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Įvadas – „Ekip" apsauginiai atkabikliai 

1 - Supažindinimas 

Rūšys ir funkcijos 

Į visas apsaugos atkabiklių versijas įeina apsaugos ir matavimo funkcijos, veikiančios su pirminio montavi-
mo srovėmis. 

 PASTABA:                   Ekip „Ekip Hi-Touch", „Ekip G Touch" ir „Ekip G Hi-Touch" versijos yra su 
„Ekip Measuring Pro" moduliu, kuris yra montuojamas pagal standartą.  

„Ekip DIP" aprašymas pateikiamas tinklalapyje http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/ instaliavi-
mo instrukcijose                                     (automatiniams jungikliams „E1.2") ir                                    (automa-
tiniams jungikliams „E2.2"-„E4.2"-„E6.2"). 
 

1SDH000999R0002 1SDH001000R0002
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Apsauga 

 

Dip Touch Hi-Touch G Touch G Hi-Touch

PASKIRSTYMAS GENERATORIAI 

Dip

P. Dip P. Touch

P. Measuring
Pro

P. Touch

P. Measuring
Pro

P. Hi-Touch

P. Touch

P. Measuring
Pro

P. G Touch

P. Touch

P. Measuring
Pro

P. Hi-Touch

P. G Touch

P. G Hi-
Touch

Išorinis toroidas 

S.G.R. Rc

„Touch" atkabikliai gali būti jungiami prie „SGR" jutiklio arba „RC" jutiklio, tai atitinkamai leidžia suaktyvinti 
„Gext" apsaugos priemones (101 psl.) arba „RC" apsaugas (101 psl.). 

Matavimai 

Dip

PASKIRSTYMAS GENERATORIAI 

Dip Touch Hi-Touch G Touch G Hi-Touch

M. Dip M. Touch M. Touch M. Touch M. Touch

M. 
Measuring

M. 
Measuring

M. 
Measuring

M. 
Measuring

M. Hi-Touch M. Hi-Touch

„Touch" matavimai (36 psl.), „Measuring" matavimai (37 psl.), „Hi-Touch" matavimai (38 psl.). 
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Integruotos funkcijos: 

„Self- All" diagnostikos 

funkcija, bandymas ir 

galios valdiklis 

Apsauginiai atkabikliai, skirti „Emax 2", integruoja: 

• Savidiagnostika: vidaus ir išorės jungčių būklės pastovus stebėjimas, galinčių įvykti gedimų signalizacija. 

• Bandymas: apsaugos priemonių ir kitų funkcijų patikrinimas. 

 

Dip

Savidiagnostika 

Bandymas 

Energijos valdiklis 

PASKIRSTYMAS 

Dip Touch Hi-Touch G Touch G Hi-Touch

Papildomos funkcijos aprašomos nuo 39 psl. 

Papildomi moduliai „Emax 2" automatiniai jungikliai ir „Ekip" atkabikliai gali būti su papildomais priedais, kaip nurodyta derinių 
lentelėse 47 puslapyje. 

Galimi įvairūs modulių tipai, kurie skiriasi savo funkcijomis ir montavimo padėtimi automatiniame jungiklyje. 

Moduliai, kurie gali būti prijungti prie kietojo puslaidininkinio atkabiklio: 

Pavadinimas Aprašymas Puslapis 

„Ekip Measuring“
„Ekip Measuring Pro“

Maitinimo, apsaugos ir matavimo moduliai. 60

„Ekip Signalling 4K“ Signalizacijos modulis. 69

 PASTABA: „Ekip Signalling 4K" modulis nėra tinkamas „E1.2 " modelio grandinės pertraukik-
liams. 

Moduliai, kurie galimi automatinio jungiklio gnybtų dėžutei: 

Pavadinimas Aprašymas Puslapis 

„Ekip Supply“ Maitinimo modulis. 58

„Ekip Signalling 2K“ Signalizacijos modulis. 74

„Ekip Synchrocheck“
Modulis matuoti įtampai ir sinchronizmui tarp dviejų 
energijos šaltinių. 

65

„Ekip Com Modbus RTU“
„Ekip Com Profibus DP“
„Ekip Com DeviceNet“

„Ekip Com Profinet“
„Ekip Com EtherNet/IP“
„Ekip Com IEC 61850“

Komunikacijos modulis. 79

Link Komunikacijos modulis. 97

Tęsinys kitame puslapyje 

GENERATORIAI 
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Prieš tai buvusio puslapio tęsinys 

Išoriniai grandinės pertraukiklio moduliai yra: 

Pavadinimas Aprašymas Puslapis 

„Ekip Multimeter“ Elektros energijos tiekimo ir matavimo modulis. 103

„Ekip Signalling 10K“ Signalizacijos modulis. 104

Pavadinimas Aprašymas Puslapis 

Elektros energijos tiekimo ir bandymų modulis. 103

Elektros energijos tiekimo, komunikacijos ir 
bandymų modulis. 

103

„Ekip Programming“
Elektros energijos tiekimo, komunikacijos ir 
programavimo modulis. 

103

„Ekip Bluetooth“ Elektros energijos tiekimo ir komunikacijos modulis. 102
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„Ekip Touch" apsauginis atkabiklis 

1 - Sąsajos schema 

Sąsajos komponentai 

L1

U12

528.9A

95.3V

U12 U31 L1 L2 L3U23 Ne

03:55

A

B

C

D

E

F

G

2 paveikslas 

 

Lentelėje pateikiamas sąsajos komponentų aprašymas: 

Pad. Aprašymas 

A Jutiklinis ekranas. 

B Maitinimo „LED“, žalia. 

C „Led“ Įspėjimas, geltona. 

D „Led“ Signalizacija, raudona. 

E „HOME“ mygtukas: atveria pagrindinį arba pradinį puslapį. 

F

„iTEST“ mygtukas. Jeigu yra rodomas pagrindinis puslapis arba 2 lygio puslapis (žr. toliau), jį pas-
paudus iš eilės rodomi šie puslapiai: 
 • Pavojaus signalizacijų sąrašas („List of Alarms“), jeigu yra pranešimų. 
 • Apsauginis įrenginys („Protection unit“) su informacija apie pagrindinės plokštės „Mainboard" 
   ir atkabiklį. 
 • Automatinis jungiklis („Circuit-breaker“) su informacija apie automatinį jungiklį. 
 • Paskutinis išjungimas („Last opening“) su informacija apie paskutinį išjungimą. 
Pasirinkus „Trip Test“ iš „Test“ meniu, laikant jį nuspaudus mažiausiai 7 sekundes, bus paleista 
atjungimo komanda. 

G Bandymo jungtis. 
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Signalizacija Lentelėje pateikiamas sąsajos signalų aprašymas: 

LED Aprašymas

Žalia 

Galimos būsenos: 
 • Išjungta („Off"): maitinimas išjungtas. 
 • Įjungta („On"), dega arba mirksi: veikia maitinimas ir atkabiklis yra įjungtas. 

 PASTABA: jeigu atkabiklis yra išjungtas ir neįvyko išjungimas, nuspaudus „iTEST" mygtuką 
„LED" įsijungia 6 s. 

Geltona 

Galimos būsenos: 
 • Išjungta („Off"): nėra įspėjimo arba klaidos. 
 • Įjungta („On"), greitai mirksi: nėra ryšio tarp apsauginio atkabiklio ir pagrindinės plokštės 
„Mainboard" arba instaliacijos klaida („Rating Plug" vardinės srovės modulio arba „Ekip Measuring" 
modulio, arba „Ekip Measuring Pro"). 
 • Įjungta („On"), lėtai blyksi: vidinė klaida. 
 • Įjungta („On"), du greiti blyksniai kas 0,5 s: parametrizacijos klaida. 
 • Įjungta („On"), šviečia: apsaugos funkcijos „L" išankstinė signalizacija, arba automatinio 
jungiklio būsenos klaida. 

Raudona

Galimos būsenos: 
 • Išjungta („Off"): nėra avarinės signalizacijos arba klaidos. 
 • Įjungta („On"), greitai mirksi: nėra ryšio tarp apsauginio atkabiklio ir pagrindinės plokštės „Main-
board" arba išjungta išjungimo ritė, arba išjungtas srovės jutiklis, arba suaktyvintas atidėjimas. 
 • Įjungta („On"), du greiti blyksniai kas 2 s: „Rating Plug" klaida. 
 • Įjungta („On"), lėtai blyksi: vidinė klaida. 
 • Įjungta („On"), šviečia, išjungimo signalas. 

Puslapių struktūra Toliau esanti lentelė iliustruoja, kokia yra ekrane rodomų puslapių sistema: 

1 lygis 2 lygis 3 lygis 

‚Diagnosis bar" (Diagnostikos juosta) „Alarm list" (Avarinės signaliza-
cijos sąrašas) puslapis 

„Main page" 
(Pagrindinis puslapis) 

„Histogram" (Histogramos) puslapis 

„Meniu" (Meniu) puslapis 

„Basic protections"  meniu 

„Advanced protections"  meniu  

„Measurements" meniu

„Settings" (nustatymai) meniu 

„Test" (bandymai) meniu 

„Information" (Informacija) meniu 

„Measuring instruments" puslapiai 

„Measurements"  puslapiai 

Diagnostikos juosta Diagnostikos juosta yra pagrindiniame puslapyje ir 2 lygio puslapiuose, išilgai apatinės ekrano pusės, ir jos 
funkcija yra rodyti esamus pranešimus. 

 

Juosta rodoma taip: 

TC disconnected

3 paveikslas 

Tęsinys kitame puslapyje 
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Prieš tai buvusio puslapio tęsinys ABB | „SACE Emax 

 

Lentelėje pateikiamas įvairių juostos sričių aprašymas: 

Pad. Aprašymas 

A

Ji rodo pranešimo tipą: 

 •  Avarinė signalizacija 

 •  Įspėjimas, klaida arba išankstinė signalizacija. 

 •  Informacija 

 •  Suaktyvintas atidėjimas. 

B Aktyvūs programos ciklo pranešimai rodomi vienas po kito. 

C „ABB" logotipas. 

Pagrindinis puslapis Tam, kad atvertumėte puslapį, paspauskite mygtuką „HOME". .

Puslapis rodomas taip: 

 

Lentelėje pateikiamas įvairių puslapio sričių aprašymas: 

Pad. Funkcija Funkcija 

A Atveriamas „Histograms" (histogramos) puslapis. 

B Atveriamas „Menu" (meniu) puslapis. 

C Atveriamas „Measuring instruments" (matavimo instrumentai) puslapis. 

D Atveriamas „Measurements" (matavimai) puslapis. 

Pradinis puslapis Tam, kad atvertumėte puslapį, spauskite „HOME" mygtuką, kol parodomas puslapis. 

Sistema automatiškai grįžta prie šio puslapio po kelių neveikimo minučių. 

Numatytasis pradžios puslapis yra puslapis „Histograms". .

 

Bet kokio grafinio lygio 2 puslapis (prieinamas iš pagrindinio puslapio) gali būti nustatytas kaip pradinis pus-
lapis, išskyrus puslapius „Alarm List "and „Menu". 

Tam, kad nustatytumėte puslapį kaip pradinį puslapį, reikia: 

1. Atverti puslapį. 

2. Laikyti „HOME" mygtuką paspaustą mažiausiai 5 sekundes. 

3. Pasirinkti „Yes" patvirtinimo langelyje, kuris pasirodo ekrane. 

 

Šiame puslapyje, naudojant „Ekip Measuring" modulį, liečiant ekrano šonus, galima atverti puslapį, 
kuriame rodoma aktyvių matavimų (maksimali fazės srovė, maksimali fazių sekos įtampa, galios fak-
torius, aktyvios, reaktyviosios ir pilnutinės galios) santrauka. 
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2 -Signalizacijos sąrašo puslapis 
Kai pranešimai pateikti, puslapis atveriamas: 

• Paliečiant diagnostikos juostą, pranešimų ekrano srityje. 
• Paspaudžiant mygtuką „iTEST". Puslapis rodomas taip: 

 

Lentelėje pateikiamas įvairių puslapio sričių aprašymas: 

Pad. Funkcija 

A Atveria anksčiau rodytą puslapį. 

B Rodo puslapio pavadinimą. 

C

Rodomas pranešimų sąrašas: 

 •  Avarinė signalizacija 

 •  Įspėjimas, klaida arba išankstinė signalizacija 

 •  Informacija 

 • Suaktyvintas atidėjimas
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3 - Histogramų puslapis 

 

Lentelėje pateikiamas įvairių puslapio sričių aprašymas: 

Pad. Aprašymas 

A
Histogramos ordinatė, su matavimais, išreikštais procentais nuo nustatytų nominalių 
verčių. 

B

Juostos, kuriose pateikiami linijinių įtampų U12 U23 U31 matavimai, fazių srovių L1 L2 
L3 matavimai ir neutralės Ne matavimai: 

 • Mėlyna spalva: avarinės signalizacijos nėra. 
 • Geltona spalva: įtampa arba srovė - išankstinės signalizacijos būsena dėl nustatytų ribinių reikšmių. 
 • Raudona spalva: įtampa arba srovė - avarinės signalizacijos būsena dėl nustatytų ribinių reikšmių. 

C

Abscisių histogramos. 

 PASTABA: 
 • Įtampos histogramos rodomos su „Ekip Measuring“ papildomu moduliu.
 • „Ne“ srovės histograma rodoma automatinį jungiklį sukonfigūravus su neutrale.

D

Signalizacija ir funkcijos vykdomos: 

 •  Nuotolinis ryšys, matomas su papildoma įtampa ir „Ekip COM" papildomais moduliais. 

 •  o  Papildoma įtampa arba „Test " ryšis 

 •  o Jeigu įjungta „Dual Set" funkcija (žr. „Settings" meniu), raidė identifikuoja 
aktyvią konfigūraciją. 

E Srovės laikas 

F
 • Maksimalios fazės srovės matavimas (kaip absoliučios reikšmės, amperais). 
 • Fazė, kurią atitinka matavimas. 

G
Rodoma su „Ekip Measuring" moduliu: 
 • Maksimalios linijinės įtampos matavimas (kaip absoliučios reikšmės, voltais). 
 • Sujungimas, kurį atitinka matavimas. 

H
Stebimas su „Ekip Measuring" moduliu, jis nurodo keletą puslapių, per kuriuos jūs galite 
slinkti, liesdami ekrano šonus ir kuriame iš šių puslapių jis yra. 
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4 - Matavimo prietaisų puslapis 
Puslapiai rodomi taip: 

 

Lentelėje pateikiamas įvairių puslapių sričių aprašymas: 

Pad. Aprašymas 

A

Indikatoriaus tipas 
 • A: ampermetras maksimalios fazės srovės matavimui. 
 • V: ampermetras maksimalios linijinės įtampos matavimui. 
 • kW: aktyviosios galios matavimas. 
 • kVAR: reaktyviosios galios matavimas. 
 • kVA: pilnutinės galios matavimas. 

PASTABA: su „Ekip Measuring" moduliu galimi visi indikatoriai, išskyrus ampermetrą. 

B Matavimas išreiškiamas procentais nuo nustatytos nominalios reikšmės. 

C Matavimas kaip absoliuti reikšmė (A, V, kW, kVA). 

D Fazės srovė arba linijinė įtampa, kuriai nurodytas matavimas .

Šiuose puslapiuose, liesdami ekrano šonus, jūs galite slinkti per galimus indikatorius. 
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5 - Matavimo prietaisų puslapis 

 

Lentelėje pateikiamas įvairių puslapių sričių aprašymas: 

Pad. Aprašymas 

A
Stebimas su „Ekip Measuring" moduliu, jis nurodo kelis puslapius, per 
kuriuos jūs galite slinkti, liesdami ekrano šonus ir kuriame iš šių puslapių jis yra. 

B Signalizacijos ir funkcijų vykdymas (žr. puslapį „Histograms" (Histogramos) 

C Srovės laikas 

D Prietaisas, kuriame rodomi matavimai. 

E Matmens realaus laiko matavimai D padėtyje. 

 PASTABA: įtampos bei galios matavimai ir matavimai, susiję su energijos skaitikliais ir 

„Power Controller" funkcija galimi su „Ekip Measuring" moduliu. 

Šiuose puslapiuose, liesdami ekrano šonus, jūs galite slinkti per puslapius, kuriuose galimi indikatoriai. 
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6 - Meniu 

Puslapio komponentai Puslapis atrodo taip: 

 

Lentelėje pateikiamas įvairių puslapio sričių aprašymas: 

Pad. Funkcija 

A Atverkite „Protections" (Apsaugos priemonės) meniu. 

B Atverkite „Advanced Protections" (Išplėstinės apsaugos) meniu. 

C Atverkite „Measurements" (Matavimai) meniu. 

D Atverkite „Settings" (Nustatymai) meniu. 

E Atverkite „Test" (Bandymas) meniu. 

F Atverkite „Information" (Informacija) meniu. 
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Meniu komponentai Meniu atrodo taip: 

 

Lentelėje pateikiamas įvairių meniu sričių aprašymas: 

Pad. Funkcija 

A Atveria aukštesnio lygio meniu, arba, jeigu nėra aukštesnio lygio, „Menu" puslapį. 

B Rodo meniu pavadinimą. 

C

 • Rodo turimų submeniu sąrašą, parametrus, kuriuos galima nustatyti, ir galimas atlikti 
komandas 

-

Priklausomai nuo to, kas pasirenkama, atveriamas submeniu, „Edit Parameters" puslapis arba 
informacijos puslapis, arba vykdoma komanda. 

D Slinkite sąrašu. 
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„Last Opening" 

(paskutinio išjungimo) 

matavimai 

Tam, kad būtų galima atverti puslapį iš meniu „Measurements", jums reikia pasirinkti „History" - 

„Measurements", ir sąrašo išjungimą. 

Taip pat, jeigu yra rodomas pagrindinis puslapis, arba 2 lygio puslapis, jūs galite atverti puslapį, susijusį su 
paskutiniu išjungimu, spausdami „iTEST" mygtuką, kol puslapis bus rodomas. 

 PASTABA: kai įvyksta išjungimas, puslapis, susijęs su paskutiniu išjungimu, yra atveriamas 
automatiškai. 

Norėdami išeiti iš šio puslapio, paspauskite „iTEST" mygtuką. Dabar puslapis yra atvertas. 
 

 

Lentelėje pateikiamas įvairių puslapio sričių aprašymas: 

Pad. Aprašymas 

A Puslapio pavadinimas 

B Laikas, kada įvyko pasirinktas išjungimas (laikas, nustatytas atkabiklio išjungimo metu) 

C Data, kada įvyko pasirinktas išjungimas (data, nustatyta atkabiklio išjungimo metu) 

D Suveikusi apsaugos priemonė. 

E

Pasirinktų išjungimų skaičius. 

PASTABA: kiekvienas naujas atjungimas yra susiejamas su augančiu skaičiumi 
 

F Matavimai, susiję su suveikusia apsaugos priemone, išjungimo metu. 
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Matavimų istorija Tam, kad atvertumėte puslapį iš meniu „Measurements", jums reikia pasirinkti „History" - „Measurements" ‚
ir sąrašo punktą. 

Lentelėje pateikiamas įvairių puslapio sričių aprašymas: 

Pad. Aprašymas 

A Nutraukiama operacija ir atveriamas „Measurements" sąrašas. 

B Punktas, pasirinktas „Measurements" sąraše. 

C Laiko intervalas tarp matavimų. 

D
Kiekis, taip pat rodoma istorija, ir matavimas skaitine juostos forma, rodmuo blyksi 
histogramoje. 

E Data, susijusi su mirksinčios juostos matavimu (data, nustatyta atkabiklyje matavimo metu). 

F
Laikas, susijęs su mirksinčios juostos matavimu (laikas, nustatytas atkabiklyje matavimo 
metu). 

G Histogramos ordinatė su matavimais, išreikštais procentais nuo nustatytų nominalių verčių. 

H Juostos, kurios rodo matmens matavimus D padėtyje. 

Šiame puslapyje, liesdami ekrano šonus, jūs galite slinkti išilgai laiko ašies ir pasirinkti juostą, esančią 
prieš arba po mirksinčios juostos.  
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Bangų formos Tam, kad atvertumėte puslapį iš meniu „Measurements", jums reikia pasirinkti „Network Analyzer" - „Wave 
forms" ir matmenį iš sąrašo. 

Puslapis rodomas taip: 

 

Lentelėje pateikiamas įvairių puslapio sričių aprašymas: 

Pad. Aprašymas 

A Nutraukiama operacija ir atveriamas „Wave forms" (bangų formų) sąrašas. 

B Dydis (kiekis), pasirinktas „Wave forms" sąraše. 

C Dydžio (kiekio) reikšmė B padėtyje pasirinkimo metu. 

D Dydžio (kiekio) bangos forma B padėtyje pasirinkimo metu. 

E „Refresh" (Naujinimas) mygtukas: vykdo naują kaupimą. 

F
„Harmonics" (harmonika) mygtukas: galimas, jei harmonikų matavimas yra įjungtas 
(žr. meniu „Settings", „Network Analyzer"), atverkite „Harmonic Measurements" puslapį. 
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Harmonikų matavimas Tam, kad atvertumėte puslapį, iš puslapio, kuriame nurodyta bangos forma, pasirinkite ir paspauskite 
mygtuką „Harmonics". 

 PASTABA:  harmonikų matavimui peržiūrėti matavimas turi būti įjungtas iš „Settings", 

„Network Analyzer " meniu, pasirenkant „I Harmonic Analysis" srovių harmonikų 

matavimui įjungti ir „V Harmonic Analysis" įtampos harmonikų matavimui įjungti. 

 

Puslapis rodomas taip: 

 

Lentelėje pateikiamas įvairių puslapio sričių aprašymas: 

Pad. Aprašymas 

A Nutraukiama operacija ir atveriamas „Wave forms" (bangų formų) sąrašas. 

B Puslapio pavadinimas 

C Dydis (Kiekis), kuriame rodomos harmonikos. 

D Harmonika, kurią atitinka mirksinti juosta histogramoje. 

E Mirksinčios juostos histogramoje matavimas skaičiais. 

F Histogramos ordinatė, su matavimais, išreikštais procentais nuo pagrindinės sudedamosios dalies. 

G Juostos, kurios rodo matmens harmonikų matavimus C padėtyje. 

Šiame puslapyje, liesdami ekrano šonus, jūs galite slinkti išilgai harmonikų ir pasirinkti juostą, esančią 
prieš arba po mirksinčios juostos. 
 



ABB | SACE Emax 2

22 | © 2014 ABB |  1SDH001316R0002 - L8843 „Ekip Touch" apsauginis atkabiklis| 7 - Slaptažodžio įvedimas 

7 - Slaptažodžio įvedimas 

Aprašymas Puslapis slaptažodžio įvedimui yra atvertas, jeigu parametras, kurį reikia nustatyti yra pasirinktas, arba 
meniu „Test", arba jeigu jūs norite pakeisti slaptažodį. 

 PASTABA: įvesti slaptažodį prašoma, jeigu: 

• Slaptažodis niekada nebuvo įvestas. 

• Po programavimo jis buvo atšauktas. 

• After a few minutes of inactivity have passed.

 

Slaptažodis yra sudarytas iš penkių skaitmenų, kurių reikšmė gali būti nuo 0 iki 9. 

Numatytoji reikšmė yra „00001", ji turi būti keičiama po pirmo įjungimo, kad būtų išvengta neįgalioto per-
sonalo prieigos. 

Siekiant pakeisti slaptažodį, iš meniu „Settings" turite pasirinkti „System" - „New Password". 

Galima išjungti slaptažodį įvedant „00000" kaip naują slaptažodį. 

Puslapio komponentai Puslapis atrodo taip: 

 

Lentelėje pateikiamas įvairių puslapio sričių aprašymas: 

Pad. Funkcija 

A Nutraukiama operacija ir atveriamas pradinis meniu. 

B Rodo puslapio pavadinimą. 

C Mygtukai atitinkamam skaičiui didinti ir mažinti. 

D Rodo slaptažodžio skaitmenis. 

E

„Confirm" mygtukas: 
 • Patvirtinimas po to, kai padėtis nuo 1 iki 4 įvedamas skaitmuo, automatiškai perkels prie kito 
skaitmens. 

 • Kai yra patvirtintas penktas skaitmuo, visas slaptažodis yra patvirtinamas ir atveriamas pasi-
rinktas puslapis. 

 PASTABA: 

• Jeigu jūs keičiate slaptažodį po pirmojo naujo slaptažodžio patvirtinimo, puslapis vėl atve-
riamas pakartotiniam patvirtinimui. 

• Neteisingo slaptažodžio atveju apytiksliai 3 sekundes rodomas pranešimas „Wrong Password" 
(neteisingas slaptažodis) ir vėl atveriamas puslapis slaptažodžiui įvesti. 

• Neteisingų slaptažodžių, kuriuos galima įvesti, skaičiui nėra apribojimų. 

• Jei slaptažodis yra prarastas, kreipkitės į „ABB".  
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8 - Parametrų nustatymas 

Parametro modifikavimas Parametrui nustatyti reikia jį pasirinkti. Parametro pasirinkimas atveria puslapį „Modify Parameter". 

Yra du galimi „Modify Parameter" puslapio tipai: 

• Pagal parinktį: susideda iš sąrašo reikšmių, kurios gali būti priskirtos parametrui (žr. 24 psl). 
• Pagal reikšmę: grafinis puslapis su juosta, skirta priskirti parametrui skaitinę reikšmę diapazone. 

(Žr. 25 psl.) 

Apsauginio atkabiklio 
programavimas 

Kai reikšmė, kuri skiriasi nuo srovės reikšmės, yra priskiriama parametrui, nauja reikšmė nurodoma pradi-
niame meniu ir parametras susiejamas su žymėjimo ženklo simboliu. 

Meniu su submeniu ir parametrais su žymėjimo ženklais atrodo taip: 

 

Žymėjimo ženklai rodo, kad pokyčiai nėra veiksmingi. Kad pokytis būtų efektyvus, atkabiklis turi būti 
programuojamas. Atkabikliui programuoti reikia paspausti mygtuką „HOME" puslapiui „Programming" 
atverti. Taip pat galite eiti į aukštesnio lygio meniu, kol puslapis bus parodytas. 

Puslapyje „Programming": 

• Rodomas atliktų pokyčių sąrašas. 
• Pamatysite prašymą patvirtinti, atšaukti ar pakeisti nustatymus.  



ABB | SACE Emax 2

24 | © 2014 ABB |  1SDH001316R0002 - L8843 „Ekip Touch" apsauginis atkabiklis| 8 - Parametrų nustatymas 

Parametrų redagavimas 
parinkčių 

Puslapis atrodo taip: 

 

The following table provides a description of the various areas of the page:

Pad. Aprašymas 

A Nutraukiama operacija ir atveriamas pradinis meniu. 

B Puslapio pavadinimas. 

C Parametro, kurį reikia nustatyti, pavadinimas. 

D Pasirenkamų reikšmių sąrašas. 

E Slinkite sąrašu.
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Parametrų redagavimas 
reikšmių puslapyje 

Puslapis atrodo taip: 

Lentelėje pateikiamas įvairių puslapio sričių aprašymas: 

Pad. Aprašymas 

A Nutraukiama operacija ir atveriamas pradinis meniu. 

B Puslapio pavadinimas. 

C Parametro, kurį reikia nustatyti, pavadinimas. 

D Reikšmė pasirinkta parametrui. 

E Juosta: grafiškai pateikia pasirenkamų reikšmių diapazoną. 

F Žymeklis: grafiškai pateikia pasirinktą reikšmę. 

G
 •  „MIN" mygtukas parenka minimalią reikšmę. 
 •  „MAX" mygtukas parenka maksimalią reikšmę. 

H „-" ir „+" mygtukai: leidžia padidinti ir sumažinti pasirinktą reikšmę. 

I „Confirm" mygtukas: patvirtina pasirinktą reikšmę. 
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„Programming Page" 
(Programavimo puslapis) 

Puslapis rodomas taip: 

 

Lentelėje pateikiamas įvairių puslapio sričių aprašymas: 

Pad. Aprašymas 

A Puslapio pavadinimas 

B Atliktų pakeitimų sąrašas 

C „Confirm" mygtukas: patvirtina pakeitimus (programuoja atkabiklį) ir atveria Meniu puslapį. 

D „Cancel" mygtukas: atšaukia pakeitimus ir atveria Meniu puslapį. 

E
„Modify" mygtukas: jis saugo pakeitimus ir atveria meniu su pažymėjimo simboliais pakeiti-
mams koreguoti arba kitiems pakeitimams atlikti. 
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9 - Apsaugos 

Veikimo principas Visose apsaugose, esančiose elektroniniuose atkabikliuose su ekranu („Ekip Touch", „Ekip Hi-Touch", „Ekip G Touch"
, „Ekip G Hi-Touch") numatytas uždelsimo laikas prieš įvedant signalizacijos būklę ir veikiant automatinį jungiklį. 

Uždelsimo trukmė priklauso nuo įvairių nustatytų parametrų: ribinės vertės, laiko, kreivės. Priklausomai 
nuo to, kokią srovę rodys atkabiklis, gali būti du funkcionavimo būdai: 

• Jei srovės reikšmė didesnė negu apsaugos ribinė reikšmė, nuolatinio aliarmo sąlyga, atkabiklis atjungs 
automatinį jungiklį. 

