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W pełni zintegrowane urz�dzenie peryferyjne 
do aplikacji stacji cyfrowej z szyn� procesow� 
Urz�dzenie MU320 posiada redundantne (PRP) ł�cza komunikacyjne zgodne z IEC 61850- 
9-2LE SV (spróbkowane warto�ci analogowe) uzyskiwane z konwencjonalnych 
przekładników  pr�dowych i napi�ciowych, oraz zgodnie z IEC 61850-8-1 GOOSE ze 
wsparciem PTP (IEEE 1588).

Najnowsze rozwi�zania techniczne przyniosły wiele korzy�ci w zakresie sieci przesyłowych i 
dystrybucyjnych. Rozwi�zania cyfrowe na stacjach s� dzi� szeroko rozpowszechnione, jako 
sposób na zapewnienie oszcz�dnego systemu zaspokajaj�cego rosn�ce zapotrzebowania 
na wy�sze standardy automatyzacji zasilania. Urz�dzenie peryferyjne MU320 przeznaczone 
do stacji cyfrowej idzie o krok dalej, ułatwiaj�c podł�czenie konwencjonalnych 
przekładników pr�dowych i napi�ciowych do nowoczesnych rozwi�za� automatyki stacji 
zgodnych z norm� IEC 61850-9-2LE.

Bezpieczniejsze miejsce pracy
Przekazywanie pomiarów cyfrowych dzi�ki u�yciu przewodu �wiatłowodowego eliminuje 
ryzyko bł�dnego podł�czenia obwodów pr�dowych i napi�ciowych sprawia, �e stacja staje 
si�  bezpieczniejszym miejscem pracy. Eliminowane s� zagro�enia i redukowane jest 
ryzyko wypadku przy pracy personelu.

Ograniczenie kosztów
Urz�dzenie MU320 pozwala ograniczy� okablowanie miedziane w stacji, znacznie 
zmniejszaj�c potrzeb� konstruowania wykopów, kanałów, dławików i korytek kablowych. 
Mniejsza liczba kabli oznacza równie� zmniejszenie stopnia komplikacji układu, poniewa� 
rozległe układy elektryczne s� zast�pione standaryzowanymi rozwi�zaniami 
programistycznymi. Przyszłe potrzeby klienta w zakresie modyfikacji funkcji układu 
realizowane b�d� przez zmiany konfiguracji oprogramowania, bez konieczno�ci zmiany 
fizycznych poł�cze�.

Wydajna konserwacja i redukcja kosztów utrzymania
Pełna zgodno�� z norm� IEC 61850 powoduje, �e wszystkie poł�czenia sieciowe s� 
nieustaj�co monitorowane. Jakiekolwiek awarie b�d� sygnalizowane operatorom w czasie 
rzeczywistym, tak, �e dost�pno�� i wydajno�� nie b�d� zagro�one, a konserwacja mo�e 
by� oparta na stanie instalacji, nie musi by� okresowa.
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Podstawowe zalety
� Profile wspomagaj�ce zabezpieczenia 

�(80s/c) i pomiary (256 s/c)

� Mo�liwo�� monitorowania do 2 bajtów na
     jednostke w 16 analogwyh wej�ciach

�� Redundacja sieciowa IEC 62439-3 PRP

� Do 32 wej��  lub 12 wyj�� binarnych

� Prokół GOOSE 

� Do 32 wej�� binarnych GOOSE 

� Bezzwłoczne wyj�cie wył�cznika

� Tryb podtrzymuj�cy IEC 61869 

� Moduły/zachowania zgodne z IEC 61850 
wł�cznie z modułem testu 

� Protokół raportowania bł�dów MMS

� Temperatura pracy: od -40°C do +85°C 

� Synchronizacja IRIG-B lub IEEE 1588 PTPv2

� IEC 61850-9-2LE zgodno�� potwierdzona 
przez mi�dzynarodowe laboratorium 

     TÜV SÜD 



Zwi�kszona niezawodno�� 
Systemy zasilania s� krytycznymi systemami, które musz�
standardowo posiada� redundantne poł�czenia. Urz�dzenie 
MU320 zapewnia du�� niezawodno�� dzi�ki elastycznemu 
redundantnemu  rozwi�zaniu. Poł�czenie sieciowe Ethernet 
wspiera  protokół redundancji równoległej standardu IEC (PRP), 
gdzie redundantne poł�czenie w topologii gwiazdy pozwala na 
niemal�e zerowy czas przywrócenia funkcjonalno�ci poł�cze�. 
Zastosowanie płytkiej obudowy pozwala na łatwy monta� w 
szafce zabezpieczenia głównego, rezerwowego lub obu, gdzie 
ka�dy z dwóch MU320, mo�e by� podł�czony do ró�nych rdzeni 
przekładnika pr�dowego i napi�ciowego.

Urz�dzenie MU320 jest pierwszym produktem w swojej klasie 
spełniaj�cym w architekturze komunikacyjnej stacji redundancj� 
PRP i IEEE 1588 PTP jednocze�nie. Dzi�ki temu rozwi�zaniu 
uzyskujemy wi�ksz� niezawodno�� zarówno w komunikacji i w 
synchronizacji.

Zgodno�� komunikatów SV z norm�
IEC 61850-9-2LE 
Urz�dzenie MU320 zostało przetestowane i zatwierdzone przez 
mi�dzynarodow� organizacj� testów i certyfikacji TÜV SÜD w 
oparciu o wytyczne  z normy IEC 61850-9-2LE.

Example application of IEC 61850 architecture
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Elastyczno��
Poprzez zintegrowanie wej�� dwustanowych i analogowych, oraz 
wyj�� przeka�nikowych w jednej obudowie, urz�dzenie MU320 
oferuje ekonomiczne rozwi�zanie dla najbardziej zró�nicowanych 
konfiguracji. Ka�de urz�dzenie mo�e monitorowa� do dwóch 
szyn i dwóch lini, wraz  z obsług� 32 wej�� i 12 wyj�� binarnych. 
Opcjonalnie, szybkie mocne zestyki mog� zosta� u�yte do 
sterowania cewkami wył�cznika komunikatami GOOSE, w czasie 
krótszym ni� jedna milisekunda, oraz dodatkowo posiadaj�
zdolno�� do przerwania obwodu tych cewek. Szybki i niezawodny 
interfejs GOOSE zaimplementowany w urz�dzeniu pozwala 
sterowa� rozdzielnic� cyfrowo. Dzi�ki temu rozwi�zaniu osi�ga 
si� czas sterowania do 10 razy szybszy, ni� przy 
konwencjonalnym rozwi�zaniu.

Rozwi�zania przyszło�ciowe i współpraca
Urz�dzenie MU320 jest zgodne z wytycznymi Light Edition, które 
gwarantuj� kompatybilno�� z urz�dzeniami innych firm. Ponadto 
pomiary z ka�dego przekładnika mog� by� transmitowane w 
profilu dla zabezpiecze� i dla urz�dze� klasy pomiarowej. 
Montuj�c ju� dzi� MU320, a pozostawiaj�c konwencjonaln�
aparatur� pierwotn� na stacji, w przyszło�ci b�dzie mo�liwo�� 
monta�u przekładników niekonwencjonalnych dost�pnych w 
ofercie GE (np. przekładników optycznych) lub/i inteligentnych 
ł�czników posiadaj�cych ł�cza IEC 61850.


