Linia WI
Omówienie

Informacje
podstawowe

WIP1
Z zasilaniem pomocniczym lub
autonomicznym zasilaniem z przekładników prądowych. . . /1 A
Odpowiedni do nisko- i wysokoenergetycznych cewek wyłączników
do 1,5 J (Ws)
Zasilanie bateryjne pozwala na ustawianie parametrów za pomocą
przycisku i na ekranie LCD
Styk samokontroli
Wbudowany wskaźnik zadziałania i wyjście na zewnętrzny
wskaźnik zadziałania
Styki alarmu i wyłączenia
Wejście zdalnego wyłączenia
Wejścia cyfrowe
Komunikacja Modbus RTU
Rejestrator zwarć ze znacznikami czasowymi

	
WIC1TU — odpowiedni do diagnostyki przeprowadzanej na miejscu

WIC1
Bez konieczności konserwacji przez 25 lat
Charakterystyka bezpieczników i charakterystyki IEC
Działa z szerokim zakresem przekładników prądowych
Odpowiedni do niskoenergetycznych cewek wyłączników
do 0,1 J (Ws)
Nastawy możliwe za pomocą przełączników DIP i HEX oraz
komputera klasy PC
Wejście zdalnego wyłączania

WIB1

Omówienie

Enabling Electrical Power Systems Integration

Akcesoria

Proces przechodzenia do modelu rozproszonego generowania energii elektrycznej zmienia utrwalone już koncepcje dotyczące sposobów produkowania
energii elektrycznej, jej przesyłania i użytkowania. Przepływ energii przez
sieć staje się bardziej zdecentralizowany i dwukierunkowy. Lokalne pomiary, wykrywanie zwarć i zdalne sterowanie są teraz kluczowymi elementami
zapewniającymi stabilność sieci oraz inteligentne zarządzanie obciążeniem.
Konieczne jest nowe podejście: większy udział odnawialnych źródeł energii i
łatwiejsze wzajemne łączenie rozproszonych systemów wytwarzania mocy z
użyciem zawansowanych układów monitorowania, komunikacji i sterowania.
Firma Woodward jest uznawana za lidera w dziedzinie zaawansowanych systemów wytwarzania mocy i sterowania jej dystrybucją. Stale umacniamy naszą
pozycję, tworząc najnowocześniejsze urządzenia sterujące i zabezpieczające
zaprojektowane do pracy w złożonych systemach, tak aby spełnić wymagania
związane z inteligentnymi sieciami przesyłowymi następnej generacji.
Nasza globalna strategia łączy wszystkie aspekty wytwarzania i dystrybucji
energii, aby umożliwić integrację systemów zasilania elektrycznego.

kacji z komputerem klasy PC przez
port USB

Funkcje
	Zastosowania w systemach dystrybucji energii średniego napięcia
	Samozasilające (przekładnik prądowy)
	Łatwe ustawianie zabezpieczenia
	Rozwiązania do nisko- i wysokoenergetycznych cewek wyłączników
Odpowiednie do trudnych warunków środowiska
	Najkorzystniejszy współczynnik koszt/wydajność
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Wejście zdalnego wyłączania

	
Typ AS1, montowany natablicowo

Region
Ameryka Północna i Centralna
Ameryka Południowa
Europa
Środkowy Wschód i Afryka
Rosja
Chiny
Indie
Stowarzyszenie Narodów
Azji Południowo-Wschodniej
i Oceania

Telefon
+1 970 962 7331
+55 193708 4800
+49 2152 145 331
+971 2 6275185
+7 812 319 3007
+86 512 8818 5515
+91 124 4399 500
+49 711 789 54 510

E-mail
SalesPGD_NAandCA@woodward.com
SalesPGD_SA@woodward.com
SalesPGD_EUROPE@woodward.com
SalesPGD_MEA@woodward.com
SalesPGD_RUSSIA@woodward.com
SalesPGD_CHINA@woodward.com
SalesPGD_INDIA@woodward.com
SalesPGD_ASEAN@woodward.com

