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Použití:

Popis:

Skříň PS2-D:

Z hlediska zatížení lze rozdělit transformátory vn do dvou skupin. Jsou to jednak distribuční transformátory, 
kdy provozní zatížení krátkodobě nekolísá a z hlediska ochrany při přetížení není nutno respektovat jejich 
časové konstatnty. Další transformátory, kterých je v provozu méně jsou krátkodobě zatěžovány a 
odlehčovány. Jde například o případy napájení obloukových nebo indukčních pecí v elektrické trakci a 
podobně. Z hlediska chránění takových transformátorů jsou důležité časové konstanty oteplování vinutí a 
chladícího oleje. Doba trvání zatěžovacích intervalů může být kratší nebo blízká výše zmíněným časovým 
konstantám. V takovém případě není vhodná proudová ochrana s konstantním zpožděním. Aby zamezila 
přetížení, musí být nastavena příliš citlivě. Pak ovšem při některých provozních stavech často dochází ke 
zbytečnému omezení výkonu stroje, což způsobuje nízkou efektivitu, resp. finanční ztrátu.

Ochrana TI 2 integruje vliv krátkodobých přetížení a modeluje přetížení vinutí jako časový integrál 
zatěžovacího výkonu. Dále respektuje teplotu chladícího oleje v tom smyslu, že k vypnutí při přetížení dojde 
dřív pokud je přehřátý olej. Dále signalizuje překročení kritické teploty oleje a zatížení vinutí pokud dosahuje 
hodnoty blízké vypnutí.

Ochrana TI 2 se skládá z těchto přístrojů:

PS 2-D: skříň pro přenos signálu mezi ostatními přístroji

REM 2: panel proudových ochran

SIG 2: panel signalizace

Pt100: měření teploty oleje

Skříň PS 2-D obsahuje více výstupních kontaktů pro využití k další signalizaci. 

"
"
"
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Ochrana ke své činnosti vyžaduje pomocné napájení. Je dodávána ve dvou provedeních, buď  pro rozsah  
pomocného napájení 18-60 Vss,st nebo pro 40-265 Vss,st. Přítomnost pomocného napájení je signalizována  
zelenou  LED  diodou  READY na předním panelu ochrany.

Systém je znázorněn na Obr. 1. Pracuje tak, že ochrana REM 2 počítá, z měřených hodnot proudu, model 
oteplení vinutí s jeho časovou konstantou. Teplota oleje (dlouhodobý jev s delší časovou konstantou) je 
měřena teploměrem Pt100. Ochrana umožňuje dvojí sadu seřízení. Při nižší a vyšší teplotě chladicího 
média.

Skříň PS 2-D obsahuje převodník teploty. Jeho výstup je připojen na měřicí relé UCR1 a ukazovací přístroj 
na panelu SIG 2.

Při dosažení kritické teploty oleje, vysílá signál ochraně REM 2, aby respektovala zvýšení teploty chladicího 
média (a to snížením hranice přetížení). Seřiditelnost: 35 až 75 °C.

Z ochrany REM 2 je přenášen signál alarm na panel obsluhy o tom, že teplota vinutí transformátoru se blíží k 
hodnotě vypnutí (lze seřídit v rozsahu: 50 až 100%).

Přenáší signalizaci o působení ochrany na panel obsluhy SIG2.

Při výpadku pomocného napětí seřizuje ochranu na přísnější režim.
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Funkce ochrany TI 2:

Technické údaje:

Z hlediska přetížení je nutno u transformátoru sledovat dvě veličiny a to teplotu vinutí t jako prvořadou a 
teplotu oleje t  jako vedlejší, pomocí které je možno korigovat algoritmus ochrany, t.j. při kritické teplotě oleje 
uspíšit vypnutí. Teplotu vinutí nelze přímo měřit. Tu modeluje ochrana REM 2. Při dosažení dovolené teploty 
vinutí  ochrana vypíná. Signál alarm upozorňuje obsluhu na přetížení blízké vypnutí. Ta potom může snížit 
výkon a zamezit vypnutí.

Na Obr. 1 jsou zřejmé funkce celého systému, včetně ochrany při přetížení.

Funkce č.1:
Měření teploty z Pt100 je vedeno k PS 2-D a komparátor  vysílá signál o dosažení kritické teploty oleje.

Funkce č.2:
Přenos signálů alarmu a vypnutí z ochrany při přetížení trafa na panel SIG 2.

Funkce č.3:
V případě, že dojde ke ztrátě napájení, ochrana předpokládá přehřátí oleje.

Tato koncepce sloučení výše zmíněných funkcí  do jedné  skříně umožňuje  umístění skříně v dozorně 
transformátoru s možností přímé komunikace s obsluhou. Ochrana může být umístěna v nadřazené dozorně 
poblíž vypínače. 

Pomocné napětí 110 V nebo 220 V, ss nebo st
Jmenovitá frekvence 50 nebo 60 Hz
Jmenovitý proud 1 A nebo 5 A
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