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Перелік скорочень, що використовуються в тексті: 
 

АПВ - автоматичне повторне ввімкнення; 

АСКК - автоматична система контролю і керування; 

АЧР - автоматичне частотне розвантаження; 

БЖ - блок живлення; 

ВТК - відділ технічного контролю; 

ДВ - дискретний вхід; 

ЗЗ - захист від замикань на землю; 

ЗЗП - захист по струму зворотної послідовності; 

КЗ - коротке замикання; 

МСЗ - максимальний струмовий захист; 

ПК - персональний комп'ютер; 

ПМ - програма і методика випробувань; 

ПРВВ - пристрій резервування відмови вимикача; 

ПС - понижувальна підстанція; 

УВ - управління вимикачем; 

ЧАПВ - частотне автоматичне повторне ввімкнення. 
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1 ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.1 Призначення 

1.1.1 Пристрій мікропроцесорний захисту, автоматики, контролю і управ-

ління приєднань 35-6 кВ МРЗЛ-05Л АИАР.466452.001 (АИАР.466452.001-01) ви-

користовується на приєднаннях напругою 150-6 кВ в якості основного чи резерв-

ного захисту та автоматики і призначений для виконання: 

─ триступеневого максимального струмового захисту; 

─ захисту від замикань на землю по струму 3Io; 

─ автоматичного повторного ввімкнення приєднання після його вимкнення від 

пристроїв захисту (АПВ одноразової дії); 
─ автоматичного частотного розвантаження (АЧР) з ЧАПВ (через ДВ); 

─ резервування при відмові вимикача (ПРВВ); 

─ захисту по струму зворотної послідовності.  
Номінальний струм датчиків струму пристрою (Iн) - 5 А. 

1.2 Загальні технічні характеристики 

1.2.1 Електроживлення: 

─ напруга постійного струму 220 (+80, мінус 66) В; 

─ напруга змінного струму 220 (+25, мінус 160) В частотою 50 Гц; 

─ від струмів фаз А і С з величиною струму більше 4 А сумарно (за відсутності 
оперструму). 

За окремим замовленням виготовляються вироби на напругу живлення 110 

(+55, мінус 35) В постійного струму і 110 (+10, мінус 55) В змінного струму. При 

цьому до позначення пристрою додається ".0", наприклад,  

АИАР.466452.001-01.0. 

У постійному струмі допускається наявність періодичної складової амплі-
тудою до 12% від номінального значення напруги живлення і частотою від 100 до 

600 Гц. 

1.2.2 Максимальна споживана потужність по колу електроживлення: 

─ в черговому режимі - не більше 3 Вт; 

─ в режимі видачі команд - не більше 5 Вт. 

1.2.3 Максимальна споживана потужність при живленні пристрою від стру-

мів КЗ фаз А і С: 

─ в черговому режимі - не більше 5 ВА; 

─ в режимі видачі команд - не більше 8 ВА.     

1.2.4  Функціональність пристрою не порушується при короткочасних, до 

500 мс, провалах напруги живлення до нуля. 

1.2.5 При знятті, зниженні і подачі напруги живлення, а також при перервах 
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живлення будь-якої тривалості з подальшим відновленням в пристрої немає поми-

лкового спрацьовування. Пристрій витримує подачу напруги оперативного пос-

тійного струму зворотної полярності. 

1.2.6 Час встановлення робочого режиму не більше 0,35 с після ввімкнення 

електроживлення. 

1.2.7  Пристрій витримує без пошкоджень тривалий режим роботи: 

─ при струмі до 3 Iн в вимірювальних колах струму; 

─ при струмі до 1,5 Iн в колах живлення від струмів КЗ. 

1.2.8  Потужність споживання по колах змінного струму при номінальному 

струмі: 
─ не більше 0,07 ВА на фазу (при непідключених колах живлення від струмів 

КЗ); 

─ не більше 10 ВА на фазу (при живленні пристрою від трансформаторів стру-

му). 

1.2.9  Струм односекундної термічної стійкості датчиків струму - не менше 
100 Iн, а кіл живлення від струмів КЗ - не менше 50 Iн. 

1.2.10 Мінімальний час спрацьовування захистів по струму і напрузі - не бі-
льше 0,04 с. 

1.2.11 Час повторної готовності захистів по струму і напрузі після зниження 

вимірюваної величини нижче величини повернення - не більше 0,04 с. 

1.2.12 Похибка відліку часу органом витримки часу - не більше 0,01 с при 

витримках до 5 с і не більше 0,05 с при витримках від 5 до 25 с. 

1.2.13 Коефіцієнт повернення пускових органів захисту - не менше 0,9, як-

що це не обумовлено окремо. 

1.2.14 МРЗС працездатні в умовах експлуатації, які відповідають кліматич-

ним чинникам за ГОСТ 15543.1 і ГОСТ 15150 для виду кліматичного виконання 

УХЛ4: 

─ при нижньому значенні робочої температури - мінус 30 ºС;  

─ при верхньому значенні робочої температури - 60 °С; 

─ при впливі вологості до 80% при температурі 25 ºС; 

─ після впливу температури мінус 40 ºС. 

1.2.15 В умовах експлуатації в частині механічних факторів зовнішнього се-
редовища МРЗС відповідає групі М13 по ГОСТ 17516.1 і допускає вібраційні на-

вантаження з частотою від 0,5 до 100 Гц і максимальним прискоренням 0,12 g. 

1.2.16 Корпус пристрою забезпечує наступні ступені захисту відповідно до 

ГОСТ 14254: 

─ ІР51 – по лицьовій панелі; 
─ ІР3Х – інше.  



Настанова з експлуатації МРЗС-05Л          

 

7 

1.2.17   Електрична ізоляція 

1.2.17.1 Опір ізоляції 

1.2.17.1.1 Опір ізоляції між кожним незалежним колом (гальванічно не 
з'єднаним з іншими колами) і корпусом, з'єднаним з усіма іншими незалежними 

колами, - не менше 100 МОм при напрузі постійного струму 500 В. 

Увага! Під час вимірювання опору ізоляції необхідно керуватися вказів-

ками п. 4.4 цієї настанови. 

1.2.17.1.2 До незалежних кіл пристрою відносяться: 

─ вхідні кола від вимірювальних вузлів струму; 

─ вхідні кола від вимірювальних вузлів напруги; 

─ вхідні  кола живлення від мережі оперативного струму; 

─ вхідні  кола контактів реле інших пристроїв; 

─ вихідні  кола контактів вихідних реле пристрою; 

─  кола цифрових зв'язків із зовнішніми пристроями з номінальною напругою 

не більше 60 В, гальванічно не з'єднані з вхідними, вихідними і внутрішніми  

колами; 

─ внутрішні вимірювальні і логічні  кола пристрою з номінальною напругою не 
більше 60 В, гальванічно не з'єднані з вхідними, вихідними колами і колами 

цифрових зв'язків. 

1.2.17.2 Електрична міцність 

1.2.17.2.1 Електрична ізоляція кожного з вхідних та вихідних незалежних 

кіл пристрою по відношенню до всіх інших незалежних кіл і корпусу витримує 
без пошкоджень випробувальну напругу з діючим значенням 2,0 кВ частоти 50 

Гц протягом 1 хв. 

1.2.17.2.2 Електрична ізоляція внутрішніх вимірювальних і логічних кіл, 

а також кіл цифрових зв'язків із зовнішніми пристроями з номінальною напру-

гою не більше 60 В (гальванічно не з'єднаних з іншими незалежними колами) 

щодо корпусу і інших незалежних кіл витримує без пошкоджень випробувальну 

напругу діючим значенням 0,5 кВ частоти 50 Гц протягом 1 хв.. 

1.2.17.3 Випробування імпульсивною напругою  

1.2.17.3.1  Електрична ізоляція кіл МРЗС, включених в різні фази струму і 
напруги між собою і відносно корпусу, витримує без пошкоджень три позитивні 
і три негативні імпульси випробувальної напруги з параметрами: 

─ амплітуда - 5,0 кВ з допустимим відхиленням 10%; 

─ тривалість переднього фронту - 1,2 мкс ± 30%; 

─ тривалість напівспаду заднього фронту - 50 мкс ± 20%; 

─ тривалість інтервалу між імпульсами - не менше 5 с. 

1.2.17.3.2  Електрична ізоляція внутрішніх вимірювальних і логічних кіл, 

кіл цифрових зв'язків із зовнішніми пристроями з номінальною напругою не бі-
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льше 60 В (гальванічно не з'єднаних з вхідними, вихідними і внутрішніми кола-
ми) щодо корпусу, з'єднаного з іншими незалежними колами, витримує без пош-

коджень три позитивні і три негативні імпульси випробувальної напруги з пара-

метрами: 

─ амплітуда - 1,0 кВ з допустимим відхиленням 10%; 

─ тривалість переднього фронту - 1,2 мкс ± 30%; 

─ тривалість напівспаду заднього фронту - 50 мкс ± 20%; 

─ тривалість інтервалу між імпульсами - не менше 5 с. 

1.2.18  Електромагнітна сумісність (несприйнятливість до завад) 

1.2.18.1 Критерій якості функціонування пристрою. 

1.2.18.1.1  Як критерій функціонування обрані критерії функціонування А 

чи В. 

1.2.18.1.2  Визначення критерію функціонування А: пристрій має продов-

жувати роботу за призначенням під час і після випробування. 

1.2.18.1.3  Визначення критерію функціонування В: пристрій має продов-

жувати роботу за призначенням після випробування. 

1.2.18.1.4  Пристрій вважається таким, що пройшов випробування, якщо 

при або в результаті випробування виконані всі наступні вимоги: 

─ не відбулося жодних апаратних пошкоджень; 

─ немає викликаного випробуванням виходу за діапазон допустимих похибок; 

─ немає втрат або пошкодження пам'яті і даних, включаючи активні або збере-

жені уставки; 

─ не відбуваються системні перезапуски, не потрібен ручний перезапуск; 

─ немає постійної втрати встановлених комунікаційних зв'язків; 

─ встановлені комунікаційні зв'язки після переривання повинні автоматично ві-
дновитися за прийнятний період часу; 

─ комунікаційні помилки, якщо вони виникають, не загрожують функціям при-

строю; 

─ не повинно бути ніяких змін стану електричних, комунікаційних сигнальних 

виходів; 

─ не повинно бути постійних помилкових змін стану візуальних виходів при-

строю. Короткочасні помилкові зміни допускаються; 

─ не повинно бути помилок для комунікаційних сигналів за межами нормаль-

них допусків. 

1.2.18.2 Пристрій неправильно не спрацьовує при впливі високочастотних 

завад, що мають параметри відповідно до вимог IEC 60255-26 : 2013. 

─ форма коливань частоти 1 МГц з допустимим відхиленням ± 10%; 

─ тривалість дії імпульсів 2 с з допустимим відхиленням ± 10%; 

─ амплітудне значення імпульсів при поздовжній схеми підключення ДСТУ 

IEC 61000-4-17: 2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-17. Методики 
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випробування і вимірювання. Випробування на несприйнятливість до пульса-

цій на вхідному порту електроживлення постійним струмом (IEC 61000-4-17: 

2002, IDT джерела сигналів до випробуваного пристрою - 2,5 кВ, при попере-

чній схемі підключення - 1 кВ з допустимим відхиленням ± 10%. 

Випробувальна напруга прикладається між кожним незалежним колом і 
корпусом, з'єднаним з усіма іншими незалежними колами. 

При поперечній схемі підключення випробовуються тільки вхідні кола 
трансформаторів струму і напруги. 

1.2.18.3 Пристрій стійкий до електростатичних розрядів відповідно до ви-

мог ДСТУ IEC 61000-6-5: 2008 (електромагнітна сумісність Частина 6-5. Несприй-

нятливість обладнання електричних станцій і підстанцій до завад (IEC / TS 61000-6-

5: 2001)), ДСТУ IEC 61000-4-2: 2008 (електромагнітна сумісність Частина 4-2. 

Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до 

електростатичних розрядів (IEC 61000-4-2: 2001, IDT) з випробувальною напругою 

імпульсу розрядного струму (ступінь жорсткості 3): 

─ При повітряному розряді - ± 8 кВ; 

─ При контактному розряді - ± 6 кВ. 

Розряди повинні здійснюватися на поверхню пристрою і на ті його точки, 

які доступні для обслуговуючого персоналу. 

Результати випробування повинні оцінюватися за критерієм В якості фун-

кціонування. 

1.2.18.4 Пристрій стійкий до дії радіочастотних електромагнітних полів ви-

промінення відповідно до вимог ДСТУ IEC 61850-3: 2013 (Комунікаційні мережі і 
системи на підстанціях. Частина 3. Загальні технічні вимоги (IEC 61850-3: 2002, 

IDT)), ДСТУ IEC 61000-6-5: 2008 (електромагнітна сумісність Частина 6-5. Не-

сприйнятливість обладнання електричних станцій і підстанцій до завад (IEC / TS 

61000-6-5: 2001)), ДСТУ IEC 61000-4-3: 2007 (електромагнітна сумісність Частина 
4-3. Методики випробування та вимірювання. випробування на несприйнятливість 

до радіочастотних полів випромінювання (IEC 61000-4-3: 2006, IDT). 

Випробувальні рівні напруженості електромагнітного поля випромінюван-

ня і діапазони частот для випробування на дію радіочастотних електромагнітних 

полів випромінення (ступінь жорсткості 3) повинні бути: 

─ Від 80 до 1000 МГц - 10 В / м; 

─ Від 1.4 до 2.0 ГГц - 3 В / м; 

─ Від 2.0 до 2.7 ГГц - 1 В / м. 

Результати випробування повинні оцінюватися за критерієм А якості фун-

кціонування. 

1.2.18.5 Пристрій повинен бути стійким до дії швидких перехідних процесів / 

пакетів імпульсів відповідно до вимог ДСТУ IEC 61850-3 : 2013 (Комунікаційні 
мережі і системи на підстанціях. Частина 3. Загальні технічні вимоги (IEC 61850-3: 

2002, IDT), ДСТУ IEC 61000-6-5: 2008 (електромагнітна сумісність Частина 6-5. 