DOK-FLY-WIOP

Urządzenie zorientowane na
potrzeby klienta

Przedstawiane tutaj przekaźniki zabezpieczające z tej linii zostały opracowane w bliskiej współpracy z naszymi klientami. Ta współpraca
zaowocowała powstaniem produktów współpracujących z wszystkimi
wyłącznikami aktualnie dostępnymi na rynku. Ponieważ te przekaźniki
działają niezależnie od napięcia pomocniczego, spełniają doskonale
swoje zadanie w przypadku stacji bezobsługowych oraz w rozdzielniach,
lokalnych sieciach przesyłowych i jednostkach pierścieniowych sieci
zasilających.

Power distribution

Przekładnik prądowy

Przekaźniki
autonomiczne

Przekaźniki zabezpieczające dla Państ wa
układów zasilania elektrycznego
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I n t e g r ac j a u kł a dów
z a s il a n ia e le k t ryczn e g o

	WIC1PC3 — wymagany do komuni-
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Dwa wyjścia wskaźników zadziałania
Charakterystyki IEC
Działa z szerokim zakresem przekładników prądowych
Odpowiedni do niskoenergetycznych cewek wyłączników
do 0,1 J (Ws)
Nastawy możliwe za pomocą przełącznika DIP i HEX oraz komputera
klasy PC
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Linia WI

Linia WI

TM

Linia WI
WIP1

Przekaźniki
autonomiczne
Pełna elastyczność i łatwość użycia.
Urządzenia z linii WI to najwygodniejsze rozwiązanie
do każdego zastosowania.

WIC1

Autonomiczny przekaźnik nadprądowy do kompaktowych
rozdzielnic pierścieniowych sieci zasilających

W pełni wyposażone pakiety zabezpieczeń
odpowiednie do danego zastosowania.

WIB1

Autonomiczny przekaźnik nadprądowy do kompaktowych
rozdzielnic pierścieniowych sieci zasilających

WI-Soft

Autonomiczny przekaźnik nadprądowy do kompaktowych
rozdzielnic pierścieniowych sieci zasilających

Oprogramowanie do diagnost yki
i konfigurowania zabezpieczeń

Autonomiczny przekaźnik zabezpieczający WIP1 zapewnia rozszerzoną
funkcjonalność i jest przygotowany do zastosowania w sieciach inteligentnych.
Model WIP1 jest odpowiedni do pracy z wieloma standardowymi przekładnikami
prądowymi i cewkami wyłączającymi wyłączników.

Autonomiczny przekaźnik zabezpieczający WIC1 zapewnia niezawodną ochronę
sieci przesyłowych średniego napięcia i został specjalnie zaprojektowany do
kompaktowych rozdzielnic pierścieniowych sieci zasilających ze zintegrowanym
wyłącznikiem. Przekaźnika WIC1 można używać do zabezpieczania nawet niewielkich transformatorów.

Autonomiczny przekaźnik zabezpieczający WIB1 ma podobne właściwości co
model WIC1.
Model WIB1 jest dostosowany zgodnie z następującymi warunkami (w zależności
od wymagań regionalnych).

Zapewniamy także oprogramowanie do diagnostyki i konfigurowania nastaw
przekaźników z serii WI. Programy WI-Soft2 i WISoft1.0 pomagają w konfiguracji i
odczytywaniu parametrów, odczytywaniu rejestratora zwarć, zapisywaniu banków
nastaw na dysk komputera PC i konfiguracji offline.