• Jei srovės reikšmė mažesnė negu apsaugos ribinė reikšmė, signalizacijos būklė ir uždelsimas nutraukiami. 

Apsaugos ribinė reikšmė priklauso nuo skirtingų parametrų, pagal tipą: 

Tipas Nuoroda 

Srovė „Rating plug" vardinės įtampos modulio vardinė srovė 

Įtampa Nustatyta įtampa (Un) 

Dažnis Nustatytas dažnis (fn) 

Maitinimas / maitinimo Srovės ir vardinės įtampos produktas (Sn = √3 * In * Un) 

SVARBU: 

• Siekiant valdyti automatinio jungiklio išjungimą su specialia apsauga, turi būti įjungta 
apsauga. 

• 
 

Visos apsaugos funkcijos turi numatytąją konfigūraciją: aktyvavimo atveju patikrinkite 
parametrus ir atlikite pakeitimus pagal jūsų instaliacijos reikalavimus. 
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10 - „Touch" apsaugos 

Eksploatacinė parengtis Toliau pateiktas visas apsaugų (ir susijusių parametrų) sąrašas, prieinamų su visais atkabikliais su 

ekranu „Protections" ir „Advanced" meniu: 

Pavadinimas Apsauga nuo 
Ribinė 
vertė Laikas 

Funk-
cija Pagalbinės funkcijos  (5) (8)

L (1) Perkrova su ilgalaikiu 
uždelsimu X X X

Terminė atmintis, išankstinės signali-
zacijos ribinė vertė 

S (9) Atrankinis trumpasis 
jungimas X X X

„Trip Enable" (išjungimo aktyvavimas), 
„Zone Selectivity" (zoninis selektyvumas),
„Thermal Memory",(terminė atmintis) 
„Startup enable", („Startup" funkcijos 
įjungimas) „Lock" (blokavimas) 

I (2) Momentinis trumpasis 
jungimas X -- --

„Startup enable" („Startup" funkcijos 
įjungimas), „Lock" (blokavimas) 

G (4)(6)(9)(10) Įžeminimo gedimas X X X
„Trip Enable" (išjungimo aktyvavimas), 
„Zone Selectivity" (zoninis selektyvumas), 
„Startup enable",(„Startup" funkcijos įjungi-
mas) „Lock" (išjungimo blokavimas) 

2I (2) Momentinis programinis 
trumpasis jungimas X -- -- --

MCR (3) Momentinis trumpasis 
jungimas sujungiant X -- --

„Trip Time" (išjungimo laikas), „Lock" 
(blokavimas) 

IU Srovės disbalansas X X -- „Trip enable" (išjungimo aktyvavimas) 

OT (7) Temperatūra už diapa-
zono ribų -- -- -- „Trip enable" (išjungimo aktyvavimas) 

IInst
Momentinis trumpasis 
jungimas -- -- -- --

(1) Apsaugos funkcija apriboja suveikimo laiką iki vienos sekundės dviem atvejais: 

 • jeigu pagal apskaičiavimą laikas trumpesnis nei 1 sekundė. 

 • jeigu gedimo srovė didesnė negu 12 In. 
(2) Suaktyvinama su apsaugos funkcija MCR = „Off" (išjungta). 
(3) Suaktyvinama su apsaugos funkcija I = „Off" (išjungta). 
(4) Apsaugos funkcija automatiškai deaktyvuojama 1 arba daugiau jutiklių ryšio klaidų atveju arba jeigu ma-

tuojama srovė didesnė už maksimalią vertę:  

 • 8 In (su I4 ≥ 0,8 In). 

 • 6 In (su 0,5 In ≤I4 < 0,8 In). 

 • 4 In (su 0,2 In ≤I4 < 0,5 In). 

 • 2 In (su I4 < 0,2 In) 
(5) Išsamus aprašymas projektavimo inžinieriaus instrukcijoje. 
(6) Jeigu yra suaktyvinamas „SGR" jutiklis, „G" apsaugos funkcijos reguliavimas yra pakeičiamas „Gext" 

funkcija, „Advanced" skyriuje. Naudojant „Ekip G Hi-Touch", tiek „G", tiek „Gext" funkcijos yra prieinamos.  
(7) Pasiekiama „Settings"- „Circuit Breaker" meniu. 
(8) „Locking Function" pasiekiama per „Ekip Connect". 
(9) Visoms „UL" versijoms maksimalus leidžiamas atkabiklio laikas yra 0,4 s. Jeigu yra nustatoma didesnė 

reikšmė, atkabiklis signalizuoja klaidą ir nustato parametrą 0,4 s.  
(10) Visoms „UL" versijoms maksimali leidžiama atkabiklio ribinė vertė yra 1200 A. Jeigu yra nustatoma 

aukštesnė reikšmė, atkabiklis signalizuoja apie klaidą ir nustato parametrą iki 1200 A. 

Neutralė Neutralės nustatymo sureguliavimas naudojamas charakterizuoti L, S ir I apsaugos funkcijoms neutralės 
poliuje su nustatymo koeficientu, skirtingu nei kitų fazių. 

 PASTABA:  naudokite neutralės nustatymo sureguliavimą tik su keturių polių arba trijų polių 
automatiniai jungikliais su išorine neutrale. 

 

Išreiškiamas procentais, jis apibrėžia neutralės srovės daugiklį (pvz.: 50 % = neutralės išjungimo ribinė 
reikšmė yra lygi pusei fazės ribinės reikšmės). 



ABB | „SACE Emax 

„Ekip Touch" apsauginis atkabiklis| 10 - „Touch" apsaugos funkcijos 29 | © 2014 ABB |  1SDH001316R0002 - L8843

 

Pagrindinių apsauginių funkcijų suvestinė lentelė 

ABB ANSI (9) Ribinė reikšmė 
Ribinės reikšmės 
leistinas nuokry-
pis

Laikas Skaičiavimo 

formulė t  t
 (2)

Pavyzdys a
kaičiavimas t 
 

ps-

 t
 (2)

Leistinasis nuokrypis 
t  t (3)

L
(60947-2)

49
I1 = 0.4…1 In 
žingsnis = 0.001 In 

Aktyvinimas If 
diapazone 
(1.05...1.2) x I1 

t1 = 3…144 s 
žingsnis = 1 s 

t
 t
 =

(9 t1) / (If / I1) 2

t
 t
 =  6.75 s su:

I1 = 0.4 In; t1 = 3 
s; If = 0.8 In

± 10 % su If ≤ 6 In 
± 20 % with If > 6 In

L
(60255-3) (1) 49

I1 = 0.4…1 In
žingsnis = 0.001 In 

Aktyvinimas If 
diapazone 
(1.05...1.2) x I1 

t1 = 3…144 s
žingsnis = 1 s

t
 t
 =

(t1 x a x b) / ((If / 
I1) k-1)

Žr. tolimesnę 
lentelę 

± 10 % su If ≤ 6 In 
± 20 % with If > 6 In

S
(t = k)

50 TD
I2 = 0.6...10 In
žingsnis = 0.1 In

± 7 % su I2 
≤ 6 In 
± 10 % su I2 
> 6 In

t2 = 0.05…0.8 s
žingsnis = 0.01 s

t
 t
 = t2 -

Tinkamesnė iš dviejų 
reikšmių: 

± 10 % or ± 40 ms

S
(t = k / I  2)

51
I2 = 0.6...10 In
žingsnis = 0.1 In

± 7 % su I2 
≤ 6 In 
± 10 % su I2 
> 6 In

t2 = 0.05…0.8 s
žingsnis = 0.01 s

t
 t
 =

(100 t2) / (If) 2

t
 t
 =  5 s con:

I2 = 1 In; t2 = 0.8 
s; If = 4 In

± 15 % su If ≤ 6 In 
± 20 % with If > 6 In

I 50
I3 = 1.5...15 In
žingsnis = 0.1 In

± 10 % Nereguliuojama t
 t
 ≤ 30 ms - -

G
(t = k)

50N TD
I4 (4)= 0,1...1 In
žingsnis = 0.001 In

± 7 %
t4 = 0…1 s
žingsnis = 0.05 s

t
 t
 = t4 -

Tinkamesnė iš dviejų 
reikšmių: 

± 10 % or ± 40 ms  (8)

G
(t = k / I  2)

51N
I4 (4)= 0,1...1 In
žingsnis = 0.001 In

± 7 %
t4 = 0.1…1 s
žingsnis = 0.05 s

t
 t
 =

2 / (If / I4) 2

t
 t
 =  0.32 s su:

I4 = 0.8 In; t4 = 
0.2 s; If = 2 In

± 15 %

2I 50
I31 = 1,5...15 In
žingsnis = 0.1 In

± 10 % Nereguliuojama t
 t
 ≤ 30 ms - -

MCR -
I3 = 1.5...15 In
žingsnis = 0.1 In

± 10 %
40…500 ms  (5)

žingsnis = 0.01 s
t
 t
 ≤ 30 ms - -

IU 46
I6 = 2…90 %
žingsnis = 1 %

± 10 %
t6 = 0.5…60 s
žingsnis = 0.5 s

t
 t
 = t6 - -

Iinst - Apibrėžtas „ABB" - Momentinis - - -

Srovės 
ribinės 
vertės (1 ir 2) 

-
50…100 % I1
žingsnis = 1 %

- - - - -

Srovės
ribinės vertės
(Iw1 and Iw2) 

-
0.3…10 In
žingsnis = 0.01 In

- - - - -

Tęsinys kitame puslapyje 

(3)
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Prieš tai buvusio puslapio tęsinys 

Toliau pateikiamos apsauginių funkcijų detalės pagal standartą IEC 60255-3: 

Apsauga Kreivės parametrai Apskaičiavimo formulė t  t
 (3)

Skaičiavimo pavyzdys  t
 (3)

L
(60255-3 SI)

a = 0.14; b = 
0.15873;
k = 0.02

t
 t
 =

(t1 x a x b) / ((If / I1) k-1)
t
 t
 =  4.78 s su:

I1 = 0.4 In; t1 = 3 s; If = 0.8 In

L
(60255-3 VI)

a = 13.5; b = 
0.148148;
k = 1

t
 t
 =

(t1 x a x b) / ((If / I1) k-1)
t
 t
 =  6 s su:

I1 = 0.4 In; t1 = 3 s; If = 0.8 In

L
(60255-3 EI)

a = 80; b = 0.1;
k = 2

t
 t
 =

(t1 x a x b) / ((If / I1) k-1)
t
 t
 =  8 s su:

I1 = 0.4 In; t1 = 3 s; If = 0.8 In

L
(60255-3 I 4)

a = 80; b = 1;
k = 4

t
 t
 =

(t1 x a x b) / ((If / I1) k-1)
t
 t
 =  16 s su:

I1 = 0.4 In; t1 = 3 s; If = 0.8 In

 

Apsauginių papildomų funkcijų („Additional functions") lentelė 

Šioje lentelėje apibendrintos papildomos funkcijos, derinamos su „S", „I", „G" apsaugos funkcijomis: 

„ABB“ Ribinė reikšmė 
Ribinės reikšmės 
leistinas nuokry-
pis (3)

Laikas  (7) Apskaičiavimo 
formulė t  t

 (3)

Leistinasis 
nuokrypis t t

 (3)

S
(paleidimas) (6)

I2

 paleidimas

= 0.6...10 In
žingsnis = 0.1 In

± 7 % with I2 ≤ 
6 In
± 10 % with I2 > 
6 In

t2
 startup

= 0.1…30 s
žingsnis = 0.01 s

t
 t
 = t2

Tinkamesnė iš 
dviejų reikšmių: 

± 10 % or ± 40 
ms

I I3 = 1.5...15 In
žingsnis = 0.1 In

± 10 %
t3

 paleidimas
= 0.1…30 s

žingsnis = 0.01 s
t
 t
 ≤ 30 ms -

G I4
 paleidimas

=  0.2...1 In
žingsnis = 0.02 In

± 7 %
t4

 paleidimas
= 0.1…30 s

žingsnis = 0.01 s
t
 t
 = t4

± 10 % or ± 40 
ms

S
(SdZ)

- -
t2

 SdZ
 = 0.04…0.2 

s
žingsnis = 0.01 s

- -

G
(SdZ)

- -
t4

 SdZ
 = 0.04…0.2 

s
žingsnis = 0.01 s

- -

(1) Išsamesnę informaciją rasite lentelėje su visomis kreivėmis, apibrėžtomis pagal standartą 60255-3, 
kurias gali pasirinkti naudotojas. 

(2) apskaičiavimas galioja If reikšmėms, kurios viršija apsaugos funkcijos ribinę vertę.  t

(3) Leistini nuokrypiai, galiojantys atkabikliui, maitinamam darbiniu režimu arba su pagalbiniu maitinimo šal-
tiniu; suveikimo laikas ≥ 100 ms, temperatūros ir srovės darbinėse ribose. Jeigu sąlygos nėra garantuo-
jamos, taikomi leistini nuokrypiai nurodyti toliau esančioje lentelėje. 

(4) Naudojant pagalbinį maitinimo šaltinį visos ribinės vertės yra aktyvios. Jeigu nėra papildomo maitinimo
 tiekimo, minimali ribinė vertė yra automatiškai apribojama iki didesnės reikšmės tarp 100 A ir 25 In. 

(5) „MCR" laikas yra laikas, kurį apsaugos funkcija išlieka aktyvi po to, kai automatinis jungiklis yra įjungtas. 
Išjungimo laikas nėra reguliuojamas kaip ir apsaugos funkcijai „I". 

-

(6) Paleidimas gali būti suaktyvintas tik tada, kai funkcija yra nustatyta apibrėžtam laikui. 
(7) Paleidimo funkcijoms nurodytas laikas yra laikotarpis, kurio metu apsaugos funkcija su skirtingomis 

ribinėmis reikšmėmis išlieka aktyvi, apskaičiuojant, kada yra viršyta paleidimo ribinė reikšmė. 
(8) Su t4 = 0 sekundžių, maksimalus leistinas nuokrypis yra 50 ms. 
(9) ANSI / IEEE C37-2 kodavimas. 

Apsauga Leistinojo nuokrypio ribinė vertė Lt eistinas nuokrypis t  t
L Aktyvacija If diapazone (1.05...1.2) I1 ± 20 %

S ± 10 % ± 20 %

I ± 15 % ≤ 60 ms 

G ± 15 % ± 20 % (60 ms with t4 = 0)

2I ± 15 %

Kita - ± 20 %
 

(paleidimas) (6)

(paleidimas) (6)

Tinkamesnė iš 
dviejų reikšmių: 

 t

≤ 60 ms 
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11 - „Measuring Pro" apsaugos 

Eksploatacinė parengtis 

Toliau pateikiamas visas apsaugų (ir susijusių parametrų), kurias galima naudoti su visais „Touch" asortimento atkabikliais, kurie yra su „Ekip 
Measuring Pro" moduliu, „Protections" ir „Advanced" meniu sąrašas: 

Pavadinimas Apsauga nuo Ribinė Laikas Pagalbinės funkcijos  (3) (4)

UV Minimali įtampa X X „Trip Enable", Lock" 

OV Maksimali įtampa X X „Trip Enable", Lock" 

VU (1) Įtampos disbalansas X X „Trip Enable", Lock" 

UF (2) Minimalus dažnis X X „Trip Enable", Lock" 

OF (2) Maksimalus dažnis X X „Trip Enable", Lock" 

RP Atvirkštinė aktyvioji galia X X „Trip Enable", Lock" 

Fazių seka Fazių sekos klaida X --  

Cosφ Galios koeficiento klaida X --  

(1)  Apsaugos funkcija nėra aktyvi, jeigu didžiausia iš matuojamų įtampų yra mažesnė negu 30% Un. 
(2) Apsaugos funkcija nėra aktyvi įtampoms <30V. 
(3) Išsamus aprašymas projektavimo inžinieriaus instrukcijoje. 
(4) „Locking Function" pasiekiama naudojant „Ekip Connect". 

„Measuring Pro" apsaugos santraukos lentelė 

„ABB“ 
ANSI 

(3) Ribinė reikšmė 
Leistinojo 
nuokrypio 
ribinė vertė 

Laikas 
Apskaičiavimo
formulė t  t

 (1)
Leistinasis 
nuokrypis t  t

 (2)

UV 27
U8 = 0.5….0.98 Un
žingsnis = 0,001 Un

± 2 %
t8 =  0.05…60 s
žingsnis = 0.05 s

t
 t
 = t8

Tinkamesnė iš dviejų 
reikšmių: 

± 10 % or ± 40 ms

OV 59
U9 = 1.02….1.5 Un
žingsnis = 0,001 Un

± 2 %
t9 =  0.05…60 s
žingsnis = 0.05 s

t
 t
 = t9

± 10 % or ± 40 ms

VU 47
U14 = 2…90 %
žingsnis = 1 %

± 5 %
t14 =  0.5…60 s
žingsnis = 0.5 s

t
 t
 = t14

± 10 % or ± 40 ms

UF 81L
f12 = 0.9….0.99 fn
žingsnis = 0,01 fn

± 1 %  (4) t12 =  0.2…60 s
žingsnis = 0.1 s

t
 t
 = t12

± 10 % (min. 30 ms) o ± 
40 ms

OF 81H
f13 = 1.01….1.1 fn
žingsnis = 0,01 fn

± 1 %  (4) t13 =  0,5…60 s
žingsnis = 0.01 s

t
 t
 = t13

± 10 % or ± 40 ms

RP 32R
P11 = -1…-0.08 Sn
žingsnis = 0,001 Sn

± 10 %
t11 =  0.5…100 s
žingsnis = 0.1 s

t
 t
 = t11

± 10 % or ± 40 ms

Synchrocheck 25

Ulive = 0,5…1,1 Un; = 0,01 Unžingsnis 
∆U = 0,02…0,12 Un; = 0,01 Unžingsnis 
∆f = 0,1…1 Hz; = 0,1 Hzžingsnis 
∆Cos φ  = 5…50° elt; = 5° eltžingsnis 
tsyn = 0,1…3 s; = 0,1 sžingsnis 

± 10 %
tref = 0.1…30 s
žingsnis = 0.1 s

- -

Cyclic direc-
tion of the 
phases

47 1-2-3 or 3-2-1 - - - -

Cos φ 78
Cos φ  = 0.2…0.95
žingsnis = 0,01

- - - -

(1) t
 t

apskaičiavias galioja reikšmėms, kurios viršijo apsaugos funkcijos ribinę reikšmę. 
(2) Leistini nuokrypiai, galiojantys atkabikliui, maitinamam darbiniu režimu arba su pagalbiniu maitinimo šaltiniu; suveikimo laikas ≥ 100 ms, 

temperatūra ir srovės darbinėse ribose. Jeigu sąlygos nėra garantuojamos, išjungimo laiko leistinas nuokrypis tampa ± 20%. 
(3) ANSI / IEEE C37-2 kodavimas. 
(4) Nuokrypis, galiojantis dažniams diapazone: fn ± 2 %. Dažniui už leistino nuokrypio diapazono ribų taikoma ± 5% paklaida.  

Tinkamesnė iš dviejų 
reikšmių: 

Tinkamesnė iš dviejų 
reikšmių: 

Tinkamesnė iš dviejų 
reikšmių: 

Tinkamesnė iš dviejų 
reikšmių: 

Tinkamesnė iš dviejų 
reikšmių: 
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12 - „Hi-Touch" apsaugos 

Eksploatacinė parengtis 

Toliau pateiktas visas apsauginių funkcijų (ir susijusių parametrų), prieinamų su visais „Ekip Hi-Touch" and „Ekip G Hi-Touch" atkabikliais, 
esančių „Protections" ir „Advanced" meniu, sąrašas: 

Pavadinimas Apsauga nuo Ribinė Laikas Pagalbinės funkcijos  (1) (2)

S2 (3) Atrankinis trumpasis jungimas X X „Trip Enable", „Zone Selectivity", „Startup enable", „Lock" 

D Kryptinis trumpasis jungimas X X
(4),„Trip Enable", „Directional Zone" „Selectivity "  „Startup 

enable", „Lock" 

UV2 Minimali įtampa X X Trip Enable, Lock

OV2 Maksimali įtampa X X Trip Enable, Lock

UF2 (5) Minimalus dažnis X X Trip Enable, Lock

OF2 (5) Maksimalus dažnis X X Trip Enable, Lock

(1) Projektavimo inžinieriaus instrukcijos išsamus aprašymas. 
(2) „Locking Function" pasiekiama naudojant „Ekip Connect". 
(3) Visoms „UL" versijoms maksimalus leidžiamas apsauginio atkabiklio laikas yra 0,4 sekundės. Jeigu yra nustatoma didesnė reikšmė, apsau-

 ginis atkabiklis signalizuoja klaidą ir nustato parametrą 0,4 s. 
(4) „Directional Zone Selectivity" funkcija yra alternatyva S ir G zoninio selektyvumo funkcijoms. 
(5) Apsaugos funkcija nėra aktyvi įtampoms <30V. 

„Set A-B" funkcijos įjungimas leidžia tvarkyti 2 skirtingas apsaugos funkcijos konfigūracijas, kurios yra alternatyvios priklausomai nuo naudotojo 
programuojamų įvykių. 

„Hi-Touch" apsaugų santraukos lentelė 

ABB
ANSI 

(4) Ribinė reikšmė 
Leistinojo nuokrypio 
ribinė vertė 

Laikas 
Apskaičiavimo 
formulė t  t

 (1) Leistinasis nuokrypis t  t
 (2)

S2 50 TD
I5 = 0.6...10 In
žingsnis = 0.1 In

± 7 % I5 ≤ 6 In 
± 10 % I5 > 6 In

t5 =  0.05...0.8 s
žingsnis = 0.01 s

t
 t
 = t5

Tinkamesnė iš dviejų reikšmių: 
± 10 % or ± 40 ms

D 67
I7 = 0.6...10 In
žingsnis = 0.1 In

± 7 % I7 ≤ 6 In 
± 10 % I7 > 6 In

t7 =  0.2...0.8 s
žingsnis = 0.01 s

t
 t
 = t7

Tinkamesnė iš dviejų reikšmių: 
± 10 % or ± 40 ms

UV2 27
U15= 0.5….0.98 Un
žingsnis = 0,001 Un

± 2 %
t15 =  0.05…60 s
žingsnis = 0.05 s

t
 t
 = t15

Tinkamesnė iš dviejų reikšmių: 
± 10 % or ± 40 ms

OV2 59
U16= 1.02….1.5 Un
žingsnis = 0,001 Un

± 2 %
t16 =  0.05…60 s
žingsnis = 0.05 s

t
 t
 = t16

Tinkamesnė iš dviejų reikšmių: 
± 10 % or ± 40 ms

UF2 81L
f17= 0.9….0.99 fn
žingsnis = 0,01 fn

± 1 %  (5) t17 =  0.2…60 s
žingsnis = 0.1 s

t
 t
 = t17

Tinkamesnė iš dviejų reikšmių: 
± 10 % (min. 30 ms) o ± 40 ms

OF2 81H
f18= 1.01….1.1 fn
žingsnis = 0,01 fn

± 1 %  (5) t18 = 0.5…60 s
žingsnis = 0.01 s

t
 t
 = t18

Tinkamesnė iš dviejų reikšmių: 
± 10 % or ± 40 ms

 

Apsauginių papildomų funkcijų („Additional functions") lentelė 

Šioje lentelėje apibendrintos papildomos funkcijos, derinamos su „S2" ir „D" apsaugos funkcijomis: 

„ABB“ Ribinė reikšmė 
Leistino nuokrypio 
ribinė reikšmė  (2) Laikas  (3)

Apskaičiavimo 
formulė t  t (1) Leistinasis nuokrypis t  t

 (2)

S2
(paleidimas)

I5
 startup

= 0.6...10 In
žingsnis = 0.1 In

± 7 % su I5 ≤ 6 In 
± 10 % su I5 > 6 In

t5
 startup

= 0.1…30 s
žingsnis = 0.01 s

t
 t
 = t5

 startup

Tinkamesnė iš dviejų reikšmių: 
± 10 % or ± 40 ms

D I7
 startup

= 0.6...10 In
žingsnis = 0.1 In

± 10 %
t7

 startup
= 0.1…30 s

žingsnis = 0.01 s
t
 t
 = t7

 startup

Tinkamesnė iš dviejų reikšmių: 
± 10 % or ± 40 ms

D
(SdZ)

- -
t7

 SdZ
 = 0.13…0.5 s

žingsnis = 0.01 s
- -

(1) t
 t

apskaičiavimas galioja reikšmėms, kurios viršijo apsaugos funkcijos ribinę reikšmę. 
(2) Leistini nuokrypiai, galiojantys atkabikliui, maitinamam darbiniu režimu arba su pagalbiniu maitinimo šaltiniu; suveikimo laikas ≥ 100 ms,   

 temperatūra ir srovės darbinėse ribose. Jeigu sąlygos nėra garantuojamos, išjungimo laiko leistinas nuokrypis tampa ± 20%. 
(3) Paleidimo funkcijoms nurodytas laikas yra laikotarpis, kurio metu apsaugos funkcija su skirtingomis ribinėmis reikšmėmis lieka aktyvi, aps-

 kaičiuojant nuo momento, kada yra viršyta paleidimo ribinė reikšmė. 
(4) ANSI / IEEE C37-2 kodavimas. 
(5) Nuokrypis, galiojantis dažniams diapazone: fn ± 2 %. Dažniui už leistino nuokrypio diapazono ribų taikoma ± 5% paklaida.  

(paleidimas)
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13 - „G Touch" apsaugos 

Eksploatacinė parengtis 

Toliau pateiktas visas apsaugos funkcijų (ir susijusių parametrų), prieinamų su visais „Ekip G Touch" and „Ekip G Hi-Touch" atkabikliais, esan-
čiais „Protections" ir „Advanced" meniu, sąrašas: 

Pavadinimas Apsauga nuo 
Ribinė 
vertė Laikas Papildomi parametrai

 (2) Pagalbinės funkcijos  (2) (3)

S(V) Įtampos kontrolė nuo trumpojo jungimo X X X „Trip Enable", Lock" 

RV (1) X X  „Trip Enable", Lock" 

RQ

Liekamoji įtampa 

X X X „Trip Enable", Lock" 

OQ Maksimali reaktyvioji galia X X  „Trip Enable", Lock" 

OP Maksimali aktyvioji galia X X  „Trip Enable", Lock" 

UP (4) Minimali aktyvioji galia X X  „Trip Enable", „Lock", „startup enable" 

(1) Prieinama keturių polių arba trijų polių automatiniams jungikliams, su išorine neutrale. 
(2) Projektavimo inžinieriaus instrukcijos išsamus aprašymas. 
(3) „Locking Function" pasiekiama naudojant „Ekip Connect". 
(4) Neaktyvi įtampoms <30V ir jeigu automatinis jungiklis yra išjungtas. Apsaugos funkcija taip pat aktyvi neigiamai (atvirkštinei) aktyviajai galiai, 

 tačiau ji yra nepriklausoma nuo „RP" apsaugos funkcijos (apsauga nuo atvirkštinės aktyviosios galios). 

„G Touch" apsaugos funkcijų suvestinė lentelė 

„ABB" ANSI (5) Ribinė reikšmė 
Leistinojo 
nuokrypio 
ribinė vertė 

Išjungimo laikas 
Apskaičiavimo 

formulė t  t (2)
Leistinasis nuokrypis t  t

 (3)

S(V)
51V

I20 = 0,6...10 In; žingsnis = 0,1 In (6)

Ul = 0,2…1 Un;  = 0,01 Un žingsnis
Ks = 0,1…1;  = 0,01 žingsnis  (6)

± 10 %
t20 =  0.05…30 s
žingsnis = 0.01 s

t
 t
 = t20

Tinkamesnė iš dviejų 
reikšmių: 

± 10 % or ± 40 ms

S(V)
51V

I20 = 0,6...10 In;  = 0,1 Inžingsnis
Ul = 0,2…1 Un;  = 0,01 Unžingsnis
Uh = 0,2…1 Un;  = 0,01 Unžingsnis
Ks = 0,1…1;  = 0,01žingsnis

± 10 %
t20 =  0.05…30 s
žingsnis = 0.01 s

t
 t
 = t20  (4)

± 10 % or ± 40 ms

RV 59N
U22 = 0.1….0.5 Un
žingsnis = 0,001 Un

± 5 %
t22 =  0.5…60 s
žingsnis = 0.05 s

t
 t
 = t22

± 10 % or ± 40 ms

RQ 40/32R
Q24 = -1…-0,1 Sn;  = 0,001 žingsnis
Sn
Kq = -2…2; = 0,01žingsnis 

± 10 %
t24 =  0.5…100 s
žingsnis = 0.1 s

t
 t
 = t24

± 10 % or ± 40 ms

OP 32OF
P26 = 0.4…2 Sn
žingsnis = 0,001 Sn

± 10 %
t26 =  0.5…100 s
žingsnis = 0.5 s

t
 t
 = t26

± 10 % or ± 40 ms

OQ 32OF
Q27 = 0.4…2 Sn
žingsnis = 0,001 Sn

± 10 %
t27 =  0.5…100 s
žingsnis = 0.5 s

t
 t
 = t27

± 10 % or ± 40 ms

UP 32LF
P23 = 0.1...1 Sn
žingsnis = 0,001 Sn

± 10 %
t23 =  0.5…100 s
žingsnis = 0.5 s

t
 t
 = t23

± 10 % or ± 40 ms

 

Apsaugų papildomų funkcijų („Additional functions") lentelė 

„UP" apsaugos funkcijoje yra paleidimo įjungimo funkcija („Startup Enable"): 

ABB Laikas (4)

UP  (paleidimas)
t23

 startup
= 0.1…30 s

žingsnis = 0.01 s

(1) t
 t
 apskaičiavimas galioja reikšmėms, kurios viršijo apsaugos funkcijos ribinę reikšmę. 