Несприйнятливість обладнання електричних станцій і підстанцій до завад (IEC / TS 
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61000-6-5: 2001)), ДСТУ IEC 61000-4-4: 2008 ( Електромагнітна сумісність Частина 
4-4. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість 

до швидких перехідних процесів / пакетів імпульсів (IEC 61000-4-4: 2004, IDT). 

Випробувальні рівні для випробування на несприйнятливість до швидких 

перехідних процесів / пакетів імпульсів (ступінь жорсткості 4) повинні бути: 

─ 4 кВ - для вхідних кіл живлення 220 В; 

─ 2 кВ - для всіх інших кіл. 

1.2.18.6 Пристрій стійкий до сплесків струму і напруги відповідно до вимог 
ДСТУ IEC 61850-3 : 2013 (Комунікаційні мережі і системи на підстанціях. Частина 
3. Загальні технічні вимоги (IEC 61850-3: 2002, IDT) ДСТУ IEC 61000-6 -5: 2008 

(електромагнітна сумісність Частина 6-50. Несприйнятливість обладнання електри-

чних станцій і підстанцій до завад (IEC / TS 61000-6-5: 2001)), ДСТУ IEC 61000-4-

5: 2008 (електромагнітна сумісність Частина 4-5. методики випробування та вимі-
рювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги та струму (IEC 

61000-4-5: 2005, IDT)). 

Випробувальні рівні для випробування на несприйнятливість до сплесків 

струму і напруги (ступінь жорсткості 4) повинні бути: 

─ випробувальна напруга холостого ходу - 4 кВ; 

─ тривалість переднього фронту - 1,2 мкс, тривалість полуспада заднього фронту 

- 50 мкс; 

─ тривалість переднього фронту - 10 мкс, тривалість полуспада заднього фронту 

- 700 мкс. 

Результати випробування повинні оцінюватися за рівнем якості А якості 
функціонування. 

1.2.18.7 Пристрій стійкий до дії кондуктивних завад, індукованих радіочасто-

тними полями, відповідно до вимог ДСТУ IEC 61850-3 : 2013 (Комунікаційні ме-

режі і системи на підстанціях. Частина 3. Загальні технічні вимоги (IEC 61850-3: 

2002, IDT) ДСТУ IEC 61000-6-5: 2008 (електромагнітна сумісність Частина 6-5. 

Несприйнятливість обладнання електричних станцій і підстанцій до завад (IEC / TS 

61000-6-5: 2001)), ДСТУ IEC 61000-4-6: 2007 ( електромагнітна сумісність Частина 
4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробовування на несприйнятли-

вість до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями (IEC 61000-4-6: 

2006, IDT)). 

Випробувальні рівні для випробування на несприйнятливість до кондукти-

вних завад, індукованих радіочастотними полями (ступінь жорсткості 3) повинні 
бути: 

─ Діапазон частот від 150 кГц до 80 МГц; 

─ Рівень напруги (ЕРС) Uo - 140 дБ (мкВ), 10 В. 

Результати випробування повинні оцінюватися за рівнем якості А якості 
функціонування. 

1.2.18.8 Пристрій стійкий до дії магнітних полів частоти мережі відповідно 
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до вимог ДСТУ IEC 61850-3 : 2013 (Комунікаційні мережі і системи на підстанціях. 

Частина 3. Загальні технічні вимоги (IEC 61850-3: 2002, IDT), ДСТУ IEC 61000 - 6-

5: 2008 (електромагнітна сумісність частина 6-5. Несприйнятливість обладнання 

електричних станцій і підстанцій до завад (IEC / TS 61000-6-5: 2001)), ДСТУ EN 

61000-4-8 : 2012 (електромагнітна сумісність частина 4 -8. Методики випробування 

та вимірювання. випробування на несприйнятливість до магнітного поля промис-

лової частоти). Випробувальний вплив до магнітного поля напруженістю 30 А/м 

(ступінь жорсткості 4). 

Пристрій повинен піддаватися випробуванням у тих конструкціях (екрани, 

корпуси), в яких буде експлуатуватися. 

1.2.18.9 Пристрій стійкий до дії імпульсних магнітних полів, що виника-

ють в результаті грозових розрядів або коротких замикань в первинній мережі, 
відповідно до вимог ДСТУ IEC 61000-4-9: 2008 (електромагнітна сумісність Час-
тина 4-9. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйня-

тливість до імпульсних магнітних полів (IEC 61000-4-9: 2001, IDT)). 

Параметри випробувального впливу (ступінь жорсткості 4) - магнітне поле 
з напруженістю 300 А/м. 

1.2.18.10 Пристрій стійкий до дії затухаючого коливального магнітного 

поля відповідно до вимог ДСТУ IEC 61850-3 : 2013 (Комунікаційні мережі і сис-

теми на підстанціях. Частина 3. Загальні технічні вимоги (IEC 61850-3: 2002, 

IDT), ДСТУ IEC 61000 - 4-10: 2008 (електромагнітна сумісність Частина 4-10. 

Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість 

до загасаючого коливального магнітного поля (IEC 61000-4-10: 2001, IDT)). 

Параметри випробувальної дії (ступінь жорсткості 4) - магнітне поле з на-

пруженістю 300 А/м. 

Випробувальні рівні для випробування на несприйнятливість до загасаю-

чого коливального магнітного поля (ступінь жорсткості 4) повинні бути: 

─ Рівень напруженості - 30 А/м; 

─  Частота коливань 0.1 МГц, частота повторень - 40 перехідних процесів в се-

кунду; 

─  Частота коливань 1 МГц, частота повторень - 400 перехідних процесів в секу-

нду; 

─ Швидкість загасання - 50% від пікового значення після 3 - 6 циклів; 

─ Тривалість випробувань - 2 с. 

Результати випробування повинні оцінюватися за рівнем якості А якості 
функціонування. 

1.2.18.11   Пристрій стійкий до дії провалів напруги живлення, коротко-

часних переривань і змін напруги відповідно до вимог ДСТУ IEC 61850-3 : 2013 

(Комунікаційні мережі і системи на підстанціях. Частина 3. Загальні технічні ви-

моги (IEC 61850-3: 2002, IDT), ДСТУ IEC 61000-6-5: 2008 (електромагнітна су-

місність Частина 6-5. Несприйнятливість обладнання електричних станцій і підс-

танцій до завад (IEC / TS 61000-6-5: 2001)), ДСТУ IEC 61000-4-11: 2007 (елект-
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ромагнітна сумісність Частина 4-11. Методики випробування та вимірювання. 

Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, короткочасних пере-

ривань і змін напруги (IEC 61000-4-11: 2004, IDT). 

Параметри випробувального впливу: 

─ Значення зміни напруги не менше 0.5 Uн при тривалості провалу 0.5 с; 

─ Тривалість перерв напруги не менше 500 мс. 

Випробуванням піддаються вхідні кола живлення пристрою. 

1.2.18.12 Пристрій стійкий до дії не повторюваних згасаючих коливаль-

них перехідних процесів у відповідності до вимог ДСТУ IEC 61850-3 : 2013 (Ко-

мунікаційні мережі і системи на підстанціях. Частина 3. Загальні технічні вимоги 

(IEC 61850-3: 2002, IDT) ДСТУ IEC 61000 -6-5: 2008 (електромагнітна сумісність 

Частина 6-5. Несприйнятливість обладнання електричних станцій і підстанцій до 

завад (IEC / TS 61000-6-5: 2001)), ДСТУ EN 61000-4-12 : 2012 (ступінь 3) (елект-
ромагнітна сумісність Частина 4-12. Методики випробування та вимірювання. 

Випробування на несприйнятливість до дій не повторюваних згасаючих колива-

льних перехідних процесів (EN 61000-4-12: 2006, IDT)). 

Випробувальні рівні для випробування на дію не повторюваних згасаючих 

коливальних перехідних процесів (ступінь жорсткості 3) повинні бути: 

─ Частота 1 МГц з допустимим відхиленням ± 10%; 

─ Рівень напруги при випробуванні за схемою «провід - земля» - 2,5 кВ; 

─ Рівень напруги при випробуванні за схемою «провід - провід» - 1 кВ; 

─ Частота повторень - від 1 до 60 перехідних процесів в хвилину; 

─ Полярність першого напівперіода - позитивна і негативна. 

Результати випробування повинні оцінюватися за рівнем якості А якості 
функціонування. 

1.2.18.13 Пристрій стійкий до дії кондуктивних несиметричних завад в ді-
апазоні частот від 0 Гц до 150 кГц відповідно до вимог ДСТУ IEC 61850-3 : 2013 

(Комунікаційні мережі і системи на підстанціях. Частина 3. Загальні технічні ви-

моги (IEC 61850-3: 2002, IDT), ДСТУ IEC 61000-6-5: 2008 (електромагнітна су-

місність Частина 6-5. Несприйнятливість обладнання електричних станцій і підс-

танцій до завад (IEC / TS 61000-6-5: 2001)), ДСТУ IEC 61000- 4 16: 2007 (елект-
ромагнітна сумісність Частина 4-16. Методики випробування та вимірювання. 

Випробування на несприйнятливість до кондуктивних несиметричних завад в ді-
апазоні частот від 0 Гц до 150 кГц (IEC 61000-4-16: 2002, IDT)). 

Ступінь жорсткості випробувань - третя. 

Випробувальні рівні для випробування на несприйнятливість до кондукти-

вних несиметричних завад в частоті мережі повинні бути: 

─ Випробувальна напруга - 10 В для безперервних завад, 100 В - для коро-

ткочасних завад; 

─ Рівні стосуються випробувальних напруг постійного струму і на часто-

тах електромережі 162/3 Гц, 50 Гц і 60 Гц. 
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Випробувальні рівні для випробування на несприйнятливість до кондукти-

вних несиметричних завад в діапазоні частот від 15 до 150 Гц повинні бути: 

─ Випробувальна напруга - від 10 до 1 В (від частоти 15 Гц рівень змен-

шується на 20 дБ / декаду до 150 Гц). 

Випробувальні рівні для випробування на несприйнятливість до кондукти-

вних несиметричних завад в діапазоні частот від 150 Гц до 1,5 кГц повинні бути: 

─ Випробувальна напруга - 1 В. 

Випробувальні рівні для випробування на несприйнятливість до кондукти-

вних несиметричних завад в діапазоні частот від 1,5 до 15 кГц повинні бути: 

─ Випробувальна напруга - від 1 до 10 В (від частоти 1,5 кГц рівень збіль-

шується на 20 дБ / декаду до 15 кГц). 

Випробувальні рівні для випробування на несприйнятливість до кондукти-

вних несиметричних завад в діапазоні частот від 15 до 150 кГц повинні бути: 

─ Випробувальна напруга - 10 В. 

Результати випробування повинні оцінюватися за рівнем якості А якості 
функціонування. 

1.2.18.14 Пристрій стійкий до дії провалів, короткочасних переривань і 
змін напруги на вхідному порту електроживлення постійного струму відповідно 

до вимог ДСТУ IEC 61850-3 : 2013 (Комунікаційні мережі і системи на підстан-

ціях. Частина 3. Загальні технічні вимоги (IEC 61850- 3 : 2002, IDT), ДСТУ IEC 

61000-6-5: 2008 (електромагнітна сумісність Частина 6-5. Несприйнятливість об-

ладнання електричних станцій і підстанцій до завад (IEC / TS 61000-6-5: 2001)), 

ДСТУ IEC 61000 -4-17: 2007 (електромагнітна сумісність Частина 4-17. Методи-

ки випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до дії 
провалів, короткочасних переривань і змін напруги на вхідному порту електро-

живлення постійного струму (IEC 61000-4-17: 2000, IDT)). 

Ступінь жорсткості випробувань - третя. 

Випробувальні рівні для випробування повинні бути: 

─ Рівень пульсацій напруги живлення відносно номінальної напруги жив-

лення - 10%. 

1.2.19  Електромагнітна сумісність (емісія завад). 

1.2.19.1 Емісія завад пристрою відповідає вимогам ДСТУ IEC 61850-3 : 

2013 (Комунікаційні мережі і системи на підстанціях. Частина 3. Загальні тех-

нічні вимоги (IEC 61850-3: 2002, IDT), ДСТУ IEC 61000-6-4: 2009 ( електромаг-
нітна сумісність Частина 6-4. Емісія завад у виробничих зонах (IEC 61000-6-4: 

2006, IDT), ДСТУ CISPR 22: 2007 (Обладнання інформаційних технологій. Ха-

рактеристики радіозавад. Норми і методи вимірювання (CISPR 22: 2006, IDT). 

 

1.3 Характеристики функцій контролю, індикації і управління 

1.3.1  Пристрій МРЗС-05Л забезпечує контроль і індикацію наступних ве-

личин: 
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─ трьох фазних струмів;  

─ струму 3Iо; 

─ 1-ї гармоніки струму 3Iо;  

─ суми вищих гармонік струму 3Iо (без першої); 
─ струму прямої послідовності;  
─ струму зворотної послідовності. 
─ максимального струму в пошкодженій фазі; 
─ величин струмів у всіх фазах при аварійному режимі.   

Величина контрольованих струмів короткого замикання трьох фаз - в межах 

від 0,1 до 30 Iн.  

Величина контрольованого струму нульової послідовності 3Iо - від 0,01 до 2 

А; при цьому тривало допустимий струм - до 2 А. 

На індикаторі струми можуть відображатися як у вторинних, так і в первин-

них (з множенням на коефіцієнт трансформації трансформаторів струму) величи-

нах (див. п. 3.4). 

Діапазон встановлення коефіцієнтів трансформації трансформаторів струму 

- від 1 до 650. 

Діапазон встановлення коефіцієнта трансформації трансформатора струму 

нульової послідовності - від 1 до 1500. 

1.3.2 Пристрій МРЗС-05Л має п'ять дискретних входів для управління логі-
кою пристрої. При цьому: 

─ забезпечується можливість вибору для кожного входу одного або декількох 

логічних сигналів;   

─  забезпечується можливість призначення входу «прямим» (спрацьовування 

при наявності напруги) або «інверсним» (спрацьовування при відсутності на-

пруги ); 

─  забезпечується можливість роботи дискретних входів від постійної і змінної 
напруги при цьому вибір типу напруги (змінна або постійна) задається через 
меню пристрою. 

