SUPERVISÃO DE SISTEMAS
COM NEUTRO ATERRADO POR ALTA RESISTÊNCIA
conexão em instalações 400 V... 25kV
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SUPERVISÃO DE SISTEMAS
COM NEUTRO ATERRADO POR ALTA RESISTÊNCIA
conexão em instalações 400 V... 25kV

Funções de proteção e supervisão
NGR FAULT - Detecção de falha no resistor de aterramento
Método de medição ativo e passivo; automático ou passivo, selecionável pelo usuário
Detecção de resistor de aterramento aberto
Detecção de resistor de aterramento em curto conforme CE Code Section 10-302
Calibração ao sistema monitorado
Supervisão contínua do resistor de aterramento e resistência de conexão à terra com uma faixa de ajuste de tolerância da resistência de 10
a 200%
Supervisão contínua do resistor de aterramento mesmo se a instalação estiver desenergizada
GROUND FAULT - Detecção de fuga à terra
Medição da corrente no resistor de aterramento
Opção de alarme ou trip para fuga à terra
Detecção de sobretensão no neutro
Detecção de falhas em CA e/ou CC
Opção de filtros para detectar fuga à terra; banda larga, frequência fundamental ou passa banda com limites definidos de 0 a 1.9 kHz
Conexão física segura ao sistema de energia através do uso de acopladores
Medição e exibição das harmônicas da corrente e tensão do neutro
Análise dos sinais de medição FFT (transformada rápida de Fourier)

Supervisão da tensão de fase:
Supervisão da tensão fase-terra e fase-fase
Indicação de falta de fase (acoplamento direto até 690 V), acima com TP
HMI – Interface homem máquina
Display digital para exibição de informação e
gerenciamento de ajustes
LEDs para indicação de funcionamento e alarme
Botões para controle do menu de ajustes, TEST e RESET
do dispositivo, seleção do ponto de ajuste e tela de
medição
Destacável para montagem em porta de painel

Comunicação:
Webserver integrado via Ethernet para gestão de ajustes,
exibição dos valores medidos e disponibilização de
notificações de alarmes
Protocolos Modbus TCP (via Ethernet) ou Modbus RTU
(via RS-485)
Senha de proteção

Histórico: até 1000 eventos com data e hora
Temperatura de operação: -40 to 160° F
Altitude de utilização: até 5000 m
Tensão de alimentação: AC/DC 24 a 240 V
Consumo de energia: máximo 6.5 W/13 VA a 50/60 Hz
Grau de proteção:
Terminais: IP20 / NEMA 1
Chassis:
IP30 / NEMA 1
HMI:
IP30 / NEMA 1 ou IP65 / NEMA 4 com tela de proteção adicional
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