(2) Leistini nuokrypiai, galiojantys atkabikliui, maitinamam darbiniu režimu arba su pagalbiniu maitinimo šaltiniu; suveikimo laikas ≥ 100 ms, 
 temperatūra ir srovės darbinėse ribose. Jeigu sąlygos nėra garantuojamos, išjungimo laiko leistinas nuokrypis tampa ± 20%. 

(3) Srovės išjungimo ribinė reikšmė įtampos reikšmėms tarp UI ir Uh yra apskaičiuojama atliekant tiesinę interpoliaciją tarp ribinių reikšmių Uh
 ir I20 (pirmas linijos taškas) ir UI ir Ks* I20 (antras linijos taškas). I             = [(I20 * Ks * I20) / (Uh * Ul)] / (U            * Uh) + I20. (4) 

-

threshold measured
(4) Apsaugos funkcijos „UP" paleidimas turi būti laikomas apsaugos laikino išjungimo laiku, pradedant nuo paleidimo ribinės vertės viršijimo.  
(5) ANSI / IEEE C37-2 kodavimas. 
(6) Atkabiklis priima I20 ir Ks parametrus su sąlyga, kad jų rezultatas yra didesnis arba lygus 0,6: Ks * I20 >= 0,6.  

Reversinė reaktyvioji galia 

Tinkamesnė iš dviejų 
reikšmių: 

Tinkamesnė iš dviejų 
reikšmių: 

Tinkamesnė iš dviejų 
reikšmių: 

Tinkamesnė iš dviejų 
reikšmių: 

Tinkamesnė iš dviejų 
reikšmių: 

Tinkamesnė iš dviejų 
reikšmių: 
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14 - „G Hi-Touch" apsaugos 

Eksploatacinė parengtis 

Toliau pateiktas visas apsaugos funkcijų (ir susijusių parametrų), prieinamų su visais „Ekip G Touch" and „Ekip G Hi-Touch" atkabikliais, esan-

čiais „Protections" ir „Advanced" meniu, sąrašas: 

Pavadinimas Apsauga nuo Ribinė vertė Laikas
Papildomi 
parametrai (2) Pagalbinės funkcijos  (2) (3)

„ROCOF"  (1) Dažnio išvedimas X X X „Trip Enable", Lock" 

„S2(V)  " Įtampos kontrolė nuo trumpojo jungimo X X X „Trip Enable", Lock" 

„Rq2" Reversinė reaktyvioji galia X X X „Trip Enable", Lock" 

(1) Neaktyvi įtampoms <30V. 
(2) Išsamus aprašymas projektavimo inžinieriaus instrukcijoje. 
(3) „Locking Function" pasiekiama naudojant „Ekip Connect". 

Apsaugų santraukos lentelė 

„ABB“ ANSI (1) Ribinė reikšmė Išjungimo laikas 
Apskaičiavimo

 formulė t  t
 (2) Leistinasis nuokrypis t  t (3)

„S2(V) 
51V

I21 = 0,6...10 In; žingsnis = 0,1 In (4)

Ul2 = 0,2…1 Un;  = 0,01 Unžingsnis
Ks2 = 0,1…1;  = 0,01žingsnis  (4)

± 10 %
t21 =  0.05…30 s
žingsnis = 0.01 s

t
 t
 = t21

Tinkamesnė iš dviejų 
reikšmių: 
± 10 % or ± 40 ms

„S2(V) 
 (5) 51V

I21 = 0,6...10 In;  = 0,1 Inžingsnis
Ul2 = 0,2…1 Un;  = 0,01 Unžingsnis
Uh2 = 0,2…1 Un;  = 0,01 Unžingsnis
Ks2 = 0,1…1;  = 0,01žingsnis

± 10 %
t21 =  0.05…30 s
žingsnis = 0.01 s

t
 t
 = t21

± 10 % or ± 40 ms

„Rq2"  (6) 40/32R

Q24 = -1…-0,1 Sn;  = 0,001 Snžingsnis
Q25 = -1…-0,1 Sn;  = 0,001 Snžingsnis
Kq = -2…2;  = 0,01;žingsnis
Kq2 = -2…2;  = 0,01žingsnis

± 10 %
t24 =  0.5…100s
žingsnis = 0.1 s

t
 t
 = t24

± 10 % or ± 40 ms

„ROCOF" 81R
f28 = 0.4…10 Hz / s
žingsnis = 0,2 Hz / s (7) ± 10 %  (8) t28 = 0,5...10 s

žingsnis = 0.1 s
t
 t
 = t28

± 20 % o 200 ms

(1) ANSI / IEEE C37-2 kodavimas. 
(2) t

 t
apskaičiavimas galioja reikšmėms, kurios viršijo apsaugos funkcijos ribinę reikšmę. 

(3) Leistini nuokrypiai, galiojantys atkabikliui, maitinamam darbiniu režimu arba su pagalbiniu maitinimo šaltiniu; suveikimo laikas ≥ 100 ms, 

temperatūra ir srovės darbinėse ribose. Jeigu sąlygos nėra garantuojamos, išjungimo laiko leistinas nuokrypis tampa ± 20%. 
(4) Atkabiklis priima I20 ir Ks2 parametrus su sąlyga, kad jų rezultatas yra didesnis arba lygus 0,6 Hz / s: Ks2 * I21 >= 0,6 Hz / s. 
(5) Srovės išjungimo ribinė reikšmė įtampos reikšmėms tarp Ul2 ir Uh2 yra apskaičiuojama atliekant tiesinę interpoliaciją tarp ribinių reikšmių 

Uh2 and I21 (pirmas linijos taškas) ir Ul2 bei Ks2 * I20 (antras linijos taškas). I           = [(I21 * Ks2 * I20) / (Uh2 * Ul2)] / (U            * 
Uh2) + I21. 

threshold measured

(6) Apsaugos funkcijos „RQ2" išjungimo ribinė reikšmė yra apskaičiuojama pagal 2 tiesių susikirtimą, kurį sudaro Q24 ir Kq (P = Qmatuojama 

* Kq + Q24) ir iš Q25 ir Kq2 (Pribinė reikšmė = Qmatuojama * Kq2 + Q25). Jeigu konstantos Kq ir Kq2 yra nustatytos 0, taikoma didesnė 

ribinė reikšmė (atsižvelgiant į tai, kad reikšmės yra neigiamos, taikoma ribinė reikšmė yra reikšmė artimiausia 0). 
(7) Parametras f28 apriboja parenkamą mažiausią t 28 reikšmę taip: 0,4 s (0,4 ≤ f28 < 1 Hz / s); 0.25 s (1.2 < f28 < 5 Hz / s); 0.15 s (f28 ≥ 

 5.2 Hz / s). 
(8) ± 20 % ribinei reikšmei 0,4 Hz / s.  

Leistinojo 
nuokrypio 
ribinė vertė 

Tinkamesnė iš dviejų 
reikšmių: 

Tinkamesnė iš dviejų 
reikšmių: 

Tinkamesnė iš dviejų 
reikšmių: 
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15 - Išorinio toroido apsaugos 

Eksploatacinė parengtis 

Apsauginių funkcijų (ir susijusių parametrų), galimų su visais „Touch" apsauginiais atkabikliais, sujungtais su išoriniais toroidais, „S.G.R." ir 

„Rc" sąrašas yra pateikiamas toliau. 

Apsauginių funkcijų sąrašas 

Pavadinimas Apsauga nuo Ribinė reikšmė Laikas: Papildomos funkcijos 

„Gext" 
Įžeminimo gedimas toroide su reguliuojamu 
uždelsimu 

X X
„Trip Enable", „Zone Selectivity", „Startup 
enable", „Lock" 

Rc Liekamoji srovė X X -

„Gext" apsaugos pastabos 
(1) Meniu su „Gext" apsaugos parametrais yra suaktyvinamas, jeigu išorinis toroidas „S.G.R" buvo įjungtas iš anksto „Settings" (nustatymų), 

„Circuit-breaker" (automatinio jungiklio), „Earth Protection" (apsaugos nuo įžemėjimo funkcijos) meniu.  
(2) Apsauginis atkabiklis automatiškai slopina apsaugą, jeigu yra aptinkamas išorinio toroido „S.G.R" nebuvimas. 
(3) Jeigu yra suaktyvinamas „SGR" toroidas, „G" apsaugos reguliavimas yra pakeičiamas „Gext" funkcija. Naudojant „Ekip Hi-Touch" ir 

„Ekip G Hi-Touch" yra prieinamos G ir Gext funkcijos. 
(4) Maksimalus leidžiamas apsauginio atkabiklio laikas„ UL" tipo automatiniams jungikliams yra 0,4 s. Jeigu pasiekiama didesnė reikšmė, 

 apsauginis atkabiklis signalizuos klaidą ir nustatys parametrą 0,4 s. 

„Rc" apsaugos pastabos 
(5) Meniu su „Rc" apsaugos parametrais yra suaktyvinamas, jeigu naudojami „Rating Plug" vardinės srovės modulio tipo „Rc" ir „Ekip Measuring 

 Pro" moduliai, ir jie yra teisingai įdiegti. 
(6) Jeigu suaktyvinamas išorinis toroidas „Rc", „G" apsaugos reguliavimas yra pakeičiamas „Rc" funkcija. Funkcijas „G" ir „Rc" galima naudoti su 

 „Ekip Hi-Touch" ir „Ekip G Hi-Touch" moduliais. 

Išorinio toroido apsaugos priemonių santraukos lentelė 

„ABB“ ANSI (1) Ribinė reikšmė 
 (3)

Laikas
Apskaičiavimo 

formulė t  t
 (2)

Pavyzdys 

Apskaičiavimas t  t
 (2)

Leistinasis 
nuokrypis t  t

 (3)

„Gext" (t = k) 50GTD
I4 = 0,1...1 In 
toroido žingsnis 
 = 0,001 In

± 7 %
t4 = 0,1…1 s žingsnis
= 0,05 s  (6) t

 t
 = t4 - ± 7 %

„Gext"(t = k 
/ I  2)

51G
I4 = 0,1...1 In 

± 7 %
= 0,05 s  (6) t

 t
 = 2 / (If / I4) 2

t
 t
 = 0,32 s con: I4 = 

0,8 In; t4 = 0,2 s; If 
= 2 In

 ± 10 
% or ± 40 ms

Rc 64 50NTD
Idn = 3 - 5 - 7 - 10 
- 20 - 30 A

-20 % ÷ 0
tdn = 0,06 - 0,1 - 
0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 
- 0,8 s

t
 t
 = tdn - 0,06 s

 

„Gext" apsaugos papildomos funkcijos lentelė 

„ABB“ Ribinė reikšmė  (3)
Laikas (5)

Apskaičiavimo formulė t  t
 (3)

Leistinasis 

nuokrypis t  t
 (3)

„Gext“ (Startup) (4) I4 paleidimas = 0,1...1 In 
žingsnis = 0,02 In 

± 7 %
t4 paleidimas = 0,1…30 s 
žingsnis = 0,01 s

t
 t
 = t4

Tinkamesnė iš dviejų 
reikšmių: ± 10 % ar ±       
40 ms

„ "Gext  (SdZ)  ± 7 %
t4 sdz= 0,04…0,2 s 
žingsnis = 0,01 s

t
 t
 = 2 / (If / I4) 2 -

(1) ANSI / IEEE C37-2 kodavimas. 
(2) tt apskaičiavimas galioja If reikšmėms, kurios viršijo apsaugos išjungimo ribinę reikšmę. 
(3) Leistini nuokrypiai, galiojantys atkabikliui, maitinamam darbiniu režimu arba su pagalbiniu maitinimo šaltiniu; suveikimo laikas ≥ 100 ms, 

 temperatūros ir srovės darbinėse ribose. Jeigu sąlygos nėra garantuojamos, ribinės reikšmės leistinasis nuokrypis tampa: ± 15 % ir leistinasis 
nuokrypis tt tampa: ± 20 %. 

(4) Paleidimas gali būti suaktyvintas tik tada, kai funkcija yra nustatyta apibrėžtam laikui. 
(5) Paleidimo funkcijoms nurodytas laikas yra laikotarpis, kurio metu apsauga su skirtingomis ribinėmis reikšmėmis išlieka aktyvi, apskaičiuojant,

 kada yra viršyta paleidimo ribinė reikšmė. 

(6) Maksimalus leidžiamas apsauginio atkabiklio laikas UL tipo automatiniams jungikliams yra 0,4 s. Jeigu pasiekiama didesnė reikšmė, apsau-
ginis atkabiklis signalizuos klaidą ir nustatys parametrą 0,4 s. 

 

Leistinojo 
nuokrypio 
ribinė vertė 

toroido žingsnis 
 = 0,001 In

t4 = 0,1…1 s žingsnis Tinkamesnė iš 
dviejų reikšmių: 

Leistinojo 
nuokrypio 
ribinė vertė 
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16 - „Touch" matavimai 

Supažindinimas „Touch" matavimus galima atlikti visuose „Ekip Touch" atkabiklių modeliuose. 

Toliau pateikiamas matavimų sąrašas: 

Matavimai Aprašymas

Momentinės srovės Realaus laiko srovių matavimai 

Atjungimai Išjungimų sąrašas pagrindinėms apsaugos funkcijoms 

Įvykiai Įvykių sąrašas, būsenos pokyčiai, apsauginio atkabiklio užregistruoti avariniai signalai 

Maksimali srovė: MMaakkssiimmaalliiųų  ssrroovviiųų,,  uužžrreeggiissttrruuoottųų  ssuu  ggaalliimmuu  nnuussttaattyyttii  iinntteerrvvaalluu,,  iissttoorriijjaa  

Minimali srovė Minimalių srovių, užregistruotų su galimu nustatyti intervalu, istorija 

Piko faktorius Srovių piko faktoriaus realaus laiko matavimas 

Kontaktų nusidėvėjimas Kontaktų nusidėvėjimo apskaičiavimas 

Duomenų kaupiklis 
(„Datalogger") 

Srovių bangų formos ir skaitmeninių būsenų registravimas 

Veikimo skaitikliai Mechaninių ir elektrinių operacijų skaičius 

Momentinės srovės Aprašymas 

Momentinės srovės yra įžeminimo ir fazės srovės realaus laiko matavimai 

 PASTABA: 

• Matavimai amperais galimi nuo minimalios of 0.03 In reikšmės fazių srovėms ir 0.08 In
 įžeminimo srovei. Mažesnėms srovėms rodoma "…". 

Atjungimai Adresas 

Pagrindinis puslapis - meniu - matavimai - istorija 

Aprašymas 

Atkabiklis gali užregistruoti paskutinius 30 automatinio jungiklio išjungimų, kuriuos sukėlė apsauginis išjun-

gimas. Išjungimų duomenys yra koreliuojami pagal šią informaciją: 

• Išsijungusi apsauga. 
• Išjungimo eilės numeris. 
• Išjungimo data ir laikas (pagal vidinį laikrodį). 
• Matavimai, susiję su apsaugos įjungimu. 

 PASTABA: 

• Kiekvienas išjungimas susiejamas su progresuojančiu numeriu, didinamu kiekvieno išjungimo atveju. 

• Jeigu atkabiklis viršija 30 atjungimų ribinę vertę, seniausi išjungimų perrašomi. 

Įvykiai Adresas 

Pagrindinis puslapis - meniu - matavimai - istorija 

Aprašymas 

Atkabiklis gali užregistruoti paskutinius 200 įvykių, susijusių su būsenos ir veikimo deriniais. 

Pagrindinių matavimų 

santraukos lentelė 

Šioje lentelėje apibendrinti pagrindiniai matavimai: 

Matuojami kiekiai 
Matavimo 
intervalas Tikslumas 

Fazinės srovės (I1, I2, I3, Ine) 03…16 In 0.2…1.2 In 1 %

Įžeminimo srovė (Ig) 08…4 In 0.2…1.2 In 2 %

 PASTABA: Tikslumas galioja įprastiniams veikimo intervalams. 
 

Normalus 
veikimo 
intervalas 
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17 - Matavimų atlikimas 

Supažindinimas Matavimus galima atlikti visuose „Ekip Touch" asortimento atkabiklių modeliuose su „Ekip Measuring" 

arba „Ekip Measuring Pro" moduliu. 

Toliau pateikiamas matavimų sąrašas: 

Matavimai Aprašymas 

Momentinės įtampos Realaus laiko įtampų matavimai 

Momentinės galios Realaus laiko aktyviosios, reaktyviosios, pilnutinės galios matavimai 

Išjungimai Išjungimų dėl įtampos, dažnio, galios sąrašas 

Maksimali įtampa Maksimalių įtampų, užregistruotų su galimu nustatyti intervalu, istorija 

Minimali įtampa Minimalių įtampų, užregistruotų su galimu nustatyti intervalu, istorija 

Maksimali galia Maksimalios aktyviosios galios, užregistruotos su galimu nustatyti intervalu, istorija 

Vidutinė galia Maksimalios aktyviosios galios, užregistruotos su galimu nustatyti intervalu, istorija 

Galios koeficientas Galios koeficiento realaus laiko matavimas 

Momentinis dažnis Linijos dažnio matavimas 

Energijos skaitikliai Aktyviosios, reaktyviosios, pilnutinės energijos matavimas 

Naudojant „Ekip Measuring Pro" modulį ir „Ekip Synchrocheck" modulį, suaktyvinamas tolesnis matavimų 
rinkinys: 

Matavimai Aprašymas 

Aprašymas 
Matavimai, susiję su dviejų nepriklausomų elektros energijos tiekimo sistemų 
sinchronizavimu 

-

Momentinės srovės Aprašymas 

Momentinės srovės yra linijinių įtampų bei fazinės įtampos ir realaus laiko matavimai 

 PASTABA: Fazinių įtampų matavimai galimi su keturių polių arba trijų polių automatiniais 
jungikliais, konfigūruotais su išorine neutrale. 

 PASTABA: 

• Įtampoms, žemesnėms negu 5 V yra rodoma „...", įtampoms, aukštesnėms negu 1, 25 Un ">" 
1.25 Un yra rodoma (pvz.: su Un = 100 V, „> 125 V" yra rodoma). 

• Histogramų puslapyje įtampų grafinis pavaizdavimas pateiktas 1 Un atžvilgiu su maksimalia

reikšme 1, 25 

Matavimų atlikimo 
santraukos lentelė 

Šioje lentelėje apibendrinti pagrindiniai matavimai: 

Matuojami kiekiai Matavimo intervalas Normalus veikimo intervalas Tikslumas 

Linijinės ir fazinės įtampos 5 V…1,25 Un
50…400 V (fazė)
1) 00…690 V (linijinė įtampa) 

0.5 %

Linijos dažnis 30…80 Hz 45…66 Hz 0.1 %

Aktyvioji, reaktyviioji ir 
pilnutinė galia (suminė ir 
fazinė) 

-(16 In ∗ 1,25 Un)…(16 In 
∗ 1,25 Un)

-6…-0.3 Pn / 0.3…6 Pn 2 %

Galios koeficientas -1…1 - 2 %

Aktyvioji, reaktyviioji ir 
pilnutinė energija 

1 kWh … 2 TWh
1 kVAh … 2 TVARh
1 kVARh … 2 TVAh

- 2 %

 PASTABA: tikslumas galioja įprastiniams veikimo intervalams. 
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18 - „Hi-Touch" matavimai 

Supažindinimas „Hi-Touch" matavimai galimi „Ekip Hi-Touch" ir „Ekip G Hi-Touch" atkabikliuose. 

 SVARBU: matavimai galimi atkabikliuose su pagalbiniu maitinimu. 

Toliau pateikiamas matavimų sąrašas: 

Matavimai Aprašymas 

Bangų formos Įtampos bangų formos bei srovės signalų ir srovės vaizdas 

Harmonikos Įtampos harmonikos komponento ir srovės signalų vaizdas 

„Network Analyzer" funkcija Įtampų ir srovių statistinė analizė 

„Network Analyzer" Adresas 

„Main page" (pagrindinis puslapis) - „Menus" (meniu) - „Measurements" (matavimai) - „Network Analyzer" 
(matavimams ir skaitikliams) 

„Main page" (pagrindinis puslapis) - „Menus" (meniu) - „Settings" (nustatymai) - „Network Analyzer" 
(kontrolės parametrams)  

 PASTABA: visą išsamią informaciją apie „Network analyzer" (tinklo analizatoriaus) funkciją
 rasite Projektavimo inžinieriaus instrukcijoje. 
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19 - Bandymas 

Adresas „Main page" (Pagrindinis puslapis) - „Menus" (meniu) - „Test "(bandymas). 

Supažindinimas Naudojant visus „Ekip Touch" asortimento atkabiklius galima atlikti įvairius patikrinimus tiesiogiai ekrane: 

• „Self-test" (savidiagnostikos bandymas) - ekrano ir „LED" šviesos diodams patikrinti. 
• „Trip test" (išjungimo bandymas) - automatinio jungiklio išjungimo komandai patikrinti. 
• „Test CB"- patikrinti automatinių jungiklių išjungimo ir įjungimo ričių valdymo prietaisams. 
• „Zone Selectivity", „Zone Selectivity" įvestims ir išvestims patikrinti. 

Naudojant papildomą elektros energijos tiekimą ir kontaktinio tipo modulius, įjungiamos tam skirti skyriai: 

• „Ekip Signalling 4K" - galima patikrinti „LED" ir modulio kontaktus. 
• „Ekip Signalling 2K-1, 2K-2, 2K-3" - galima patikrinti „LED" ir modulio kontaktus. 
• „Ekip Signalling 10K-1, 10K-2, 10K-3" - galima patikrinti „LED" ir modulio kontaktus. 

Naudojant „Rc" tipo atkabiklį ir pagalbinį maitinimą, įjungiama numatytas bandymo skyrius: 

• „Rc test" - galima patikrinti toroido „Rc" sujungimą, ar jis veikia tinkamai. 

 PASTABA: prieigai prie bandymo (išbandymo) meniu reikalingas slaptažodis. 

Naudojant bandymo priedus „Ekip T&P" ir „Ekip Bluetooth" galima patikrinti apsauginių funkcijų 
komandas. 

Savidiagnostikos bandymas Ekrano automatinė seka ir „LED" yra suaktyvinami pasirenkant komandą „Self-test". 

Į seką įeina tokios bandymo fazės: 

Fazė Operacija 

1 Ekranas su pranešimu „www.abb.com" 

2 Ekrano užtemimas 

3 Spalvų seka su raudonomis, žaliomis ir mėlynomis juostomis su laipsniškai didinamu apšvietimu 

4 Įspėjimo ir avarinės signalizacijos „LED" įjungiami vienai sekundei 

Išjungimo bandymas Komandos pasirinkimas „Trip test" atveria puslapį, kuriame prašoma patvirtinti bandymo vykdymą, spau-
džiant „iTest" mygtuką mažiausiai 7 sekundes. 

Kai mygtukas paspaustas, išjungimo komanda siunčiama į išjungimo ritę. 

 SVARBU: išjungimo komanda atliekama įjungtame automatiniame jungiklyje ir 

nesant cirkuliuojančių srovių. 

 SVARBU: „Zone Selectivity" komandos veikia su: 

• įjungtu papildomu maitinimu 

• automatinis jungiklis išjungtas ir, ištraukiamos versijos atveju, įjungtoje arba ban-
dymo padėtyje. 

„CB" bandymas Komandos pasirinkimas „Test CB" atveria submeniu su komandomis „Open CB" ir „Close CB". 

Komandos leidžia suaktyvinti ričių išjungimą ir įjungimą (atitinkamai): teisingas komandos nusiuntimas 
patvirtinamas langeliu su pranešimu „Test Executed" (bandymas įvykdytas). 

Teisingas visos komandų sistemos veikimas (atkabiklis, „Ekip Com Actuator" ir išjungimo bei įjungimo ritės) 
patikrinamas išjungiant ir įjungiant automatinį jungiklį. 

 PASTABA: 

• Komanda „Open CB" siunčiama esant įjungtam arba išjungtam automatiniu jungikliu. 

• Komanda „Close CB" suaktyvinama esant išjungtam automatiniu jungikliui. 

Tęsinys kitame puslapyje 
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Prieš tai buvusio puslapio tęsinys 

 SVARBU: 

• Ričių išjungimo ir įjungimo komandos veikia tik tuo atveju, jeigu atkabiklis maiti-
namas iš pagalbinio maitinimo šaltinio. 

• Patikrinkite, ar ritės prijungtos prie maitinimo šaltinio. 

• 

Zonos selektyvumas Komanda „Zone Selectivity" leidžia pasirinkti liniją, kurią norite patikrinti: Apsauga S („Protection S") 
arba Apsauga („Protection") G. 

Kiekvienoje komandoje galima: 

• „Input" - patikrinti „Zone Selectivity" įvesties būseną. 
• „Output force" (išvesties jėga) - pakelti „Zone Selectivity" išvesties būseną iki aukštos. 
• „Release Output" - išjungti rankinį „Zone Selectivity" išvesties valdymą. 

„Ekip Signalling" Submeniu „Ekip Signalling" modulių bandymui įvairiose versijose „4K", „2K-1", „2K-2", „2K-3", „10K- 1", 
„10K-2", „10K-3" leidžia siųsti komandą „Self-test". 

Komanda suaktyvina automatinę „LED" ir kontaktų bandymo seką: 

Fazė Operacija 

1 Iš naujo nustatykite „LED" ir išvesties kontaktus. 

2 Visų „LED" įjungimas paeiliui ir visų susijusių išvesties kontaktų įjungimas paeiliui. 

3 Iš naujo nustatykite pradines sąlygas. 

 PASTABA: naudojant „Ekip Signalling" modulius „2K-1", „2K-2", „2K-3" į seką įeina įvesčių 
LED bandymas. 

 SVARBU: į savidiagnostikos bandymo seką įeina išvesties kontaktų įjungimo komandos 

siuntimas: naudotojas atsako už teisingo įjungimo patikrinimą. 

Rc Test Submenu" „Rc" toroido bandymui įeina „Self-test" komanda. Tai leidžia jums siųsti komandą į toroidą 
veikimui patikrinti. 

 PASTABA: bandymas yra galimas tik su teisingai sujungtu toroidu, atkabiklis Rc konfigūra-
cijoje, įjungtas papildomas maitinimas. 

Apsaugos bandymas Tam, kad atliktumėte apsaugos komandos bandymą, atlikite tokią procedūrą: 

Fazė Operacija 

1 Patikrinkite, ar automatinis jungiklis yra įjungtas, ar nėra cirkuliuojančių srovių. 

2 Sujunkite bandymo priekinį skyrių tarp „Ekip T&P" arba „Ekip Bluetooth" 

3 Pradėkite komunikaciją, naudodami „Ekip Connect". 

4 Atverkite informacijos („Information") puslapį ir pasirinkite „Test command", kuri atveria apsaugos 
funkcijų bandymo puslapį. 

5 Nustatykite reikiamą bandymo režimą ir patikrinkite, ar atkabiklis tinkamai veikia. 
 

Komandomis tikrinamas apsauginio atkabiklio veikimas: „Ekip COM Actuator" arba 
ričių galimi gedimai nėra nustatomi bandymo metu. 
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20 - Savidiagnostika 

Avarinė signalizacija ir signalai „Alarm Tests" 

„Ekip Touch" numatytos signalų serijos, kurios nurodo jo darbinę būseną, avarinius signalus arba konfigū-
racijos klaidas veikimo metu. 

Signalai numatyti: 

• Su „LED" šviesos diodu, kaip aprašyta 9 psl. 
• Su pranešimais diagnostikos juostoje 

Pranešimai diagnostikos juostoje yra trijų kategorijų: savidiagnostikos, apsaugos arba matavimų, nuro-
dantys avarinę signalizaciją ir programavimo klaidą. 

Savidiagnostika „Ekip Touch" pastoviai stebi savo eksploatacijos būseną ir visus su juo sujungtus prietaisus. 

