger (1..6)
Re-aktiviserings tid
Varighet på inn-puls
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AR shot1 ON
Dead time 0.5s
Activated by:
Ex1 _ _ _

Alle GIK sekvenser (nr 1..nr 6)
Avhengig av det valgte antall GIK
vises innst. for hver enkelt.
Dette viser max 2 GIK.
For hver GIK angis følgende:
GIK av/på
Dødtid (tid før gjeninnkopling) *)
Aktivisert av:
Vernfunksjoner eller ekstern puls

AR shot2 OFF
Dead time 15s
Activated by:
Ex1 __ _ _
AR sync
ON
Asyncron
Delta-U 10.00 %
Delta-f 0.11 Hz

AR sync Off slår
av de denne og
to neste menyene

AR parallel
Delta-U 10.00 %
Delta-f 0.02 Hz
Sector 60°
AR voltage check
Sync time 20s
LBLL LBDL
DBLL DBDL
MC sync
ON
Asyncron
Delta-U 10.00 %
Delta-f 0.11 Hz

Gjeninnkobling synkronisering av/på
Asynkront nett (øydrift)
Maks spenningsforskjell, U1 og U1
Maks frekvensforskjell, U1 og U1
Gjeninnkobling parallelt nett
Maks spenningsforskjell, U1 og U1
Maks frekvensforskjell, U1 og U1
Sektor åpning 60° betyr + 30°

AR Off slår av alle
menyer
til og med hit

Man Sync Off
slår av de denne og
to neste menyene

Gjeninnkobling spenningskontroll
Total synkroniseringstid
Valg av 4 spenningskombinasjoner
LB-LL / DB-LL / LB-DL / DB-DL / All
Manuell innkobling av/på
Asynkront nett (øydrift)
Maks spenningsforskjell, U1 og U1
Maks frekvensforskjell, U1 og U1

MC parallel
Delta-U 10.00 %
Delta-f 0.02 Hz
Sector 60°

Manuell innkobling parallelt nett
Maks spenningsforskjell, U1 og U1
Maks frekvensforskjell, U1 og U1
Sektor åpning 60° betyr + 30°

MC voltage check
Sync time 20s
LBLL LBDL
DBLL DBDL

Manuell innkobling spenningskontroll
Total synkroniseringstid
Valg av 4 spenningskombinasjoner
LB-LL / DB-LL / LB-DL / DB-DL / All

Fault Record
Pre-fault
1.0s
Post-fault 2.5s
Saveby:trip

Feilskriver innstillinger
Tid start lagring før triggerpunkt
Tid lagring data etter triggerpunkt
Data lagres ved trip start eller dump

Comm. IEC ON
Config.
Ring
Address
13
Meas. value 1.2

IEC innstilling av og på
Konfigurasjon ring eller stjerne
Kommunikasjonsadresse
Måleområde

YMD
2012-06-09
HMS
13:52:36
Password
****
Freq.
50Hz

År måned dag
24 timers klokke
Passord. Fabrikkverdi 1111
Nominell frekvens

*)

Legg merke til at dødtiden alltid må være lenger enn inn-pulsen

250_PRD_3_3A.DOC3

Page 11 of 25

4 Skjema I/O og logikk
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5 Modul beskrivelse
5.1 Overstrøm beskrivelse (IEEE C37.2 50, 51)
Overstrømmodule inneholder momentan, tidsforsinket funksjon med 3 uavhengige innstillingsnivåer. 3 fase strøm
innganger for detektering av strømnivå og utganger for utløsning og startfunksjoner. I menyen til overstrømmodulen
kan det defineres nivået for strømgrense og tidsforsinkelse for utløsningen. Det er mulig å stille inn forskjellige standard
tidsforsinkelser i form av følgende valg:
Momentan utløsning (med innstilling t=0.05)
Fast-tid (med innstilling def.t)
Normal inverse (med innstilling NI)
Very inverse (med innstilling VI)
Extreme inverse (med innstilling EI)
Long time inverse (med innstilling LI)
Omsetningsforholdet på strømtrafo settes også I den same meny (CT). Nominell strøm settes merke på enheten. Er
enheten merket 5A settes In=5A. Er enheten merket 1A settes In=1A.
Måleprinsipper for overstrømmodulen er DFT (Discret Fourier Transformation) med 24 samplinger pr periode.
Amplitude og vinkel blir beregnet for de respektive målekanaler.

Tidsforsinket utløsning
100
t(s)

I tabellen nedenfor vises formlene som er brukt for å beregne tidsforsinkelsen
for de forskjellige standard invers tidskurvene som er tilgjengelig. Invers
tidskarakteristikkene er i henhold til IEC 60255-3 norm.