WIP1 — charakterystyki i zakres nastaw

WIC1 — charak teryst yki i zakres nastaw

WIB1 — charak teryst yki i zakres nastaw

WI-Soft2

Zakres nastaw

Funkcja

I>

0,5 x –2,5 x In

tI>

0,06–300 s

DEFT

0,05-10

NINV, VINV, EINV, RI-INV, LI-INV, X^2, X^3, X^4

tmin

0,06 –2 s

minimalny czas wyłączania

I>>

1 x – 35 x In

tI>>

0,06 – 2 s

I0>

0,05*– 2 x In

tI0>

0,1–300 s

Zakres nastaw

WIP1

Wyjście
wyłączania

DEFT
DEFT

0,05 -10

NINV, VINV, EINV, RI-INV,
LI-INV

tmin

0,06 –2 s

minimalny czas wyłączania

I0>>

1– 9 x In

tI0>>

0,06 –2 s

Przekładnik
prądowy
masowy

I>

0,9 x –2,5 x Is

tI>

0,04 –300 s

DEFT

0,05 -10

NINV, VINV, EINV, RI-INV, LI-INV, HV-Fuse, FR-Fuse

Wskaźnik
zadziałania

Przekładnik
Ferantiego
Wejście zdalnego wyłączania
Wejście szybkiego wyłączania
Wejście zerujące
Wejście blokowania
Wskaźnik zadziałania
Przekaźnik samokontroli
Przekaźnik alarmu
Przekaźnik wyłączania bistabilny
Port RS-485

Schemat ogólny modelu WIP1
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WIC 1
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tI>
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Schemat ogólny modelu WIC1

I0>>

1– 7 x Is

tI0>>

0,1 s

	Oprogramowanie diagnostyczne
przekaźników WIC1 i WIB1
	Narzędzie do konfiguracji nastaw
przekaźnika w wersji WIC11
	Odczytywanie rejestratora zwarć
(wszystkie wersje)

Funkcja

WIB 1

Wyjście
wyłączające

DEFT

Wyłączenie zdalne
I> Wskaźnik
znacznika
I0> Wskaźnik
zadziałania

DEFT

PC

Schemat ogólny przekaźnika WIB1

DEFT

* musi zostać przekroczone min. 0,5 A w jednej fazie

Dwie wersje
	WIB12PE
- pełna wersja ze złączami
przekładnika prądowego
do uzwojenia testowego
(po lewej)
- ENA-certyfikacja

WISoft1.0
	Oprogramowanie do diagnostyki
i konfiguracji nastaw modelu
WIP1–3

	WIB12FE — bez pokrywy zacisków i złączy
przekładnika prądowego

www.woodward.com
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funkcjonalność i jest przygotowany do zastosowania w sieciach inteligentnych.
Model WIP1 jest odpowiedni do pracy z wieloma standardowymi przekładnikami
prądowymi i cewkami wyłączającymi wyłączników.

Autonomiczny przekaźnik zabezpieczający WIC1 zapewnia niezawodną ochronę
sieci przesyłowych średniego napięcia i został specjalnie zaprojektowany do
kompaktowych rozdzielnic pierścieniowych sieci zasilających ze zintegrowanym
wyłącznikiem. Przekaźnika WIC1 można używać do zabezpieczania nawet niewielkich transformatorów.

Autonomiczny przekaźnik zabezpieczający WIB1 ma podobne właściwości co
model WIC1.
Model WIB1 jest dostosowany zgodnie z następującymi warunkami (w zależności
od wymagań regionalnych).

Zapewniamy także oprogramowanie do diagnostyki i konfigurowania nastaw
przekaźników z serii WI. Programy WI-Soft2 i WISoft1.0 pomagają w konfiguracji i
odczytywaniu parametrów, odczytywaniu rejestratora zwarć, zapisywaniu banków
nastaw na dysk komputera PC i konfiguracji offline.

WIP1 — charakterystyki i zakres nastaw

WIC1 — charak teryst yki i zakres nastaw

WIB1 — charak teryst yki i zakres nastaw

WI-Soft2

Zakres nastaw

Funkcja

I>

0,5 x –2,5 x In

tI>

0,06–300 s

DEFT

0,05-10

NINV, VINV, EINV, RI-INV, LI-INV, X^2, X^3, X^4

tmin

0,06 –2 s

minimalny czas wyłączania

I>>

1 x – 35 x In

tI>>

0,06 – 2 s

I0>

0,05*– 2 x In

tI0>

0,1–300 s

Zakres nastaw
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Wyjście
wyłączania