Klaidos atveju apie aptiktą gedimą pranešama: 

Signalas Aprašymas 

Vietinė šyna („Local Bus") Vietinė šyna įjungta, tačiau modulis neaptinkamas įvadų dėžutėje 

„TC" išjungtas Išjungimo ritė nėra prijungta 

L1 jutiklis („L1 Sensor") Srovės jutiklisnėra prijungtas 

L2 jutiklis („L2 Sensor") Srovės jutiklisnėra prijungtas 

L3 jutiklis („L3 Sensor") Srovės jutiklisnėra prijungtas 

„Ne" jutiklis („Ne Sensor") Srovės jutiklisnėra prijungtas 

„Gext" jutiklis („Gext Sensor") Toroidas „S.G.R" nėra prijungtas 

„Rating Plug" vardinės srovės modulis „Rating Plug" vardinės srovės modulis arba klaidinga reikšmė 

Vidinė klaida („Internal Error") Vidinė klaida 

Neteisinga data („Invalid Date") Data nenustatyta 

„CB" būsena („CB status") Automatinio jungiklio būsenos kontaktų klaida 

„RatingPlug" instaliacija „RatingPlug" neįdiegtas 

Nusekusi baterija („Battery low") Nusekusi baterija arba jos nėra 

Matavimo instaliacija („Measuring installation") „Ekip Measuring" modulis neįdiegtas 

Matavimo klaida („Measuring Error") „Ekip Measuring" modulio klaida 

Programinė įranga 
nesuderinama
(„Software Not Compatible") 
 

„Mainboard" ir „Ekip Touch" programinės įrangos versijos nesuderinamos 
tarpusavyje: visų parametrų redagavimas apribojamas ekrane. L, I Iinst 
apsaugos funkcijos yra suaktyvintos ir veikia su parametrais, kurie buvo
 įvesti į pirmiau buvusį atkabiklį 
Konsultuokitės su „ABB", jeigu reikia atkurti suderinamumą. 

 PASTABA: informaciją apie sureguliavimo signalizaciją rasite instrukcijų „Gedimų pašalini-
mo" skyriuje.                                 „Emax E1.2" ir                             „Emax" 
„E2.2", „E4.2" ir „E6.2". 

Apsaugos funkcijos ir 

matavimai 
Suveikus apsaugos funkcijos arba matavimų signalizacijai, susiję signalai yra pateikiami : 

Signalas Signalizacijos tipas 

2I attiva Apsaugos funkcija 2I aktyvi 

L Prealarm „L" apsaugos funkcija 

G Prealarm „G" apsaugos funkcija 

GExt/Rc Prealarm „Gext" apsaugos funkcija 

S (Trip off) „S" apsaugos funkcija 

S2 (Trip off) „S2" apsaugos funkcija 

T Prealarm „T" apsaugos funkcija 

UV (Trip off) „UV" apsaugos funkcija 

OV (Trip off) „OV" apsaugos funkcija 

G (Trip off) „G" apsaugos funkcija 

Gext (Trip off) „Gext" apsaugos funkcija 

T Alarm „T" apsaugos funkcija 

T (Trip off) „T" apsaugos funkcija 

RV (Trip off) „RV" apsaugos funkcija 

RP (Trip off) „RP" apsaugos funkcija 

Tęsinys kitame puslapyje 

1SDH000999R0002 1SDH001000R0002 
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Prieš tai buvusio puslapio tęsinys 

Signalas Signalizacijos tipas 

UF (Trip off) „UF" apsaugos funkcija 

OF (Trip off) „OF" apsaugos funkcija 

UP (Trip off) „UP" apsaugos funkcija 

OQ (Trip off) „OQ" apsaugos funkcija 

UV2 (Trip off) „Uv2" apsaugos funkcija 

OV2 (Trip off) „Ov2" apsaugos funkcija 

UF2 (Trip off) „Uf2" apsaugos funkcija 

OF2 (Trip off) „Of2" apsaugos funkcija 

ROCOF (Trip off) „ROCOF" apsaugos funkcija 

Load LC Srovės ribinių reikšmių apsaugos 

Iw1 Warning Srovės ribinių reikšmių apsaugos 

Contact wear Kontaktų nusidėvėjimo matavimas 

Harmonic Distortion Harmonikos iškraipymo matavimas 

Power factor Matuoja galios koeficientą žemiau nustatytos ribinės 

Phase cycle Ciklinis sekos matavimas 

Frequency Dažnio matavimas 

Harmonic V Over Th Harmonikų matavimas 

Harmonic I Over Th Harmonikų matavimas 

THD I Over Th Harmonikų matavimas 

THD V Over Th Harmonikų matavimas 

Programavimo klaidos Jeigu parametrų programavimo metu bandoma pažeisti tam tikrus apribojimus, atkabiklis blokuoja sau-

gojimo procedūrą ir signalizuoja apie klaidą: 

Klaidos tipas Klaidos aprašymas 

L Th ≥ S Th Apsaugų nustatymo klaida 

S Th ≥ I Th Apsaugų nustatymo klaida 

L Th ≥ S2 Th Apsaugų nustatymo klaida 

S2 Th ≥ I Th Apsaugų nustatymo klaida 

L Th ≥ D Th Apsaugų nustatymo klaida 

D Th ≥ I Th Apsaugų nustatymo klaida 

D Zone Sel = On while S / S2/ G / Rc = On
„Zone Selectivity" suaktyvinimas su apsaugos funk-
cijomis „S", „S2", „G" arba „Rc" įjungtas 

S(V) t20 and S(V) I20 error Neteisinga apsaugos „S(V)" konfigūracija 

RQ Q24  > Q25 Neteisinga apsaugos „RQ" konfigūracija 

SYNCHRO parameters error Klaida „Ekip Synchrocheck" modulio parametruose 

ROCOF t28 error Neteisinga apsaugos „ROCOF" konfigūracija 

And the MCR enabled together Apsaugų „I" ir „MCR" įjungimas vienu metu 

High priority alarm
Apsaugos ir uždelsimo signalizacijos programavimo 
metu 

Rc toroid error
Bandymas suaktyvinti „Rc" toroidą be „Ekip Measuring" 
arba „Rc" tipo „Rating Plug" kištuko. 

-

Internal neutral config error
Bandoma nustatyti vidinės neutralės nustatymą su 
neleistina reikšme 

Change nr datalogger with dlogger not stopped
Pakeisti registratoriaus parametrus su aktyviu 
registratoriumi 

Error Reverse pole order
Pakeisti parametruose „polių tvarką" su pusės 
apimties („Half size") automatiniu jungikliu 

Programming Session Timeout Pertrauka duomenims išsaugoti 
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21 - Naudojimo savybės 

Elektros charakteristikos Srovės ir eksploatacinės įtampos 

Tinkamas „Ekip Touch" atkabiklių veikimas yra garantuojamas su pirminėmis srovėmis su aiškiai 
apibrėžtomis charakteristikomis. 

Be to, „Ekip Touch" atkabikliai gali būti maitinami tiesiogiai naudojant vidinius srovės jutiklius arba
„Ekip Measuring Pro" modulį, įrengimo įtampą. 

Toliau pateikiamos specifikacijos: 

Parametras Eksploatacijos apribojimai 

Minimali trifazė įjungimo srovė 
> 80 A (E1.2-E2.2-E4.2)
> 160 A (E6.2)

Norminis dažnis 50 / 60 Hz ± 10 %

Piko faktorius Atitinkamai pagal standartą IEC 60947-2 

Minimali trifazė įjungimo srovė > 80 V

Atsarginis elektros energijos tiekimas 

Visi „Ekip Touch" asortimento atkabikliai gali būti jungiami prie išorinio papildomo maitinimo šaltinio, 
tai naudinga suaktyvinant tam tikras funkcijas, tokias, kaip ryšys naudojant „Local Bus", rankinių 
operacijų registravimas, tam tikri matavimai ir duomenų kaupiklis. 

Papildomą maitinimą gali tiekti „Ekip Supply" moduliai (daugiau informacijos apie funkcijas žr. 58 psl.), 
arba gali būti tiesiogiai prisijungiama prie įvadų dėžutės. 

Tiesioginį sujungimą reikia atlikti užtikrinant tokias darbo sąlygas: 

Parametras Eksploatacijos apribojimai 

Įtampa 24 V DC galvaniškai izoliuota 

Leistinas nuokrypis ± 10 %

Maksimali pulsacija ± 5 %

Maksimali paleidimo srovė 
@ 24 V

10 A per 5 ms

Maksimali vardinė galia 
@ 24 V

4 W

Jungties laidas Izoliuotas su įžeminimo laidu (patartina „Belden 3105A/B") 

 SVARBU: 

• Naudojant tiesioginį įjungimą, maitinimo šaltinis turi būti galvaniškai izoliuotas ir turi už-

tikrinti izoliacines charakteristikas, atitinkančias IEC 60950 (UL 1950) arba analogiškus 

standartus, kurie užtikrina bendro režimo srovę arba nuotėkio srovę (žr. IEC 478/1, CEI 

22/3), ne didesnę negu 3,5 mA. 

• The Ekip Supply modules do not require galvanic insulation.

Funkcinės specifikacijos „Ekip Touch" atkabiklis kartu su apsaugos ir matavimo meniu taip pat leidžia nustatyti ekrane įvairius eks-
ploatacijos ir konfigūravimo parametrus: 

• „Line frequency" (Linijos dažnis) - nustatyti instaliacijos dažnį. 
• „Remote / Local Mode" (Nuotolinis / vietinis režimas) - nustatyti eksploatacijos režimą ir įjungti 

parametrų redagavimą ir komandų siuntimą nuotoliniu būdu. 

• „Local Bus" (Vietinė šyna) - įjungti ryšį su įvadų moduliais ir ryšį naudojant „Local Bus". 
• „Harmonics" (Harmonikos) - įjungti harmoninių srovių ir įtampų apskaičiavimą. 
• „Power controller" (Maitinimo valdiklis) - įjungti funkciją „Ekip Power Controller". 
• „Programmable functions" - derinti parametrų ir konfigūracijų modifikavimą su „Ekip Signalling"

 moduliais. 

• „System" (Sistema) - modifikuoti sistemos duomenis, tokius, kaip data, laikas, kalba ir slaptažodis. 
• „Maintenance" (techninė priežiūra) - optimizuoti automatinio jungiklio techninės priežiūros operacijas. 
• „Programmable states" (Programuojamos būsenos) - padidinti ir išplėsti signalizacijos funkcijas. 
• „Filters" (Filtrai) - padidinti filtrų eksploatacines savybes kai kuriems matavimams.  
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22 - Numatytieji parametrai 

„Ekip TOUCH" 

numatytieji parametrai 
„Ekip Touch" atkabikliai su tokiais numatytais parametrais: 

Apsauga / Parametras Reikšmė  (1)

L 1 In; 144 s; išankstinė signalizacija 90 % 

S (2) Išjungta („Off"); 2 In; 50 ms; kreivė: t = k 

I 4 In

G (2) Išjungta („Off"); 0,25 In; 400 ms; kreivė: t = k 

2I Išjungta („Off"); 1,5 In 

MCR Išjungta („Off"); 6 In; 40 ms 

IU

OT Išjungta („Off") 

Srovės ribinės reikšmės Išjungta („Off");1 : 50 %; 2: 75 % 

Srovės ribinės reikšmės Išjungta („Off"); Iw1: 3 In; Iw2: 3 In 

Harmonikos iškraipymas Įjungta („On") 

„Gext“ (2) (3) Išjungta („Off"); 0,2 In; 400 ms; kreivė: t = k 

„Rc“ (3) Išjungta („Off"); 3 A; 60 ms 

Dažnis 50 Hz (IEC) / 60 Hz (UL)

Neutralė
Išjungta (3 polių automatiniams jungikliams) 
50 % (4 polių automatiniam jungikliui) 

Registratorius Išjungta („Off") 

Energijos valdiklis Žr. pranešimą  (4)

Išjungimas su technine įranga Išjungta 

Matavimo intervalas 5 minutės

Vietinė šyna Išjungta 

„Alive LED“ Išjungta 

Kalba Anglų 

Slaptažodis 00001

Režimas Vietinis 

Modbus RTU par Adresas: 247; duomenų perdavimo sparta: 19.2 Kb 

Profibus Adresas: 2 

DeviceNet MAC ID: 63; duomenų perdavimo sparta: 125 Kb 

Modbus TCP/IP Static IP: 0.0.0.0

(1)  „Thermal memory" (Terminė atmintis), „startup" (paleidimas), „Zone Selectivity" nustatyti „Off" padėtyje (išjungta). 
(2)  Apsauga „S" galima su „LSI" ir „LSIG" apsauginio atkabiklio versijomis. Apsauga „G" yra galima su „LSIG" versija. 
(3)  Apsaugos galimos naudojant atitinkamą toroidą („SGR" or „Rc"). 
(4)  Apsauga suaktyvinama pagal pageidavimą perkant atkabiklį. 

 

Apsauga, suaktyvinamos naudojant „Ekip Measuring Pro" modulį, turi tokius numatytuosius parametrus: 

Apsauga / Parametras Reikšmė 

VU Išjungta („Off"); 50%; 5 s 

UV Išjungta („Off"); 0.9 Un; 5 s

OV Išjungta („Off"); 1.05 Un; 5 s

UF Išjungta („Off"); 0.9 fn; 3 s

OF Išjungta („Off"); 1.1 fn; 3 s

RP Išjungta („Off"); 0.1 Sn; 10 s

Fazių seka 1-2-3

Cos φ Išjungta („Off"); 0.95

Tęsinys kitame puslapyje 

Išjungta („Off"); 50%; 5 s
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Prieš tai buvusio puslapio tęsinys 

„Ekip Hi-Touch" ir „Ekip G Hi-Touch" atkabikliai turi papildomas apsaugas, numatytas su tokiais numatytai-
siais parametrais: 

Apsauga / Parametras Reikšmė  (1)

S2 Išjungta („Off"); 2 In; 50 ms; kreivė: t = k 

D Išjungta („Off"); 2 In; 200 ms

UV2 Išjungta („Off"); 0.9 Un; 5 s

OV2 Išjungta („Off"); 1.05 Un; 5 s

UF2 Išjungta („Off"); 0.9 fn; 3 s

OF2 Išjungta („Off"); 1.1 fn; 3 s

„Network Analyzer" funkcija Išjungta („Off")

Harmonikų skaičiavimas 
(„Harmonic calculation") 

Išjungta („Off")

Rinkinys A-B „Set A-B" Išjungta („Off")

„Ekip G Touch" ir „Ekip G Hi-Touch" atkabikliai turi papildomas apsaugas, numatytas su tokiais numatytai-
siais parametrais: 

Apsauga / Parametras Reikšmė  (1)

S(V) Išjungta („Off"); tipas žingsnis 1 In; UI = 1 Un; Ks = 0,6; t20 = 1 s 

RV Išjungta („Off"); 0.15 Un; 15 s

RQ Išjungta („Off"); Kq = -2; Q24 = 0,1 An

OQ Išjungta („Off"); 1 Sn; 1 s

OP Išjungta („Off"); 1 Sn; 1 s

UP Išjungta („Off"); 1 Sn; 1 s

„Ekip G Hi-Touch" atkabiklis turi papildomas apsaugos funkcijas su tokiais numatytaisiais parametrais: 

Apsauga / Parametras Reikšmė 

„ROCOF“ Išjungta („Off"); 0,6 Hz; 500 ms

„S2(V)“ Išjungta („Off"); type = step; 1 In; UI2 = 1 Un; Ks2 = 0.6; t21 = 1 s

„Rq2“
Išjungta („Off")
0,5 Un; 100 s

; Kq = -2; Kq2 = 2; Q24 = 0,1 An; Q25 = 0,11 An; Vmin = 
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23 - „Ekip Power Controller" („Ekip" galios valdiklis) 

Supažindinimas „Ekip Power Controller" funkcija leidžia valdyti įrenginio apkrovą atsižvelgiant į energijos įvestį, kad būtų su-
mažintas suvartojimas ir optimizuotas energijos efektyvumas. 

Įvairūs parametrai, susiję su šia funkcija, gali būti konfigūruojami naudojant specialų įrankį „Ekip Connect" 
programinėje įrangoje. 

Visa išsami informacija apie galios valdymo funkciją yra pateikta                                      ir „„White Paper" 
                                        
 

 

Atkabikliai Funkcija „Power Controller" gali būti suaktyvinama visiems „Ekip TOUCH" asortimento atkabikliams, ir tai 
leidžia atlikti naudojantis ekranu tokius veiksmus: 

• Modifikuoti kai kuriuos funkcijos parametrus 
• Rodyti keletą funkcijos matavimų 
• Peržiūrėti apkrovų būseną

PASTABA: „Power Controller" funkcija yra galima, jeigu jos pageidaujama užsakant „CB" arba 
atkabiklį. 

Parametrai ekrane Parametrai, galimi adresu „Main page" - „Menus page" - „Settings" - „Power Controller": 

Parametras Aprašymas

Aktyvavimas Tai leidžia suaktyvinti / deaktyvuoti „Power Controller" funkciją. 

„Load Operating Mode" 
(Apkrovos veikimo režimas) 

Jis leidžia nustatyti kiekvienos iš 15 programuojamų apkrovų konfigūraciją. 
Galimos automatinės arba rankinės konfigūracijos. 

Galios apribojimai 
(„Power limits") 

Tai leidžia nustatyti keturis galios apribojimus (nuo 0 iki 10000 kW, žingsnis 10kW). 

 PASTABA: Visų funkcijos parametrų charakterizavimui patartina iš pradžių konfigūruoti para-
metrus naudojant „Ekip Connect" ir tik po to eksploatuoti atkabiklį siekiant įjungti ar 
keisti apkrovas ir galios ribas. 

Matavimai ekrane Matavimai galimi adresu „Main page" - „Measurements page" - „Page Power" - „Controller": 

Matavimas Aprašymas

Ea Numatoma energija 

DT Laikas praėjęs vertinimo lango viduje 

Apkrovos Kontroliuojamų apkrovų skaičius 

Didelės apkrovos Didelių apkrovų skaičius 

Sp „Shed" prioritetinis nustatymas 

T Įvertinimo langelis 

Rodoma informacija Informaciją apie apkrovų būseną galima rasti adresu: „Main page" - „Menus page" - „Information" - „Power 
Controller". 

 

 1SDC007410G0901.
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Priedai 

1 - Įvadinės pastabos 

Įžanga Visi automatiniai jungikliai turi elektrinių ir mechaninių priedų, kurie gali būti naudojami pagal automatinio 
jungiklio tipą, seriją ir elektroninių priedų, kurie gali būti naudojami pagal „Ekip" atkabiklio, su kuriuo yra 
automatinis jungiklis, seriją. 

Priedų derinių lentelės Šioje lentelėje nurodyti galimi elektrinių ir mechaninių priedų „E1.2" deriniai: 

Priedų tipas Priedas Automatiniai jungikliai Skyrikliai 

Elektrinė signalizacija 

„AUX 4Q“ S R

„AUX 15Q“ R R

„Ekip AUP“ R R

„Ekip RTC“ R R

S51 S -

S33 M/2 R R

Elektrinė kontrolė 

YO-YC R R

YO2 R R

YU R R

M R R

YR R -

Mechaninė sauga 

KLC ir PLC R R

KLP ir PLP R R

SL S S

„DLC“ R R

„Anti-racking-in" (neatitinkančios juda-

mos dalies įdėjimo blokavimo) užraktas 

S S

„MOC“ R R

Mechaninė apsauga 

PBC R R

IP54 R R

HTC-LTC R R

„PB“ R R

Užraktai MI R R

S: Standartas. R pagal užklausą. (*) tik su ištraukiama versija. 

Tęsinys kitame puslapyje 

(*)

(*)

(*)
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Prieš tai buvusio puslapio tęsinys 

Šioje lentelėje nurodyti elektrinių ir mechaninių priedų „E2.2-" „E4.2"-„E6.2" deriniai: 

Priedų tipas Priedas
Automatiniai 

jungikliai 

Skyrikliai Išvestinės versijos 

CS MV MTP

Elektrinė signalizacija 

„AUX 4Q“ S R - - -

„AUX 6Q“ R R - - -

„AUX 15Q“ R R - - -

„Ekip AUP“ R R R R R

„Ekip RTC“ R R - - -

S51 S - - - -

S33 M/2 R R - - -

Elektrinė kontrolė 

YO-YC R R - - -

„YO2"-“YC2" R R - - -

YU R R - - -

M R R - - -

YR R - - - -

Mechaninė sauga 

KLC ir PLC R R - - -

KLP ir PLP R R - - R

SL S S - - S

SLE R R - - -

DLR R R - - R

DLP R R - - R

„DLC“ R R - - R

„Anti-racking-in lock“ S S - - S

„MOC“ R R - - R

Mechaninė apsauga 
PBC R R - - R

IP54 R R - - R

Užraktai MI R R - - R

S: Standartas. R: pagal užklausimą. (*) tik su ištraukiama versija. 

 

Šioje lentelėje nurodyti galimi elektroninių priedų deriniai: 

Priedų tipas Priedas
Atkabiklis 

„Ekip Dip“
„Ekip 
Touch“

„Ekip 
Hi-Touch“

„Ekip G 
Touch“

„Ekip G 
Hi-Touch“

Elektros energijos tie-
kimo sistema 

„Ekip Supply“ R R R R R

Ryšiai 

„Ekip Com“ - R R R R

„Ekip Com Redundant“ - R R R R

„Ekip Com Actuator“ R R R R R

„Ekip Link“ R R R R R

„Ekip Bluetooth“ R R R R R

Signalas

„Ekip Signalling 2K“ - R R R R

„Ekip Signalling 4K“ - R R R R

„Ekip Signalling 10K“ - R R R R

Matavimas ir 
apsauga 

„Ekip Measuring“ - R - - -

„Ekip Measuring Pro“ - R S S S

„Ekip Synchrocheck“ - R R R R

„Ekip Fan“ R R R R R

„Rating Plug“ kištukas R R R R R

Toroidas „S.G.R.“ - R R R R

„Rc“ Toroidas - R R R R

Išorinis neutralus jutiklis R R R R R

Ekranas ir priežiūra 
„Ekip Multimeter“ R R R R R

„Ekip Control Panel“ R R R R R

Bandymas ir 
Programavimas 

„Ekip TT“ R S S S S

„Ekip T&P“ R R R R R

„Ekip Programming“ R R R R R

S: Standartas. R: pagal užklausimą. 

PASTABA: „Ekip Signalling 4K" modulis tinka „E2.2"-„E4.2"-„E6.2" automatiniams jungikliams. 
 

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)
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Išmontavimo operacijos:
 Automatiniai jungikliai„E1.2" 

Tam, kad būtų galima išmontuoti priedus, iš automatinio jungiklio reikia pašalinti šias dalis: 

• Priekinį dangtį (A) ir apsauginę juostą (F) pašalinant varžtus (B ir C). 
• Keturių polių automatinių jungiklių versijoms, šoninę apsaugą (D), pašalinant varžtus (C ir E). 

 

 

Po priedų perkomplektavimo pirmiau išimtos dalys turi būti sumontuotos kaip nurodyta: 

• Priekinis dangtis (A) ir apsauginis padėklas (F) užsukant fiksavimo varžtus (B ir C). 
Užraktas su sukimo momentu 0,8 Nm - 7 lb (B) ir 1.5 Nm - 13 lb (C). 

• Keturių polių automatinių jungiklių versijoms, šoninė apsauga (D), pašalinant varžtus (C ir E). 
Pritvirtinimas sukimo momentu1,5 Nm - 13 lb. 

 

E
 

A
 

F
 

D
 

B
 

C
 

20 pav. Priekinės plokštės ir apsaugos nuėmimas 

Max O 3,3mm  0.31" 

  
   
  0,5 

 2 
2,5mm  

 

Max O 0,13"  
0.31" 

  
   

5 mm2 

 
  0,5

 
1, 

 

 

E 

A 

F 

D  B 
C 

21 pav.  - priekinio dangčio ir apsaugos juostos montavimas 

Max O 3,3mm 8mm 

2 

1 

20 AWG   14 AWG 

Max O 3,3mm 

 
8mm 

20 AWG   16 AWG 

Pav. 21 A - laidų montavimas su persukimu ir skyriais  
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Išmontavimo operacijos: 
Automatiniai jungikliai„E2.2"-

„E4.2"-„E6.2" 

Tam, kad būtų galima išmontuoti priedus, iš automatinio jungiklio reikia pašalinti šias dalis: 

• Apsauginio atkabiklio skaidrų rėmelį durims (A), sukant varžtus (B). 
• Automatinio jungikliopriekinį dangtį (C), pašalinant montavimo varžtus (D). 

 

Po priedų pakartotinio komplektavimo pirmiau išimtos dalys turi būti sumontuotos kaip nurodyta: 

• Automatinio jungiklio priekinis dangtis (C), užsukant montavimo varžtus (D). 
Pritvirtinkite naudodami sukimo momentą 1,5 Nm - 9,74 lb . 

• Apsauginio atkabiklio skaidrus rėmelis durims (A), sukant varžtus (B). 

1 

C 2 2 

 
 
 

1 
90° 

A 

B 

D 
22 pav. Rėmelio ir priekinio dangčio nuėmimas 

0,5 

C 2 
1 

2 

1 
90° 

A 

B 

D 
23 pav. Rėmelio ir priekinio dangčio nuėmimas 

Max O 3,3mm 
Max O 0,13" 

8mm 

0.31" 

2 

1 
2 

2,5mm 

20 AWG   14 AWG 

Max O 3,3mm 
Max O 0,13" 

 
8mm 

0.31" 

0,5   1,5mm2 

20 AWG   16 AWG 

Pav. 23 A - laidų montavimas su persukimu ir skyriais  



ABB | SACE Emax 2

Priedai | 2 - Elektrinės schemos 51 | © 2014 ABB |  1SDH001316R0002 - L8843

2 - Elektrinės schemos 

Bendrosios elektrinės 
schemos 

Automatinio jungiklio schema: 

Schema A - Bendra automatinio jungiklio schema 

 PASTABA:     Schema parodyta šiomis sąlygomis: 

• Automatinis jungiklis išjungtas, (fiksuotas ir ištraukiamas tipas) ir prijungtas prie ištraukiamos 
dalies (tik ištraukiamas tipas). 

• Grandinės atjungtos. 

• Atkabikliai nesuveikę. 

• Valdymo mechanizmas su neužvestomis spyruoklėmis. 
 

Toliau pateikta jungiklio-skyriklio laidų diagrama 

Schema B - bendra jungiklio-skyriklio schema 

Tęsinys kitame puslapyje 
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Prieš tai buvusio puslapio tęsinys 

Automatinio jungiklio elektrinė schema yra pavaizduota be „Ekip" apsauginio atkabiklio pagalbinio elektros 
tiekimo nurodymo. Jeigu automatinis jungiklis yra su „Ekip Supply" moduliu, informaciją rasite 58 puslapyje. 

Jeigu automatinis jungiklis yra be „Ekip Supply" modulio, žr. tiesioginę maitinimo schemą papildomo „Ekip" 
apsauginio atkabiklio maitinimui prijungti: 

31 Diagrama - tiesioginis pagalbinis maitinimo tiekimas 
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Automatinio jungiklio 
gnybtų dėžutė 

Automatinis jungiklis yra su gnybtų dėžute, skirta priedams, kurie priklauso nuo automatinio jungiklio tipo, 
įdiegti: 

• Fiksuotos versijos automatinio jungiklio gnybtų dėžutė. 
• Ištraukiamo tipo versijos automatinio jungiklio gnybtų dėžutė. 

 

Toliau pateikiamas automatinių jungiklių„E1.2 " įvadų dėžutės vaizdas stacionariai ir ištraukiamai versijai su 
paryškintais skirtumais: 

24 paveikslas 

Toliau pateikiamas automatinių jungiklių„E2.2"-„E4.2"-„E6.2" įvadų dėžutės vaizdas stacionariai ir ištraukia-
mai versijai su paryškintais skirtumais: 

25 paveikslas 

 PASTABA:  informaciją apie kiekvieno individualaus priedo elektrinę schemą rasite konkrečiuo-
se puslapiuose, kuriuose apibūdinami atitinkami priedai. 

Be to, „Emax E1.2" automatinio jungiklio gnybtų dėžutė pasižymi dviem skirtumais lyginant su „Emax" „E2.2"-
„E4.2"-„E6.2 " automatinio jungiklio gnybtų dėžute: 

• Modulio skyriai: „Emax E1.2" gali talpinti tris modulius (vienas „Supply" + du moduliai), palyginti su ke-
turiais „E2.2"-„E4.2"-„E6.2 " moduliais (vienas „Supply" + trys moduliai). 

• Modulis „Ekip Signalling 4K" „Emax E1.2" negali pateikti jungčių Q5...Q10 / „Ekip Signalling 4K". 

 

Naudotojų patogumui tolesniuose skyriuose „E2.2"-„E4.2"-„E6.2" automatinių jungiklių versija visada nuro-
doma. 