Ni

90

Vi
Ei
80

Definite time (Def.t)

Trip time =

Lti

70

T

60

Trip time =

k * 0,14
0,02
I0
-1

Trip time =

k * 13,5
I0 - 1

Extreme inverse (Ei)

Trip time =

k * 80
2
I0 - 1

Long time inverse
(Lti)

Trip time =

k * 120
0,02
I0
-1

Normal inverse (Ni)
Very inverse (Vi)

I0 =

Imeasure
Isetting

50

40

30

20

10

0
1

6

11

16

21

26

I(A)

\Measure\overcurr\DOC\overcurr_des_1_NO.doc

5.2 Jordfeil spenning beskrivelse
Jordfeil modulen inneholder ett jordfeil spenningsnivå, Uo>. Nivå grense og fasttidsforsinkelse kan stilles inn separat.
Ved å stille tidsforsinkelsen til null så oppnås momentan funksjon. Nivået kan stilles inn til trip eller kun signal. Uo
nivået stilles inn i sekundær verdi. Både trip og alarm utgang trigger trip records og fault record.
Måleprinsipper for jordfeilmodulen er DFT (Discret Fourier Transformation) med 24 samplinger pr periode. Amplitude
og vinkel blir beregnet for de respektive målekanaler.
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5.3 Gjeninnkoblingsmodul (IEE C37.2 79)
Gjeninnkoblingsmodulen (GIK-modulen) er laget for å gi automatisk gjenninnkobling
etter bryterfall. Når en vernfunksjon tripper bryter kan GIK-modulen automatisk legg inn
igjen bryter etter en innstilt pausetid.
GIK-modulen har to startinnganger som er i bruk. Disse kan programmeres til å trigges fra
forskjellige funksjoner som for eksempel overstrømfunksjon og ekstern trigging. GIKmodulen kan ha inntil 6 gjeninnkoblingsforsøk som kan trigges fra uavhengige funksjoner.
De kan stilles inn med separate dødtider.

5.3.1

5.3.2

5.3.3

GIK innganger
•

Reset GIK stopper en startet GIK sekvens og tilbakestiller slik at den begynner på nytt ved neste start.

•

Start GIK starter GIK sekvens. Start før «reclaim» tid utløper fører til neste GIK forsøk.

•

Bryter klar må ha spenning inn for å gjennomføre GIK sekvens. Hvis bryter ikke er klar når GIK inn
pulsen kommer, så stoppes den.

•

GIK blokkering når den blir påtrykt spenning så blokkeres GIK så lange spenningen er der.

•

Manuell innkobling blokkerer GIK i 10 sekunder slik at innkobling mot feil ikke gir automatisk
gjeninnkobling.

GIK utganger
•

Definitiv trip signal gir sigal om definitiv trip. Det betyr at det vil ikke bli flere GIK forsøk i denne
sekvensen og bryteren ligger ute.

•

GIK pågår signal starter når GIK trigges og slåa av når hele GIK sekvensen er ferdig.

•

Bryter inn Gir innkommando til utgangsrele eller til synkrosjekk hvis den funksjonen er med.

GIK innstillinger
•

AR ON/OFF – slår av og på gjeninnkoblingsmodulen. Resten av menyen skjules når den er slått av.

•

Max no. Shots – Maks antall gjeninnkoblingsforsøk som er 6 stykker. Hvis ny feil oppstår etter en
gjenninnkobling prøver den med neste gjeninnkoblingsforsøk helt til alle er brukt opp.

•

Reclaim t – kontroll tiden starter når GIK modulen gir kommando innkobling. Hvis det kommer en ny
utkobling innen kontroll tid er utløpt så går GIK modulen videre til neste GIK forsøk. Hvis utkoblingen
kommer etter kontroll tid begynner GIK modulen på ny sekvens GIK nr. 1).

•

Close pls – lengde på bryter inn kommando puls. Fabrikkinnstilling 200ms.

•

AR shot 1..6 ON/OFF – Slår av og på forsøk nr. 1 ..6.

•

Dead time - Død tid (ventetid) fra utløsning av effektbryter til innkoblingsforsøk.

•

Activated by – GIK forsøket trigges av valgte funksjon. Kan sette to uavhengige funksjoner som starter
GIK. Ved å sette Iph på en og _ på den andre så starter dette GIK forsøket kun med overstrømfunksjonen.
Ved å sette Ext1 og _ på de to andre, så startet dette GIK forsøket kun med ekstern start. Det er mulig å
sette DEF i GIK menyen, men den er ikke i bruk og betyr det samme som _ settingen. Hver og en av GIK
forsøkene stilles inn på samme måte.
\Logic\AR\DOC\AR_des2_NO.doc
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5.4

Synkroniseringsmodul (IEE C37.2 25)

Synkroniseringsmodulen (sync modul) er laget for å gi en kontrollert innkobling etter puls fra
gjenninnkoblingsmodul eller kontrollert manuell innkobling. Når en vernfunksjon tripper bryter kan sync modulen
kontrollere at innkoblingen skjer i henhold til innstillingskriterier. Ved manuell innkobling kan sync modulen
kontrollere at innkoblingen skjer i henhold til innstillingskriterier. Sync modulen kan tillate innkobling ved
spenningskriterier, frekvenskriterier og vinkel mellom spenninger.
Synkroniseringsmodulen har følgende innstillinger:
Fellesinnstillinger.
VT omsetning

Stiller inn spenningstransformator omsetning på både samleskinneside (VT1) og linjeside
(VT2). Det betyr at det kan være forskjellige spenningstransformatorer på samleskinne og
linjeside.