Логічні рівні спрацьовування дискретних входів для пристрою з живленням 

220 В: 

─ рівень "логічного нуля" - від 0 до 100 В; 

─ рівень "логічної одиниці" - від 150 В до 250 В. 

Логічні рівні спрацьовування дискретних входів для пристрою з живленням 

110 В: 

─ рівень "логічного нуля" - від 0 до 50 В; 

─ рівень "логічної одиниці" - від 75 В до 125 В. 

При роботі від напруги змінного струму забезпечена можливість вибору ча-

су фіксації пристроєм зміни логічного стану на вході в діапазоні від 20 до 60 мс з 
дискретністю зміни 20 мс. 

При роботі від напруги постійного струму забезпечується можливість вибо-

ру часу фіксації пристроєм зміни логічного стану на вході в діапазоні від 0 до 60 

мс з дискретністю зміни 10 мс. 
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Струм споживання по колу дискретного входу - не більше 5 мА при напрузі 
на вході не більше 250 В. 

Дискретні входи гальванічно розв'язані між собою і від кіл живлення. Пере-

лік сигналів, які можна призначити на дискретні входи, наведено в додатку А. 

Налаштування дискретних входів описане в п.3.7 цієї настанови. 

1.3.3 Пристрій МРЗС-05Л має шість дискретних виходів - "сухих" контактів 

реле. При цьому: 

─ забезпечується можливість вибору для кожного виходу одного або декількох 

логічних сигналів; 

─ забезпечується можливість роботи кожного виходу, як сигнального (із запа-

м'ятовуванням), так і командного (без запам'ятовування). 

─ забезпечується можливість скидання сигнальних реле через дискретний вхід; 

─ забезпечується можливість вибору сигналу "Несправність пристрою" на реле 
1 і реле 2, які мають перекидні контакти.  

Комутаційна здатність контактів реле наступна: 

─ при замиканні кіл - 250 В, 4 А, 800 ВА / Вт; 
─  при розмиканні кіл постійного струму з індуктивним навантаженням і пос-

тійної часу, що не перевищує 0,02 с, при напрузі до 250 В - не менше 30 Вт; 
─ тривало допустимий струм 4 А. 

Перелік сигналів, які можна призначити на дискретні виходи, наведено в 

додатку А. 

Налаштування дискретних виходів описане в п.3.7 цієї настанови. 

1.3.4 Пристрій МРЗС-05Л має шість світлодіодних індикаторів. При цьому: 

─ забезпечується можливість вибору для кожного індикатора одного або декі-
лькох логічних сигналів; 

─  забезпечується можливість роботи для кожного індикатора, як із запам'ято-

вуванням (тригерний), так і без (нормальний). 

Забезпечується можливість скидання через дискретний вхід світлодіодних 

індикаторів із запам'ятовуванням. 

Перелік сигналів, які можна призначити на світлодіодні індикатори, наведе-
но в додатку А. 

Налаштування індикаторів описане в п.3.7 цієї настанови. 
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1.4 Характеристики функцій захистів і автоматики 

1.4.1 Максимальний струмовий захист (МСЗ)  

1.4.1.1 МСЗ має наступні ступені: 
─ 1-й ступінь з незалежною витримкою часу (струмова відсічка); 

─ 2-й ступінь з незалежною чи залежною витримкою часу на вибір споживача; 

─ 3-й ступінь з незалежною витримкою часу (захист від перевантаження). 

1.4.1.2 Діапазон регулювання струму спрацьовування 1-го ступеня - від Iн 

до 30 Ін. Дискретність регулювання - 0,01 А. Час дії - від 0 до 25,0 с. Дискрет-
ність регулювання - 0,01 с. 

1.4.1.3 Діапазон регулювання струму спрацювання 2-го і 3-го ступенів від 

0,25 Iн до 10,0 Iн. Дискретність регулювання - 0,01 А. Час дії 2-го і 3-го ступеня - 

від 0 до 300 с. Дискретність регулювання - 0,01 с. 

1.4.1.4 Коефіцієнт повернення пускових органів ступенів захисту - не менше 
0,95. 

1.4.1.5 Відхилення струмів спрацьовування захисту від встановлених уста-

вок - не більше ± 5%. 

1.4.1.6 Пристрій забезпечує можливість виведення з роботи кожного ступе-

ня захисту окремо за допомогою меню. 

1.4.1.7 Пристрій забезпечує можливість роботи МСЗ на вимкнення і сигна-

лізацію (за вибором споживача). 

1.4.1.8 Пристрій забезпечує можливість блокування роботи першого ступе-

ня МСЗ через дискретний вхід. 

1.4.1.9  Пристрій забезпечує можливість введення прискорення часу дії дру-

гого ступеня МСЗ від 0,2 до 5 с по факту ввімкнення вимикача на час від 0,2 до 5 

с. Дискретність встановлення - 0,01 с. 

1.4.1.10 Є можливість примусової встановлення через меню другого ступеня 

МСЗ в режим прискореного. Забезпечено можливість через дискретний вхід бло-

кування примусового прискорення другого ступеня МСЗ (переведення в режим 

без прискорення). 

1.4.1.11 Характеристика другого ступеня МСЗ з залежною від струму ви-

тримкою часу повторює характеристику реле РТ-80. Струмо-часові характерис-
тики наведені в додатку Б. 

1.4.2 Захист від замикань на землю по 3Iо (ЗЗ) 

1.4.2.1 Захист по струму 3Iо діє з витримкою або без витримки часу на вим-

кнення або сигнал. 

1.4.2.2 Захист реагує на струм нульової послідовності промислової частоти 

3Iо (аналог реле РТЗ-51) або на суму струмів вищих гармонік (аналог УСЗ-2) за 

вибором споживача. 

1.4.2.3 Діапазон регулювання струму спрацьовування - від 0,01 до 2,0 А. 

Дискретність регулювання - 0,001 А. Відхилення струму спрацьовування захисту 
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від встановленої уставки - не більше 10%. 

1.4.2.4 Діапазон регулювання уставки за часом - від 0 до 32 с. Дискретність 

регулювання - 0,01 с. 

1.4.2.5 Захист, що реагує на струм нульової послідовності промислової час-

тоти, підключений через цифровий фільтр першої гармоніки. Загрублення захис-
ту на частоті 150 Гц - не менше чотирьох, на частоті 400 Гц - не менше 15. 

1.4.2.6 Захист, що реагує на струми нульової послідовності вищих гармонік, 

підключений через цифровий фільтр, що пригнічує першу гармоніку і виділяє 
вищі гармоніки. Загрублення захисту на частоті 50 Гц - не менше 20. 

1.4.3 Захист зворотної послідовності (ЗЗП) 

1.4.3.1 ЗЗП має один ступінь. 

1.4.3.2 ЗЗП діє на вимкнення або сигнал. 

1.4.3.3 Пуск ЗЗП відбувається при перевищенні відношенням струму зворо-

тної послідовності до струму прямої послідовності уставки ЗЗП. 

1.4.3.4 Діапазон регулювання уставки - від 0,01 до 1,00. Дискретність регу-

лювання - 0,001. 

1.4.3.5 Діапазон регулювання уставки за часом - від 0 до 32 с. Дискретність 

регулювання - 0,01 с. 

1.4.3.6 Захист блокується при величинах струмів прямої і зворотної послі-
довності менше 0,05 А. 

1.4.3.7 Пристрій забезпечує можливість статичного блокування ЗЗП через 
ДВ.  

1.4.3.8 Пристрій забезпечує можливість введення-виведення з роботи ЗЗП 

через меню. 

1.4.4 Пристрій резервування відмови вимикача (ПРВВ) 

1.4.4.1 ПРВВ діє на вимкнення суміжних приєднань. 

1.4.4.2 Пуск ПРВВ здійснюється при спрацьовуванні внутрішнього МСЗ або 

від зовнішніх пристроїв (через ДВ) з контролем по струму. 

1.4.4.3 ПРВВ має одну уставку по струму спрацьовування і дві уставки 

(ступені) за часом. 

1.4.4.4 Діапазон уставки по струму спрацьовування - від 0,25 до 5 А з дис-

кретністю зміни 0,01 А. 

1.4.4.5 Діапазон уставок за часом спрацьовування - від 0 до 32 с з дискретні-
стю зміни 0,01 с. 

1.4.4.6 Відхилення параметрів спрацьовування по струму - не більше ± 5%. 

1.4.4.7 Відхилення часу спрацьовування від заданих значень - не більше ± 

3%. 

1.4.4.8 Забезпечено можливість введення-виведення з роботи ПРВВ через 
меню. 

1.4.4.9 Пристрій забезпечує через меню вибір ступенів МСЗ для пуску 

ПРВВ. 
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1.4.5 Одноразове автоматичне повторне ввімкнення (АПВ) 

1.4.5.1 Пристрій передбачає одноразове АПВ з витримкою часу. Діє на вві-
мкнення вимикача. 

1.4.5.2 Пуск АПВ здійснюється при спрацьовуванні МСЗ. 

1.4.5.3 При наявності напруги на ДВ «АЧР/ЧАПВ» здійснюється заборона 
АПВ, а при зникненні напруги заборона АПВ знімається і виконується пуск 

АПВ (виконується ЧАПВ). 

1.4.5.4 Після ввімкнення вимикача - появи сигналу «Положение ВВ» - АПВ 

блокується на час «Блок. АПВ 2». 

1.4.5.5 Пристроєм передбачений програмне введення і виведення пуску 

АПВ від окремих ступенів МСЗ. 

1.4.5.6 АПВ виключає можливість багаторазового ввімкнення вимикача на 
коротке замикання. 

1.4.5.7 Діапазон часу дії циклу АПВ - від 0 до 25 с з дискретністю зміни 0,01 

с. 

1.4.5.8 Відхилення часу циклу АПВ від заданого значення не більше ± 3%. 

1.4.5.9 Діапазон часу підготовки до повторної роботи «Блок. АПВ 1» і часу 

блокування після ввімкнення «Блок. АПВ 2» - від 0 до 32 с з дискретністю змі-
ни 0,01 с. 

1.4.5.10 Час подачі вихідного сигналу на ввімкнення знаходиться в межах 

від 0,15 до 5 с з дискретністю зміни 0,01 . 

1.4.5.11 Пристрій забезпечує введення та виведення з роботи АПВ через ме-
ню. 

1.4.5.12 Пристрій забезпечує заборону ввімкнення силового вимикача при 

наявності команди на вимкнення «Работа БО» або сигналу «Блок. вкл. ВВ». 

1.4.5.13 Пристрій забезпечує можливість блокування АПВ через ДВ. 

1.4.6 Автоматичне частотне розвантаження АЧР і ЧАПВ. 

1.4.6.1 АЧР і ЧАПВ функціонують через ДВ на який призначений сигнал 

«АЧР/ЧАПВ». 

1.4.6.2 При появі напруги на ДВ «АЧР/ЧАПВ» виконується заборона АПВ. 

Для вимкнення вимикача необхідно призначити сигнал «АЧР/ЧАПВ» на дис-
кретний вихід, призначений для вимкнення вимикача. 

1.4.6.3 При зникненні напруги на ДВ «АЧР/ЧАПВ» відбувається зняття за-

борони і пуск АПВ. 

1.4.6.4 Пристроєм передбачено введення-виведення АЧР і ЧАПВ із роботи 

через меню. 

1.4.7 Управління вимикачем 

1.4.7.1 Пристрій забезпечує ввімкнення і вимкнення вимикача, в тому числі 
через ДВ, верхній рівень, а також за допомогою функціональних клавіш. 

1.4.7.2 При вимкненні вимикача забезпечується блокування ввімкнення на 
час дії сигналу вимкнення. 
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1.4.7.3 Пристроєм передбачено подовження блокування ввімкнення вимикача 
на час від 0 до 32 с з дискретністю не більше 0,01 с. 

1.4.8 Визначувані функції 
1.4.8.1 У пристрої передбачено не менше п'яти визначуваних функцій.  

1.4.8.2 Сигналами-джерелами визначуваної функції служать всі інші сигнали 

крім самої себе. 

1.4.8.3 Пристроєм передбачена можливість вибору сигналів-джерел. Кіль-

кість сигналів-джерел повинна бути не більше 16. 

1.4.8.4 Пристроєм передбачена робота визначуваних функцій як від прямих 

сигналів-джерел, так і від інверсних. 

1.4.8.5 Пристроєм передбачено блокування роботи визначуваних функцій від 

сигналів-джерел блокування. 

1.4.8.6 Пристроєм передбачена затримка за часом спрацьовування визначу-

ваної функції після надходження команди-джерела (таймер паузи). 

Діапазон уставок по часу затримки від 0 до 300 с з дискретністю зміни 0,01 

с. При зникненні команди до закінчення витримки таймера паузи визначувана 

функція не спрацьовує. 
1.4.8.7 Пристроєм передбачена витримка за часом роботи визначуваної фун-

кції після надходження команди-джерела (таймер роботи). 

Діапазон уставок за часом роботи від 0 до 300 с з дискретністю зміни 0,01 с. 

1.4.8.8 У пристрої передбачений вибір типу визначуваної функції - пряма або 

зворотна. 

При прямій функції час роботи визначуваної функції визначається тільки 

таймером роботи і не залежить від тривалості команди-джерела. 

При зворотній функції час роботи визначуваної функції подовжується на 

час присутності команди-джерела після спрацьовування визначуваної функції. 
1.4.8.9 Пристрій забезпечує можливість пуску в визначуваної функції від 

дискретних входів, функціональних клавіш або з верхнього рівня. 

1.5  Діагностика 

1.5.1 Пристрій забезпечений схемою діагностики справності, що забезпечує 
виявлення несправного елемента з точністю до блоку з контролем вхідних ана-
логових кіл і вихідних кіл (включаючи обмотки реле). 

При цьому на аналогових входах повинні бути присутніми струми не менше 
0,05 Iн. 

1.5.2 Схема діагностики справності каналів прийому і обробки інформації та 
програмного забезпечення виявляє несправність за час не більше 2 с. 