DEFT
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0,05 -10

NINV, VINV, EINV, RI-INV,
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Przekładnik
prądowy
masowy
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tI>

0,04 –300 s
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0,05 -10

NINV, VINV, EINV, RI-INV, LI-INV, HV-Fuse, FR-Fuse

Wskaźnik
zadziałania

Przekładnik
Ferantiego
Wejście zdalnego wyłączania
Wejście szybkiego wyłączania
Wejście zerujące
Wejście blokowania
Wskaźnik zadziałania
Przekaźnik samokontroli
Przekaźnik alarmu
Przekaźnik wyłączania bistabilny
Port RS-485

Schemat ogólny modelu WIP1
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1– 7 x Is
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0,1 s

	Oprogramowanie diagnostyczne
przekaźników WIC1 i WIB1
	Narzędzie do konfiguracji nastaw
przekaźnika w wersji WIC11
	Odczytywanie rejestratora zwarć
(wszystkie wersje)
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wyłączające
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Schemat ogólny przekaźnika WIB1

DEFT

* musi zostać przekroczone min. 0,5 A w jednej fazie

Dwie wersje
	WIB12PE
- pełna wersja ze złączami
przekładnika prądowego
do uzwojenia testowego
(po lewej)
- ENA-certyfikacja

WISoft1.0
	Oprogramowanie do diagnostyki
i konfiguracji nastaw modelu
WIP1–3

	WIB12FE — bez pokrywy zacisków i złączy
przekładnika prądowego

www.woodward.com

Linia WI
WIP1

Przekaźniki
autonomiczne
Pełna elastyczność i łatwość użycia.
Urządzenia z linii WI to najwygodniejsze rozwiązanie
do każdego zastosowania.

WIC1

Autonomiczny przekaźnik nadprądowy do kompaktowych
rozdzielnic pierścieniowych sieci zasilających

W pełni wyposażone pakiety zabezpieczeń
odpowiednie do danego zastosowania.
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rozdzielnic pierścieniowych sieci zasilających
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Dwie wersje
	WIB12PE
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do uzwojenia testowego
(po lewej)
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WISoft1.0
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i konfiguracji nastaw modelu
WIP1–3
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www.woodward.com

Linia WI
Omówienie

Informacje
podstawowe

WIP1
Z zasilaniem pomocniczym lub
autonomicznym zasilaniem z przekładników prądowych. . . /1 A
Odpowiedni do nisko- i wysokoenergetycznych cewek wyłączników
do 1,5 J (Ws)
Zasilanie bateryjne pozwala na ustawianie parametrów za pomocą
przycisku i na ekranie LCD
Styk samokontroli
Wbudowany wskaźnik zadziałania i wyjście na zewnętrzny
wskaźnik zadziałania
Styki alarmu i wyłączenia
Wejście zdalnego wyłączenia
Wejścia cyfrowe
Komunikacja Modbus RTU
Rejestrator zwarć ze znacznikami czasowymi

	
WIC1TU — odpowiedni do diagnostyki przeprowadzanej na miejscu

WIC1
Bez konieczności konserwacji przez 25 lat
Charakterystyka bezpieczników i charakterystyki IEC
Działa z szerokim zakresem przekładników prądowych
Odpowiedni do niskoenergetycznych cewek wyłączników
do 0,1 J (Ws)
Nastawy możliwe za pomocą przełączników DIP i HEX oraz
komputera klasy PC
Wejście zdalnego wyłączania