Unom

Stiller inn nominell primær spenning. Alle prosentinnstillingene relatert til spenning
beregnes ut fra nominell primærspenning.

U live

Hvis målt spenning er større enn innstilling detekterer det at linje/ samleskinne er
spenningssatt. Anbefalt å tilkoble fase-fase spenning f.eks L1-L2 på begge måleinngangene.

U dead

Hvis målt spenning er mindre enn innstilling detekterer det at linje/ samleskinne IKKE er
spenningssatt.

Vector BB-L

Klokketimetall for eventuell trafo som er mellom målepuktene for spenning samleskinne og
spenning linje. Sett inn klokketimetall tilsvarende trafoens klokketimetall. 1 dreier 30º.

Time check

Felles tider for synkroniseringsenhet.

T.out AR

Timeout for AR. Hvis det oppstår ny jordfeil (Uo kriterie på samleskinneside eller linjeside)
i løpet av innstilt tid vil enheten gi momentan utkobling (trip)

Action t

Action time. Tid mellom start og trip fra et vern. Hvis trip kommer etter action time er utløpt
så startet ikke innkoblingsfunksjonen. Denne kan brukes for å begrense GIK til for eksempel
sone 1 og 2 på distansevern.

Innstillinger for synkronisering ved automatisk gjeninnkobling
AR sync ON/OFF

Slår av og på syncmodulen for automatisk gjeninnkobling (GIK). Hvis den er slått av, forbikobles sync modulen og går rett til GIK. Hvis den er slått på så vil modulen foreta kontrollert
GIK når alle kriterier er innfridd.

Asyncron

Innstillinger for GIK i asynkront nett (øydrift). Hvis to separate nett skal automatisk
sammenkobles så gjelder disse innstillinger. Er Delta U innenfor innstilling og Delta F er
mindre enn innstilt men større enn Delta F for parallelling så er synckriterie OK. Enheten vil
gi automatisk inn-kommando når spenning på samleskinne og linjeside er i fase.

Delta U

Maksimal spenningsforskjell mellom samleskinne og linjeside.

Delta F

Maksimal frekvensforskjell mellom samleskinne og linjeside. Hvis frekvensforskjellen er
mindre enn innstilling for asynkron men større enn innstilling for parallelling er det kriteria
for asynkron synkrosjekk.

AR parallell

Innstillinger for GIK i parallelt nett. Er Delta U, Delta F og sektor innenfor innstillingene så
er synckriterie OK. Funksjonen vil gi automatisk gjeninnkobling

Delta U

Maksimal spenningsforskjell mellom samleskinne og linjeside.

Delta F

Maksimal frekvensforskjell mellom samleskinne og linjeside. Hvis frekvensforskjellen er
mindre enn innstilling for asynkron men større enn innstilling for parallelling er det kriteria
for asynkron synkrosjekk.

Sector

Det stilles inn en sektor på for eksempel 60º som tillater vinkelforskjell mellom spenning på
samleskinne og linje på ±30º ved parallell innkobling. Ved vinkelforskjell større enn
innstilling så innfris ikke kriterier for innkobling.
250_PRD_3_3A.DOC3
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AR voltagecheck

Spenningskontroll innkoblingskriterier.

Sync time

Stiller inn hvor lenge en skal forsøke å koble inn ved synkronisering (LLLB).

LBDL LLLB

Kan stille inn fire forskjellige kombinasjoner. LB betyr «Live Bus», spenningssatt
samleskinne. DB betyr Dead Bus, ikke spenning på samleskinne. LL betyr «Live Line»,
spenningssatt linje. DL betyr «Dead Line», ikke spenning på linjeside.

Innstillinger for synkronisering ved manuell innkobling
MC sync ON/OFF

Slår av og på syncmodulen for automatisk gjeninnkobling (GIK). Hvis den er slått av, forbikobles sync modulen og går rett til GIK. Hvis den er slått på så vil modulen foreta kontrollert
GIK når alle kriterier er innfridd.