1.5.3 Перевірка справності програмного забезпечення проводитися методом 

контрольних сум. 

1.5.4 При виявленні критичної несправності функції захисту і автоматики 

блокуються. 



Настанова з експлуатації МРЗС-05Л          

 

20 

1.6  Реєстрація 
 

Реєстратори пристрою забезпечують реєстрацію та зберігання дискретних 

(вхідних, вихідних) і аналогових сигналів, інформації про спрацьовування органів 

захистів і автоматики з прив'язкою їх до поточної дати і часу, а також всіх виявле-

них несправностей з фіксацією типу несправності з прив'язкою їх до поточної да-

ти і часу. Реєструються всі програмні перезапуски пристрою з фіксацією причини 

перезапуску. 

Реєстратор має можливість знімання інформації за допомогою ПК (через ін-

терфейс USB) або через АСКК МРЗС-05Л (ізольований порт RS-485). 

МРЗС-05Л забезпечує зчитування інтегральних показників, зареєстрованих 

при аварії, через мінідісплей. 

1.6.1 Дискретний реєстратор 

1.6.1.1 Реєстратор дискретних сигналів зберігає не менш 51 останніх аварій. 

1.6.1.2 Для всіх аварій реєстратором фіксуються: 

─ час і дата запуску аварійного процесу; 

─ всі вхідні і вихідні дискретні сигнали за час наявності сигналу запуску реєст-
ратора (до 128 фіксацій, дискретність фіксації - 0,001 с);  

─ максимальне значення фазного струму з реєстрацією інших струмів в момент 
фіксації максимального струму, при роботі захистів по фазним струмам; 

─ максимальне значення струму 3Iо з реєстрацією інших струмів в момент фік-

сації максимального струму, при роботі захисту по струму 3Iо; 

─ максимальне значення струму зворотної послідовності з реєстрацією інших 

струмів в момент фіксації максимального струму, при роботі захисту по 

струму зворотної послідовності. 
1.6.1.3 Сигнали запуску реєстратора вибираються із загального списку вхі-

дних, вихідних сигналів і спрацьовувань захистів і автоматики (в тому числі і 
пускових органів) в будь-якій комбінації (див. Додаток А). 

1.6.1.4 Модуль фіксації максимальних струмів запускається при спрацьову-

ванні відповідного пускового органу або при початку роботи реєстратора. Мо-

дуль фіксації працює до зникнення сигналів спрацьовування пускових органів.  

1.6.2 Аналоговий реєстратор 

1.6.2.1 Роздільна здатність реєстратора по аналоговим сигналам (реєстратор 

осцилограм) - не більше 1,25 мс. 

1.6.2.2 Реєстратор зберігає 4 аналогових сигнали - Ia, Ib, Ic, 3Io. 

1.6.2.3 Реєстратор зберігає як передаварійний масив, так і аварійний масив. 

1.6.2.4 Тривалість передаварійного процесу встановлюється в діапазоні від 

0,1 с до 5 с з дискретністю встановлення 0,02 с. 

1.6.2.5 Тривалість аварійного процесу встановлюється в діапазоні від 1 с 
до 20 с з дискретністю встановлення 0,02 с. 

1.6.2.6 Реєстратор зберігає останні аварії. Кількість останніх зареєстрова-

них аварій визначається загальною тривалістю аварії. При тривалості аварії 25 с 



Настанова з експлуатації МРЗС-05Л          

 

21 

кількість - 6, при тривалості 1,1 с - 147. 

1.6.2.7 Сигнали запуску реєстратора вибираються із загального списку вхі-
дних, вихідних сигналів і спрацьовувань захистів і автоматики (в тому числі і 
пускових органів) в будь-якій комбінації (див. Додаток А). 

1.6.3 Реєстратор програмних подій 

1.6.3.1 Реєстратор програмних подій фіксує і зберігає інформацію з прив'я-

зкою до часу і дати про виниклі під час роботи пристрою несправності та збої з 
фіксацією типу несправності і збою. 

1.6.3.2 Пристрій реєструє всі програмні перезапуски з фіксацією причини 

перезапуску і з прив'язкою до часу і дати. 

1.6.3.3 Реєстратор програмних подій зберігає 1024 останні події. 

1.7  Ручне управління 

1.7.1 Пристрій має вбудований пульт з клавіатурою і дисплеєм для: 

─ конфігурації пристрою; 

─ призначення сигналів на дискретні входи, виходи і світлодіоди;  

─ перегляду і зміни уставок і зчитування результатів вимірів і реєстрації;  
─ введення коефіцієнтів трансформації трансформаторів струму;  

─ перегляду поточного стану дискретних входів і виходів; 

─ встановлення і зчитування поточного часу і дати; 

─ корекції ходу годинника; 

─ видачі команд натисненням функціональної клавіші.  

1.7.2 Всі налаштування здійснюються тільки після введення з клавіатури 

пароля, який можна змінювати. 

1.7.3 У пристрої передбачене встановлення налаштування приладу за за-

мовчуванням і встановлення мінімальних параметрів. 

1.7.4 Перелік сигналів, які можна призначити на функціональні клавіші, 
наведено в додатку А. 

1.8  Індикація 
 

Індикація роботи захистів пристрою МРЗС-05Л реалізована, як нормальна, 

так і тригерна (з запам'ятовуванням). 

Скидання індикації здійснюватися функціональною клавішею клавіатури з 
призначеним сигналом «Сброс индикации» або від комп'ютера. 

1.9 Робота МРЗС-05Л з ПК 

1.9.1 У пристрої МРЗС-05Л забезпечена можливість його підключення до 

комп'ютера через інтерфейс USB, який виконує функцію сервісного інтерфейсу. 

Він призначений для: 
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─ встановлення сигналів на дискретні входи, виходи і світлодіоди; 

─ перегляду і зміни уставок і витримок часу; 

─ зчитування результатів вимірювань; 

─ зчитування реєстрації самодіагностики і реєстрації аварій; 

─ введення коефіцієнтів трансформації трансформаторів струму; 

─ встановлення і зчитування поточного часу і дати; 

─ корекції ходу годинника з зовнішнього комп'ютера. 

1.9.2  Для роботи з пристроєм призначена програма Wisinet2. Всі налашту-

вання здійснюються тільки після введення пароля. 

1.10  Робота в АСКК МРЗС 

1.10.1 У пристрої МРЗС-05Л забезпечена можливість його включення в ав-

томатизовану систему контролю і керування МРЗС (АСКК МРЗС) через ізольова-

ний інтерфейс RS-485, зі швидкістю обміну від 9600 до 115200 біт /с. 

1.10.2 У пристрої МРЗС-05Л є можливість: 

─ конфігурації пристрою; 

─ встановлення сигналів на дискретні входи, виходи і світлодіоди; 

─ перегляду і зміни уставок і витримок часу; 

─ зчитування результатів вимірювань; 

─ зчитування реєстрації самодіагностики і аварій; 

─ введення коефіцієнтів трансформації трансформаторів струму; 

─ встановлення і зчитування поточного часу і дати; 

─ корекції ходу годинника з верхнього рівня АСКК. 

1.10.3 У пристрої МРЗС-05Л забезпечено встановлення мережевого адресу 

з клавіатури або зовнішнього комп'ютера. 

1.10.4  Максимальна довжина кабелю мережі інтерфейсу RS-485 не повин-

на перевищувати 1000 м. 

1.10.5  Максимальна кількість пристроїв, що включаються в АСКК МРЗС 

без концентратора, не більше 31.   



Настанова з експлуатації МРЗС-05Л          

 

23 

2   КОНСТРУКЦІЯ, ТАБЛИЦІ ВХІДНИХ/ВИХІДНИХ РАЗ’ЄМІВ, 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ СХЕМИ  

2.1  Конструкція МРЗС-05Л 
 

Пристрій МРЗС-05Л випускається в двох варіантах - з переднім приєднан-

ням і з заднім приєднанням.   

Конструктив пристрою МРЗС-05Л являє собою кронштейн з розміщеними в 

ньому блоками і закритий кожухом. На кожух кріпитися передня панель приладу, 

на якій розміщена клавіатура, USB-роз'єм (для підключення до ПК), 6 світлодіод-

них індикаторів, дисплей. 

Пристрій МРЗС-05Л з заднім приєднанням АИАР.466452.001 призначений 

для встановлення в шафу. 

Пристрій МРЗС-05Л з переднім приєднанням АИАР.466452.001-01 призна-

чений для встановлення на стінку або панель. 

Зовнішній вигляд пристрою МРЗС-05Л і розмітка панелі під встановлення 

пристрою з заднім приєднанням наведені на рисунках 1 - 9. 
 

Рис. 1 Вид спереду МРЗС-05Л  АИАР.466452.001-01 
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Рис. 2 Вид зліва МРЗС-05Л  АИАР.466452.001-01 
 

 

Рис.3 Вид справа МРЗС-05Л  АИАР.466452.001-01 
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Рис.4 Вид знизу МРЗС-05Л  АИАР.466452.001-01 
 
 
 
 

 
 

Рис.5 Вид спереду МРЗС-05Л  АИАР.466452.001 
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Рис.6 Вид справа МРЗС-05Л  АИАР.466452.001 

 

 

 

 

Рис.7 Вид знизу МРЗС-05Л  АИАР.466452.001 
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Рис.8 Вид ззаду МРЗС-05Л  АИАР.466452.001 
 
 

 
 

Рис.9 Розмітка панелі під встановлення пристрою МРЗС-05Л 

АИАР.466452.001.001 
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Призначення виводів вхідних і вихідних роз'ємів приведено в таблицях   

1 - 5. 

Спрощена схема підключення показана на рис. 10. 

 

Таблиця 1   Призначення контактів клемної колодки 

Контакти                                   Призначення кола 

IA* Вхід кола струму вимірювального трансформатора фази А (початок) 
IA Вхід кола струму вимірювального трансформатора фази А  
IB* Вхід кола струму вимірювального трансформатора фази В (початок) 

IB Вхід кола струму вимірювального трансформатора фази В 
IC* Вхід кола струму вимірювального трансформатора фази С (початок) 
IC Вхід кола струму вимірювального трансформатора фази С 
3Iо* Вхід кола струму вимірювального трансформатора 3Io (початок) 
3Iо Вхід кола струму вимірювального трансформатора 3Io 
IA-П* Вхід кола струму живлення від трансформатора фази А (початок) 

IA-П Вхід кола струму живлення від трансформатора фази А  
IС-П* Вхід кола струму живлення від трансформатора фази С (початок) 
IС-П Вхід кола струму живлення від трансформатора фази С 

 

Таблиця 2   Призначення контактів роз'єму інтерфейсу RS485 

Контакт роз’єму Призначення кола 

A Диференціальний вхід-вихід 

B Диференціальний вхід-вихід 

GND−I Загальний провід (ізольований) 

 

 

Таблиця 3  Призначення контактів роз'єму живлення 

Контакт 
роз’єму  

                              Призначення кола 

1 Вхід живлення (постійна / змінна напруга) 220 В 
2 Вхід живлення (постійна / змінна напруга) 220 В 
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Таблиця 4   Призначення контактів роз'єму ВХОД (див. рис. 3, 6) 

Позначення 
контактів 
на приладі 

Найменування 
кола 

             Призначення кола 

1 
2 

Вхід ДВх1 (~/=) 
Вхід ДВх1 (~/=) 

    Дискретні ізольовані входи, гальваніч-
но розв'язані від логічної частини за до-
помогою оптопар. 

 
3 
4 

Вхід ДВх2 (~/=) 
Вхід ДВх2 (~/=) 

5 
6 

Вхід ДВх3 (~/=) 
Вхід ДВх3 (~/=) 

7 
8 

Вхід ДВх4 (~/=) 
Вхід ДВх4 (~/=) 

9 
10 

Вхід ДВх5 (~/=) 
Вхід ДВх5 (~/=) 

 

Таблиця 5 Призначення контактів роз'єму ВЫХОД 

  Позначення  
   контактів           
   на приладі 

  Найменування 
       кола                

                             Параметри 

11 
12 

ДВих1 (НР) 
ДВих1 (НР) 

Вихідні сигнали. Видаються "сухими" конта-
ктами реле. 

Потужність, яку комутують вихідні реле - не 
більше 250 В, 4 А, 800 ВА при замиканні і ро-
змиканні кіл змінного струму. Для постійного 
струму - 800 Вт на замикання і не більше 30 
Вт на розмикання з індуктивним навантажен-
ням з постійною часу що не перевищує 0,02 с. 

13 
14 

ДВих2 (НР) 
ДВих2 (НР) 

15 
16 

ДВих3 (НР) 
ДВих3 (НР) 

17 
18 

ДВих4 (НР) 
ДВих4 (НР) 

19 
20 
21 

ДВих5 (НР) 
ДВих5 (П) 
ДВих5 (НЗ) 

22 
23 
24 

ДВих6 (НР) 
ДВих6 (П) 
ДВих6 (НЗ) 

Примітка:                НР - нормально-розімкнутий контакт;; 
НЗ - нормально-замкнений контакт; 
П - контакт, що перемикається. 
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Рис. 10 Спрощена схема підключення МРЗС-05Л 
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2.2 Структура і робота пристрою МРЗС-05Л 
 

Функціонування пристрою відбувається за програмою, записаною в пам'ять 

мікроконтролера. 

Всі уставки пристрою зберігаються в незалежній пам'яті, що дозволяє бага-

торазово проводити необхідні зміни. 

Годинник реального часу дозволяє фіксувати поточний час зареєстрованих 

подій. 

Світлодіодні індикатори на лицьовій панелі пристрою забезпечують сигна-
лізацію поточного стану пристрою, спрацьовування захистів і автоматики. 

Зчитування поточних значень струмів і напруги на аналогових входах, стан 

дискретних входів, значення уставок, перепрограмування пристрою (зміна зна-

чень уставок) здійснюється за допомогою кнопок управління і мінідісплея, розта-

шованих на лицьовій панелі приладу. 

Взаємозв'язок вихідних сигналів з вихідними реле, з входами дискретних 

сигналів і сигналізацією терміналу здійснюється програмно. 