Tęsinys kitame puslapyje 
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Pirmiau buvusio puslapio tęsinys 

Automatinio jungiklio fiksuotos versijos gnybtų dėžutės vaizdas: 

Y
O

0
1

H
4

0
2

K
5

0
4 K

1
0

K
9

9
4

9
2

H
3

9
1

8
1

H
2

8
2

K
4

K
8

8
4

7
4

K
7

K
3

H
1

7
2

7
1

6
1

H
C

6
2

H
C

6
4

5
4

5
2

5
1

E
K

IP
S

u
p

p
ly

M
o

d
u

le
T
ri

p
 U

n
it

 I
/O

H
C

K
6

G
e

-

G
e

S
z
c

K
2

K
1

W
4

W
3

R
2

R
1

Q
4

Q
3

Q
2

Q
1

Y
C

2
Y

C
Y

U
Y

O
2

R
T

C
I/
O

T
U

4
4

4
2

4
1

3
4

3
2

3
1

2
4

2
2

2
1

1
4

1
2

1
1

C
2

2

C
2

1

C
1

2

C
1

3

C
1
1

C
2

C
3

C
1

D
2

D
1

4
8

4
6

4
5

N
e

R
c
a

N
e

-

G
z
i

S
z
o

S
z
i

G
z
o

R
c
t

V
n

V
1

V
2

V
3

U
2

U
1

3
8

3
6

3
5

9
8

9
6

9
5

Y
R

M
S

3
3

S
5

1
E

K
IP

S
ig

n
a

ll
in

g
 4

K
Q

5
..

Q
1

0
M

o
d

u
le

M
o

d
u

le

R1

R2

U2

U1S33M/1

38

36

35

95

96

98

04

02

01

94

92

91

84

82

81

74

72

71

64

62

61

51

52

54

F1

Y
R

M

S33M/2

S51

K51/SIGN

I 
0
1

K51/SIGN

I 
0
2

K51/SIGN

I 
0
3

HC

H1

H2

H3

H4

I 
0
4

K51/SIGN
K51/SIGN

O 04

K6

K10

K51/SIGN

O 03

K5

K9

K51/SIGN

O 02

K4

K8

K7

K3K51/SIGN

O 01

Q/10

Q/9

Q/8

Q/7

Q/6

Q/5

Q/1

Q/2

Q/3

Q/4

14

12

11

21

22

24

31

32

34

41
44

42

Y
U

D2

D1
Y

C

C2

Y
C

2

C22

C21

C1

C3K51
YC

K51
YO

C13

C11

C12

Y
O

RTC
48

46

45

2 1

79

81

71

13

14

12

11

D1

D2Y
O

2

72
7473

74
73

75 Y
C

C2

C1

77 Y
O

C12

C11

78

76

81

79

77

75 76

78

72

71

3231

27

26

24

1

2

25

33 34

K51/SIGN

I 31

K51/SIGN

I 32

K51/SIGN

I 21

K51/SIGN

I 22

K51/SIGN

I 11

25

K51

Rct
Rca

N

K51/MEAS

L1L2L3 L3L2L1

VN
K51/MEAS

11

12

13

14

Szi

Szo

Ge+

Rca

Ge-

Rct
K51

24
Gzo

Gzi

Szc

K51

26

Ne+

Ne-

K51

27

O
 O

R
TA

C
O

M
U

N
IC

.
C

O
M

M
U

N
. O

 O
R

T

K51/COM

W..R

R
ED

U
N

D
AN

T
R

ID
O

N
D

A
N

TE

61
..

..

66

n

58

..

..

K51/MEAS

51

48

43

42

41

O
 O

R
TA

C
O

M
U

N
IC

.
C

O
M

M
U

N
. O

 O
R

T W..

K51/COM

K31

K33

K32

K34

K51/SIGN

O
 3

2 H32

H31

HC3

O
 3

1K51/SIGN

K21

K23

K22

K24

K51/SIGN

O
 2

2 H22

H21

HC2

O
 2

1K51/SIGN

VN

V3

V1

K51/SYNC

V2

Vs VS1

VS2

KS1

KS2

K51/SYNC

XSC

K51/SIGN

O
 1

1

HC1

H11

H12

O
 1

2K51/SIGN K51/SIGN

I 12 K14

K12

K13

K11

2321
20

22
22212023

33

34

32

31

AUX. SUPPLY
ALIM.AUS.

-/N

+/L

LO
CA

LB
US

K51/..
W3

W4

K2

K1

41

48

51

61 ..

..

..

..

66

58

4342

Pav. numeris schemoje 

Automatinio jungiklio 
atjungti / sujungti pagalbiniai kontaktai 
(pirmas komplektas) 

Antra įjungimo ritė 

Pirma išjungimo ritė 

Pirma įjungimo ritė 

Antra išjungimo ritė 

Minimalios įtampos ritė 

Paruoštas įjungti kontaktas 

Signalizacijos moduliai 

ir / arba „Ekip synchro check" 

ir / arba Ryšio moduliai 

ir /arba dubliuojamieji komunikacijos moduliai 

Vėdinimo operacinė sistema 

Papildomas maitinimas ir vietinė šyna 

Išorinės neutralės srovės jutiklio įvestis 

Zoninis selektyvumas 

Transformatoriaus žvaigždės centro 
srovės jutiklio gnybtai 

Liekamosios srovės apsaugos RC jutiklio įvadas

„Ekip Measuring" įtampinės įvestys 

Išjungimo ritė YR 

Spyruoklinis užvedimo variklis 

Užvestų spyruoklių signalizavimo kontaktas 

Išsijungimo signalizavimo kontaktas 

„Ekip Signalling 4K" moduliai 

Automatinio jungiklio papildomi 
pagalbiniai kontaktai (antras komplektas) 

Tęsinys kitame puslapyje 
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Prieš tai buvusio puslapio tęsinys 

Simbolis Aprašymas 

∗ Žr. pastabą, pažymėtą atitinkama raide 

A1 Judamos automatinio jungiklio dalies priedai 

A3 Fiksuotos automatinio jungiklio dalies priedai 

A4
Išorinė automatinio jungiklio nurodanti įranga ir jungtys, skirtos eksploatacijai ir sig-
nalizacijai 

BUS1 Nuoseklioji sąsaja su išorine šyna 

D Žemos įtampos ritės elektroninis laiko uždelsimo įrenginys YU, išorinis 

F1 Uždelsto veikimo saugiklis 

GZi(DBi)
Įvestis apsaugos funkcijai G, skirta zoniniam selektyvumui arba atgalinės krypties 
įvestis apsaugos funkcijai D 

GZo(DBo)
Apsaugos funkcijos G išvestis, skirta zoniniam selektyvumui arba atgalinės krypties 
išvestis apsaugos funkcijai D 

I O1…32 „Ekip" apsauginio atkabiklio programuojamos skaitmeninės įvestys 

K51 Apsauginio atkabiklio aparatinės dalies apsaugos nuo viršsrovių funkcija 

K51 / COM Ryšio modulis 

K51 / FAN Ventiliatoriaus maitinimo modulis  

K51 / MEAS Matavimo modulis 

K51 / SIGN Signalizacijos modulis 

K51 / SUPPLY Pasirenkamas papildomas maitinimo modulis (24-48Vdc ir 110-220Vac / dc) 

K51 / SYNC Sinchronizacijos modulis 

K51 / YC Įjungimo komanda naudojant „Ekip" apsauginį atkabiklį 

K51 / YO Išjungimo komanda naudojant „Ekip" apsauginį atkabiklį 

M Spyruoklių užvedimo variklis 

M2 Ventiliatoriaus variklis 

O 01...32 „Ekip" apsauginio atkabiklio programuojami signalizavimo kontaktai 

O SC „Ekip" apsauginio apsauginio atkabiklio kontaktas sinchronizavimo valdymui 

Q Automatinis jungiklis 

Q / 1...Q / 27 Automatinio jungiklio pagalbiniai kontaktai 

Rc „Rc" toroidas 

RT1…RT3 Temperatūros jutikliai 

RTC EKIP Pagalbinis kontaktas, parengtas įjungti 

RTC Kontaktas, skirtas signalizavimui, kad automatinis jungiklis paruoštas įjungimui 

S33M / 1…2 Spyruoklės užvedimo variklio galiniai kontaktai 

S43 Nuotolinio / vietinio valdymo nustatymo jungiklis 

S51 Išsijungimo signalizacijos kontaktas 

S75E / 1…4
Signalizacijos, kad automatinis jungiklis yra išjungtoje padėtyje, kontaktai 
(tik su ištraukiamais automatiniais jungikliais) 

S75I / 1…5
Signalizacijos, kad automatinis jungiklis yra įjungtoje padėtyje, kontaktai 
(tik su ištraukiamais automatiniais jungikliais) 

S75T / 1…2
Signalizacijos, kad automatinis jungiklis yra bandymo padėtyje, kontaktai 
(tik su ištraukiamais automatiniais jungikliais) 

SC Automatinio jungiklio įjungimo mygtukas arba kontaktas 

SO Automatinio jungiklio išjungimo mygtukas arba kontaktas 

SO1 Automatinio jungiklio išjungimo mygtukas arba kontaktas su laiko uždelsimo 
išjungimo įrenginiu 

Toliau yra elektrinėse schemose pateiktų simbolių paaiškinimai: 

Tęsinys kitame puslapyje 
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Prieš tai buvusio puslapio tęsinys 

Simbolis Aprašymas 

SR Mygtukas arba kontaktas, skirtas jungiklio kontakto S51 atstatymui 

SZi(DFi) Zoninio selektyvumo įvestis apsaugai „S" arba atgalinės krypties įvestis 

SZo(DFo) Zoninio selektyvumo išvestis apsaugai „S" arba atgalinės krypties įvestis 

TI / L1 Srovės transformatorius, fazė L1 

TI / L2 Srovės transformatorius, fazė L2

TI / L3 Srovės transformatorius, fazė L3

TI / N Srovės transformatorius neutralėje 

TU1…TU2 Atskyrimo transformatorius (išorinis) 

Uaux Pagalbinės maitinimo įtampos šaltinis 

UI / L1 Srovės jutiklis, fazė L1 

UI / L2 Srovės jutiklis, fazė L2

UI / L3 Srovės jutiklis, fazė L3

UI / N Srovės jutiklis neutralėje 

UI / O Toroidas „S.G.R." 

W2 Nuoseklioji sąsaja su vidine šyna („Local Bus") 

W9…W13 „Rj45 " jungtis ryšio moduliams 

W9R...W11R „Rj45" jungtis atsarginiams ryšio moduliams 

X Ištraukiamo tipo automatinio jungiklio tiekimo jungtis pagalbinėms grandinėms 

XB1...XB7 Automatinio jungiklio priedų jungtys 

XF Ištraukiamo tipo automatinio jungiklio tiekimo jungtis pagalbinėms grandinėms 

XF1…XF2 „Ekip" apsauginio apsauginio atkabiklio kontaktas ventiliatoriams suaktyvinti 

XK1…XK3 „Ekip" apsauginio atkabiklio jungtys pagalbinėms grandinėms 

XK7 Jungtis ryšio modulių pagalbinėms grandinėms 

XV Automatinio jungiklio tiekimo gnybtų dėžutė pagalbinėms grandinėms fiksuotoje versijoje 

YC Įjungimo ritė 

YC2 (1) Antra įjungimo ritė 

YO Išjungimo ritė 

YO1 Išjungimo ritė nuo viršsrovių 

YO2 Antra išjungimo ritė 

YR Ritė, skirta jungikliui kontaktui „S51" gražinti į pradinę padėtį 

YU Žemos įtampos ritė 

(1) Tik „E2.2"-„E4.2"-„E6.2". 

Tęsinys kitame puslapyje 
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Prieš tai buvusio puslapio tęsinys 

Pranešimas Aprašymas

A) Pagalbinis „Ekip" apsauginio atkabiklio maitinimas yra privalomas. 

C) Visada tiekiama su „Ekip Com" moduliu. 

D) Visada tiekiama su varikliu, skirtu užvesti įjungiančioms spyruoklėms (13 schema) 

E)
Įtampos transformatorius, privalomas išorės išėjimo lizdų atveju. Išorės išėjimo lizdai, 
privalomi sistemoms, kurių nominalioji įtampa didesnė nei 690 V. 

F)

Jungtys tarp toroido „Rc" ir automatinio jungiklio jungties X (arba XV turi būti sujung-
tos naudojant ekranuotą dviejų polių laidą su poriniais pintais laidininkais („Belden
 9696" porinio tipo arba lygiaverčiai), ne ilgesnį negu 10 m. Ekranas turi būti įžemin-
tas automatinio jungiklio pusėje. 

G)

Visiems elektroniniams apsauginiams atkabikliams su ekrano sąsaja su „LSIG" ap-
saugomis apsauga nuo įžemėjimo gedimo („Gext") teikiama naudojant srovės jutiklį 
(sensorių), esantį MV/LV transformatoriaus žvaigždės centre. Jungtis tarp UI/O sro-
vės transformatoriaus įvadų 1 ir 2 ir jungties X (arba XV) Ge+ ir Ge- polių turi būti su-
jungiama naudojant dviejų polių ekranuotą suvytą laidą („Belden 9841" tipo arba ek-
vivalentišką), ne ilgesnį nei 15 m ilgio. 

H)
Jungtis turi būti jungiama 2 m pateiktu laidu. Trijų polių automatinių jungiklių jungties 
X (or XV) Ne+ ir Ne- poliai turi būti sujungti, jeigu nėra išorinės neutralės. 

I) Privaloma, jeigu yra koks nors „Ekip" modulis 

J) (1) Tik ištraukiamos versijos automatiniams jungikliams, kaip alternatyva schemoms 31-32-33. 

K) (1) Tik ištraukiamos versijos automatiniams jungikliams, kaip alternatyva schemoms 31-32-33. 

L)
32 schemos atveju, iki dviejų / trijų pritaikymų tarp schemų 41 ... 58, gali būti tiekia-
ma, tik kartu. Be to, įmanoma dubliuoti „Ekip Com" modulį, kurį galima pasirinkti ren-
kantis tarp schemų 61...66. 

M) (1)

33 schemos atveju gali būti numatyta iki 3 priedų tarp schemų 41… 58, kiekvieną iš 
papildomų modulių renkantis tik vieną kartą. Galima dubliuoti pasirinktą „Ekip Com" 
modulį pasirenkant tarp schemų 61 ... 66. 

N) (1) 34 schemos atveju gali būti numatytas tik vienas pritaikymas tarp schemų 41… 58. 

O)
Ištraukiamo tipo automatiniams jungikliams naudojant „Ekip Com" modulius, S75I/5 
kontaktas turi būti prijungtas tik prie vieno modulio. 

P)

Pagalbinė įtampa „Uaux" leidžia suaktyvinti visas „EKIP" elektroninių apsauginių at-
kabiklių funkcijas. Maitinimui turi būti naudojamas keitikliai su galvaniniu atskyrimu, 
atitinkantys IEC standartą 60950 (UL 1950), arba analogiškus standartus, galinčius 
garantuoti bendro režimo srovę arba ne didesnę nuotėkio srovę (žr. IEC 478/1, CEI 
22/3) nei 3.5 mA (IEC 60364-41 ir CEI 64-8), nes „Uaux" turi būti izoliuotas nuo že-
mės. 

Q) Maksimalus laido ilgis vietinei šynai yra 15 metrų. 

(1) Tik „E2.2"-„E4.2"-„E6.2".  
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Elektroniniai priedai 

1 - „Ekip Supply" moduliai 

Aprašymas „Ekip Supply" yra papildomas maitinimo modulis. 

Yra du tipai, kurie skiriasi pagal įvesties įtampas: 

• „Ekip Supply 24-48Vdc". 
• „Ekip Supply 110-240Vac/dc". 

 

Suderinamumas Moduliai gali būti montuojami esant atkabikliams „Ekip Dip", „Ekip Touch", „Ekip HiTouch", „Ekip G Touch" 
ir „Ekip G HiTouch". 

Elektros charakteristikos Šioje lentelėje pateiktos elektrinės charakteristikos: 

Modulis Maitinimo įtampos Dažnis Įėjimo galia (maitinimo) 

„Ekip Supply 24-48Vdc" 21.5-53 V DC - Maksimalus 10W 

„Ekip Supply" 
110-240Vac/dc 

105-265 V AC/DC 45-66 Hz Maksimalus 10 VA / W 
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Jungtys Moduliai turi būti montuojami ant automatinio jungiklio gnybtų dėžutės arba ant ištraukiamo tipo automatinio 
jungiklio fiksuotos dalies, naudojant pirmą laisvą lizdą. 

Informaciją apie montavimą galima rasti tinklalapyje http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/, kom-
plekto lape 1SDH001000R0511. 

Automatinio jungiklio „E2.2" fiksuotos ir ištraukiamo tipo versijos pavyzdys pateikiamas šone. 

Toliau pateikiamas „E1.2" ir„E2.2"-„E4.2"-„E6.2" automatinių jungiklių gnybtų dėžutės vaizdas ir elektrinė 
schema: 

Schemos 32 

Išorinių elektros laidų instaliacijai turi būti naudojami „AWG 22-16" laidai su maksimaliu išorės skersmeniu 
1,4 mm. 

Daugiau informacijos rasite 55 puslapyje arba svetainėje http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/, 
kur yra pateikta elektrinė schema1SDM000091R0001. 

Signalizacijos 

A

Šioje lentelėje pateikiami galimi signalai ir jų reikšmė: 

Pad. Aprašymas 

A
Maitinimo „LED", žalia Galimos būsenos: 
 • Išjungta: maitinimas išjungtas. 
 • Įjungta: maitinimas įjungtas. 
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2 - „Ekip Measuring" moduliai 

Aprašymas 

„Ekip Measuring" yra papildomas modulis, skirtas įtampos, galios ir energijos matavimui. 

 

Yra du galimi tipai: 

• „Ekip Measuring", įrengtas tik su matavimo funkcija. 
• „Ekip Measuring Pro", su matavimo funkcija, galimybe maitinti atkabiklį ir suaktyvinti matavimo apsaugas. 

Naudojant „Ekip Measuring Pro" modulį, garantuojamas apsauginio atkabiklio maitinimas, jeigu mažiausiai 
viena fazės įtampa yra didesnė arba lygi 80 V AC. 

Suderinamumas ir 
maitinimas 

„Ekip Measuring" ir „Ekip Measuring Pro" moduliai gali būti įdiegiami su „Ekip Touch" atkabikliu, pirmasis, 
jeigu jūs norite tik įdiegti matavimo funkciją ir antrasis, jeigu norite taip pat įdiegti maitinimo funkciją ir su-
aktyvinti „Measuring protections". Naudojant „Ekip Hi-Touch", „G Touch", ir „G Hi-Touch" atkabiklius, „Ekip 
Measuring Pro" yra numatytas pagal standartą. 

„Ekip Measuring " moduliui reikalingas atkabiklismaitinimui su papildoma įtampa (pvz.: tiekiama „Ekip Su-
pply" modulio). Papildomas maitinimas nėra būtinas, naudojant „Ekip Measuring Pro". 

Elektros charakteristikos Šioje lentelėje pateiktos modulių elektrinės charakteristikos: 

Komponentas Charakteristikos 

Linijinė įvesties įtampa 0-760 V AC

Dažnis įvestyje 30-80 Hz

Skiriamasis transformatorius Jeigu įvesties fazės įtampa tiekiama moduliams yra didesnė negu nominali 690 V AC (maks. 760 V AC),
turi būti naudojamos išorinės išvestys. 

Naudojant išorines išvestis skiriamasis transformatorius yra būtinas. Šioje lentelėje pateiktos privalomos 
transformatoriui specifikacijos: 

Charakteristikos Aprašymas 

Mechaninės 

 • Montavimas: EN 50022 DIN43880 vadovas. 
 • Medžiaga: savaiminio gesinimo termoplastinė medžiaga. 
 • Apsaugos klasė IP30. 
 • Elektrostatinė apsauga: su ekranu, įžemintas. 

Elektrinis 

 • Tikslumo klasė: ≤ 0,5. 
 • Našumas: ≥ 10 VA. 
 • Perkrova: 20 % pastovi 
 • Izoliacija 4 kV tarp įvesčių ir išvesčių, 4 kV tarp ekrano ir išvesčių, 
   4 kV tarp ekrano ir įvesčių. 
  • Dažnis 45-66 Hz 

Matavimai Šioje lentelėje pateiktas modulių matavimo tikslumas: 

Kiekis Intervalas Tikslumas 

Linijinė įtampa (1) 100-1150 V AC ± 0.5 % @ 45-66 Hz

Dažnis  (2) 30-80 Hz ± 0.1 %  (3)

(1)  Naudojant linijinę įtampą V didesnę nei nominali 690 AC (maks. 760 V AC), naudojant išorines išvestis ir 

  skiriamąjį transformatorių. 

-

(2)  Dažnio matavimas pradedamas esant matuojamai linijinei įtampai ≥ 36 V AC, ir sustabdomas esant ma-

  tuojamai linijinei įtampai ≤ 32 V AC. 
(3)  Nesant harmonikų iškraipymo.  
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Jungtys Moduliai turi būti montuojami tiesiogiai ant pagrindinės plokštės, apsauginio atkabiklio dešinėje pusėje. Jie 
lygiagrečiai jungiami prie jungties, kurią fazinė ir neutralės įtampa pasiekia naudojant vidinius automatinio 
jungiklio kontaktus arba išorinius lizdus. 

Informaciją apie surinkimą galima rasti tinklalapyje http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/, komp-
lektavimo lape 1SDH001000R0505. 

 SVARBU: dielektrinių bandymų atveju reikia atjungti modulius, kaip tai yra parodyta 
surinkimo schemoje ir atjungti išorines išvestis nuo gnybtų dėžutės. Nebūtina paša-
linti modulius. 

Automatinio jungiklio „E2.2" fiksuotos ir ištraukiamo tipo versijos pavyzdys pateikiamas šone. 

Toliau pateikiamas „E1.2" ir„E2.2"-„E4.2"-„E6.2" automatinių jungiklių gnybtų dėžutės vaizdas ir elektros 
instaliacijos schema: 

 

Modulių elektrinės schemos su skiriamuoju transformatoriumi ir be jo: 

Schemos 20 - 21 - 22 - 23 

Daugiau informacijos rasite 55 puslapyje arba svetainėje http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/, 
kur yra pateikta elektrinė schema 1SDM000091R0001. 
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Prieiga naudojant ekraną Kai atkabiklis yra maitinamas, naudojant modulius ekrane suaktyvinami: 

• Papildomi grafiniai puslapiai, kuriuose nurodomi matavimai. 
• Papildomi meniu. 

 

Papildomi grafiniai puslapiai: 

• Vykdomų matavimų santrauka (maksimali fazės srovė, maksimali linijinė įtampa, galios faktorius ir ak-
tyvioji, reaktyvioji ir pilnutinė galia) – puslapis Histogramos (žr. psl. 13). 

• Maksimalios linijinės įtampos indikatoriai ir aktyviosios, reaktyviosios ir pilnutinės galios indikatoriai – 
puslapiai „Measuring instruments" (Matavimo prietaisai) (žr. psl. 14). 

• Fazės ir linijinės įtampos matavimai ir aktyviosios, reaktyviosios ir pilnutinės galios matavimai, taip pat 
energijos skaitikliai – puslapiai „Measuring instruments" (Matavimo prietaisai) (žr. psl. 15). 

• Bangų formos ir fazinės įtampos harmonikos – meniu Measurements (Matavimai). 

Minimalių bei maksimalių fazinių įtampų ir maksimalios bei vidutinės galios istorija – meniu „Measurements" 
(Matavimai). .

 
Šioje lentelėje parodytas priėjimas prie apsauginių funkcijų konfigūracijos parametrų, suaktyvinamų „Ekip 
Measuring Pro" modulio, naudojant ekraną: 

Advanced

…

IU Apsauga

RC Apsauga  (1)

Apsauga UV

Apsauga UV2

Apsauga OV

Apsauga OV2

Apsauga RV

Apsauga VU

Apsauga UF

Apsauga UF2

Apsauga OF

Apsauga OF2

Apsauga ROCOF

Apsauga RP

Apsauga RQ

Apsauga OP

Apsauga OQ

Apsauga UP

„Syncrocheck“

Signalizacijos
Fazių sekos

Cos φ

Srovės ribinės reikšmės 

…

(1)   Apsaugos funkcija galima su „Rating Plug RC" ir „Ekip Measuring Pro" ir toroidu „RC" (žr. meniu „Settings",  

 „Circuit-breaker", „Earth protection"), ir alternatyvos „Gext" apsaugai (žr. „Protections" meniu). 

Tęsinys kitame puslapyje 
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Prieš tai buvusio puslapio tęsinys

 

Šioje lentelėje parodyta, kaip naudojant ekraną peržiūrėti matavimus ir komandas, suaktyvintas modulių ir 
prieinamas naudojant meniu: 

Matavimai

Istorija

…

Atvejis

Matavimai

…

I Max

U Min

U Max

P Max

P Mean

Q Max

Q Mean

S Max

S Mean

Atstatyti 
Matavimus

Matavimo intervalas

Galios koeficientas

Dažnis

Energija

Energijos skaitikliai

Atstatyti matavimus

RESET Energy

„Peak Factor“

Harmonikos iškraipymas

„Ekip Synchrocheck“

„Network Analyzer“ funkcija

…

Skaitikliai

Bangų formos

…

Ne

Įtampa 12

Įtampa 23

Įtampa 31

Techninė priežiūra 

Tęsinys kitame puslapyje 
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Prieš tai buvusio puslapio tęsinys 

 

Šioje lentelėje parodyta, kaip susipažinti su modulių konfigūracijos parametrais ekrane: 

Parametrai

…

Tinklo dažnis

Moduliai

Vietinis/nuotolinis

Vietinė šyna

…

„Ekip Measuring“

Įtampos transformatorius

Vardinė įtampa

Pirminė įtampa

Antrinė įtampa

Srovės tėkmė

Neutralės jungtis

…

Funkcijos

Maitinimo valdiklis 

…

 

Šioje lentelėje parodyta, kaip peržiūrėti informaciją apie modulius ekrane: 

Apie

Apsauginis įrenginys

Automatinis jungiklis

Moduliai

…

„Ekip Measuring“

…

Maitinimo valdiklis 

Signalizacijos

A

Toliau pateikta lentelė iliustruoja galimus signalus ir jų reikšmę: 

Pad. Aprašymas 

A
Maitinimo būsena „LED", žalia; yra tik „Ekip Measuring Pro" modulyje. Galimos būsenos: 
 • Išjungta („Off"): atkabiklio maitinimo su „Ekip Measuring Pro" nėra. 
 • Įjungta („On"): atkabiklis maitinamas su „Ekip Measuring Pro". 
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3 - „Ekip Synchrocheck" modulis 

Aprašymas „Ekip Synchrocheck" yra papildomas modulis, kuris, derinamas su „Ekip Measuring" arba „Ekip Measuring 
Pro" moduliais, naudojamas atpažinti ar egzistuoja sinchronizmo sąlygos, reikalingos automatiniu jungikliui 
sujungti naudojant vidinius ir išorinius automatinio jungiklio kontaktus. 

 SVARBU: tik vienas „Ekip Synchrocheck" gali būti įdiegiamas kiekviename automati-
niame jungiklyje. 

Suderinamumas ir 
maitinimas 

Modulius galima įdiegti esant „Ekip Touch", „Hi-Touch", „G Touch", ir „G Hi-Touch"atkabikliams, taip pat į 
pirmą automatinio jungiklio gnybtų dėžutės lizdą turi būti įjungtas „Ekip Supply" modulis. 

Elektrinės charakteristikos Šioje lentelėje pateiktos modulio elektrinės charakteristikos: 

Komponentas Charakteristikos 

Įėjimo įtampa 0-120 V nominali 

Įvesties dažnis 30-80 Hz

Išvesties kontaktas 

 • Maksimali perjungimo galia  (1) : 1250 VA.
 • Maksimali perjungimo įtampa  (1) : 150 V DC / 250 V AC.
 • Išjungimo galia  (1) : 2 A @ 30 V DC, 0.8 A @ 50 V DC, 0.2 A @ 150 V DC, 4A 
@ 250 V AC.
 • Dielektrinis atsparumas – atvirų kontaktų: 1000 V AC (1 minutė @ 50 Hz). 
 • Dielektrinis atsparumas – kiekvieno kontakto ir ritės: 1000 V AC (1 minutė @ 
   50 Hz). 

(1)  Duomenys, susiję su varžos apkrova. 

Skiriamasis transformatorius Tarp automatinio jungiklio išorinių kontaktų ir modulio išvesčių visada turi būti montuojamas skiriamasis 
transformatorius, kurio charakteristikos pateiktos šioje lentelėje: 

Charakteristikos Aprašymas 

Mechaninės 

 • Montavimas: EN 50022 DIN43880 vadovas. 
 • Medžiaga: savaiminio gesinimo termoplastinė medžiaga. 
 • Apsaugos klasė IP30. 
 • Elektrostatinė apsauga: su ekranu, įžemintas. 

Elektrinis 

 • Tikslumo klasė: ≤ 0,5. 
 • Našumas: ≥ 5 VA. 
 • Perkrova: 20 % pastovi. 
 • Izoliacija 4 kV tarp įvesčių ir išvesčių, 4 kV tarp ekrano ir išvesčių, 4 kV tarp 
   ekrano ir įvesčių. 
 • Dažnis 45-66 Hz 
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Matavimai Šioje lentelėje pateiktas modulio matavimo tikslumas: 

Kiekis Intervalas Tikslumas 

Įtampa 10 - 120 V AC ± 1 %  (1)

Dažnis  (2) 30 - 80 Hz ± 0.1 %  (3)

Fazė  (4) -180 - +180 ° ± 1 °

(1)  Su turinčia įtampą šyna. 
(2)  Su turinčia įtampą šyna, dažnumo matavimas pradedamas esant įtampai ≥ 36 V AC ir sustabdomas esant 

  matavimo įtampai ≤ 32 V AC. 
(3)  Nesant harmonikų iškraipymo. 
(4)  Fazės matavimas reiškia fazės skirtumą tarp vidinės ir išorinės įtampos. 