Asyncron

Innstillinger for GIK i asynkront nett (øydrift). Hvis to separate nett skal manuelt
sammenkobles så gjelder disse innstillinger. Er Delta U innenfor innstilling og Delta F er
mindre enn innstilt men større enn Delta F for parallelling så er synckriterie OK. Enheten vil
gi inn-kommando når spenning på samleskinne og linjeside er i fase.

Delta U

Maksimal spenningsforskjell mellom samleskinne og linjeside.

Delta F

Maksimal frekvensforskjell mellom samleskinne og linjeside. Hvis frekvensforskjellen er
mindre enn innstilling for asynkron men større enn innstilling for parallelling er det kriteria
for asynkron synkrosjekk.

MC parallell

Innstillinger for parallelt nett. Er Delta U, Delta F og sektor innenfor innstillingene så er
synckriterie OK. Funksjonen vil gi innkobling.

Delta U

Maksimal spenningsforskjell mellom samleskinne og linjeside.

Delta F

Maksimal frekvensforskjell mellom samleskinne og linjeside. Hvis frekvensforskjellen er
mindre enn innstilling for asynkron men større enn innstilling for parallelling er det kriteria
for asynkron synkrosjekk.

Sector

Det stilles inn en sektor på for eksempel 60º som tillater vinkelforskjell mellom spenning på
samleskinne og linje på ±30º ved parallell innkobling. Ved vinkelforskjell større enn
innstilling så innfris ikke kriterier for innkobling.

MC voltagecheck

Spenningskontroll innkoblingskriterier.

Sync time

Stiller inn hvor lenge en skal forsøke å koble inn ved synkronisering (LLLB).

LBDL LLLB

Kan stille inn fire forskjellige kombinasjoner. LB betyr «Live Bus», spenningssatt
samleskinne. DB betyr Dead Bus, ikke spenning på samleskinne. LL betyr «Live Line»,
spenningssatt linje. DL betyr «Dead Line», ikke spenning på linjeside.

Delta U

Maksimal spenningsforskjell mellom samleskinne og linjeside.

Delta F

Maksimal frekvensforskjell mellom samleskinne og linjeside. Hvis frekvensforskjellen er
mindre enn innstilling for asynkron men større enn innstilling for parallelling er det kriteria
for asynkron synkrosjekk.

Synccheck Pa

Innstillinger for parallelling. Ved parallelling så er det en vinkelsektor som stille inn. Er
spenningene innenfor vinkelsektoren så er synckriterie OK.

Delta U

Maksimal spenningsforskjell mellom samleskinne og linjeside.

Delta F

Maksimal frekvensforskjell mellom samleskinne og linjeside. Hvis frekvensforskjellen er
mindre enn innstilling for parallelling, så gjelder innstillingene for parallell innkobling.

Sector

Det stilles inn en sektor på for eksempel 60º som tillater vinkelforskjell mellom spenning på
samleskinne og linje på ±30º ved innkobling. Ved vinkelforskjell større enn innstilling så
innfris ikke kriterier for innkobling.

250_PRD_3_3A.DOC3
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Måleinnganger.
Sync modulen har to analoge måleinnganger. En for spenning på samleskinne og en for spenning på linjeside. Vi
anbefaler at det tilkobles fase-fase spenning på disse måleinngangene. Modulen har service bilder i menyen for å
hjelpe til med korrekt idriftsettelse av funksjonen. Ett meny bilde viser frekvens på måleinngang 1 og frekvens på
måleinngang 2 og vinkelforskjell mellom måleinngang 1 og 2. Ett menybilde viser spenningen på måleinngang 1 og
spenningen på måleinngang 2. Med disse målinger kan en sikkert verifisere at modulen er riktig tilkoblet.
Tegningen under viser inn og utganger på sync modulen.

5.5

GIK jord funksjon

GIK jord funksjonen har to funksjoner.
Funksjon 1.

Enheten skal gi trip hvis det etter innkobling, oppstår jordfeil før T.out AR utløper.

Funksjon 2.