При відключенні оперативної напруги живлення бази даних подій, уставки і 
параметри пристрою зберігаються. 

Структура пристрою складається з блоків БАВ, БДВВ та БЖ. 

Блок БАВ складається з мінідисплея, світлодіодів і клавіатури, призначених 

для зв'язку (взаємодії) користувача з пристроєм МРЗС-05Л.  

БАВ призначений для: 

─ виконання аналого-цифрового перетворення вхідних аналогових сигналів в 

цифрові; 
─ встановлення зв'язку і обміну даними з користувачем і зовнішніми пристроя-

ми; 

─ виконання всіх функцій вимірювання, захистів, автоматики, діагностики; 

─ реєстрації аварій (в реальному часі); 
─ налаштувань приладу. 

Блок БДВВ забезпечує можливість підключення пристрою до мережі через 
інтерфейс RS485, призначений для зчитування сигналів з 6 дискретних входів і 
виводу сигналів на реле. 

Блок живлення БЖ призначений для живлення пристрою з гальванічною ро-

зв'язкою від кіл оперструму і вторинних кіл трансформаторів струму. 

2.3  Маркування та пломбування 
 

Пристрій МРЗС-05Л має маркування відповідно до конструкторської доку-

ментації. Маркування виконане способом, що забезпечує його чіткість і збережен-

ня. 

Пристрій МРЗС-05Л має на лицьовій панелі маркування із зазначенням типу 

виробу. 
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На задній панелі пристрою МРЗС-05Л АИАР.466452.001 і нижній стінці 
МРЗС-05Л АИАР.466452.001-01 вказані: 
─ тип пристрою; 

─ заводський номер; 

─ дата виготовлення. 

Пломбування пристрою МРЗС-05Л проводиться з боку передньої панелі ма-

стикою пломбувальною, вміщену в пониженні в лівому нижньому отворі, а також 

проклейкою двох паперових пломб зі штампом ВТК згідно конструкторської до-

кументації. 

2.4  Пакування 
 

Пакування пристрою МРЗС-05Л проводиться відповідно до вимог ТУ (па-

кет з приладом укладається в штатну тару згідно конструкторської документації). 

2.5 Функціональні схеми захистів 

2.5.1 До складу пристрою входять такі функціональні блоки: 

─ триступеневий максимальний струмовий захист (МСЗ), де другий ступінь 

може встановлюватися: 

• з незалежною чи з залежною від струму витримкою часу; 

• з прискоренням або без прискорення при включенні вимикача; 

• прискорений або не прискорений; 

─ ненаправлений захист від замикань на землю; 

─ одноступеневий захист по струму зворотної послідовності (ЗЗП). 

─ одноразове автоматичне повторне ввімкнення (АПВ); 

─ пристрій резервування відмови вимикача (ПРВВ); 

─ блок ввімкнення і блок вимкнення вимикача; 

─ визначувані функції; 
Функціональні схеми роботи пристрою представлені на рис. 12 - 18, 21. 

2.5.2  На функціональних схемах присутні наступні позначення: 

─ «ДВ» - дискретний вхід з призначеним на нього сигналом; 

─ «М» - пункт меню із зазначенням обраного параметра; 

─ «F» - функціональна клавіша з призначеним на неї сигналом. 

2.5.3 Блок МСЗ показаний на рис. 12 і 13. Захист має три ступені, кожний з 
яких має витримку за часом і уставку по струму спрацьовування пускового орга-

ну. 

Якщо прискорення МСЗ2 включено, за сигналом «Положення ВВ» запуска-

ється таймер (Т ввода ускор.), Який формує інтервал часу дозволу прискорення. 

При спрацьовуванні пускового органу ПО МСЗ2 в цьому інтервалі запускається 

таймер (Т ускор. МТЗ), який через встановлений час видає сигнал спрацювання 

другого ступеня МСЗ. 
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Якщо МСЗ2 встановлена прискореною, то вона буде діяти з незалежною ви-

тримкою часу (Т ускор. МТЗ), і тільки при наявності сигналу «Блок. уск. МТЗ2» 

перейде до звичайної витримці часу (залежної або незалежної). 
Сигнали і параметри, які беруть участь у функціонуванні блоку описані в 

таблиці 6. 

Призначення сигналів і вибір параметрів виконується через меню (див. Роз-
діл 3). 

 

Рис. 12  Функціональна схема блоку максимального струмового захисту (МСЗ) 
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Рис. 13  Функціональна схема блоку прискорення МСЗ 

 

 

Таблиця 6   Сигнали і параметри блоку МСЗ 

Найменування Опис 

СИГНАЛИ 
Сраб. ПО МТЗ1 Сигнал спрацювання пускового органу першого ступеня МСЗ 
Сраб. МТЗ1 Сигнал спрацьовування першого ступеня МСЗ 
Сраб. ПО МТЗ2 Сигнал спрацювання пускового органу другого ступеня МСЗ 
Сраб. МТЗ2 Сигнал спрацювання другої ступені МСЗ 

Сраб. ПО МТЗ3 Сигнал спрацювання пускового органу третього ступеня МСЗ 
Сраб. МТЗ3 Сигнал спрацювання третьої ступені МСЗ 
Блок. МТЗ1 Блокування роботи першого ступеня МСЗ 
Блок. уск. МТЗ2 Блокування прискорення другого ступеня МСЗ 
Положение ВВ Сигнал: положення вимикача «ввімкнутий» 

ПАРАМЕТРИ 

Уставка МТЗ1 Уставка по струму першого ступеня МСЗ 
Уставка МТЗ2 Уставка по струму другого ступеня МСЗ 
Уставка МТЗ3 Уставка по струму третього ступеня МСЗ 
Выдержка МТЗ1 Уставка за часом (витримка) першого ступеня МСЗ 
Выдержка МТЗ2 Уставка за часом (витримка) другого ступеня МСЗ 
Выдержка МТЗ3 Уставка за часом (витримка) третього ступеня МСЗ 

Т ускор. МТЗ Витримка другого ступеня МСЗ в режимі прискорення 
Т ввода ускор. Час, на який вводиться прискорення другого ступеня МСЗ пі-

сля ввімкнення вимикача 
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Не  Уск.

    М   Ускоренная МТЗ2 : Вкл

Вх

ДВ  Блок Уск. МТЗ2

Уск.



Настанова з експлуатації МРЗС-05Л          

 

35 

2.5.4 На рис.14 наведена схема захисту від замикань на землю. 

Захист реагує на першу гармоніку струму нульової послідовності 3Iо (ана-
лог реле РТ3-51) або на струму вищої гармоніки (аналог реле УС3-2). 

Вибір аналога типу реле (РТ3-51 або УС3-2) реалізований програмно з меню 

або ПК. 

Сигнали і параметри, які беруть участь у функціонуванні блоку описані в 

таблиці 7. 

Призначення сигналів і вибір параметрів виконується через меню (див. Роз-
діл 3). 

 

 

Рис. 14 Функціональна схема блоку захисту від замикань на землю 

 

Таблиця 7  Сигнали і параметри блоку захисту від замикань на землю 

Найменування                                          Опис 

                     СИГНАЛИ 
Сраб. ПО ЗЗ Сигнал спрацювання пускового органу захисту від замикань 

на землю 
Сраб. ЗЗ Сигнал спрацювання захисту від замикань на землю 

                      ПАРАМЕТРИ 
Уставка ЗЗ Уставка по струму захисту від замикань на землю 
Выдержка ЗЗ Уставка за часом (витримка) захисту від замикань на землю 
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2.5.5 Функціональна схема блоку захисту по струму зворотної послідовності 
(ЗЗП) наведена на рис.15.  

Блок реагує на відношення струму зворотної послідовності до струму пря-

мої послідовності і призначений для захисту генераторів і трансформаторів при 

несиметричних коротких замиканнях і перевантаженнях струмами зворотної пос-

лідовності. 
При величинах струмів прямої і зворотної послідовності менших 0,05 А за-

хист блокується. 

Сигнали і параметри, які беруть участь у функціонуванні блоку описані в 

таблиці 8. 

Призначення сигналів і вибір параметрів виконується через меню (див. Роз-
діл 3). 

 
 

Рис. 15 Функціональна схема блоку ЗЗП 

 

Таблиця 8  Сигнали і параметри блоку ЗЗП 

Найменування Опис 

                                 СИГНАЛИ  
Сраб. ПО ЗОП Сигнал спрацювання пускового органу захисту по струму зво-

ротної послідовності 
Сраб. ЗОП Сигнал спрацювання захисту по струму зворотної послідов-

ності 
Блок. ЗОП Блокування роботи захисту по струму зворотної послідовності 

                               ПАРАМЕТРИ 
Уставка ЗОП Уставка по струму захисту зворотній послідовності 
Выдержка ЗОП Уставка за часом (витримка) захисту по струму зворотної по-

слідовності 
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2.5.6 Функціональна схема блоку АПВ наведена на рис.16. Введення і виве-

дення пуску АПВ від окремих ступенів МСЗ передбачене програмно. 

Пуск АПВ здійснюється по зникненню сигналів спрацьовування ступенів 

МСЗ. 

При наявності на ДВ сигналу «АЧР/ЧАПВ» здійснюється заборона АПВ, а 
при його зникненні заборона АПВ знімається і формується пуск АПВ. 

Сигнали і параметри, які беруть участь у функціонуванні блоку описані в 

таблиці 9. 

Призначення сигналів і вибір параметрів виконується через меню (див. Роз-
діл 3). 

 

 

Рис. 16 Функціональна схема блоку АПВ 

 

Таблиця 9   Сигнали і параметри блоку АПВ 

Найменування Опис 

                                  СИГНАЛИ 
Сраб. МТЗ1 Сигнал спрацювання першого ступеня МСЗ 
Сраб. МТЗ2 Сигнал спрацювання другого ступеня МСЗ 

Сраб. МТЗ3 Сигнал спрацювання третього ступеня МСЗ 
Сраб. АПВ Сигнал спрацювання АПВ. Тривалість сигналу ≈ 1 мс. 
Стат. блок. Сигнал, який блокує запуск АПВ 
АЧР/ЧАПВ Сигнал "АЧР/ЧАПВ" здійснює заборону АПВ, а при його зник-

ненні заборона АПВ знімається і формується пуск АПВ 
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Найменування Опис 

Положение ВВ Сигнал положення вимикача «ввімкнений» 
                              ПАРАМЕТРИ 

1 цикл АПВ Уставка за часом АПВ 
Блок. АПВ 1 Час блокування АПВ після спрацювання АПВ 
Блок. АПВ 2 Час блокування АПВ після ввімкнення вимикача 

 

2.5.7 Функціональна схема роботи ПРВВ наведена на рис.17. 

Для спрацювання схеми ПРВВ, крім наявності струму, що перевищує уста-

вку (Уставка УРОВ), потрібна також наявність пуску. Схема запускається при 

спрацюванні МСЗ або через дискретний вхід з призначеним на нього сигналом 

«Пуск УРОВ от ДВ». 

Сигнали і параметри, які беруть участь у функціонуванні блоку описані в 

таблиці 10. 

Призначення сигналів і вибір параметрів виконується через меню (див. Роз-
діл 3). 

 

Рис. 17   Функціональна схема блоку ПРВВ 

 

Таблиця 10   Сигнали і параметри блоку УРОВ 

Найменування Опис 

                                  СИГНАЛИ 
Сраб. МТЗ1 Сигнал спрацювання першого ступеня МСЗ 
Сраб. МТЗ2 Сигнал спрацювання другого ступеня МСЗ 

Сраб. МТЗ3 Сигнал спрацювання третього ступеня МСЗ 
Пуск УРОВ от ДВ Сигнал запуску роботи схеми ПРВВ 
Сраб. ПО УРОВ Сигнал спрацювання пускового органу ПРВВ 
Сраб. УРОВ1 Сигнал спрацювання першого ступеня ПРВВ 
Сраб. УРОВ2 Сигнал спрацювання другого ступеня ПРВВ 
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Найменування Опис 

                                    ПАРАМЕТРИ 
Уставка УРОВ Уставка по струму функції ПРВВ 

1 ступень УРОВ Уставка за часом (витримка) першого ступеня ПРВВ 
2 ступень УРОВ Уставка за часом (витримка) другого ступеня ПРВВ 

 

2.5.8 Функціональна схема блоків ввімкнення і вимкнення приведена на 
рис.18. 

Блоки призначені для подовження команд ввімкнення і вимкнення вимикача 
на час (Т Вкл.) і (Т Откл.) відповідно, а також блокування команди ввімкнення на 
час дії команди вимкнення плюс (Т удл. блк. Вкл). 

При виборі реле в якості реле вимкнення вимикача на нього обов'язково по-

винен бути призначений сигнал «Работа БО», причому сигнал призначається тіль-

ки на одне реле. 

При виборі реле в якості реле ввімкнеення вимикача на нього обов'язково 

повинен бути призначений сигнал «Работа БВ», причому сигнал призначається 

тільки на одне реле. 

Сигнали і параметри, які беруть участь у функціонуванні блоку описані в 

таблиці 11. 

Призначення сигналів і вибір параметрів виконується через меню (див. Роз-
діл 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 18  Функціональна схема блоків ввімкнення і вимкнення 
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 Таблиця 11 Сигнали і параметри блоків ввімкнення і вимкнення 

Найменування Опис 

                                   СИГНАЛИ 

Работа БО Сигнал спрацювання блоку вимкнення. Призначення його на 
вихідне реле додає до логіки функціонування реле блок вимк-
нення. 

Работа БВ Сигнал спрацювання блоку ввімкнення. Призначення його на 
вихідне реле додає до логіки функціонування реле блок ввім-
кнення. Блокується сигналом «Работа БО». 

Блок. Вкл. ВВ Блокування формування сигналу «Работа БВ» (ввімкнення 
вимикача) 

                                  ПАРАМЕТРИ 
Т Вкл. Час подовження сигналів ввімкнення вимикача (призначених 

на реле ввімкнення) 
Т Откл. Час подовження сигналів вимкнення вимикача (призначених 

на реле вимкнення) 
Т удл. блк. Вкл. Час на яке подовжується блокування формування сигналу 

«Работа БВ» сигналами «Работа БО» і «Блок. Вкл. ВВ» 

 

2.5.9 Функціональна схема блоку визначуваної функції наведена на рис.21.  