Jungtys Modulis turi būti montuojamas ant automatinio jungiklio gnybtų dėžutės arba ant ištraukiamo tipo automa-
tinio jungiklio fiksuotos dalies, naudojant pirmą po „Ekip Supply" modulio laisvą lizdą. 

Informaciją apie surinkimą galima rasti tinklalapyje http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/, komp-
lektavimo lape 1SDH001000R0513. 

Automatinio jungiklio „E2.2" fiksuotos ir ištraukiamo tipo versijos pavyzdys pateikiamas šone. 

Toliau pateikiamas„E1.2" ir„E2.2"-„E4.2"-„E6.2" automatinių jungiklių gnybtų dėžutės vaizdas ir elektrinė 
schema: 

48 schema 

Išorinių elektros laidų instaliacijai turi būti naudojami „AWG 22-16" laidai su maksimaliu išorės skersmeniu 
1.4 mm. 

Daugiau informacijos rasite 55 puslapyje arba svetainėje http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/, 
kur yra pateikta elektrinė schema 1SDM000091R0001. 

 

45 

46 

48 

D1 

 
D2 

C1 

C3 

C2 

C11 

C13 

C12 

11  

12 

14 

21 

22 

24 

31 

32 

34 

41 

42 

44 

RTC „YU“ 
„YO2
“ 

„YC“ YO Q1 Q2 Q3 Q4 
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W3   K1 
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Rca 

S51 S33     M     YR „Trip  Unit I/O“ Modulis Modulis „Ekip Supply“ TU 
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HC      H1      H2 H3      H4 
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C13 

12 22 32 42 

HC      K3      K4      K5      K6  

54    64 74 84 94 04 
98     38     U2 V1   Gzo   Szc   Gzi W4   K2 Rca 48    D2     C2   C12  C22   14      24     34     44 

HC      K7      K8      K9    K10 

 „Q5“..„Q10“  /„EKIP Signalling 4K“ S51 S33     M     YR „Trip  Unit I/O“ Modulis Modulis Modulis „Ekip Supply“ TU 
I/O 

RTC    YU  YC    YO   YC2    Q1 Q2    Q3    Q4 
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Signalizacijos 

AB

Lentelėje pateikti galimi signalai ir jų reikšmė: 

Pad. Aprašymas 

A

Maitinimo „LED", žalia. Galimos būsenos: 

 • Išjungta („Off"): maitinimas išjungtas. 

 • Įjungta („On"): maitinimas ir ryšys su atkabikliu yra įjungtas (su atkabikliu su „Alive LED" pa-
   rinktimi). 
  • Įjungta („On"), su viena blyksniu per sekundę (sinchronizuojama su žaliu „LED" ant atkabik-
   lio): yra atkabiklio maitinimas ir ryšys (su atkabikliu su įjungta „Alive LED" parinktimi). 

 • Įjungtas („On"), du greiti blyksniai per sekundę (nėra sinchronizavimo su žaliais „LED" ant at-
   kabiklio): maitinimas įjungtas, ryšio su atkabikliu nėra (pvz. neveikia vietinė šyna). 

B

LED O SC, žalia. Galimos būsenos: 
 • Išjungta („Off"): kontaktas K atjungtas (su įprastai išjungtu kontaktu, sinchronizavimas KO; 
   su įprastai įjungtu kontaktu, sinchronizavimas OK). 
 

 (1)

 • Įjungta fiksuota („On"): kontaktas K sujungtas (su įprastai išjungtu kontaktu, sinchronizavimas 
   OK; su įprastai įjungtu kontaktu, sinchronizavimas OK).  (1).

(1)  Informacija apie kontakto konfigūraciją – 68 psl. 

Prieiga naudojant ekraną Esant įtampai modulyje ir įjungtai vietinei šynai, naudojant modulį ant gnybtų dėžutės, ekrane suaktyvinami 
papildomi meniu: 

Vietinei šynai įjungti reikia pasirinkti „On" iš meniu „Settings" - „Modules" - „Local Bus". 

 
Sinchronizmo funkcijos konfigūracijos parametrai skiriasi priklausomai nuo to, ar šynos parinktis įjungta 
ar ne. 

Šioje lentelėje parodyta prieiga prie funkcijos konfigūracijos parametrų, naudojant ekraną, ir parametrai, 
galimi su išjungta šynos parinktimi: 

Advanced

…

Apsauga UP

„Syncrocheck“ funkcija

Activate

Delta U Ribinė vertė 

U Live Ribinė vertė 

Delta dažnis

Delta fazė

Stability time U

Dead busbar option (Off)

Signalizacijos

…

 

Šioje lentelėje parodyta prieiga prie funkcijos konfigūracijos parametrų, naudojant ekraną, ir parametrai, 
galimi su išjungta šynos parinktimi: 

Advanced

…

Apsauga UP

„Syncrocheck“ funkcija

Activate

U Dead Threshold

U Live Threshold

Stability time U

Dead busbar option (On)

Config. dead busbar

Signalizacijos

…

Tęsinys kitame puslapyje 
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Prieš tai buvusio puslapio tęsinys 

 PASTABA: modulis taip pat gali būti konfigūruojamas „Ekip Connect" programine įranga (žr. 
skyrių 14 - „Kiti priedai" ir pastraipą "Ekip Connect software" psl. 102). 

 

Šioje lentelėje parodyta, kaip peržiūrėti matavimus, susijusius su sinchronizmo funkcija, ekrane: 

Matavimai

…

Harmonikos iškraipymas

„Ekip Synchrocheck“

„Network Analyzer“ funkcija

…

 

Šioje lentelėje parodyta, kaip susipažinti su modulio konfigūracijos parametrais ekrane: 

Nustatymai

…

Tinklo dažnis

Moduliai

Vietinis/nuotolinis

Vietinė šyna

…

„Ekip Synchrocheck“

Pirminė įtampa

Antrinė įtampa

Tinklo įtampa Ref

Kontaktai NO

…

Funkcijos

Maitinimo valdiklis 

…

 

Šioje lentelėje parodyta, kaip peržiūrėti informaciją apie modulį ir sinchronizmo būseną ekrane: 

Apie

Apsauginis įrenginys

Automatinis jungiklis

Moduliai

…

„Ekip Synchrocheck“

…

Maitinimo valdiklis 
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4 - „Ekip Signalling 4K" modulis 

Aprašymas „Ekip Signalling 4K" yra papildomas signalizacijos modulis. 

Modulis turi: 

• keturis kontaktus išvesties signalams. 
• keturias skaitmenines įvestis. 
• Maitinimo būsenos „LED", ir aštuonis signalizacijos „LED" (vienas „LED" kiekvienai išvesčiai / įvesčiai). 

 PASTABA: 

• Modulis tinka tik „E2.2"-„E4.2"-„E6.2" automatiniams jungikliams. 

• Modulį galima užsisakyti tik tokiu atveju, jeigu automatinis jungiklis yra be „AUX 6Q" kontaktų. 

Suderinamumas ir 
maitinimas 

Modulius galima įdiegti esant „Ekip Touch", „Hi-Touch", „G Touch", ir „G Hi-Touch" atkabikliams, taip pat į 
pirmą automatinio jungiklio gnybtų dėžutės lizdą turi būti įjungtas „Ekip Supply" modulis. 

Elektrinės charakteristikos Šioje lentelėje pateiktos modulio išvesčių elektrinės charakteristikos: 

Komponentas Charakteristikos 

Išvesties kontaktai 

 • Maksimali perjungimo galia  (1) : 1250 VA.

 • Maksimali perjungimo įtampa  (1) : 150 V DC / 250 V AC.

 • Išjungimo galia 
 (1)

: 2 A @ 30 V DC, 0.8 A @ 50 V DC, 0.2 A @ 150 V DC, 4A @ 250 V AC

 • Dielektrinis atsparumas tarp atvirų kontaktų: 1000 V AC (1 minutė @ 50 Hz). 

 • Dielektrinis atsparumas tarp kiekvieno kontakto ir ritės: 1000 V AC (1 minutė @ 50 Hz). 

(1)  Duomenys, susiję su varžos apkrova.  
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Jungtys Modulis turi būti montuojamas tiesiogiai ant pagrindinės plokštės, apsauginio atkabiklio kairėje pusėje. To-
dėl modulio išvestys ir įvestys yra prieinamos iš automatinio jungiklio gnybtų dėžutės. 

Informaciją apie surinkimą galima rasti tinklalapyje http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/, komp-
lektavimo lape 1SDH001000R0516. 

Automatinio jungiklio „E2.2" fiksuotos ir ištraukiamo tipo versijos pavyzdys pateikiamas šone. 

Modulio instaliacijos schema: 

2 schema 

Daugiau informacijos rasite 55 puslapyje arba svetainėje http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/, 
kur yra pateikta elektrinė schema1SDM000091R0001. 
 

51 61 
HC 

52 62 
HC 

54 64 
HC 

Q5..Q10 

 
Ne-  45     D1    C1   C11  C21    11     21     31     41 

Ne  46  C3   C13  12     22     32     42 

Rca  48     D2    C2   C12  C22    13     23     33     43 

TU  RTC   YU    YC    YO   YC2   Q1    Q2    Q3    Q4 
I/O  YO2 

 
95     35  R1        V3     Vn    Ge     Szi 

96     36     U1    R2        V2    Rct   Ge-   Szo 

98     38     U2  V1   Gzo   Szc   Gzi 

S51   S33    M     YR  Trip Unit I/O 

71    81 
H1    H2 

72       82 

91       01 
H3      H4 

92       02 
 
W3    K1 

K3      K4      K5      K6  
74 84 94 04 

W4   K2 
K7      K8      K9    K10  

„EKIP Signalling 4K“  
Modulis 

 
Modulis 

 
Modulis 

 „EKIP Supply“ 
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Prieiga naudojant ekraną Modulio konfigūravimui atkabiklisturi būti įjungtas 

Modulio naudojimas suaktyvina papildomą meniu ekrane. 

 

Šioje lentelėje parodyta, kaip susipažinti su modulio konfigūracijos parametrais ekrane: 

Settings

…

Network frequency

Modules

Local/Remote

Local Bus

…

Ekip Signalling 4K

I 01
Polarity

Delay

I 02  (1)

I 03  (1)

I 04  (1)

O 01

Signal source

Delay

Contact type

Self-latching

Min activation time

O 02  (2)

O 03  (2)

O 04  (2)

…

Functions

Power Controller

…

(1)  Kaip meniu I 01. 
(2) Kaip meniu O 01. 

 PASTABA: modulis taip pat gali būti konfigūruojamas „Ekip Connect" programine įranga (žr. 
skyrių 14 - „Kiti priedai" ir pastraipą „Ekip Connect software" psl. 102).  

 

Šioje lentelėje parodyta, kaip peržiūrėti informaciją apie modulį ekrane: 

About

Protection Unit

Circuit breaker

Modules

…

Ekip Signalling 4K

…

Power Controller

Tęsinys kitame puslapyje 
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Prieš tai buvusio puslapio tęsinys 

 

Toliau pateiktose lentelėse nurodoma, kaip naudojant ekraną pasiekti prieigą prie puslapių, skirtų progra-
mavimui veiksmų, kuriuos turi vykdyti atkabiklis suaktyvinus įvestį. 

Advanced

…

Current thresholds

Functions (1)
External Trip

Trip RESET

(1)  Meniu, prieinami išjungus „Double Set" funkciją. 

Advanced

Set A

Set B

Functions (1)

External Trip

Trip RESET

Turn on SET B

(1)  Meniu, prieinami įjungus „Double Set" funkciją. 

Measurements

…

Frequency

Energy (1)

Energy meters

Reset Meters

RESET Energy

Peak Factor

…

(1) Meniu, prieinami naudojant „Ekip Measuring" arba „Ekip Measuring Pro" modulius. 

Settings

Circuit breaker

…

Earth protection

Installation

Network frequency

Modules

…

Functions
Turn on LOCAL

RESET Signalling

Power Controller

…

System

Functions
YO Command

YC Command

Maintenance

 

Šioje lentelėje parodyta, kaip pasiekti prieigą prie modulio bandymo komandos: 

Test

…

Test CB

Ekip Signalling 2K (1)

Ekip Signalling 4K Auto Test

Zone Selectivity (68)

(1) Meniu prieinamas naudojant modulį „Ekip signalling 2K".  
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Signalizacijos 

A

B

C
D

E

F
G

H
I

Toliau pateikta lentelė iliustruoja galimus signalus ir jų reikšmę: 

 PASTABA: nuorodas apie kontaktus ir įvestis rasite pastraipoje „Jungtys", psl. 70.  

Pad. Pavadi-

nimas 

Aprašymas 

A -
Maitinimo „LED", žalia Galimos būsenos: 
 • Išjungta („Off"): maitinimas išjungtas. 
 • Įjungta: maitinimas įjungtas. 

B O 01
„LED" kontaktų „K3" - „K7" būsenai signalizuoti, žalia. Galimos būsenos: 
 • Išjungta („Off"): kontaktas išjungtas. 
 • Įjungta fiksuota: („On"): kontaktas įjungtas. 

C O 02
„LED" kontaktų „K4" - „K8" būsenai signalizuoti, žalia. Galimos būsenos: 
 • Išjungta („Off"): kontaktas išjungtas. 
 • Įjungta fiksuota: („On"): kontaktas įjungtas. 

D O 03
„LED" kontaktų „K5" - „K9" būsenai signalizuoti, žalia. Galimos būsenos: 
 • Išjungta („Off"): kontaktas išjungtas. 
 • Įjungta fiksuota: („On"): kontaktas įjungtas. 

E O 04
„LED" kontaktų „K6" - „K10" būsenai signalizuoti, žalia. Galimos būsenos: 
 • Išjungta („Off"): kontaktas išjungtas. 
 • Įjungta fiksuota („On"): kontaktas įjungtas. 

F I 01
„LED" įvesties „H1" fizinės būsenai signalizuoti, žalia.   Galimos būsenos:  (1)

 • Išjungta („Off"): slanki įvestis. 
 • Įjungta („On") fiksuota: įvestis trumpai jungta su „HC". 

H I 02
„LED" įvesties „H2" fizinės būsenai signalizuoti, žalia.   Galimos būsenos:  (1)

 • Išjungta („Off"): slanki įvestis. 
 • Įjungta fiksuota („On"):įvestis trumpsi jungta su„HC". 

G I 03
„LED" įvesties „H3" fizinės būsenai signalizuoti, žalia.   Galimos būsenos:  (1)

 • Išjungta („Off"): slanki įvestis. 
 • Įjungta („On") fiksuota: įvestis trumpai jungta su „HC". 

I I 04
„LED" įvesties „H4" fizinės būsenai signalizuoti, žalia.  Galimos būsenos:  (1)

 • Išjungta („Off"): slanki įvestis. 
 • Įjungta („On") fiksuota:įvestis trumpai jungta su „HC". 

(1) „LED" įjungiama ir išjungiama pagal fizinę įvesties būseną, neatsižvelgiant į tai, kaip nustatytas uždelsimo 

parametras  
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5 - „Ekip Signalling 2K" modulis 

Aprašymas „Ekip Signalling 2K" yra papildomas signalizacijos modulis. 

Modulis turi: 

• Dvi skaitmenines įvestis ir du kontaktus išvesties signalams. 
• Maitinimo būsenos „LED" ir keturis signalizacijos „LED" (vienas „LED" kiekvienai išvesčiai / įvesčiai). 

 SVARBU: kiekvienam automatiniam jungikliui gali būti įdiegti daugiausia du ( „E1.2" automa-
tiniams jungikliams) arba trys („E2.2"-„E4.2" automatiniams jungikliams) „Ekip Signalling 2K" 
moduliai: vienas „2K-1", vienas „2K-2" ir vienas „2K-3" (tik „E2.2"-„E4.2"-„E6.2" automatiniams 
jungikliams). Šie moduliai pagal pavadinimą, etiketę diegiami su atskira elektros instaliacija, 
tačiau yra identiški pagal savo charakteristikas ir instaliacijos būdą. 

Suderinamumas ir 
maitinimas 

Modulius galima įdiegti esant „Ekip Touch", „Hi-Touch", „G Touch", ir „G Hi-Touch" atkabikliams, taip pat į 
pirmą automatinio jungiklio gnybtų dėžutės lizdą turi būti įjungtas „Ekip Supply" modulis. 

Elektrinės charakteristikos Šioje lentelėje pateiktos modulių elektrinės charakteristikos: 

Komponentas Charakteristikos 

Išvesties kontaktai 

 • Maksimali perjungimo galia  (1): 1250 VA.
 • Maksimali perjungimo įtampa  (1) : 150 V DC / 250 V AC.
 • Išjungimo galia  (1) : 2 A @ 30 V DC, 0.8 A @ 50 V DC, 0.2 A @ 150 V DC, 4A @ 250 
V AC.
 • Dielektrinis atsparumas tarp atvirų kontaktų: 1000 V AC (1 minutė @ 50 Hz). 
 • Dielektrinis atsparumas tarp kiekvieno kontakto ir ritės: 1000 V AC (1 minutė). 

(1)  Duomenys, susiję su varžos apkrova.  
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Jungtys Moduliai turi būti montuojami ant automatinio jungiklio gnybtų dėžutės arba ant ištraukiamo tipo automatinio 
jungiklio fiksuotos dalies, naudojant pirmą po „Ekip Supply" modulio laisvą lizdą. 

Informaciją apie surinkimą galima rasti tinklalapyje http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/, komp-
lektavimo lape 1SDH001000R0524. 

Pavyzdys su „E2.2" automatinio jungiklio stacionaria (fiksuota) versija ir ištraukiama versija yra pateiktas šone. 

Toliau pateikiamas„E1.2" ir„E2.2"-„E4.2"-„E6.2" automatinių jungiklių gnybtų dėžutės vaizdas ir elektros ins-
taliacijos schema: 

41 - 42 - 43 schemos 

Išorinių elektros laidų instaliacijai turi būti naudojami „AWG 22-16" laidai su maksimaliu išorės skersmeniu1,4 mm. 

Daugiau informacijos rasite 55 puslapyje arba svetainėje http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/, 
kur yra pateikta elektrinė schema 1SDM000091R0001. 
 

45 

46 

48 

D1 

 
D2 

C1 

C3 

C2 

C11 

C13 

C12 

11  

12 

14 

21 

22 

24 

31 

32 

34 

41 

42 

44 

RTC „YU“ 
„YO2
“ 

„YC“ YO Q1 Q2 Q3 Q4 

 

95 35 R1  V3     Vn    Ge     Szi Ne- 

96     36     U1     R2 

98     38     U2 

V2    Rct   Ge-   Szo 

V1   Gzo   Szc   Gzi 

W3   K1 

W4   K2 

Ne 

Rca 

S51 S33     M     YR „Trip  Unit I/O“ Modulis Modulis „Ekip Supply“ TU 
I/O 

YO2 

51    61 71 81 91 01 
95 35 R1  V3     

Vn    Ge     Szi 
Ne- 45      D1 C1 C11 C21 11  21 31 41 

HC      H1      H2 H3      H4 

52 62 72 82 92 02 96     36     U1     R2 V2    Rct   Ge-   Szo W3   K1 Ne  46 C3 
C13 

12 22 32 42 

HC      K3      K4      K5      K6  

54    64 74 84 94 04 
98     38     U2 V1   Gzo   Szc   Gzi W4   K2 Rca 48    D2     C2   C12  C22   14      24     34     44 

HC      K7      K8      K9    K10 

 „Q5“..„Q10“  /„EKIP Signalling 4K“ S51 S33     M     YR „Trip  Unit I/O“ Modulis Modulis Modulis „Ekip Supply“ TU 
I/O 

RTC    YU  YC    YO   YC2    Q1 Q2    Q3    Q4 



ABB | SACE Emax 2

76 | © 2014 ABB |  1SDH001316R0002 - L8843 Elektroniniai priedai | 5 - „Ekip Signalling 2K" moduliai 

Prieiga naudojant ekraną Esant įtampai moduliuose ir įjungtai vietinei šynai, naudojant modulius ant gnybtų dėžutės, ekrane suakty-
vinami papildomi meniu: 

Vietinei šynai („Local Bus") įjungti reikia pasirinkti „On" iš meniu „Settings" - „Modules" - „Local Bus". 
 

Šioje lentelėje parodyta, kaip susipažinti su modulių konfigūracijos parametrais ekrane: 

Settings

…

Network frequency

Modules

Local/Remote

Local Bus

…

Ekip Signalling 2K-1

I 01
Signal source

Delay

I 02  (1)

O 01

Signal source

Delay

Contact type

Self-latching

Min activation time

O 02  (2)

Ekip Signalling 2K-2  (3)

Ekip Signalling 2K-3  (3)

…

Functions

Power Controller

…

(1)  Kaip meniu I 01. 
(2)  Kaip meniu O 01. 
(3)  Kaip meniu „Signalling 2K-1". 

 PASTABA: moduliai taip pat gali būti konfigūruojami „Ekip Connect" programine įranga (žr. 
skyrių 14 - „Kiti priedai" ir pastraipą "Ekip Connect software" psl. 102).  

 

Šioje lentelėje parodyta, kaip peržiūrėti informaciją apie modulius ekrane: 

About

Protection Unit

Circuit breaker

Modules

…

Ekip Signalling 2K-1

Ekip Signalling 2K-2

Ekip Signalling 2K-3

…

Power Controller

Tęsinys kitame puslapyje 
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Prieš tai buvusio puslapio tęsinys 

Toliau pateiktose lentelėse nurodoma, kaip naudojant ekraną pasiekti prieigą prie puslapių, skirtų progra-
mavimui veiksmų, kuriuos turi vykdyti atkabiklis suaktyvinus įvestį. 

Advanced

…

Current thresholds

Functions (1)
External Trip

Trip RESET

(1)  Meniu, prieinami išjungus „Double" Set funkciją 

Advanced

Set A

Set B

Functions (1)

External Trip

Trip RESET

Turn on SET B

(1)  Meniu, prieinami įjungus „Double Set" funkciją. 

Measurements

…

Frequency

Energy (1)

Energy meters

Reset Meters

RESET Energy

Peak Factor

…

(1)  Meniu, prieinami, naudojant „Ekip Measuring" arba „Ekip Measuring Pro" modulius. 

Settings

Circuit breaker

…

Earth protection

Installation

Network frequency

Modules

…

Functions
Turn on LOCAL

RESET Signalling

Power Controller

…

System

Functions
YO Command

YC Command

Maintenance

 

Šioje lentelėje parodyta, kaip pasiekti prieigą prie modulio bandymo komandos: 

Test

…

Test CB

Ekip Signalling 2K Auto Test

Ekip Signalling 4K (1)

Zone Selectivity (68)

(1) Meniu prieinamas naudojant modulį „Ekip signalling 4K".  
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Signalai ir įvestys / išvestys 

AEDCB

LIHGF

Šioje lentelėje parodyti modulio signalai, įvestis ir išvestis: 

Padėt. Pavadinimas Aprašymas 

A -

Maitinimo „LED", žalia. Galimos būsenos: 
 • Išjungta („Off"): maitinimas išjungtas. 
 • Įjungta („On") fiksuota: maitinimas ir ryšys su atkabikliu yra įjungtas (su 
   atkabikliu su išjungta „Alive LED" parinktimi). 
 • Įjungta („On"), su vienu blyksniu per sekundę (sinchronizuojama su žaliu 
  „LED" ant atjungimo automato): yra atkabiklio maitinimas ir ryšys (su atjun- 
  gimo automatu su įjungta „Alive LED" parinktimi). 
 • Įjungtas („On"), du greiti blyksniai per sekundę (nėra sinchronizavimo su 
   žaliais „LED" ant atkabiklio): maitinimas įjungtas, ryšio su atkabikliu nėra 
   (pvz. neveikia „Local Bus"). 
 

 (1)

B I x1 (2)

„LED" įvesties „H x1" fizinės būsenos signalizavimui, žalia.
 Galimos būsenos: 

 (3)

 • Išjungta („Off"): slanki įvestis. 
 • Įjungta („On") fiksuota: įvestis trumpai jungta su „H Cx". 

C I x2 (2)

„LED" įvesties „H x2" fizinės būsenos signalizavimui, žalia. 
Galimos būsenos: 

 (3)

 • Išjungta („Off"): slanki įvestis. 
 • Įjungta („On") fiksuota: įvestis trumpai jungta su „H Cx". 

D O x1 (2)

„LED" signalizavimo kontaktams „K x1" - „K x2", žalia. Galimos būsenos: 
 • Išjungta („Off"): kontaktas išjungtas. 
 • Įjungta („On") fiksuota: kontaktas įjungtas. 

E O x2 (2)

„LED" kontaktų „K x3" - „K x4" būsenos signalizavimui, žalia. 
Galimos būsenos: 
 • Išjungta („Off"): kontaktas išjungtas. 
 • Įjungta („On") fiksuota: kontaktas įjungtas. 

F H x1 (2) Įvestis I x1. 

G H Cx (2) Įvesčių „H x1" ir „H x2" laidi dalis. 

H H x2 (2) Įvestis I x1. 

I K x1, K x2  (2) Išvesties kontaktas O x1. 

L K x3, K x4  (2) Išvesties kontaktas O x2. 

(1)  Maitinimo „LED" tuoj pat signalizuoja ryšio nebuvimą, skirtingai nuo išvesčių, kurios (išskyrus programuo-

  tas būti suaktyvintomis išjungimo atveju) yra deaktyvuotos, jeigu būsena tęsiasi mažiausiai 8 s. 

(2)  x = 1, 2, or 3. 
(3)  „LED" įjungiama ir išjungiama pagal fizinę įvesties būseną, neatsižvelgiant į tai, kaip nustatytas uždelsimo 

  parametras  
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6 - „Ekip Com Modbus RTU" moduliai 

Aprašymas „Ekip Com Modbus RTU" yra papildomas ryšio modulis, kuris integruoja automatinį jungiklį į pramoninės 
nuotolinės priežiūros ir kontrolės tinklą. 

Nuotolinis automatinio jungiklio išjungimas ir įjungimas gali būti atliekamas tik tokiu atveju, jeigu automati-
nis jungiklis yra su įdiegtu „Ekip Com Actuator" moduliu (žr. 100 psl.). 
 
Pritaikymuose, kuriuose reikalingas didelis tinklo patikimumas, modulis gali būti įdiegtas kartu su atitinkamu 
„Redundant" moduliu. 

„Redundant" modulis yra identiškas pagal specifikacijas ir instaliavimo metodus, tačiau jo elektrinė schema 
skiriasi nuo pirmojo modulio. 

 SVARBU: kiekviename automatiniame jungiklyje galima įdiegti vieną „Ekip Com Mod-
bus RTU" ir vieną „Ekip Com Modbus RTU Redundant" modulį. 

 

Moduliai visada tiekiami su „Ekip AUP" ir „Ekip RTC" kontaktais (žr. 14 skyrių „Kiti priedai" 101 psl.). 

Suderinamumas ir 
maitinimas 

Modulius galima įdiegti esant „Ekip Touch", „Hi-Touch", „G Touch", ir „G Hi-Touch"atkabikliams, taip pat į 
pirmą automatinio jungiklio gnybtų dėžutės lizdą turi būti įjungtas „Ekip Supply" modulis. 

Signalizacijos 

B
A

Toliau pateikta lentelė iliustruoja galimus signalus ir jų reikšmę: 

Pad. Aprašymas 

A

Maitinimo „LED", žalia. Galimos būsenos: 
 • Išjungta („Off"): maitinimas išjungtas. 

 • Įjungta („On"): maitinimas ir ryšys su atkabikliu yra įjungtas (su atkabikliusu išjungta „Alive
    LED" parinktimi). 
  • Įjungta („On"), su vienu blyksniu per sekundę (sinchronizuojama su žaliu „LED" ant atkabiklio):
   yra atkabiklio maitinimas ir ryšys (su atkabikliusu įjungta „Alive LED" parinktimi). 

 • Įjungtas („On"), du greiti blyksniai per sekundę (nėra sinchronizavimo su žaliais „LED" ant at-
   kabiklio): maitinimas įjungtas, ryšio su atkabikliu nėra (pvz. neveikia Local Bus). 

B
„RX" ir „TX" „LED", žali. Galimos būsenos: 
 • Išjungta („Off") „Modbus RTU" ryšys neveikia. 
 • Įjungta („On"), greitai mirksi: „Modbus RTU" ryšys veikia. 

Apkrovos rezistorius Moduliai suteikia galimybę įterpti 120 Ω apkrovos rezistorių „RS-485" šynoje, nustatant „dip" jungiklius „Rterm" 
modulių šone, padėtis „on". Ši parinktis turi būti pasirenkama prieš modulių instaliaciją. 

„Dip" jungiklių „Rterm" „on" ir „off" padėtims žr. pateiktą pav. (ant „Modbus RTU" ryšio modulių „dip"-jungikliai 
„Rpol" nenaudojami). 