Enheten skal ikke starte innkoblingsforløp hvis det detekteres jordfeil ved start av
innkoblingsfunksjon. Enheten skal kun resettes.
Statnett krav til håndtering av jordfeil i forbindelse med innkoblingsautomatikk. Kravet går ut på at
det ikke skal innkobles mot stående jordfeil
\measure\sync\DOC\sync_GIK_Jord_des1_NO.doc
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5.6 Fault Recorder
Fault recorder lagrer samplede verdier fra strøm og spenningsinngangene fra de 7 analog innganger.
Samplingshatigheten er 24 pr. periode. I tillegg lagres alle signaler som er beskrevet under avsnittet kommunikasjon.
Triggertidspunktet for en lagring er alltid start PÅ. Maks lagringstid er beskrevet under tekniske data.
Kriteriet for lagring av data kan stilles til å lagre ved generell start eller lagre ved generell trip. I tillegg kan en også
lagre en sanntidsdump ved å stille inn save by dump. Da vil en 1sek lagring av øyeblikksverdier for strøm spenning og
digitale signaler. Innstilingen save by går deretter tilbake til forrige lagrings innstilling, for eksempel save by trip.
Pre-fault tid innstilling for eksempel 0.1 sek, starter lagring av data 0.1 sek før triggerpunkt. Se avsnitt tekniske data for
min/maks innstilling.
Post-fault tid innstilling for eksempel 0.1 sek, lagring av data 0.1 sek etter startsignal er reset. Se avsnitt tekniske data
for min/maks innstilling.
Typisk fault record.
Triggerpunkt
Pre-fault time
Start
Post-fault time
Fault recorder lagring lasts ned i standard Comtrade filformat. Filene lastes ned over kontrollsystemet med protokoll
IEC61870-5-103 eller med RefCom programmet. Filene kan analyseres I et hvilket som helst standard program for
comtrade filer.
\Comm\FaultMK2\DOC\Faultrecord_des1_NO.doc
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5.7 Kommunikasjon/ Hendelser
Ver. 14
No

Dato: 10.12.2013
IEEE 37 Event
Distance Protection
Jacobsen elektro as private range
protection
Overcurrent Protection
Transformer Differential Protection
Line Differential Protection
Jacobsen elektro as private range control
General function

MD 000
MD 002
MD 003
MD 033
MD 049
MD 055
MD 056
MD 059
MD 061
MDS014
MD 066
MD 067
MD 068
MD 069
MD 070
MD 071
MD 072
MDS003
MDS006
MDS008
MDS009
MDS032
MDS053
MDS043
MDS046
MDS047
MDS048

79
0
0

51
51
79
79
79
0
0
0
0
0
0
0
59N
59N
50
50

25
25
25

Physical device inf. (start/restart)
AR active
Protection active
LED reset
General Trip
General start/pick –up
Trip I>
Trip I>>
CB on by AR
AR Blocked (AR lockout)
AR in progress
Measurands In
Measurands Ven
Measurands IL-1
Measurands IL-2
Measurands IL-3
Measurands VL1
Measurands VL2
Vn> start
Vn> trip
I> Start
I>> Start
RefleX MMI Display (ASDU 40)
Position CB Q0 Close
Manual CB Close
MCB Trip
Sync Active
Sync CB Close Block
Sync in progress
250_PRD_3_3A.DOC3

IEC 60 870-5103
FUN
INF
*
<128>

TYP

<142>
<160>
<176>
<192>
<244>
<255>

<160>
<160>
<160>
<160>
<160>
<160>

<142>

<142>
<142>
<142>
<142>
<255>
<142>
<142>
<142>
<142>
<142>
<142>

<4>
<16>
<18>
<19>
<68>
<84>
<90>
<91>
<128>
<130>
<131>
<147>
<147>
<148>
<148>
<148>
<148>
<148>
<153>
<156>
<160>
<161>
<170>
<201>
<213>
<239>
<242>
<243>
<244>

1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
3.4
3.4
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
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MDS049
MDS050

25
25

CD 004
CD 005
CD 006
CDS010
CDS011
CDS033

79

Sync fail
CB close by sync
Time synchronization
AR on/off
LED reset
Activate Characteristic (setting group) 1
Cmd CB Q0 Open
Cmd CB Q0 Close
Cmd Sync check On/Off

<142>
<142>
<160>
<160>
<160>
<244>
<244>
<244>

<245>
<246>
<0>
<16>
<19>
<23>
<60>
<61>
<75>

1
1
6
20
20
20
10
10
10

\Comm\Event\DOC\ Event_list_v14.xls

5.8 Passord
RefleX har ett 4 sifferet passord som beskyttelse for innstillingene. Standard passord er 1111. Dette er lett å endre av
bruker. Ved å endre passord til 0000 så er det fjernet. Det anbefales ikke å fjerne passordet.
RefleX vil alltid spørre om passord før en får lov til å endre innstillingene. Det er derfor trykt å bla i menyene for å lese
av innstillinger se trip-log og service bilder uten å kunne endre innstillinger før passord skrives inn.
Se avsnitt for endring av passord for info om det.