Є можливість вибору затримки часу спрацьовування визначуваної функції 
(О-функция) після надходження сигналу-джерела - таймер паузи. При зникненні 
сигналу-джерела до закінчення витримки таймера паузи визначувана функція не 
спрацьовує. 

Є можливість вибору витримки часу роботи визначуваної функції після її 
спрацьовування - таймер роботи.  

У пристрої передбачений прямий і зворотний тип визначуваної функції: 
─ при прямому типі визначуваної функції час активного стану визначається 

тільки таймером роботи і не залежить від тривалості сигналу-джерела. 

Діаграма роботи прямої функції наведена на рис. 19. 

 

 

Рис. 19  Діаграма роботи визначуваної функції, тип функції - пряма 
 
 

─ при зворотному типі визначувана функції спрацьовує відразу після витримки 

таймера паузи, однак таймер роботи стартує тільки після обнулення всіх її 
джерел і визначає час, протягом якого зворотна визначувана функція ще за-

лишається активною. 

Джерело 

О-функция 
Т 
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Діаграма роботи зворотної функції наведена на рис. 20. 

 

 

 

Рис. 20  Діаграма роботи визначуваної функції, тип функції - зворотна 
 

Сигнали-джерела можуть бути трьох видів: 

─ прямі, визначувану функцію запускає поява цього сигналу; 

─ зворотні, визначувану функцію запускає зникнення цього сигналу; 

─ блокування, визначувана функція не активується під час наявності цього сиг-
налу. 

Сигнали і параметри, які беруть участь у функціонуванні блоку описані в 

таблиці 12. 

Призначення сигналів і вибір параметрів виконується через меню (див. Роз-
діл 3). 

 

Таблиця 12   Сигнали і параметри блоку визначуваної функції 

Найменування Опис 

                                СИГНАЛИ 
О-функция Х 
    (на ДВ) 

Призначає дискретний вхід прямим джерелом визначуваної 
функції з номером Х 

О-функция Х 
(на функц. кнопці) 

Призначає функціональну кнопку прямим джерелом визначу-
ваної функції з номером Х 

О-функция Х Вихідний сигнал визначуваної функції з номером Х 

                              ПАРАМЕТРИ 
Таймер паузи Час затримки сигналів пуску визначуваної функції 
Таймер роботи Час роботи визначуваної функції 

 

Джерело 

О-функция 

Таймер паузы 

 
Т 

Т 
Таймер работы 
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1

  Таймер паузы

  Т                  0
    Таймер
     работы

+ 0 τ

1

Источники Блок

cигналы:

сигналы:

F   О-функция Х

ДВ О-функция Х

Источники прям.

Источники обр.

     Таймер
     работы

0 τ

&
cигналы:

 М Тип функция: Прямая

1
О-функция Х

 

Рис. 21 Функціональна схема блоку визначуваної функції 
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3  РОБОТА З МЕНЮ 

3.1  Клавіатура пристрою і загальні принципи роботи з меню 
 

При включенні пристрою на індикаторі відображається головне меню.  

За допомогою клавіш       вибирається потрібний пункт меню, після 

чого клавішею  здійснюється вхід в обраний пункт меню. Клавіша  дозво-

ляє вийти з обраного пункту меню. Все меню закільцьовані: при русі по меню 

вниз відбувається перехід з останнього пункту на перший і навпаки. 

Перегляд меню проходить в режимі перегляду, при цьому курсор відобра-

жається у вигляді лінії підкреслення. Якщо на індикаторі відображається пара-

метр, можна увійти в режим його редагування, натиснувши , при цьому кур-

сор відображається у вигляді миготливого прямокутника. 

У режимі редагування зміна параметра, що перемикається (ВКЛ/ОТКЛ, 

ПРЯМАЯ/ОБРАТНАЯ, КОМАНДНЫЙ/СИГНАЛЬНЫЙ і т.д.) виконується кла-

вішею   і завершується натисканням . Після чого пристрій запитає підтве-

рдження змін: «Да-ENTER Нет-ESC». Для підтвердження - натиснути клавіш . 

У режимі редагування зміна числового параметра виконується наступним 

чином: за допомогою клавіш     відбувається переміщення по позиціях 

числового параметра, потім клавішами   змінюють значення параметра на 

встановленій позиції і завершують натисканням . Після чого пристрій запитає 
підтвердження змін: «Да-ENTER Нет-ESC». Для підтвердження - натиснути кла-

вішу . Кнопка  дозволяє повернутися на крок назад і скасувати запис па-
раметра. 

3.2  Розділи головного меню 
 

                              

Пункт «Часы» призначений для відображення дати і часу, а також калібру-

вального числа для корекції ходу годинника. 
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Пункт «Измерения» призначений для відображення всіх аналогових вимі-
рювань: 3Io (першої гармоніки, суми всіх гармонік, вищих гармонік (крім пер-

шої)), Ia, Ib, Ic (перших гармонік), I1 (струм прямої послідовності), I2 (струм зво-

ротної послідовності). 

                             

Пункт «Входы-Выходы» призначений для відображення станів дискретних 

входів (активний - пасивний) і дискретних виходів (замкнений-розімкнений). 

Пункт «Регистраторы» призначений для відображення заголовків аналого-

вого реєстратора, записів дискретного реєстратора і архіву діагностики. 

                          

Пункт «Настройки» призначений для відображення і зміни параметрів, що 

налаштовуються (тут знаходяться всі налаштування пристрою, окрім налаштувань 

захистів і конфігурації). 
Пункт «Диагностика» призначений для відображення типів помилок, які ак-

тивні на поточний момент.. 

                           

Пункт «Конфигурация» призначений для ввімкнення і вимкнення функціо-

нальних блоків захистів і автоматики в пристрої. Відключений блок недоступний 

для налаштування, його сигнали не будуть відображатися в меню. 

Пункт «МТЗ» (відображається, якщо включений в меню «Конфигурация») 

призначений для відображення і зміни налаштувань МСЗ (встановлення уставок, 

витримок і дискретних параметрів). 

                         

Пункт «ЗЗ» (відображається, якщо включений в меню «Конфигурация») 

призначений для відображення і зміни налаштувань ЗЗ (встановлення уставок, 

витримок і дискретних параметрів). 
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Пункт «АПВ» (відображається, якщо включений в меню «Конфигурация») 

призначений для відображення і зміни налаштувань АПВ (встановлення витримок 

і дискретних параметрів). 

                       

Пункт «АЧР-ЧАПВ» (відображається, якщо включений в меню «Конфигу-

рация») призначений для відображення і зміни налаштувань функції АЧР-ЧАПВ 

(оперативний ввід/вивід) 

Пункт «УРОВ» (відображається, якщо включений в меню «Конфигурация») 

призначений для відображення і зміни налаштувань ПРВВ (встановлення уставок, 

витримок і дискретних параметрів) 

                          

Пункт «ЗОП» (відображається, якщо включений в меню «Конфигурация») 

призначений для відображення і зміни налаштувань ЗЗП (встановлення уставок, 

витримок і дискретних параметрів). 

3.3  Пункт меню «Часы» 
 

Пункт «Часы» призначений для відображення і встановлення дати і часу, а 

також калібрувального числа для корекції ходу годинника. Структура пункту по-

казана на рис. 22. 

 

 

Рис. 22 Структура пункту меню «Часы» 

Калібрувальне число (К) може встановлюватися в діапазоні від мінус 31 до 

плюс 31 для корекції ходу годинника. Якщо годинник відстає, калібрувальне чис-

ло необхідно встановлювати від'ємним. Кількість коректованих секунд в місяць 

дорівнює 337*К/32 для додатних К і дорівнює 169*К/32 для від'ємних К. 
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3.4  Пункт меню «Измерения» 
 

Пункт «Измерения» призначений для відображення всіх вимірювань:  

─ 3Ioi (діючого значення суми всіх гармонік струму 3Io), 

─ 3Io (діючого значення першої гармоніки струму 3Io), 

─ 3Io ** (діючого значення суми вищих гармонік, крім першої, струму 3Iо), 

─ Ia, Ib, Ic (діючого значення перших гармонік фазних струмів),  

─ I1 (струму прямої послідовності),  
─ I2 (струму зворотної послідовності). 

Структура пункту показана на рис. 2. 

 

  

Рис. 23 Структура пункту меню «Измерения» 

На індикаторі струми можуть відображатися як у вторинних, так і в первин-

них (з множенням на коефіцієнт трансформації трансформаторів струму), величи-

нах. У початковому стані струми відображаються у вторинних величинах, пере-

микання в первинні і назад виконується клавішею «Enter». 

3.5  Пункт меню «Входы-Выходы» 
 

Пункт «Входы-Выходы» призначений для відображення станів дискретних 

входів (активний / пасивний) і дискретних виходів (замкнений / розімкнений). 

Стан входу «активный» означає, що вхід спрацював, генеруються призначе-
ні на нього сигнали. Стан виходу «замкнут» означає, що реле спрацювало. 

Структура пункту показана на рис. 24. 
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Рис. 24 Структура пункту меню «Входы-Выходы» 

3.6  Пункт меню «Регистраторы» 

3.6.1 Пункт «Регистраторы» призначений для відображення заголовків ана-

логового реєстратора, записів дискретного реєстратора і архіву діагностики. 

Інформація в реєстраторах зберігається у вигляді «записів», пронумерова-

них починаючи з 0. Пізніший запис має менший номер. 

Структура пункти показана на рис. 25. 

3.6.2  У записах аналогового реєстратора зберігаються заголовки осцилог-
рам - дата і час їх створення. Саму осцилограму можна вичитати за допомогою 

ПК.  

3.6.3 Запис дискретного реєстратора складається з 5 пунктів: 

─ Метка времени, 

─ Изм. дискр. сигн., 

─ Изм. при 3I0-max, 

─ Изм. при м. фазе, 

─ Изм. при ЗОП-max. 

У пункті «Метка времени» зберігається дата і час початку цього запису дис-

кретного реєстратора. 

У пункті «Изм. дискр. сигн.» зберігаються сигнали, що змінювалися за час 
запису у вигляді: {Сигнал}, {час від початку запису в мс}, {Акт.} - сигнал з'явив-

ся, {Пасс.} - сигнал зник. 

У пункті «Изм. при 3I0-max» зберігаються значення струмів при спрацьову-

ванні захисту ЗЗ (див. п. 1.6.1.2) і час фіксації значень в мс від початку запису. 

У пункті «Изм. при м. фазе» зберігаються значення струмів при спрацьову-

ванні МСЗ (див. п. 1.6.1.2) і час фіксації значень в мс від початку запису. 

У пункті «Изм. при 3ОП-max» зберігаються значення струмів при спрацьо-

вуванні захисту ЗЗП (див. п. 1.6.1.2) і час фіксації значень в мс від початку запису. 

3.6.4 Запис архіву діагностики складається з 2 пунктів: 

─ Метка времени, 

─ Изм. диагностики. 

У пункті «Метка времени» зберігається дата і час цього запису. 

У пункті «Изм. диагностики» зберігаються діагностичні сигнали у вигляді: 
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{Сигнал}, {Акт.} - сигнал з'явився, {Пасс.} - сигнал зник. 

Перелік діагностичних сигналів наведено в таблиці 13. 

 

  10-05-2011

  08:44:01.23

 Регистраторы

 Анал. регистрат
 Дискр.регистрат

 Архив диагност.

 Запись 0
 Запись 1

Ia   =    6.002A
Ib   =    5.991A

  10-05-2011
  09:50:11.18

   ............

 Запись 0
 Запись 1

   ............

 Метка времени
 Изм.дискр.сигн

 Изм.при 3I0-max
 Изм.при м.фазе

 Изм.при ЗОП-max

  10-05-2011
  09:50:11.18

 Работа Д. рег.
 0 мс.         Акт.

Сраб.ПО МТЗ1
 0 мс.        Акт.

 Сраб.  МТЗ1
 1000 мс.   Акт.

 Работа Д. рег.
 5110 мс. Пасс.

Сраб.ПО МТЗ1
 5110 мс. Пасс.

 Сраб.  МТЗ1
 5110 мс. Пасс.

         Нет
      записей

 20 мс.  3I0   = 6.0424A
 3I0**= 0.5633A

I1   =    6.007A

Ic   =    6.005A
I2   =    0.031A

         Нет
      записей

 Запись 0
 Запись 1

   ............

 Метка времени
 Изм.диагностики

  10-05-2011
  09:01:11.13

 Старт устр.
         Акт.

   
                Рис. 25 Структура пункту меню «Регистраторы» 
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                     Таблиця 13   Перелік діагностичних сигналів 

 

Повідомлення Опис Дії по усуненню 

Ан.рег.вр.занят. Аналоговий реєстратор тимча-

сово зайнятий. 

Не вимагається 

Батарея разряж. Батарейка для годинника реа-

льного часу розряджена  

Звернутися до виробника для 

заміни батареї 

Д.рег.вр.занят. Дискретний реєстратор тимча-

сово зайнятий. 

Не вимагається 

Инф.ан.рег.нет Немає інформації про загальну 

роботу аналогового реєстрато-

ра 

Зняти/подати живлення на 

МРЗС-05Л. Якщо це повідом-

лення не знімається тривалий 

період, то потрібно звернутися 

до виробника 

Инф.вых./св.нет Немає вхідної інформації по 

тригерним світлодіодам і сиг-

нальним виходам 

Ініціювати зміну стану будь-

якого тригерного світлодіода 

або сигнального виходу 

Инф.д.рег.нет Немає інформації про загальну 

роботу дискретного реєстрато-

ра 

Зняти/подати живлення на 

МРЗС-05Л. Якщо це повідом-

лення не знімається тривалий 

період, то потрібно звернутися 

до виробника 

Инф.пр.с.рег.нет Немає інформації про загальну 

роботу реєстратора програмних 

подій 

Зняти/подати живлення на 

МРЗС-05Л. Якщо це повідом-

лення не знімається тривалий 

період, то потрібно звернутися 

до виробника 

Настроек нет У пристрій не записувалися на-

стройки 

Записати настройки або міні-

мальну конфігурацію 

Неопр.ош.ан.рег. Невизначена помилка аналого-

вого реєстратора, яка привела 

до втрати останнього запису 

Звернутися за консультацією 

до виробника 
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Повідомлення Опис Дії по усуненню 

Неопр.ош.д.рег. Невизначена помилка дискрет-

ного реєстратора, яка привела 

до втрати останнього запису 

Звернутися за консультацією 

до виробника 

Не уст.поля RTC Не встановлені робочі настрой-

ки для мікросхеми RTC 

Якщо це повідомлення не зні-

мається тривалий період, то 

потрібно звернутися до вироб-

ника 

Останов.устр. Фіксація зупинки роботи в на-

слідок зникнення живлення. 