WIB1

Omówienie

Enabling Electrical Power Systems Integration

Akcesoria

Proces przechodzenia do modelu rozproszonego generowania energii elektrycznej zmienia utrwalone już koncepcje dotyczące sposobów produkowania
energii elektrycznej, jej przesyłania i użytkowania. Przepływ energii przez
sieć staje się bardziej zdecentralizowany i dwukierunkowy. Lokalne pomiary, wykrywanie zwarć i zdalne sterowanie są teraz kluczowymi elementami
zapewniającymi stabilność sieci oraz inteligentne zarządzanie obciążeniem.
Konieczne jest nowe podejście: większy udział odnawialnych źródeł energii i
łatwiejsze wzajemne łączenie rozproszonych systemów wytwarzania mocy z
użyciem zawansowanych układów monitorowania, komunikacji i sterowania.
Firma Woodward jest uznawana za lidera w dziedzinie zaawansowanych systemów wytwarzania mocy i sterowania jej dystrybucją. Stale umacniamy naszą
pozycję, tworząc najnowocześniejsze urządzenia sterujące i zabezpieczające
zaprojektowane do pracy w złożonych systemach, tak aby spełnić wymagania
związane z inteligentnymi sieciami przesyłowymi następnej generacji.
Nasza globalna strategia łączy wszystkie aspekty wytwarzania i dystrybucji
energii, aby umożliwić integrację systemów zasilania elektrycznego.

kacji z komputerem klasy PC przez
port USB

Funkcje
	Zastosowania w systemach dystrybucji energii średniego napięcia
	Samozasilające (przekładnik prądowy)
	Łatwe ustawianie zabezpieczenia
	Rozwiązania do nisko- i wysokoenergetycznych cewek wyłączników
Odpowiednie do trudnych warunków środowiska
	Najkorzystniejszy współczynnik koszt/wydajność

Always innovating for a Better Future
KONTAKT

Wejście zdalnego wyłączania

	
Typ AS1, montowany natablicowo

Region
Ameryka Północna i Centralna
Ameryka Południowa
Europa
Środkowy Wschód i Afryka
Rosja
Chiny
Indie
Stowarzyszenie Narodów
Azji Południowo-Wschodniej
i Oceania

Telefon
+1 970 962 7331
+55 193708 4800
+49 2152 145 331
+971 2 6275185
+7 812 319 3007
+86 512 8818 5515
+91 124 4399 500
+49 711 789 54 510

E-mail
SalesPGD_NAandCA@woodward.com
SalesPGD_SA@woodward.com
SalesPGD_EUROPE@woodward.com
SalesPGD_MEA@woodward.com
SalesPGD_RUSSIA@woodward.com
SalesPGD_CHINA@woodward.com
SalesPGD_INDIA@woodward.com
SalesPGD_ASEAN@woodward.com

DOK-FLY-WIOP

Urządzenie zorientowane na
potrzeby klienta

Przedstawiane tutaj przekaźniki zabezpieczające z tej linii zostały opracowane w bliskiej współpracy z naszymi klientami. Ta współpraca
zaowocowała powstaniem produktów współpracujących z wszystkimi
wyłącznikami aktualnie dostępnymi na rynku. Ponieważ te przekaźniki
działają niezależnie od napięcia pomocniczego, spełniają doskonale
swoje zadanie w przypadku stacji bezobsługowych oraz w rozdzielniach,
lokalnych sieciach przesyłowych i jednostkach pierścieniowych sieci
zasilających.

Power distribution

Przekładnik prądowy

Przekaźniki
autonomiczne

Przekaźniki zabezpieczające dla Państ wa
układów zasilania elektrycznego

Linia WI

I n t e g r ac j a u kł a dów
z a s il a n ia e le k t ryczn e g o

	WIC1PC3 — wymagany do komuni-

Bez konieczności konserwacji przez 25 lat
Dwa wyjścia wskaźników zadziałania
Charakterystyki IEC
Działa z szerokim zakresem przekładników prądowych
Odpowiedni do niskoenergetycznych cewek wyłączników
do 0,1 J (Ws)
Nastawy możliwe za pomocą przełącznika DIP i HEX oraz komputera
klasy PC

Linia WI

Linia WI

TM

Linia WI
Omówienie

Informacje
podstawowe
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pozycję, tworząc najnowocześniejsze urządzenia sterujące i zabezpieczające
zaprojektowane do pracy w złożonych systemach, tak aby spełnić wymagania
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