5.9 Watchdog
Internovervåking av alle prosessorene og målinger. Hvis alt er OK så lyser grønn LED på fonten av enheten og WD
kontakten ligger aktiv uten signal(NC kontakt C17-C18). Internovervåkingen sjekker hvert 2.5ms for eventuelle
internfeil. Watchdog signal hvis:
Feil i en av prosessene eller minnekretser.
- Brudd i hjelpespenning mer enn 100ms.
\Utility\Password\Ver1_003\DOC\ Password_desc_NO.doc
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6 Innstillinger
6.1 Overstrømvern (IEEE C32.2: 50, 51)
Måling
Strøm innstilling (1A nominell strøm)
Strøm innstilling (5A nominell strøm)
Invers tid karakteristikker
K-faktor for invers tid karakteristikk
Fast tid innstilling
Tilbakegangsforhold
Harmonisk måling
Minimum visnings-strøm (1A nominell)
Minimum visnings-strøm (5A nominell)

I>, I>>, I>>>
I>, I>>, I>>>
k>, k>>, k>>>
t>, t>>, t>>>

Tre faser
0,200 - 75,0 A og ∞
1,00 - 375 A og ∞
Ni, Vi, Ei, Lti og Def.t
0,10 – 1,20 og ∞
0,01 – 9.99 s og ∞
>0,97
1st harmonisk
20 mA sekundærverdi
100 mA sekundærverdi

\Measure\overcurr\DOC\ overcurr_TecData_NO.doc

6.2 Jordfeil spenning
Måling
Spenningsinnstilling
Fast tid innstilling
Trip ON/OFF
Tilbakegangsforhold
Harmonisk måling
Minimum visnings-spenning

Uo>
to>

En spenningsinngang
1.00 – 170Vog ∞
0,01 – 9.99 s og ∞
ON (trip) / OFF (alarm)
>0,98
1st harmonisk
0.2V sekundærverdi
\Measure\Uo_volt\DOC\ Uo_volt_TecData_NO.doc

6.3 Gjeninnkoblingsmodul (IEEE C37.2: 79)
Antall gjeninnkoblingsforsøk
Dødtid (pausetid)
Kontrolltid /felles innstilling for alle GIK)
Lukke puls (felles innstilling for alle GIK)
GIK trigging uavhengig innstilling for hver GIK
Blokkeringstid ved manuell innkobling (fast tid)

Max no. shots
Dead time
Reclaim time
Close pls

1…6
0,30 – 999s
0,30 – 999s
0.1 – 9.99s
Iph, Ext1.
10s

NB! Dødtid må alltid være lenger enn
lukkepuls.
\Logic\AR\DOC\AR_TecData_NO.doc
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6.4

Synkroniseringsmodul(IEEE C37.2: 25)
Syncrocheck funksjon
Spenningsgrense for spenningsatt enhet
Spenningsgrense for ikke spenningsatt enhet
Koblingsgrupper
Lukketid effektbryter
Innkoblings sjekk

Syncrocheck
U Live
U Dead
Vector BB-L
CB time

Maks synkroniseringstid
Tidsluke etter gjeninnkobling
Aksjonstid mellom start og trip fra vern

Sync time
T.out AR
Action t

On/Off
1,00 – 170 % av Un
1,00 – 170 % av Un
0 – 11 klokke timer
20-200ms.
DBDL, LBDL, DBLL,
LBLL
5.0 - 500sek
0-99sek
0-99sek

Innstillinger for funksjon asynkron
Spenningsforskjell mellom U1 og U2
Frekvensforskjell mellom U1 og U2

∆U
∆F

0.00 – 20.0% av Un
0.02 – 1.00 Hz

Innstillinger for funksjon parallelling
Maks spenningsforskjell mellom U1 og U2
Maks frekvensforskjell mellom U1 og U2
Maks vinkelforskjell mellom U1 og U2

∆U
∆F
Sector

0.00 – 20.0% av Un
0.02 – 1.00 Hz
±5º - ±110º

Filter på inngang B3-B4 og B5-B6
Filter på inngang B11-B12

10ms
50ms
\measure\sync\DOC\sync_GIK_Jord_TecData_NO.doc

6.5 Fault Record
Tids innstilling for lagring før triggerpunkt Pre-fault time
Tids innstilling for lagring etter start AV
Post-fault time
Lagre feildata ved
Save by

0-4.0 sec
0-4.0 sec
General start, general trip or dump.

Lagrer de 5 siste hendelser. Eldre hendelser strykes.
\Mod\Comm\FaultMK2\DOC\Faultrecord_Tec_Data_NO.doc

6.6 Dato og klokke
År, måned og dag
Timer, minutter og sekunder
Backup tid på klokke uten hjelpespenning

ÅÅÅÅMMDD
tt:mm:ss

2011-05-30
15:43:25
Ca 14 dager

6.7 System data
Standard passord
Puls forlengelse av trip utgang (kontakter)
Puls forlengelse av blokkeringsinnganger
Frekvens

ms
ms
Hz

1111
200 pulse
50 pulse
16⅔, 25, 50, 60

\Utility\Password\DOC\ Password_TecData_NO.doc
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7 Tekniske data
7.1 Elektriske data
7.1.1