Не вимагається 

Осцилятор остан. Зупинений годинник реального 
часу 

Відключити живлення МРЗС-

05Л на 20 с. Увімкнути. 

Отказ Осцилятора Зупинений годинник реального 
часу 

Відключити живлення МРЗС-

05Л на 20 с. Увімкнути. 

Ош. I2C Повідомляє про збій при пере-

дачі у внутрішньому інтерфейсі 

I2C 

Якщо це повідомлення не зні-

мається тривалий період, то 

потрібно звернутися до вироб-

ника 

Ош. SPI_DF Збій роботи драйвера інтер-

фейсу SPI 

Якщо це повідомлення не зні-

мається тривалий період, то 

потрібно звернутися до вироб-

ника 

Ош.вост.сигн.вых Збій контролю відновлення сиг-

нальних виходів 

Ініціювати зміну стану будь-

якого тригерного світлодіода 

або сигнального виходу 

Ош.вост.триг.св. Збій контролю відновлення три-

герних світлодіодів 

Ініціювати зміну стану будь-

якого тригерного світлодіода 

або сигнального виходу 

Ош.зап.настр. Помилка при записі налашту-

вань 

При повторенні повідомлення 

звернутися за консультацією 

до виробника 

Ош.инф.ан.рег. Помилка контролю роботи ана-

логового реєстратора. Інфор-

мація про попередні записи ви-

мушено очищена. 

Якщо це повідомлення не зні-

мається тривалий період, то 

потрібно звернутися до вироб-

ника 
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Повідомлення Опис Дії по усуненню 

Ош.инф.д.рег. Помилка контролю роботи дис-

кретного реєстратора. Інфор-

мації про попередні записи ви-

мушено очищена. 

Якщо це повідомлення не зні-

мається тривалий період, то 

потрібно звернутися до вироб-

ника 

Ош.инф.пр.с.рег. Помилка контролю роботи ре-

єстратора програмних подій. 

Інформації про попередні запи-

си вимушено очищена. 

Якщо це повідомлення не зні-

мається тривалий період, то 

потрібно звернутися до вироб-

ника 

Ош.настроек Помилка контрольної суми таб-

лиці налаштувань 

Перевірити всі налаштування і 

ранжування і повторно записа-

ти їх (або записати мінімальну 

конфігурацію). У разі не зник-

нення цього повідомлення - 

звернутися до виробника 

Ош.типа настр. Налаштування не відповідають 

типу пристрою МРЗС-05Л 

Записати налаштування або 

мінімальну конфігурацію 

Пер.буф.aн.рег. Переповнення буфера в проце-

сі роботи аналогового реєстра-

тора. 

 

Якщо це повідомлення не зні-

мається тривалий період, то 

потрібно звернутися до вироб-

ника 

Переп.буф.пр.ош. Переповнення буфера реєст-

ратора програмних повідом-

лень. 

Не вимагається 

Потеря д.ан.рег. Втрата даних аналогового ре-

єстратора при вимкненні при-

строю під час запису. 

Зняти/подати живлення на 

МРЗС-05Л. 

Потеря д.д.рег. Втрата даних дискретного ре-

єстратора при вимкненні при-

строю під час запису. 

Зняти/подати живлення на 

МРЗС-05Л. 

Потеря д.пр.ош. Втрата даних реєстратора про-

грамних подій при в вимкненні 

пристрою під час запису. 

Зняти/подати живлення на 

МРЗС-05Л. 

Рестарт устр. Перезавантаження програмно-

го забезпечення. 

Не вимагається 
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Повідомлення Опис Дії по усуненню 

Старт устр. Фіксація початку роботи після 

зникнення живлення. 

Не вимагається 

всі інші 

повідомлення 

критичні помилки Звернутися до виробника 

 

 

 

 

 

3.7  Пункт меню «Настройки» 
 

3.7.1 Пункт «Настройки» призначений для відображення і зміни параметрів, 

що налаштовуються (тут знаходяться всі налаштування пристрою, окрім налашту-

вань захистів і конфігурації). 
Структура пункту показана на рис. 26, 27 і 28. 

3.7.2 Пункт «Настройки» складається з 12 підменю: 

─ Метка настроек, 

─ Входы, 

─ Выходы, 

─ Светоиндикаторы, 

─ Выключатель, 

─ Трансформаторы, 

─ УВВ, 

─ Коммуникация, 

─ Регистраторы, 

─ О-функции, 

─ Ф-кнопки, 

─ Установ. пароля. 

3.7.3 У підменю «Метка настроек» зберігається дата і час останнього запису 

налаштувань і ранжирування із зазначенням джерела запису: «К» - клавіатура, 

«USB» - USB-порт, «RS-485» - порт RS-485, «О» - мінімальні значення, записані 
по скиданню параметрів. Під «Меткой ранжиров.» розуміється дата і час остан-

нього запису налаштувань Входів, Виходів, Світлоіндикатор, Реєстраторів, О-

функцій, Ф-кнопок. Дата і час останнього запису всіх інших параметрів пристрою 

заноситься в «Метку настроек». 
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3.7.4 У підменю «Входы» відображаються і призначаються сигнали на дис-
кретні входи. Запис «Нет ранжирования» означає, що жоден сигнал не призначе-

но. При редагуванні запис «ВКЛ» означає, що даний сигнал призначений на дис-

кретний вхід. Перелік сигналів, які можна призначити на дискретні входи, наведе-

но в додатку А. 

3.7.5 У підменю «Выходы» відображаються і призначаються сигнали на 
дискретні виходи. Запис «Нет ранжирования» означає, що жоден сигнал не приз-
начено. При редагуванні запис «ВКЛ» означає, що даний сигнал призначений на 

реле. Перелік сигналів, які можна призначити на дискретні виходи, наведено в 

додатку А. 

3.7.6 У підменю «Светоиндикаторы» відображаються і призначаються сиг-
нали на 6 індикаторів пристрою. Запис «Нет ранжирования» означає, що жоден 

сигнал не призначено. При редагуванні запис «ВКЛ» означає, що даний сигнал 

призначений на світлоіндикатор. Перелік сигналів, які можна призначити на світ-
лоіндикатори, наведено в додатку А. 

3.7.7 У підменю «Выключатель» відображаються і редагуються витримки 

блоків ввімкнення і вимкнення (див. п. 2.5.8).  

3.7.8  У підменю «Трансформаторы» відображаються і редагуються коефіці-
єнти трансформації вимірювальних трансформаторів для правильного відобра-

ження струмів в первинних величинах.  
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Пуск УРОВ от ДВ

 Настройки

 Метка настроек
 Входы

 Выходы 
Светоиндикаторы

 Выключатель 
Трансформаторы

 Метка настроек
 Метка ранжиров.

  10-04-2011
  09:50:11            К

  10-04-2011
  09:56:45       USB

 Двх1 . . .
 Двх2 . . . 

О-функция1
         ВКЛ

О-функция1
 Блок. МТЗ1

О-функция2
        ОТКЛ

  . . . . . . . . . . . 

Двх5  . . .

 Сраб. МТЗ3

 Двых1 . . .
 Двых2 . . . 

О-функция1
 ОТКЛ

 Сраб. МТЗ1
 Сраб. МТЗ2

О-функция2
        ОТКЛ

  . . . . . . . . . . . 

Двых5 . . .
 Двых6 . . .

 Сраб. МТЗ3

 Св1 . . .
 Св2 . . . 

О-функция1
 ОТКЛ

 Сраб. МТЗ1
 Сраб. МТЗ2

О-функция2
        ОТКЛ

  . . . . . . . . . . . 

Св5 . . .
 Св6 . . .

 Выдержки  Тудл.блк.вкл.(с)
0,00

      Т откл.   (с)
0,15

 Коеф. трансф. ТТ
                40

 Коеф. трансф. Т0
                25

 

Рис. 26 Структура пункту меню «Настройки» (початок) 
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3.7.9 В підменю «УВВ» відображаються и редагуються: 

─ допуск дискретного входу в мс (див. п. 1.3.2), 

─ вид входу прямий/інверсний (див. п. 1.3.2), 

─ тип струму вхідного сигналу постійний/змінний (див. п. 1.3.2), 

─ вид дискретного виходу (реле) командний/сигнальний (див. п. 1.3.3), 

─ вид світлодіодного індикатора нормальний/тригерний (див. п. 1.3.4). 

3.7.10 У підменю «Коммуникация» відображаються і редагуються налашту-

вання для роботи з пристроєм через інтерфейс RS-485.  

3.7.11 У підменю «Регистраторы» відображаються і призначаються сигнали 

запуску дискретного і аналогового реєстраторів (див. п. 1.6), а також тривалості 
доаварійного і аварійного процесу в осцилограмі.  

Запис «Нет ранжирования» означає, що жоден сигнал не призначено. При 

редагуванні запис «ВКЛ» означає, що даний сигнал призначений на запуск. Пере-

лік сигналів, якими можна запускати реєстратори, наведено в додатку А. 

3.7.12 У підменю «О-функции» відображаються і редагуються для визначу-

ваних функцій (див. п. 2.5.9): 

─ сигнали-джерела (прямі, зворотні і блокування), 

─ таймера (роботи і паузи), 

─ тип функції (пряма/зворотна). 

Запис «Нет ранжирования» в джерелах означає, що жоден сигнал не приз-
начено. При редагуванні запис «ВКЛ» означає, що даний сигнал призначений 

джерелом. Перелік сигналів-джерел визначуваних функцій наведено в додатку А. 

3.7.13 У підменю «Ф-кнопки» відображаються і призначаються сигнали, які 
генеруються функціональними кнопками клавіатури. Запис «Нет ранжирования» 

означає, що жоден сигнал не призначено. При редагуванні запис «ВКЛ» означає, 
що даний сигнал призначений на кнопку. Перелік сигналів, які можна призначити 

на функціональні кнопки, наведено в додатку А. Для виконання команди, призна-

ченої на функціональну кнопку, необхідно одночасно з натисканням функціона-
льної кнопки натиснути клавішу «ENTER» (захист від випадкового натискання на 
функціональну кнопку). 

3.7.14 У підменю «Установ. пароля» змінюється пароль для доступу до на-

лаштувань пристрою. Пароль можна встановити в діапазоні від одного до чоти-

рьох символів (символи - числа від 1 до 4). Встановлення «0» означає доступ без 
пароля. 
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       Двх1   (мс) 
             5

 УВВ
 Коммуникация

 Регистраторы
 . . . . . . . . . . . . 

 Сраб. ПО МТЗ3

О-функция1
 ОТКЛ

 Сраб. ПО МТЗ1
 Сраб. ПО МТЗ2

  . . . . . . . . . . . 

 Тип вх.сигнала
 Вид выхода

Допуск д.входа
 Вид входа

 Вид индикатора

       Двх1   (мс) 
           10

       Двх1   (мс) 
    ИНВЕРСНЫЙ

           Двх1   
       ПРЯМОЙ

       Двх1   (мс) 
  ПОСТОЯННЫЙ

           Двх1   
   ПОСТОЯННЫЙ

       Двх1   (мс) 
   СИГНАЛЬНЫЙ

           Двых1   
     КОМАНДНЫЙ

       Двх1   (мс) 
     ТРИГЕРНЫЙ

           Св1   
   НОРМАЛЬНЫЙ

 Настр. RS-485

 Имя ячейки
 Адрес ячейки

Дискр. регистр
 Аналог.регистр.

 Сраб. МТЗ3

 Сраб. МТЗ1
 Сраб. МТЗ2

 Источники
 Выдержки

 Т послеавар. (с)
         1,00

 Т предавар. (с)
         0,10

 

 

Рис. 27 Структура пункту меню «Настройки» (продовження) 
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Рис. 28 Структура пункту меню «Настройки» (закінчення) 
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3.8  Пункт меню «Диагностика» 

Пункт «Диагностика» призначений для відображення повідомлень самодіа-

гностики, які активні на поточний момент. 
Структура пункту показана на рис. 29. 

 

 

Рис. 29 Структура пункту меню «Диагностика» 

3.9  Пункт меню «Конфигурация» 

Пункт «Конфигурация» призначений для ввімкнення і вимкнення функціо-

нальних блоків захистів і автоматики в пристрої. Відключений блок недоступний 

для настройки, його сигнали не будуть відображатися в меню. 

Структура пункту показана на рис. 30. 

 

 

Рис. 30 Структура пункт меню «Конфигурация» 

3.10  Пункт меню «МТЗ» 

Пункт «МТЗ» (відображається, якщо включений в меню «Конфигурация») 

призначений для відображення і зміни налаштувань МСЗ (встановлення уставок, 

витримок і дискретних параметрів). 

Структура пункту показана на рис. 31. 
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 МТЗ  Уставки
 Выдержки

 Уставка МТЗ1 (А)
           15.00

 Уставка МТЗ2 (А)
             7.00

 Уставка МТЗ3 (А)
             5.00

 Выдержка МТЗ1 (с)
             0.00

 Выдержка МТЗ2 (с)
             1.50

 Выдержка МТЗ3 (с)
             3.00

 Т Ускор МТЗ       (с)
             0.20

 Т Ввода ускор.   (с)
             5.00

 Управление     Вариант МТЗ
   НЕЗАВИСИМАЯ

   1 Ступень МТЗ
             ВКЛ

   2 Ступень МТЗ
             ВКЛ

   3 Ступень МТЗ
            ОТКЛ

 Ускоренная МТЗ2
            ОТКЛ

      Ускор. МТЗ2
            ОТКЛ  

 

Рис. 31 Структура пункту меню «МТЗ» 

3.11  Пункт меню «ЗЗ» 

Пункт «ЗЗ» (відображається, якщо включений в меню «Конфигурация») 

призначений для відображення і зміни налаштувань ЗЗ (встановлення уставок, 

витримок і дискретних параметрів). 