26 paveikslas 
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Jungtys Moduliai turi būti montuojami ant automatinio jungiklio gnybtų dėžutės arba ant ištraukiamo tipo automatinio 
jungiklio fiksuotos dalies, naudojant pirmą po „Ekip Supply" modulio laisvą lizdą. 

Informaciją apie surinkimą galima rasti tinklalapyje http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/, komp-
lektavimo lape 1SDH001000R0512. 

Automatinio jungiklio „E2.2" fiksuotos ir ištraukiamo tipo versijos pavyzdys pateikiamas šone. 

Toliau pateikiamas „E1.2" ir„E2.2"-„E4.2"-„E6.2" automatinių jungiklių gnybtų dėžutės vaizdas ir elektrinė 
schema: 

51 - 61 schemos 

Ryšio linijoms (A) ir (B) turi būti naudojami „Belden" tipo 3105A arba lygiaverčiai laidai. 

Daugiau informacijos rasite 55 puslapyje arba svetainėje http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/, 
kur yra pateikta elektrinė schema 1SDM000091R0001. 
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Prieiga naudojant ekraną Esant įtampai moduliuose ir įjungtai vietinei šynai, naudojant modulius ant gnybtų dėžutės, ekrane suakty-
vinami papildomi meniu: 

Vietinei šynai („Local Bus") įjungti reikia pasirinkti „On" iš meniu „Settings" - „Modules" - „Local Bus". 

Šioje lentelėje parodyta, kaip susipažinti su modulių konfigūracijos parametrais ekrane: 

Settings

…

Network frequency

Modules

Local/Remote

Local Bus

…

Ekip Com Modbus RTU

Serial address

Baudrate

Physical protocol

Ekip Com Modbus RTU ∗R  (1)

…

Functions

Power Controller

…

(1)  Kaip „Ekip Com Modbus RTU". 

 PASTABA: moduliai taip pat gali būti konfigūruojami „Ekip Connect" programine įranga (žr. 
skyrių 14 -„Kiti priedai" ir pastraipą „Ekip Connect software" psl. 102).  

 

Šioje lentelėje parodyta, kaip peržiūrėti informaciją apie modulius ekrane: 

About

Protection Unit

Circuit breaker

Modules

…

Ekip Com Modbus RTU

Ekip Com Modbus RTU ∗R

…

Power Controller
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7 - „Ekip Com Profibus DP" moduliai 

Aprašymas „Ekip Com Profibus DB" yra papildomas ryšio modulis, kuris integruoja automatinį jungiklįį pramoninės nuo-
tolinės priežiūros ir kontrolės tinklą. 

Nuotolinis automatinio jungiklio išjungimas ir įjungimas gali būti atliekamas tik tokiu atveju, jeigu automatinis 
jungiklis yra su įdiegtu „Ekip Com Actuator" moduliu (žr. 100 psl.). 

 

Kai reikalingas didelis tinklo patikimumas, modulis gali būti įdiegtas kartu su atitinkamu „Redundant" moduliu. 

„Redundant" modulis yra identiškas pagal specifikacijas ir instaliavimo metodus, tačiau jo elektros laidų sis-
tema skiriasi nuo pirmojo modulio. 

 SVARBU: kiekviename auomatiniame jungiklyje galima įdiegti vieną „Ekip Com Profi-
bus DP" ir vieną „Ekip Com Profibus DP Redundant" modulį. 

 

Moduliai visada tiekiami su „Ekip AUP" ir „Ekip RTC" kontaktais (žr. 14 skyrių „Kiti priedai" 101 psl.). 

Suderinamumas ir 
maitinimas 

Modulius galima įdiegti esant „Ekip Touch", „Hi-Touch", „G Touch", ir „G Hi-Touch" atkabikliams, taip pat į 
pirmą automatinio jungiklio gnybtų dėžutės lizdą turi būti įjungtas „Ekip Supply" modulis. 

Jungtys Moduliai turi būti montuojami ant automatinio jungiklio gnybtų dėžutės arba ant ištraukiamo tipo automatinio 
jungiklio fiksuotos dalies, naudojant pirmą po „Ekip Supply" modulio laisvą lizdą. 

Informaciją apie surinkimą galima rasti tinklalapyje http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/, komp-
lektavimo lape 1SDH001000R0512. 

Automatinio jungiklio „E2.2" fiksuotos ir ištraukiamo tipo versijos pavyzdys pateikiamas šone. 

Toliau pateikiamas„E1.2" ir„E2.2"-„E4.2"-„E6.2" automatinių jungiklių gnybtų dėžutės vaizdas ir elektrinė 
schema: 

Tęsinys kitame puslapyje 
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Prieš tai buvusio puslapio tęsinys 

53 - 63 schemos 

Ryšio linijoms (A) ir (B) turi būti naudojami „Belden" tipo 3079A arba lygiaverčiai laidai. 

Daugiau informacijos rasite 55 puslapyje arba svetainėje http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/, 
kur yra pateikta elektrinė schema 1SDM000091R0001. 

Apkrovos rezistoriai Moduliai suteikia galimybę įterpti 220 Ω apkrovos rezistorių „RS-485" šynoje, nustatant „dip" jungiklius 
„Rterm" modulių šone, padėtis „on". 

Šynos išjungimo atveju, 390 Ω „pull-up" arba „pull-down" rezistorius turi būti įterptas linijose, nustatant „dip" 
jungiklius „Rpoll", į padėtį „on". 

Šios parinktys turi būti pasirenkamos prieš modulių instaliaciją. 

„Dip" jungiklių pozicijoms „on" ir „of“ žr. toliau pateiktą pav. 
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Prieiga naudojant ekraną Esant įtampai moduliuose ir įjungtai vietinei šynai, naudojant modulius ant gnybtųdėžutės, ekrane suakty-
vinami papildomi meniu. 

Vietinei šynai („Local Bus") įjungti reikia pasirinkti „On" iš meniu „Settings" - „Modules" , „Local Bus". 

 

Šioje lentelėje parodyta, kaip susipažinti su modulių konfigūracijos parametrais ekrane: 

Settings

…

Network frequency

Modules

Local/Remote

Local Bus

…

Ekip Com Profibus DP Serial address

Ekip Com Profibus DP ∗RSerial address

…

Functions

Power Controller

…

 

Šioje lentelėje parodyta, kaip peržiūrėti informaciją apie modulius ekrane: 

About

Protection Unit

Circuit breaker

Modules

…

Ekip Com Profibus DP

Ekip Com Profibus DP ∗R

…

Power Controller

Signalizacijos 

ACB

Toliau pateikta lentelė iliustruoja galimus signalus ir jų reikšmę: 

Pad. Aprašymas 

A

Maitinimo „LED", žalia. Galimos būsenos: 

 • Išjungta („Off"): maitinimas išjungtas. 

 • Įjungta („On") fiksuota: maitinimas ir ryšis su atkabikliu yra (su atkabikliu su įjungta „Alive 
   LED" parinktimi). 

 • Įjungta („On"), su viena blyksniu per sekundę (sinchronizuojama su žaliu „LED" ant atkabik-
   lio): yra atkabikliomaitinimas ir ryšys (su atkabikliu su įjungta „Alive LED" parinktimi). 

 • Įjungtas („On"), du greiti blyksniai per sekundę (nėra sinchronizavimo su žaliais „LED" ant 
   atkabiklio):maitinimas įjungtas, ryšio su atkabikliu nėra (pvz. neveikia Local Bus). 

B
„RX LED", žalia. Galimos būsenos: 
 • Išjungta („Off"): ryšys tarp valdymo ir atkabiklio neveikia. 
 • Įjungta („On") fiksuota: ryšys tarp valdymo ir atkabiklio veikia. 

C
„TX LED", žalia Galimos būsenos: 
 • Išjungta („Off"): ryšys tarp valdymo ir atkabiklio neveikia. 
 • Įjungta („On"), mirksi: ryšys tarp valdymo ir atkabiklio veikia. 
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8 - „Ekip Com DeviceNet" moduliai 

Aprašymas „Ekip Com DeviceNet" yra papildomas ryšio modulis, kuris integruoja automatinį jungiklįį pramoninės nuo-
tolinės priežiūros ir kontrolės tinklą. 

Nuotolinis automatinio jungiklio išjungimas ir įjungimas gali būti atliekamas tik tokiu atveju, jeigu automa-
tinis jungiklis yra su įdiegtu „Ekip Com Actuator" moduliu (žr. 100 psl.). 
 
Pritaikymuose, kuriuose reikalingas didelis tinklo patikimumas, modulis gali būti įdiegtas kartu su atitinka-
mu „Redundant" moduliu. 

„Redundant" modulis yra identiškas pagal specifikacijas ir instaliavimo metodus, tačiau jo elektros laidų 
sistema skiriasi nuo pirmojo modulio. 

 SVARBU: kiekviename automatiniame jungiklyje galima įdiegti vieną „Ekip Com Devi-
ceNet" ir vieną „Ekip Com DeviceNet Redundant" modulį. 

 

Moduliai visada tiekiami su „Ekip AUP" ir „Ekip RTC" kontaktais (žr. 14 skyrių „Kiti priedai" 101 psl.). 

Suderinamumas ir 
maitinimas 

Modulius galima įdiegti esant „Ekip Touch", „Hi-Touch", „G Touch", ir „G Hi-Touch" atkabikliams, taip pat į 
pirmą automatinio jungiklio gnybtų dėžutės lizdą turi būti įjungtas „Ekip Supply" modulis. 

Jungtys Moduliai turi būti montuojami ant automatinio jungiklio gnybtų dėžutės arba ant ištraukiamo tipo automati-
nio jungiklio fiksuotos dalies, naudojant pirmą po „Ekip Supply" modulio laisvą lizdą. 

Informaciją apie surinkimą galima rasti tinklalapyje http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/, komp-
lektavimo lape 1SDH001000R0512. 

Automatinio jungiklio „E2.2" fiksuotos ir ištraukiamo tipo versijos pavyzdys pateikiamas šone. 

Toliau pateikiamas„E1.2" ir„E2.2"-„E4.2"-„E6.2" automatinių jungiklių gnybtų dėžutės vaizdas ir elektros 
instaliacijos schema: 

Tęsinys kitame puslapyje 

45 

46 
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Prieš tai buvusio puslapio tęsinys 

55 - 65 schemos 

Ryšio šynoms „BUS1" ir „BUS2" turi būti naudojami „Belden" tipo 3084A arba lygiaverčiai laidai. 

Daugiau informacijos rasite 55 puslapyje arba svetainėje http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/, 
kur yra pateikta elektrinė schema1SDM000091R0001. 

Apkrovos rezistorius Moduliai suteikia galimybę įterpti 120 Ω apkrovos rezistorių „RS-485" šynoje, nustatant „dip" jungiklius 
„Rterm" modulių šone, padėtis „on". Ši parinktis turi būti pasirenkama prieš modulių instaliaciją. 

„Dip" jungiklių „Rterm" pozicijos „on" ir „off" pateiktos toliau esančiame pav. („DeviceNet" ryšio moduliuose 
likę „dip" jungikliai nėra naudojami). 

28 paveikslas 
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Prieiga naudojant ekraną Esant įtampai moduliuose ir įjungtai vietinei šynai, naudojant modulius ant gnybtų dėžutės, ekrane suakty-
vinami papildomi meniu. 

Vietinei šynai („Local Bus") įjungti reikia pasirinkti „On" iš meniu „Settings" - „Modules", „Local Bus". 
 

Šioje lentelėje parodyta, kaip susipažinti su modulių konfigūracijos parametrais ekrane: 

Settings

…

Network frequency

Modules

Local/Remote

Local Bus

…

Ekip Com DeviceNet
MAC Address

Baudrate

Ekip Com DeviceNet ∗R
MAC Address

Baudrate

…

Functions

Power Controller

…

 

Šioje lentelėje parodyta, kaip peržiūrėti informaciją apie modulius ekrane: 

About

Protection Unit

Circuit breaker

Modules

…

Ekip DeviceNet

Ekip DeviceNet ∗R

…

Power Controller

Signalizacijos 

ACB

Lentelėje parodyti galimi signalai ir jų reikšmė: 

Pad. Aprašymas 

A

Maitinimo „LED", žalia Galimos būsenos: 

 • Išjungta („Off"): maitinimas išjungtas. 

 • Įjungta fiksuota („On"): maitinimas ir ryšis su atkabikliu įjungtas (su atkabikliu su įjungta 
  „Alive LED" parinktimi). 

 • Įjungta („On"), su viena blyksniu per sekundę (sinchronizuojama su žaliu „LED" ant atka-
   biklio): yra atkabiklio maitinimas ir ryšys (su atkabikliu su įjungta „Alive LED" parinktimi). 
 
 • Įjungtas („On"), du greiti blyksniai per sekundę (nėra sinchronizavimo su žaliais „LED" ant 
  atkabiklio):maitinimas įjungtas, ryšio su atkabikliu nėra (pvz. neveikia Local Bus). 

B

Raudona „Led". Galimos būsenos: 
 • Išjungta („Off"): prietaisas neprijungtas (su raudona „TX LED" išjungta),   arba klaidos sąly-
   ga (su raudona „TX LED" įjungta). 

 (1)

 • Įjungta fiksuota („On"): prietaisas prijungtas ir priskirtas valdymui (veikimo sąlyga). 

C

Žalia „Led". Galimos būsenos: 
 • Išjungta („Off"): klaidos nėra. 
 • Įjungta fiksuota („On"): prietaisas šynoje išjungtas, arba „Network Power" (tinklo maitinimo)
   nėra. 

(1)  Prietaisas neatsiuntė „Duplicate ID" sekos tinkle.  
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9 - „Ekip Com Modbus TCP" moduliai 

Aprašymas „Ekip Com Modbus TCP" yra papildomas modulis, kuris gali funkcionuoti kaip ryšio modulis integruojant 
automatinį jungiklį į pramoninį nuotolinės priežiūros ir kontrolės tinklą arba kaip „HTTP" serveris. Šie nau-
dojimo režimai yra alternatyvūs. 

 

 SVARBU: kadangi modulis leidžia kontroliuoti automatinį jungiklįir prieiti prie duome-
nų, esančių atkabiklyje, jis gali būti prijungtas tik prie tinklų, kurie atitinka visus būti-
nus reikalavimus saugai ir neteisėtos prieigos prevencijai (pavyzdžiui, instaliacijos 
kontrolės sistemos tinklas). Montuotojo pareiga yra užtikrinti, kad būtų priimtos visos 
būtinos saugumo priemonės (pvz., ugniasienės ir t. t.) Modulis negali būti tiesiogiai pri-
jungtas prie interneto. Rekomenduojama jį prijungti tik prie specialių „Ethernet" tinklų 
su „Modbus TCP" ryšio protokolu. 

 

 
Pritaikymuose, kuriuose reikalingas didelis tinklo patikimumas, modulis gali būti įdiegtas kartu su atitin-
kamu „Redundant" moduliu. 

„Redundant" modulis yra identiškas pagal specifikacijas ir instaliavimo metodus, tačiau jo elektrinė sche-
ma skiriasi nuo pirmojo modulio. 

 SVARBU: kiekviename automatiniame jungiklyje galima įdiegti vieną „Ekip Com Mod-
bus TCP" ir vieną „Ekip Com Modbus TCP Redundant" modulį. 

 
Moduliai visada tiekiami su „Ekip AUP" ir „Ekip RTC" kontaktais (žr. 14 skyrių „Kiti priedai" 101 psl.). 

Suderinamumas ir 
maitinimas 

Modulius galima įdiegti esant „Ekip Touch", „Hi-Touch", „G Touch", ir „G Hi-Touch" atkabikliams, taip pat į 
pirmą automatinio jungiklio gnybtų dėžutės lizdą turi būti įjungtas „Ekip Supply" modulis. 
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Jungtys Moduliai turi būti montuojami ant automatinio jungiklio gnybtų dėžutės arba ant ištraukiamo tipo automati-
nio jungiklio fiksuotos dalies, naudojant pirmą po „Ekip Supply" modulio laisvą lizdą. 

Informaciją apie surinkimą galima rasti tinklalapyje http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/, komp-
lektavimo lape 1SDH001000R0514. 

Automatinio jungiklio „E2.2" fiksuotos ir ištraukiamo tipo versijos pavyzdys pateikiamas šone. 

Toliau pateikiamas„E1.2" ir„E2.2/E4.2/E6.2" automatinių jungiklių gnybtų dėžutės vaizdas ir elektros insta-
liacijos schema: 

52 - 62 schemos 

Ryšio šynai turi būti naudojamas „Cat.6 S/FTP" tipo laidas („Cat.6" su „S/FTP" dvigubo ekranavimo). Jeigu 
automatinis jungiklis yra ištraukiamo tipo, rekomenduojama naudoti laidus su „RJ45" lizdu su 90° išvestimi. 

Daugiau informacijos rasite 55 puslapyje arba svetainėje http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/, 
kur yra pateikta elektrinė schema1SDM000091R0001. 
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Prieiga naudojant ekraną Esant įtampai moduliuose ir įjungtai vietinei šynai, naudojant modulius ant įvadų dėžutės, ekrane suakty-
vinami papildomi meniu: vietinei šynai („Local Bus") įjungti reikia pasirinkti „On" iš meniu „Settings" - 
„Modules" - „Local Bus".  

 
Šioje lentelėje parodyta, kaip nustatyti modulių funkciją ir nukreipimą ekrane: 

Settings

…

Network 
frequency

Modules

Local/Remote

Local Bus

…

Ekip Com Modbus TCP

Function

Force Static IP address

Static IP Address

Static Network Mask

Static Gateway addr

Ekip Com Modbus TCP ∗R  (1)

…

Functions

Power 
Controller

…

(1)  Kaip „Ekip Com Modbus TCP" meniu. 

 

Šioje lentelėje parodyta, kaip peržiūrėti informaciją apie modulius ekrane: 

About

Protection Unit

Circuit breaker

Modules

…

Ekip Com Modbus TCP

Ekip Com Modbus TCP ∗R

…

Power Controller

Signalizacijos

A

BC

Šioje lentelėje parodyti galimi signalai ir jų reikšmė: 

Pad. Aprašymas 

A

Maitinimo „LED", žalia. Galimos būsenos: 

 • Išjungta („Off"): maitinimas išjungtas. 

 • Įjungta („On"): maitinimas ir ryšys su atkabikliu yra įjungtas (su atkabikliusu išjungta „Alive 
   LED" parinktimi). 
  • Įjungta („On"), su vienu blyksniu per sekundę (sinchronizuojama su žaliu „LED" ant atkabiklio): 
   yra atkabiklio maitinimas ir ryšys (su atkabikliusu įjungta „Alive LED" parinktimi). 

 • Įjungtas („On"), du greiti blyksniai per sekundę (nėra sinchronizavimo su žaliais „LED" ant at-
kabiklio):maitinimas įjungtas, ryšio su atkabikliu nėra (pvz. neveikia „Local Bus"). 
 

B
Maitinimo „LED", žalia. Galimos būsenos: 
 • Išjungta („Off"): ryšio klaida (nėra signalo). 
 • Įjungta („On"): ryšys veikia. 

C
Aktyvumo „LED", geltona. Galimos būsenos: 
 • Išjungta („Off"): linija neaktyvi. 
 • Įjungta („On"), mirksi: linija aktyvi (duomenų priėmimas ir / arba perdavimas). 
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10 - „Ekip Com Profinet" moduliai 

Aprašymas „Ekip Com Profinet" yra papildomas ryšio modulis, kuris integruoja automatinį jungiklį į pramoninės nuoto-
linės priežiūros ir kontrolės tinklą. 

 

 SVARBU: modulis gali būti prijungtas tik prie tinklų, kurie atitinka visus būtinus reikala-
vimus saugai ir neteisėtos prieigos prevencijai (pavyzdžiui, instaliacijos kontrolės siste-
mos tinklas). Montuotojo pareiga užtikrinti, kad visos būtinos saugumo priemonės būtų 
panaudotos (pavyzdžiui, ugniasienės, ir t. t.). Rekomenduojama jį prijungti tik prie spe-
cialių „Ethernet" tinklų su „Profinet" ryšio protokolu. Modulis negali būti prijungtas prie
 interneto. 

 

 

Pritaikymuose, kuriuose reikalingas didelis tinklo patikimumas, modulis gali būti įdiegtas kartu su atitinka-
mu „Redundant" moduliu. 

„Redundant" modulis yra identiškas pagal specifikacijas ir instaliavimo metodus, tačiau jo elektrinė siste-
ma skiriasi nuo pirmojo modulio. 

 SVARBU: kiekviename automatiniame jungiklyje galima įdiegti vieną „Ekip Com Pro-
finet" ir vieną „Ekip Com Profinet Redundant" modulį. 

 
Moduliai visada tiekiami su „Ekip AUP" ir „Ekip RTC" kontaktais (žr. 14 skyrių „Kiti priedai" 101 psl.). 

Suderinamumas ir 
maitinimas 

Modulius galima įdiegti esant „Ekip Touch", „Hi-Touch", „G Touch", ir „G Hi-Touch" atkabikliams, taip pat į 
pirmą automatinio jungiklio įvadų dėžutės lizdą turi būti įjungtas „Ekip Supply" modulis. 
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Jungtys Moduliai turi būti montuojami ant automatinio jungiklio gnybtų dėžutės arba ant ištraukiamo tipo automati-
nio jungiklio fiksuotos dalies, naudojant pirmą po „Ekip Supply" modulio laisvą lizdą. 

Informaciją apie surinkimą galima rasti tinklalapyje http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/, komp-
lektavimo lape 1SDH001000R0514. 

Automatinio jungiklio „E2.2" fiksuotos ir ištraukiamo tipo versijos pavyzdys pateikiamas šone. 

Toliau pateikiamas„E1.2" ir„E2.2"-„E4.2"-„E6.2" automatinių jungiklių gnybtų dėžutės vaizdas ir elektrinė 
schema: 

54 - 64 schemos 

Ryšio šynai turi būti naudojamas „Cat.6 S/FTP" tipo laidas („Cat.6" su „S/FTP" dvigubo ekranavimo). Jeigu
 automatinis jungiklis yra ištraukiamo tipo, rekomenduojama naudoti laidus su „RJ45" lizdu su 90° išvestimi. 

Daugiau informacijos rasite 55 puslapyje arba svetainėje http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/, 
kur yra pateikta elektrinė schema 1SDM000091R0001. 
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Prieiga naudojant ekraną Kai moduliai maitinami ir įjungta vietinė šyna, modulius galima stebėti ekrane.
 
Vietinei šynai („Local Bus") įjungti reikia pasirinkti „On" iš meniu „Settings "- „Modules" - „Local Bus". 
 

Šioje lentelėje parodyta, kaip peržiūrėti informaciją apie modulius ekrane: 

About

Protection Unit

Circuit breaker

Modules

…

Ekip Com Profinet

Ekip Com Profinet ∗R

…

Power Controller

Signalizacijos 

A

BC

Lentelėje parodyti galimi signalai ir jų reikšmė: 

Pad. Aprašymas 

A

Maitinimo „LED", žalia. Galimos būsenos: 

 • Išjungta („Off"): maitinimas išjungtas. 

 • Įjungta fiksuota („On"): maitinimas ir ryšis su atkabikliu įjungtas (su atkabikliu su įjungta „Ali-
   ve LED" parinktimi). 

 • Įjungta („On"), su viena blyksniu per sekundę (sinchronizuojama su žaliu „LED" ant atkabik-
   lio): yra atkabiklio maitinimas ir ryšys (su atkabikliu su įjungta „Alive LED" parinktimi). 

 • Įjungtas („On"), du greiti blyksniai per sekundę (nėra sinchronizavimo su žaliais „LED" ant
  atkabiklio):maitinimas įjungtas, ryšio su atjungimo atkabikliu nėra (pvz. neveikia Local Bus). 

B
Maitinimo „LED", žalia. Galimos būsenos: 
 • Išjungta („Off"): ryšio klaida (nėra signalo). 
 • Įjungta („On"): ryšys veikia. 

C
Aktyvumo „LED", geltona. Galimos būsenos: 
 • Išjungta („Off"): linija neaktyvi. 
 • Įjungta („On"), mirksi: linija aktyvi (duomenų priėmimas ir / arba perdavimas). 
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11 - „Ekip Com IEC 61850" moduliai 

Aprašymas 
„Ekip Com IEC 61850" yra papildomas modulis, kuris gali funkcionuoti kaip ryšio modulis integruojant auto-
matinį jungiklį į pramoninį nuotolinės priežiūros ir kontrolės tinklą. 

 

 SVARBU: kadangi modulis leidžia kontroliuoti automatinį jungiklį ir prieiti prie duomenų, 
esančių atkabiklyje, jis gali būti prijungtas tik prie tinklų, kurie atitinka visus būtinus rei-
kalavimus saugai ir neteisėtos prieigos prevencijai (pavyzdžiui, instaliacijos kontrolės 
sistemos tinklas). Montuotojo pareiga yra užtikrinti, kad būtų priimtos visos būtinos sau-
gumo priemonės (pvz., ugniasienės ir t. t.) Modulis negali būti tiesiogiai prijungtas prie 
interneto. Rekomenduojama jį prijungti tik prie specialių „Ethernet" tinklų su „IEC 61850" 
ryšio protokolu.

 
Pritaikymuose, kuriuose reikalingas didelis tinklo patikimumas, modulis gali būti įdiegtas kartu su atitinkamu 
„Redundant" moduliu. 

„Redundant" modulis yra identiškas pagal specifikacijas ir instaliavimo metodus, tačiau jo elektros laidų sis-
tema skiriasi nuo pirmojo modulio. 

 SVARBU: kiekviename automatiniame jungiklyje galima įdiegti vieną „Ekip Com IEC 
61850" ir vieną „Ekip Com IEC 61850 Redundant" modulį. 

 
Moduliai visada tiekiami su „Ekip AUP" ir „Ekip RTC" kontaktais (žr. 14 skyrių „Kiti priedai" 101 psl.). 

Suderinamumas ir 
maitinimas 

Modulius galima įdiegti esant „Ekip Dip", „Touch", „Hi-Touch", „G Touch", ir „G Hi-Touch"atkabikliams, taip 
pat į pirmą automatinio jungiklio gnybtų dėžutės lizdą turi būti įjungtas „Ekip Supply" modulis. 
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Sujungimai Automatinio jungiklio „E2.2" fiksuotos ir ištraukiamo tipo versijos pavyzdys pateikiamas šone. 

Moduliai turi būti montuojami ant automatinio jungiklio gnybtų dėžutės arba ant ištraukiamo tipo automatinio 
ungiklio fiksuotos dalies, naudojant pirmą po „Ekip Supply" modulio laisvą lizdą. 

Informaciją apie surinkimą galima rasti tinklalapyje http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/, komp-
lektavimo lape 1SDH001000R0514. 

Automatinio jungiklio „E2.2" fiksuotos ir ištraukiamo tipo versijos pavyzdys pateikiamas šone. 

Toliau pateikiamas„E1.2" ir„E2.2"-„E4.2"-„E6.2" automatinių jungiklių gnybtų dėžutės vaizdas ir elektros ins-
taliacijos schema: 

57 - 67 schemos 

Ryšio šynai turi būti naudojamas „Cat.6 S/FTP" tipo laidas („Cat.6" su „S/FTP" dvigubo ekranavimo). Jeigu
automatinis jungiklis yra ištraukiamo tipo, rekomenduojama naudoti laidus su „RJ45" lizdu su 90° išvestimi. 

Daugiau informacijos rasite 55 puslapyje arba svetainėje http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/, 
kur yra pateikta elektrinė schema1SDM000091R0001. 
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Prieiga naudojant ekraną Esant įtampai moduliuose ir įjungtai vietinei šynai, naudojant modulius ant gnybtų dėžutės, ekrane suakty-
vinami papildomi meniu: 

• Nustatyti modulius. 
• Siekiant rodyti informaciją apie modulius. 

Vietinei šynai („Local Bus") įjungti reikia pasirinkti „On" iš meniu „Settings" - „Modules" - „Local Bus". 
 

Šioje lentelėje iliustruojama, kaip nustatyti modulių funkciją ir nukreipimą ekrane: 

Settings

…

Network frequency

Modules

Local/Remote

Local Bus

…

Ekip Com IEC 61850

Force Static IP address

SNTP client abilit.

Static IP Address

Static Network Mask

Static Gateway addr

SNTP Indir. Server

Ekip Com IEC 61850 ∗R  (1)

…

Functions

Power Controller

…

(1)  Kaip ir „Ekip Com IEC 61850". 

 

Šioje lentelėje parodyta, kaip peržiūrėti informaciją apie modulius ekrane: 

About

Protection Unit

Circuit breaker

Modules

…

Ekip Com IEC 61850

Ekip Com IEC 61850 ∗R

…

Power Controller

Signalizacijos 

A

BC

Toliau pateikta lentelė iliustruoja galimus signalus ir jų reikšmę: 

Pad. Aprašymas 

A

Maitinimo „LED", žalia. Galimos būsenos: 

 • Išjungta („Off"): maitinimas išjungtas. 

 • Įjungta („On"): maitinimas ir ryšys su atkabikliu yra įjungtas (su atkabikliusu išjungta „Alive 
   LED" parinktimi). 