AC Strøm innganger

Type
Fase strøm
(maks 3 inng.)
Io strøm
Nominell strøm - In
(A rms)
1
5
1
Max kontinuerlig strøm
(A rms)
10
30
10
Max 3 sek strøm
(A rms)
100
500
100
Måleområde 1)
(A rms)
0.1 – 75
0.5 – 375
0.005 – 2
A/D metning
(A peak)
± 106
± 530
± 2.82
Max inngangsmotstand
10
2
30
(mΩ)
Måling Io 2)
(Terminal)
A7 – A8
Måling fase L1 2)
(Terminal)
A9 – A10
A9 – A10
Måling fase L2 2)
(Terminal)
A11 – A12
A11 – A12
Måling fase L3 2)
(Terminal)
A13 – A14
A13 – A14
1)
Maks strøm for sann sinus kurve uten DC offset. Ved ekstreme DC offset må maks verdien deles på 2.
2)
Bytte mellom In 1A og In 5A må gjøres internt i enheten.

7.1.2

(en inng.)
5
30
500
0.075 – 30
± 42.4
2
A7 – A8
-

AC Spennings innganger

Type

Spenning
(maks 3 inng.)
Nominell spenning– Un
(V rms)
100 / 110
Max kontinuerlig spen.
(V rms)
300
Max 3 sek spenning
(V rms)
500
Måleområde 1)
(V rms)
1 – 170
A/D metning
(V peak)
± 240
Max byrde – ref. Un
(VA)
0.15
Måling U1
(Terminal)
A1 – A2
Måling U2
(Terminal)
A3 – A4
Måling U3
(Terminal)
A5 – A6
1)
Maks verdi ved sann sinus uten DC offset.

7.1.3

Generell AC strøm og spennings innganger

Nominell frekvens – fn (tre fase)
(Hz)
Nominell frekvens – fn (en fase)
(Hz)
Filter knekk-frekvens
(Hz)
Frekvenser etter DFT filter
(* fn)
A/D konvertering
(bit)
Samplings hastighet 2)
(samples/cycle)
Samplingshastighet før filter 2)
(samples/cycle)
Samplings hastighet ref. 60 Hz
(samples/s)
Samplings hastighet før filter ref. 60Hz
(samples/s)
2)
Samplingen er synkronisert til system frekvensen

7.1.4

60 / 50
25 / 162/3
6 * fn
1/2/3/4/5
16
24
288
1440
17280

Strømforsyning

Strømforsyning

Spenning
Tilkobling på I/O modulen
Avbruddstid
Ca. effekt forbruk
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(VAC / VDC)
(Terminal)
(ms)
(W)

24 – 240
B17 – B18
100
7 – 11
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7.1.5

Digitale innganger

HS isolerte digitale innganger
(8 separate innganger)

7.1.6

Spenningsområde
Ingangene er på I/O modul

Lukke / åpne kontakt
Lukke / åpne kontakt
Lukke-kontakt (NO kontakt)
Lukke-kontakt (NO kontakt)
Lukke-kontakt (NO kontakt)
Lukke-kontakt (NO kontakt)
Lukke-kontakt (NO kontakt)
1)
Åpne-kontakt (NC kontakt)
Nominell spenning / maks bryting
Nominell strøm
Lukke strøm (maks 4s driftssyklus <10%)
Nominell åpne kapasitet (L/R = 20ms)
Nominell åpne kapasitet
Alle terminaler er lokalisert på I/O modul.

7.1.7

24 – 240
B1-B2 .. B15-B16

(Terminal)
(Terminal)
(Terminal)
(Terminal)
(Terminal)
(Terminal)
(Terminal)
(Terminal)
(V)
(A)
(A)
(W)
(VA)

C1-C2 / C1-C3
C4-C5 / C4-C6
C7 – C8
C9 – C10
C11 – C12
C13 – C14
C15 – C16
C17 – C18
250 / 440
8
30
20
2000

Utgangs releer

Rele 1 1)
Rele 2 1)
Rele 3 1)
Rele 4 1)
Rele 5 1)
Rele 6 1)
Rele 7 1)
Rele 8 (watchdog)
Kontakt ratings

1)

(Bipolar VDC)
(Terminal)

Data interface

Intern buss
Seriell

1)

Plassering
(Terminal)
Konnektor type
Bølgelengde
(nm)
Maks signal-hastighet
(Mbit/sec)
Idle state
Kommunikasjonsprotokoll
Plassering
(Terminal)
LAN Ethernet tilkobling
Konnektor type
Bølgelengde
(Mbit/sec)
Kommunikasjonsprotokoll
Plassering
(Terminal)
LAN Ethernet tilkobling
Konnektor type
Bølgelengde
(nm)
Maks signal-hastighet
(Mbit/sec)
Idle state
Kommunikasjonsprotokoll
Plassering
(Terminal)
Seriell
Konnektor type
Bølgelengde
(nm)
Maks signal-hastighet
(Mbit/sec)
IEC 60870-5-103 hastighet
(bit/s)
Idle state
Konfigurerings tilkobling
Konnektor type
Plassert på frontpanel
Kabel (enhet til pc)
Maks lengde
(m)
1)
Denne kanal er I bruk hvis to eller flere enheter kobles sammen for å øke funksjonalitet.
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D1 (Tx) – D2 (Rx)
2x Optical ST 50/125
850
1
1 ”Light ON”
D3
RJ45
10
D4
Optical LC 9/125
1300
100
0 ”Light OFF”
D1 (Tx) – D2 (Rx)
2x Optical ST 50/125
850
1
19200
1 ”Light ON”
9-pin RS232, hunn
Nedre venstre hjørne
Standard 1-1 skjøteledning
10
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7.2 Miljøkrav
Isolasjon
Dielektrisk (Nominell isolasjons-spenning
500V)
Min isolasjon motstand (test spenning 500V)
Impuls spenning (1.2/50 µs)

(kV DC)

3.6

(MΩ)
(kV)

100
5

(kV)
(kV)
(kV)

2.5
1
4

(kV)

2

(kV)
(kV)
(V EMK, CM)

6
8
10

(V/m)

10

(µV)
(µV)

79
73

(µV/m)
(µV/m)
(ms)
(%)

40
47
100
100

Klima og temperatur
Tørr varme, idrift

(°C)

+55

Tørr varme, lagring

(°C)

+70

kulde, idrift

(°C)

-10

Kulde, lagring

(°C)

-40

Damp varme, lagre 56 dager i 40°C
Tetningsgrad (komplett enhet)
Tetningsgrad (front panel)

(%)

90-95
IP41
IP53

(g)
(g)
(g)
(g)
(g)

1
2
10
2
1

Støy og immunitet (EMC)
1 MHz puls, klasse III, Common Mode
1 MHz puls, klasse III, Differential Mode
Transient (EFT/burst), Klasse IV
Common Mode (line-ground)
Transient (EFT/burst), Klasse IV
Differential Mode (line-line)
ESD, Class 3, Utladings spenning, Kontakt
ESD, Class 3, Utladings spenning, luft
Ledningsbåren RF immunitet
(0.15 – 80MHz)
Strålings EM immunitet, Klasse III
(80-1000MHz and 900MHz)
Ledningsbåren immunitet klasse A ref EN 55022
(0.15 - 0.5 MHz)
(0.5 – 30 MHz)
Strålings immunitet, Class A (Test distanse 10m)
(30 – 230 MHz)
(230 - 1000 MHz)
Strømforsyning maks avbruddstid
Strømforsyning maks inngangsrippel

Mekanisk, operasjon
Vibrerings respons, klasse 2 (10-150 Hz)
Vibration utholdenhet, klasse 2 (10-150 Hz)
Fall respons, klasse 2
Seismisk, horisontal, klasse 2 (2-35 Hz)
Seismisk, vertikal, klasse 2 (2-35 Hz)
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Standard
IEC 60255-5-6
IEC 60255-5 section 4 (draft)
IEC 60255-5-7
IEC 60255-5-8
Standard
IEC 60255-22-1
IEC 60255-22-1
IEC 60255-22-4 / EN 61000-4-4 /
EN 50082-2 clause 2.2, 3.2, 4.2
IEC 60255-22-4 / EN 61000-4-4 /
EN 50082-2 clause 2.2, 3.2, 4.2
IEC 60255-22-2 / EN 61000-4-2
IEC 60255-22-2 / EN 61000-4-2
EN 61000-4-6
EN 50082-2, Clauses 2.1, 3.1, 4.1
IEC 60255-22-3 / EN 61000-4-3
EN 50081-1(2) / EN 55022
IEC 60255-25 (draft)
EN 50081-1(2) / EN 55022 IEC
and 60255-25 (draft)
IEC 60255-11
IEC 60255-11
Standard
IEC 60255-6
IEC 60068-2-2, test B
IEC 60255-6
IEC 60068-2-2, test B
IEC 60255-6
IEC 60068-2-1, test A
IEC 60255-6
IEC 60068-2-1, test A
IEC 60068-2-3, test C
IEC 60529
IEC 60529
Standard
IEC 60255-21-1 / IEC 60068-2-6
IEC 60255-21-1 / IEC 60068-2-6
IEC 60255-21-2
IEC 60255-21-3
IEC 60255-21-3
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7.3 Dimensjoner og vekt

RefleX enhet.vekt 3.5 kg.

7.3.1

Hullbilde panelmontasje

RefleX enhet panelmontasje

Jacobsen Elektro AS
Ringeriksveien 16, 3414 Lierstranda, Norway
Tlf: +47 32 22 93 00 Fax: +47 32 22 93 01
www.jel.no
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