 • Įjungta („On"), su vienu blyksniu per sekundę (sinchronizuojama su žaliu „LED" ant atkabiklio): 
   yra atkabikliu maitinimas ir ryšys (su atkabikliu su įjungta „Alive LED" parinktimi). 

 • Įjungtas („On"), du greiti blyksniai per sekundę (nėra sincronizavimo su žaliais „LED" ant atka-
   biklio):maitinimas įjungtas, ryšio su atkabikliu nėra (pvz. neveikia Local Bus). 

B
Maitinimo „LED", žalia. Galimos būsenos: 
 • Išjungta („Off"): ryšio klaida (nėra signalo). 
 • Įjungta („On"): ryšys veikia. 

C
Aktyvumo „LED", geltona. Galimos būsenos: 
 • Išjungta („Off"): linija neaktyvi. 
 • Įjungta („On"), mirksi: linija aktyvi (duomenų priėmimas ir / arba perdavimas). 
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12 - „Ekip Link" modulis 

Aprašymas „Ekip Link" yra papildomas ryšio modulis, kuris leidžia integruoti automatinį jungiklį į vidinį „Ethernet" 
tinklą pagal „ABB" nuosavybės protokolą. 

 

 SVARBU: modulis gali būti prijungtas tik prie vidinių „Ethernet" tinklų su vienu arba 
daugiau skirstomųjų skydų, prie kurių yra prijungti atkabikliai arba „ABB Emax 2" 
papildomi moduliai. Montuotojas turi užtikrinti, kad būtų imtasi visų būtinų saugumo 
priemonių visiems prijungtiems įrengimams (pvz. reikiami prieigos leidimai ir t. t.). 
Modulio negalima jungti prie kitų „Ethernet" tinklų (pvz. sistemą arba įstaigos tinklo 
stebėjimui), arba prie interneto. 

 

Modulis yra reikalingas, jeigu jūs norite realizuoti šias funkcijas: 

• galios valdymui. 
• zoniniam selektyvumui. 
• programuojamai logikai. 

Įdiegti šioms funkcijoms, naudojami atkabikliai turi būti su įdiegtais „Ekip Link" moduliais ir turi būti įvesti 
kitų atkabiklių „Ekip Link" modulių „IP" adresai. 

 

Tik su „Ekip Dip" atkabikliais modulis taip pat gali būti naudojamas su funkcija, panašia į „Ekip Com Modbus 
TCP" modulio funkciją, tačiau su galimybe palaikyti ryšį tik su „ABB master", pavyzdžiui: „Ekip Connect" or 
„Ekip Control Panel"). 

 

 SVARBU: tik vienas „Ekip Link" gali būti įdiegtas kiekviename automatniame jungiklyje. 

 
Moduliai visada tiekiami su „Ekip AUP" ir „Ekip RTC" kontaktais (žr. 14 skyrių „Kiti priedai" 101 psl.). 

Suderinamumas ir 
maitinimas 

Modulį galima įdiegti esant „Ekip Dip", „Touch", „Hi-Touch", „G Touch", ir „G Hi-Touch"atkabikliams, taip pat 
į pirmą automatinio jungiklio gnybtų dėžutės lizdą turi būti įjungtas „Ekip Supply" modulis. 
 



ABB | SACE Emax 2

98 | © 2014 ABB |  1SDH001316R0002 - L8843 Elektroniniai priedai | 12 - „Ekip Signalling 4K" modulis 

Jungtys Moduliai turi būti montuojami ant automatinio jungiklio gnybtų dėžutės arba ant ištraukiamo tipo automatinio 
jungiklio fiksuotos dalies, naudojant pirmą po „Ekip Supply" modulio laisvą lizdą. 

Informaciją apie surinkimą galima rasti tinklalapyje http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/, komp-
lektavimo lape 1SDH001000R0514. 

Automatinio jungiklio „E2.2" fiksuotos ir ištraukiamo tipo versijos pavyzdys pateikiamas šone. 

Toliau pateikiamas „E1.2" ir„E2.2"-„E4.2"-„E6.2" automatinių jungiklių gnybtų dėžutės vaizdas ir elektrinė 
schema: 

58 schema 

Ryšio šynai turi būti naudojamas „Cat.6 S/FTP" tipo laidas („Cat.6" su „S/FTP" dvigubo ekranavimo). Jeigu 
automatinis jungiklis yra ištraukiamo tipo, rekomenduojama naudoti laidus su „RJ45" lizdu su 90° išvestimi. 

Daugiau informacijos rasite 55 puslapyje arba svetainėje http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/, 
kur yra pateikta elektrinė schema 1SDM000091R0001. 
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Prieiga naudojant ekraną Esant įtampai modulyje ir įjungtai vietinei šynai, naudojant modulį ant gnybtų dėžutės, ekrane suaktyvinami 
papildomi meniu: 

Tam, kad įjungtumėte vietinę šyną („Local Bus"), reikia pasirinkti „On" iš meniu „Settings "- „Modules" - 
„Local Bus".  

Šioje lentelėje parodyta, kaip nustatyti modulio nukreipimą: 

Settings

…

Network frequency

Modules

Local/Remote

Local Bus

…

Ekip Link

Force Static IP address

Static IP Address

Static Network Mask

Static Gateway addr

…

Functions

Power Controller

…

 

Šioje lentelėje parodyta, kaip peržiūrėti informaciją apie modulį ekrane: 

About

Protection Unit

Circuit breaker

Modules

…

Ekip Link

…

Power Controller

Signalizacijos 

A

BC

Lentelėje parodyti galimi signalai ir jų reikšmė: 

Pad. Aprašymas 

A

Maitinimo „LED", žalia. Galimos būsenos: 

 • Išjungta („Off"): maitinimas išjungtas. 

 • Įjungta („On"): maitinimas ir ryšys su atkabikliu yra įjungtas (su atkabikliusu išjungta „Alive 
   LED" parinktimi). 

 • Įjungta („On"), su vienu blyksniu per sekundę (sinchronizuojama su žaliu „LED" ant atkabiklio): 
   yra atkabiklio maitinimas ir ryšys (su atkabikliu su įjungta „Alive LED" parinktimi). 

 • Įjungtas („On"), du greiti blyksniai per sekundę (nėra sincronizavimo su žaliais „LED" ant atka-
   biklio):maitinimas įjungtas, ryšio su atkabikliu nėra (pvz. neveikia vietinė šyna). 

B
Maitinimo „LED", žalia Galimos būsenos: 
 • Išjungta („Off"): ryšio klaida (nėra signalo). 
 • Įjungta („On"): ryšys veikia. 

C

Aktyvumo „LED", geltona. Galimos būsenos: 
 • Išjungta („Off"): linija neaktyvi. 
 • Įjungta („On"), šviečia arba mirksi: linija aktyvi (duomenų priėmimas ir / arba perdavimas). 
Kai įjungtas, gali šviesti pastoviai arba mirksėti (abiem atvejais ryšys yra aktyvus). 
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13 - „Ekip Com Actuator" modulis 

Aprašymas 
„Ekip Com Actuator" yra papildomas modulis, kurį naudojant „SACE Emax 2" automatinius jungiklius gali-
ma išjungti ir įjungti nuotoliniu būdu. 

Jungtys 

C2

C3

YC

C12

C13

YO

C1 C11

„Ekip Com Actuator" yra montuojamas automatinio jungiklio priekinėje dalyje, priedų skyriuje. 

Informaciją apie surinkimą galima rasti tinklalapyje http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/, komp-
lektavimo lape 1SDH001000R0501. 

Modulio elektrinė schema: 

78 - 76 schemos 

Daugiau informacijos rasite 55 puslapyje arba svetainėje http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/, 
kur yra pateikta elektrinė schema1SDM000091R0001. 

Suderinamumas „Ekip Com Actuator" modulis yra tiekiamas pagal pageidavimą ir yra suderinamas su visais „Ekip" atkabik-
liais, jeigu yra naudojami „Ekip Com" or „Ekip Link" moduliai 
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14 - Kiti priedai 

„Rating Plug" 
(vardinės srovės modulis)  

„Rating Plug" charakterizuoja vardinę srovę In, tai reikalinga nustatant apsauginio atkabiklio srovės apsau-
gines funkcijas susijusias su ln. 

Jis tiekiamas su visais „Ekip" atkabikliais ir yra montuojamas ant priekinės jungties, skirtos ir prieinamos 
naudotojui, ir gali būti pakeičiamas, kai atkabiklis yra išjungtas ir automatinis jungiklis yra išjungtas. 

 SVARBU: keičiant „Rating Plug" vardinės srovės modulį, kai atkabiklis yra neatjungtas 
arba automatinis jungiklis yra įjungtas, gali sugesti apsauginis atkabiklis arba nepagei-
dautinai išsijungti jungiklis. 

 PASTABA: Išjungimo prietaisas gali būti su įdiegtu bet kokiu „Rating Plug" (vardinės srovės 
moduliu) su vardine srove iki Iu, t. y. vardinės nepertraukiamos automatinio jun-
giklio srovės (nurodyta automatinio jungiklio duomenų lentelėje). 

Atkabiklis pastoviai tikrina vardinės srovės modulio „Rating Plug" buvimą, signalizuoja apie jo nebuvimą 
arba klaidas montavime arba montuojant. 

Po montavimo, atkabikliui tiekiant maitinimą, pateikiama užklausa apie jo instaliavimą. 

Siekiant suaktyvinti liekamosios srovės apsaugą atkabikliuose „Touch", „Hi-Touch", „G Touch" ir „G Hi-Touch" 
būtina sumontuoti „Rating Plug Rc". Taip pat galimas modulis „Rating Plug L = OFF", kuris leidžia atjungti L 
apsaugos funkciją. 

Daugiau informacijos apie „Rating Plug" modulio montavimą galite rasti tinklalapyje 
http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/, su komplektavimo lapu 1SDH001000R0510. 

Toroidas „S.G.R." „SGR" arba „Source Ground Return" yra išorinis homopolinis srovės jutikliskurį galima įdiegti su tokiais at-
kabikliais: „Ekip Touch", „Hi-Touch", „G Touch" ir „G Hi-Touch", „LSIG" versija. 

Apsauginio atkabiklio programavimo metu turi būti pasirinktas jo buvimas (žr.meniu „Settings", „Circuit brea-
ker", „Earth protection") kuris suaktyvina apsaugą nuo „Gext" įžeminimo gedimo (žr. meniu „Advanced"). 

 SVARBU: toroidą „S.G.R." galima pasirinkti kaip alternatyvą „Rc" tipui. Todėl „Gext" ir 
„Rc" apsaugos funkcijos yra alternatyvios. 

Tolimesnę informaciją apie „S.G.R." toroido prijungimą galima rasti tinklalapyje 
http://www.abb.com/ abblibrary/DownloadCenter/, komplekto lape 1SDH001000R0507. 

„Rc" Toroidas „Rc" yra išorinis liekamosios srovės jutiklis, kurį galima įdiegti su „Ekip Touch", „Hi-Touch", „G Touch", ir „G 
Hi-Touch" atkabikliais, su įdiegtais „Rating Plug", „Rc", „Ekip Measuring Pro" ir „Ekip Supply" moduliais. 

Apsauginio atkabiklio programavimo metu turi būti pasirinktas jo buvimas (žr. meniu „Settings", „Circuit brea-
ker", „Earth protection") kuris suaktyvina „Rc" liekamosios srovės apsaugą (žr. meniu „Advanced"). 

 SVARBU: „Rc" toroidą galima pasirinkti kaip alternatyvą „Gext" jutikliui. Taigi „Rc" ir 
„Gext" apsaugos funkcijos yra alternatyvios. 

Daugiau informacijos apie „Rc" toroido prijungimą galima rasti tinklalapyje 
http://www.abb.com/abblibrary/ DownloadCenter/ komplektavimo lape 1SDH001000R0521. 
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„Ekip Connect" 
programinė įranga 

„Ekip Connect" yra nemokama programinė įranga, skirta „ABB" žemos įtampos automatinių jungiklių su su-
derinamais atkabikliais, ypač „Ekip" atkabikliais ryšiui ir bandymui. 

Ji turi būti diegiama asmeniniame kompiuteryje su „Microsoft Windows® " operacine sistema, atsisiunčiant 
ją iš tinklalapio http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter. 

Jos ryšių funkcija jums suteikia galimybę: 

• Stebėti sujungtų automatinių jungiklių būseną ir registruoti informaciją. 
• Valdyti, nustatyti iš naujo, vykdyti signalizacijos komandas ir t. t. 
• Konfigūruoti apsauginius atkabiklius nustatant pritaikytus parametrus. 
• Konfigūruoti elektroninius priedus, prijungtus prie apsauginio atkabiklio naudojant vietinę šyną („Local Bus"). 
• Parsisiųsti informaciją iš atkabiklių su duomenų kaupikliu. 
• Kurti ryšio pranešimus. 
• Iš naujo nustatyti konfigūracijas. 

Naudojant bandymo funkciją ir „Ekip T&P" modulį (žr. 103 psl.) galite: 

• Modeliuoti gedimų sąlygas, atliekant rankinius ar automatinius bandymus. 
• Atlikti išjungimo bandymą. 
• Kurti bandymo ataskaitas. 

Daugiau informacijos apie „Ekip Connect " taikymą galite rasti tinklalapyje 
http://www.abb.com/ abblibrary/DownloadCenter/, instrukcijoje 1SDH000891R0002. 

„Ekip Bluetooth" modulis „Ekip Bluetooth" modulis užtikrina ryšį naudojant „Bluetooth" tarp „Ekip" atkabiklių ir asmeninio kompiuterio, 
planšetinio kompiuterio, išmaniojo telefono su instaliuota „Ekip Connect" programine įranga (žr. ankstesnę 
pastraipą). 

 SVARBU: „Ekip Bluetooth" modulis taip pat gali būti prijungtas prie atkabiklių darbo 
metu. 

 PASTABA: „Ekip Bluetooth" maitina tik atkabiklį. Todėl informacijos nustatymui ir vaizdavimui 
bet kokiuose elektroniniuose įrenginiuose, prijungtuose prie gnybtų dėžutės, jie tu-
ri būti maitinami naudojant „Ekip Supply" modulį (žr. 58 psl.) 

Šis modulis yra maitinamas naudojant įkraunamą ličio polimerų bateriją, tiekiamą kartu su prietaisu. Modu-
lis tiesiogiai prijungiamas prie apsauginio atkabiklio priekinės bandymo jungties ir leidžia atkabikliui būti mai-
tinamam be pagalbinio maitinimo šaltinio. 

Modulis įjungiamas paspaudžiant maitinimo mygtuką, esantį šone, ir jis yra su dviem „LED": 

• Pirmasis „LED" šviečia žalia spalva, kai prietaisas yra įjungtas ir baterija pakrauta, raudona spalva, kai 
prietaisas yra išjungtas ir baterija nusekusi. 

• Antras šviesos diodas mirksi mėlyna spalva, kai suaktyvinamas „Bluetooth" ryšys. 

 PASTABA: Raudonas mirksintis šviesos diodas rodo, kad baterija visiškai nusekusi, klaidos 
būseną arba modulio gedimą. 

Baterijos įkrovimas atliekamas prijungus modulį prie asmeninio kompiuterio USB prievado naudojant pateiktą 
kabelį. Prijungimas prie asmeninio kompiuterio automatiškai įjungia modulį, ir krovimas yra parodomas mirksin-
čiu žaliu „LED", įkrovimo lygiui didėjant, mirksėjimo dažnumas didėja. Pakrovimo užbaigimas yra nurodomas 
žaliu įjungtu „LED" (šviečiančiu pastoviai). 

 PASTABA: pakrovimo iš naujo metu modulis turi būti įjungtas. 

Daugiau informacijos apie „Ekip Bluetooth" rasite tinklalapyje http://www.abb.com/abblibrary/ DownloadCenter/, 
komplektavimo lape1SDH001000R0518, ir „Ekip Connect" programinės įrangos instrukcijoje 1SDH000891R0002. 
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„Ekip T&P" modulis „Ekip T&P" modulis yra „Ekip T&P" komplekto programavimui ir bandymui, skirto „Ekip" atkabikliams, dalis 
ir jis jums leidžia: 

• Vykdyti apsauginio atkabiklio maitinimą, kai nėra papildomos įtampos. 
• Su „Ekip Connect" programine įranga (žr. 102 psl.) gaunama prieiga prie informacijos ir puslapių, skirtų 

apsauginio atkabiklio programavimui ir bandymo puslapių suaktyvinimui. 

 SVARBU: „Ekip T&P" modulis taip pat gali būti prijungtas prie atkabiklių eksploatacijos 
metu. Prijungus prie eksploatuojamų atkabiklių negalima atlikti išjungimo bandymo. 

 PASTABA: „Ekip T&P" maitina tik atkabiklį. Todėl nustatymui ir informacijos vaizdavimui bet 
kokiuose elektroniniuose įrenginiuose, prijungtuose prie gnybtų dėžutės, jie turi 
būti maitinami naudojant „Ekip Supply" modulį (žr. 58 psl.) 

Modulis yra maitinamas naudojant asmeninį kompiuterį ir jungiamas pateiktu kabeliu iš vienos pusės tie-
siogiai prie bandymo jungties apsauginio atkabiklio priekinėje dalyje ir iš kitos pusės prie asmeninio kom-
piuterio USB prievadų. 

Jis įjungiamas po prisijungimo prie asmeninio kompiuterio ir yra su dviem „LED", žalias šviesos diodas nu-
rodo, kad modulis yra įjungtas, o geltonas nurodo ryšio aktyvavimą. 

Modulis „Ekip Programming“ „Ekip Programming" suteikia galimybę: 

• Vykdyti apsauginio atkabiklio maitinimą, kai nėra papildomos įtampos. 
• Naudojant (žr. 102 psl.) „Ekip Connect" programinę įrangą, prieiti prie informacijos ir apsauginio atka-

biklio programavimo puslapių. 

 SVARBU: „Ekip Programming" gali būti prijungtas prie atkabiklių tik tada, kai jie eks-
ploatuojami. 

 PASTABA: „Ekip Programming" maitina tik atkabiklį. Todėl nustatymui ir informacijos vaiz-
davimui bet kokiuose elektroniniuose įrenginiuose, prijungtuose prie įvadų dė-
žutės, jie turi būti maitinami naudojant „Ekip Supply" modulį (žr. 58 psl.)   

Modulis yra maitinamas naudojant asmeninį kompiuterį ir jungiamas pateiktu kabeliu iš vienos pusės tie-
siogiai prie bandymo jungties apsauginio atkabiklio priekinėje dalyje ir iš kitos pusės prie asmeninio kom-
piuterio USB prievadų. 

Jis įjungiamas po prisijungimo prie asmeninio kompiuterio ir yra su dviem „LED", žalias šviesos diodas nu-
rodo, kad modulis yra įjungtas, o geltonas nurodo ryšio aktyvavimą. 

„Ekip TT" modulis „Ekip TT" modulis yra tiekiamas pagal standartą su „Ekip Dip " atkabikliais, nesumontuotas ant automatinio 
jungiklio ir su „Touch", „Hi- Touch", „G Touch", ir „G Hi-Touch" atkabikliais ir jį naudojant galima: 

• Patikrinti, ar automatinio jungiklio išjungimo mechanizmas funkcionuoja tinkamai pagal išjungimo koman-
dą naudojant bandymo procedūrą. 

• Nesant papildomo maitinimo, ir kai automatinis jungiklis yra atjungtas dėl apsauginio išjungimo, įjunkite 
apsauginio atkabiklio maitinimą, kad galėtumėte matyti, kokia apsaugos funkcija įsijungė ekrane arba 
pagal atitinkamus „LED" šviesos diodus. 

• Nesant papildomo maitinimo, įjunkite „Ekip Touch", „Hi-Touch", „G Touch", ir „G Hi-Touch" atkabiklių mai-
tinimą, kad galėtumėte nustatyti apsaugos funkcijas. 

 SVARBU: „Ekip TT" modulis taip pat gali būti prijungtas prie atkabiklių eksploatacijos 
metu. Prijungus prie eksploatuojamų atkabiklių negalima atlikti išjungimo bandymo. 

 PASTABA: „Ekip TT" maitina tik atkabiklį. Todėl nustatymui ir informacijos vaizdavimui bet 
kokiuose elektroniniuose įrenginiuose, prijungtuose prie gnybtų dėžutės, jie turi 
būti maitinami naudojant „Ekip Supply" modulį (žr. 58 psl.) 

Maitinimas vykdomas naudojant tris AA šarmines baterijas 1.5V, šis modulis yra prijungiamas prie bandymo 
jungties išjungimo bloko priekyje naudojant pateiktą kabelį ir įjungiamas nustatant šoninį jungiklį į padėtį „ON" 
(įjungta). 

Modulis yra su „LED", kuris šviečia žalia spalva, kai prietaisas yra maitinamas ir baterijos yra pakrautos, ir 
raudona spalva, kai baterijos yra nusekusios ir turi būti pakeistos. 

Daugiau informacijos apie „Ekip TT" rasite tinklalapyje http://www.abb.com/abblibrary/ DownloadCenter/, 
komplektavimo lape1SDH001000R0519, ir „Ekip Connect" programinės įrangos instrukcijoje 1SDH000891R0002. 
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„Ekip Signalling 10K" moduliai „Ekip Signalling 10K" yra išorinis signalizacijos papildomas modulis, kuris gali būti įdiegtas ant „DIN" bėgio. 

Jis gali būti įdiegtas esant „Ekip Dip", „Touch", „Hi-Touch", „G Touch" ir „G Hi-Touch" atkabikliams. Modulis 
turi būti maitinamas nepriklausomai nuo atkabiklių, prie kurių jis yra prijungtas, ir gali būti maitinamas nomi-
nalia kintama 110...240 V arba nuolatine 24...48 V DC įtampa. 

 SVARBU: Kintamos ir nuolatinės įtampos šaltiniai negali būti prijungti tuo pačiu metu. 

 

Modulio priekinėje dalyje: 

• 10 kontaktų išvesties signalams. 
• 10 arba 11 skaitmeninių įvesčių. 
• Maitinimo „LED" ir 20 arba 21 signalinių „LED"(po vieną kiekvienai išvesčiai / įvesčiai). 

 
Šis modulis gali palaikyti ryšį su išoriniais įrengimais dviem galimais būdais: 

• Naudojant „Local Bus" (vietinę šyną), su vienu atkabikliu su įdiegtu „Ekip Supply" moduliu (žr. 58 psl). 
• Naudojant „Link Bus", su daugiausia keturiais atkabikliais, kurių kiekvienas yra su įdiegtu „Ekip Link" 

moduliu (žr. 97 psl). 

 SVARBU: modulis gali būti prijungtas tik prie vidinių „Ethernet" tinklų su vienu arba 
daugiau skirstomųjų įrenginių, prie kurių yra prijungti atkabikliai arba „ABB" „Emax 2" 
papildomi moduliai. Montuotojas turi užtikrinti, kad būtų imtasi visų būtinų saugumo 
priemonių visiems prijungtiems įrengimams (pvz. reikiami prieigos leidimai ir t. t.). Mo-
dulio negalima jungti prie kitų „Ethernet" tinklų (pvz. sistemą arba įstaigos tinklo ste-
bėjimui), arba prie interneto. 

 
Esant ryšiui, kai naudojama „Local Bus" (išskyrus atvejus, kai atkabiklis yra atjungtas), modulio kontaktų 
įjungimą / išjungimą valdo atkabiklis, ir informacija apie įvesties būseną yra perduodama iš modulio į atka-
biklį. 

• Kontaktų įjungimas / išjungimas atitiktų norimą įvykį arba įvykių derinį, kurį aptiko apsauginis atkabiklis. 

• Įvesties aktyvavimas atitinka apsauginio atkabiklio veiksmus. 

Jungiant prie to paties apsauginio atkabiklio, naudojant „Local Bus", keletą „10-K" modulių, jų gali būti dau-
giausia trys, ir jie turi būti skirtingai sukonfigūruoti kaip „10K-1", „10K-2" ir „10K-3". 

 

Naudojant „Link Bus" ryšį: 

• Modulis yra prijungiamas prie tinklo, kuriame atkabikliai su įdiegtu „Ekip Link" moduliu, persiunčia duo-
menų paketus su informacija apie jų būseną. 

• Atkabiklių IP adresai, prie kurių jūs norite prisijungti, turi būti įvesti į modulį, ir kiekvienas kontaktas gali 
būti programuojamas taip, kad galėtų būti atidaromas / uždaromas atitinkamai pagal įvykį arba įvykių 
derinį prijungtame atkabiklyje. 

• Jeigu modulis gauna paketą, kurį atsiuntė prijungtas apsauginis atkabiklis, modulis nuskaito jo turinį ir 
inicijuoja bet kokį užprogramuotą veiksmą. 

 

Daugiau informacijos apie „Ekip Signalling 10K" galima rasti tinklalapyje 
http://www.abb.com/abblibrary/ DownloadCenter/ instrukcijoje 1SDH000891R0002. 

Išjungimo blokas gali būti programuojamas taip, kad: 
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„Ekip Multimeter" modulis „Ekip Multimeter" yra nuotolinio valdymo informacijos atvaizdavimo blokas ant perjungimo įrenginio prieki-
nės dalies, ir jis yra su jutikliniu ekranu. 

Šis modulis gali būti įdiegtas esant „Ekip Dip", „Touch", „Hi-Touch", „G Touch" ir „G Hi-Touch" atkabikliams, 
kuriais palaikomas ryšys naudojant „Local Bus". Modulis turi būti maitinamas nepriklausomai nuo atkabiklio,
 su kuriuo jis yra sujungtas, ir gali būti maitinamas naudojant 110… 240 V kintamą arba 24...48 V nuolatinę 
įtampą. 

Vienas atkabiklis gali palaikyti ryšį su daugiausia keturiais „Ekip Multimeter". Kita vertus, modulis gali būti 
prijungtas tik prie vieno atkabiklio. 

Be to, modulis gali tiekti pagalbinę 24 V nuolatinę įtampą, kuri gali būti naudojama maitinti atkabikliui. Jeigu 
atkabiklis yra maitinamas naudojant „Ekip Multimeter", maitinimas turi būti vykdomas tiesiogiai, naudojant 
automatinio jungiklio gnybtų dėžutę: modulio „Ekip Multimeter" konstrukcija numatyta maitinti tik atkabiklį ir 
todėl jis negali tiekti pakankamai energijos maitinti „Ekip Supply" modulį ir bet kokius kitus elektroninius prie-
dus, prijungtus prie gnybtų dėžutės. 

Jeigu modulis yra prijungtas prie „Ekip Touch", „Hi-Touch", „G-Touch", ir „G Hi-Touch" atkabiklių matavimams 
rodyti, modulyje taip pat galima nustatyti parametrus ir apsaugos ribines vertes. 

Daugiau informacijos apie „Ekip Multimeter" galima rasti tinklalapyje 
http://www.abb.com/abblibrary/ DownloadCenter/ komplektavimo lape 1SDH001000R0520. 

Išorinė neutralė Tai srovės jutiklis neutralės poliui automatinio jungiklio išorėje. 

Jis skirtas tik trijų polių automatiniams jungikliams. Tai leidžia įdiegti neutralės apsaugą, naudojant jungtį 
su Ekip atkabikliu. Tiekiamas pagal pageidavimą. 

Daugiau informacijos apie išorinės neutralės prijungimą galima rasti tinklalapyje 
http://www.abb.com/abblibrary/ DownloadCenter/ lapuose: 

• 1SDH001000R0506 automatiniams jungikliams „E2.2". 
• 1SDH001000R0515 automatiniams jungikliams „E4.2" ir „E6.2". 

Daugiau informacijos apie išorinės neutralės prijungimą galima rasti tinklalapyje 
http://www.abb.com/abblibrary/ DownloadCenter/ komplektavimo lape 1SDH001000R0506. 

Kontaktai „Ekip AUP" Ryšio moduliai visada tiekiami su „Ekip AUP" pagalbiniais padėties kontaktais, kurie ištraukiamo automatinio 
jungiklio versijoje pateikia ištraukiamos dalies, judančios iš fiksuotos dalies, įterpimo / ištraukimo signalą. 

Surinkimas užtikrina, kad signalizavimas apie padėtį yra palaikomas, kai judanti dalis yra ištraukta. 

 SVARBU: esant keletui ryšio modulių, tik vienas iš jų gali būti prijungtas prie „Ekip 
AUP" kontaktų. 

Daugiau informacijos apie „Ekip AUP" modulių ir kontaktų surinkimą galima rasti tinklalapyje 
http://www.abb.com/abblibrary/ DownloadCenter/ komplektavimo lape 1SDH001000R0603. 

„Ekip RTC" kontaktai Ryšio moduliai visada tiekiami su „Ekip RTC" papildomais kontaktais, kurie perduoda į atkabiklį signalą, nu-
rodantį, kad automatinis jungiklis pasiruošęs gauti įjungimo komandą. 

Daugiau informacijos apie „Ekip RTC" kontaktų surinkimą galima rasti tinklalapyje 
http://www.abb.com/abblibrary/ DownloadCenter/ komplektavimo lape 1SDH001000R0604. 
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