Структура пункту показана на рис. 32. 

 



Настанова з експлуатації МРЗС-05Л          

 

60 

 
 

Рис. 32 Структура пункту меню «ЗЗ» 

3.12  Пункт меню «АПВ» 

Пункт «АПВ» (відображається, якщо включений в меню «Конфигурация») 

призначений для відображення і зміни налаштувань АПВ (встановлення витримок 

і дискретних параметрів). 

Структура пункту показана на рис. 33. 

 

 
 

Рис. 33 Структура пункту меню «АПВ» 

3.13  Пункт меню «АЧР-ЧАПВ» 

Пункт «АЧР-ЧАПВ» (відображається, якщо включений в меню «Конфигу-

рация») призначений для відображення і зміни налаштувань функції АЧР-ЧАПВ 

(оперативний ввід/вивід) 

Структура пункту показана на рис. 34. 

 

 
 

Рис. 34 Структура пункту меню «АЧР-ЧАПВ» 
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3.14  Пункт меню «УРОВ» 

Пункт «УРОВ» (відображається, якщо включений в меню «Конфигурация») 

призначений для відображення і зміни налаштувань ПРВВ (встановлення уставок, 

витримок і дискретних параметрів) 

Структура пункту показана на рис. 35. 

 

 УРОВ  Уставки
 Выдержки

 Уставка УРОВ (А)
           0.25

 1Ступень УРОВ (с)
             1.00

 2Ступень УРОВ (с)
             5.00

 Управление             УРОВ
            ОТКЛ

   Пуск от МТЗ1
            ОТКЛ

   Пуск от МТЗ2
            ОТКЛ

  Пуск от МТЗ3
            ОТКЛ  

 

Рис. 35 Структура пункту меню «УРОВ» 

3.15  Пункт меню «ЗОП» 

Пункт «ЗОП» (відображається, якщо включений в меню «Конфигурация») 

призначений для відображення списку для відображення і зміни налаштувань ЗЗП 

(встановлення уставок, витримок і дискретних параметрів). 

Структура пункту показана на рис. 36. 

 

 ЗОП  Уставки
 Выдержки

 Уставка ЗОП (ед.)
             0.150

 Выдержка ЗОП  (с)
             30.00

 Управление       Защита ЗОП
            ОТКЛ  

 

Рис. 36 Структура пункту меню «ЗОП» 

 

 



Настанова з експлуатації МРЗС-05Л          

 

62 

3.16  Приклад. Зміна струму уставки першого ступеня МСЗ 

 

Початковий стан екрану: 

 

Клавішами    вибираємо пункт меню "МТЗ": 

 

Клавіша  входимо в пункт "МТЗ": 

 

Натискаємо кнопку  на екрані з'являється значення струму уставки 

МСЗ1: 

Примітка: тут також можна вибрати клавішами   уставки МСЗ2 і МСЗ3 

 

Натискаємо : 
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За допомогою клавіш     редагуємо значення струму і натис-

каємо для введення нового значення в пам'ять клавішу : 

 

Відповідаємо на запит екрану клавішею для підтвердження  або скасо-

вуємо свої дії  . 

4  ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ МРЗС-05Л 

 

4.1 Загальні вказівки.  

В процесі експлуатації пристрою МРЗС-05Л необхідно проводити перевір-

ку (наладку) при новому підключенні, профілактичний контроль і профілактичне 
відновлення.  

На енергооб'єктах обслуговування всіх пристроїв проводиться відповідно 

до "Правил технічного обслуговування пристроїв на енергооб'єктах". 

Обслуговування пристрою МРЗС-05Л повинен виконувати персонал, який 

пройшов спеціальне навчання і має на це право. 

4.2 При зовнішньому огляді пристрою МРЗС-05Л необхідно переконатися 

у відсутності механічних пошкоджень і різних дефектів, а в разі їх виявлення не-
гайно довести це до відома підприємства-виробника. 

4.3 При новому підключенні пристрою МРЗС-05Л необхідно: 

─ перевірити працездатність пристрою; 

─ виставити і перевірити уставки захистів пристрою; 

─ перевірити пристрій робочим струмом і напругою; 

─ перевірити взаємодію пристрою МРЗС-05Л із зовнішньою локальною мере-

жею і зовнішніми пристроями; 

─ перевірити дію пристрою при видачі сигналу в центральну сигналізацію. 

Пристрій МРЗС-05Л при профілактичному контролі не вимагає періодич-

ного тестування, оскільки має вбудовану систему самодіагностики.  

4.4 Допускається вимірювання опору ізоляції мегомметром з величиною  

вимірювальної напруги постійного струму до 1000В включно між наступними 

колами: 

- контактом датчика струму і контактами інших датчиків струму, а також 

колами 2, 3, 4, 5 табл. 4.1, 
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- контактом входу живлення від струмів КЗ і контактами іншого входу жи-

влення від струмів КЗ, а також колами 1, 3, 4, 5 табл. 4.1, 

- контактом дискретного входу і контактами інших дискретних входів, а 
також колами 1, 2, 4, 5 табл. 4.1, 

- контактом дискретного виходу і контактами інших дискретних виходів, а 
також колами 1, 2, 3, 5 табл. 4.1, 

- контактом роз'єму живлення і колами 1, 2, 3, 4 табл. 4.1. 

Час одного виміру не повинен перевищувати 60 с. 

Допускається вимірювання опору ізоляції мегомметром з величиною вер-

хнього значення напруги постійного струму до 500 В включно між наступними 

колами: 

- контактом роз'єму RS485 і колами 7 табл. 4.1, 

- контактом роз'єму USB і колами 6 табл. 4.1. 

Час одного виміру не повинен перевищувати 60 с. 
 

Таблиця 4.1  Зовнішні кола пристрою 
 

Поз. Кола 
1.  Контакти датчиків струму 

2.  Контакти входів живлення струмів КЗ 

3.  Контакти дискретних входів 

4.  Контакти дискретних виходів 

5.  Контакти роз'єму живлення 

6.  Контакти роз'єму RS485 

7.  Контакти роз'єму USB 

 

4.5 Пристрій МРЗС-05Л не має вимірювальних приладів, що входять до 

його складу, а також інших частин, які підлягають повірці та атестації органами 

інспекції та нагляду. 

Після проведення регламентних робіт в паспорті пристрою МРЗС-05Л ін-

женером-оператором робиться відмітка про технічний стан і можливості подаль-

шої експлуатації пристрою. 

5  РЕМОНТ ПРИСТРОЇВ МРЗС-05Л 

 

Ремонт пристроїв МРЗС-05Л здійснює підприємство-виробник або спеціалі-
зовані організації, які мають право на ремонт МРЗС-05Л. 

При виявленні несправності, пристрій МРЗС-05Л повинен бути знятий з 
експлуатації, упакований в тару, що забезпечує безпечне транспортування, і відп-

равлений на підприємство-виробник: 

ДП "ВО "Київприлад" 

03068, г. Київ, вул. Гарматна, 2 
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тел / факс (044) 456-52-36 

E-mail: marketing@kievpribor.kiev.ua 

або спеціалізовані організації, які мають право на ремонт пристроїв МРЗС-05Л. 

6  ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 

 

Транспортування упакованих пристроїв МРЗС-05Л здійснюється будь-яким 

видом закритого транспорту, що оберігає пристрої від впливу сонячної радіації, 
атмосферних опадів і пилу при температурі навколишнього середовища в межах 

від мінус 40 ºС до 55 ºС, з дотриманням запобіжних заходів проти механічних 

впливів.  

Умови транспортування в частині механічних факторів - С по ГОСТ 23216. 

Умови транспортування в частині кліматичних факторів зовнішнього сере-

довища повинні відповідати категорії С по ГОСТ 15150. 

До встановлення в експлуатацію пристрої МРЗС-05Л зберігати в закритих 

складських приміщеннях при температурі від 5 ° С до 35 ° С і вологості не більше 

80%, а також при відсутності в навколишньому середовищі агресивних газів, що 

руйнують метал і ізоляцію. 

Умови зберігання в частині кліматичних факторів зовнішнього середовища 

повинні відповідати категорії С по ГОСТ 15150. 

7  УТИЛІЗАЦІЯ 

 

З огляду на те, що пристрої МРЗС-05Л не становлять небезпеки для життя, 

здоров'я людей та навколишнього середовища, і в них відсутні шкідливі речовини, 

особливих вимог до утилізації пристроїв МРЗС-05Л не пред'являється. 
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                                Додаток А Розподіл сигналів по функціональних елементах пристрою 
 

№ 

н/п 

Сигнал 
1
 Елементи пристрою 

2
 Опис сигналу 

ДВх. ДВих. Св. ОФ Рег. F 

Загальні сигнали 
1.  О-функция1 Х Х Х Х 

3 Х Х Визначувана функція 1 (див. п. 2.5.9) 
2.  О-функция2 Х Х Х Х 

3 Х Х Визначувана функція 2 (див. п. 2.5.9) 

3.  О-функция3 Х Х Х Х 
3 Х Х Визначувана функція 3 (див. п. 2.5.9) 

4.  О-функция4 Х Х Х Х 
3 Х Х Визначувана функція 4 (див. п. 2.5.9) 

5.  О-функция5 Х Х Х Х 
3 Х Х Визначувана функція 5 (див. п. 2.5.9) 

6.  Блок. Вкл. ВВ Х Х Х Х Х  
Сигнал блокування формування сигналу «Работа БВ» (ввімк-
нення вимикача) (див. п. 2.5.8) 

7.  
Сброс  
индикации 

Х Х Х Х Х Х 
Скидання індикації тригерних світлодіодів - погасити світло-
діоди (див. п. 1.3.4) 

8.  Сброс реле Х Х Х Х Х Х Скидання сигнальних реле в розімкнутий стан (див. п. 1.3.3) 

9.  Положение ВВ Х Х Х Х Х  
Сигнал: положення вимикача «ввімкнений» (див. п. 2.5.3, 
2.5.6) 

10. Вкл. ВВ Х Х Х Х Х Х 
Сигнал ввімкнення вимикача. Скорочується внутрішньою ло-
гікою дискретного входу до ≈ 1 мс.  

11. Откл. ВВ Х Х Х Х Х Х 
Сигнал вимкнення вимикача. Скорочується внутрішньою логі-
кою дискретного входу до ≈ 1 мс.  

12. Неиспр. общая  Х Х Х Х  
Несправність пристрою, що не впливає на виконання функцій 
захистів і автоматики. 

13. Неиспр. авар.  Х 
4 Х Х Х  

Критична несправність, функціонування модулів захистів і 
автоматики блокується. 

14. Работа ан. рег.  Х Х Х Х 
5  

Сигнал, який присутній на час роботи аналогового реєстрато-
ра. 

15. Работа д. рег.  Х Х Х Х 
5  

Сигнал, який присутній на час роботи дискретного реєстрато-
ра. 

16. Работа БО  Х 
6 Х Х Х  Сигнал спрацювання блоку вимкнення. (див. п. 2.5.8) 

17. Работа БВ  Х 
6 Х Х Х  

Сигнал спрацювання блоку ввімкнення. Блокується сигналом 
«Работа БО». (див. п. 2.5.8) 
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№ 

н/п 

Сигнал 
1
 Елементи пристрою 

2
 Опис сигналу 

ДВх. ДВих. Св. ОФ Рег. F 

Сигнали МСЗ 
18. Блок. МТЗ1 Х Х Х Х Х  Блокування роботи першого ступеня МСЗ (див. п. 2.5.3) 
19. Блок. уск. МТЗ2 Х Х Х Х Х  Блокування прискорення другого ступеня МСЗ (див. п. 2.5.3) 

20. Сраб. ПО МТЗ1  Х Х Х Х  
Сигнал спрацювання пускового органу першого ступеня МСЗ 
(див. п. 2.5.3) 

21. Сраб. МТЗ1  Х Х Х Х  Сигнал спрацювання першого ступеня МСЗ (див. п. 2.5.3) 

22. Сраб. ПО МТЗ2  Х Х Х Х  
Сигнал спрацювання пускового органу другого ступеня МСЗ 
(див. п. 2.5.3) 

23. Сраб. МТЗ2  Х Х Х Х  Сигнал спрацювання другого ступеня МСЗ (див. п. 2.5.3) 

24. Сраб. ПО МТЗ3  Х Х Х Х  
Сигнал спрацювання пускового органу третього ступеня МСЗ 
(див. п. 2.5.3) 

25. Сраб. МТЗ3  Х Х Х Х  Сигнал спрацювання третього ступеня МСЗ (див. п. 2.5.3) 
Сигнали ЗЗ 

26. Сраб. ПО ЗЗ  Х Х Х Х  
Сигнал спрацювання пускового органу захисту від замикань 
на землю (див. п. 2.5.4) 

27. Сраб. ЗЗ  Х Х Х Х  
Сигнал спрацювання захисту від замикань на землю (див. п. 
2.5.4) 

Сигнали АПВ 
28. Стат. блок. Х Х Х Х Х  Сигнал блокує запуск АПВ від МСЗ (див. п. 2.5.6) 

29. Сраб. АПВ  Х Х Х Х  
Сигнал спрацювання АПВ. Тривалість сигналу ≈ 1 мс. (див. п. 
2.5.6) 

    Сигнали АЧР-ЧАПВ 

30. АЧР/ЧАПВ Х Х Х Х Х  
Сигнал "АЧР/ЧАПВ" здійснює заборону АПВ, а при його зник-
ненні заборона АПВ знімається і формується пуск АПВ. (див. 
п. 2.5.6) 

Сигнали ПРВВ 

31. 
Пуск УРОВ от  
ДВ 

Х Х Х Х Х  
Сигнал запуску роботи схеми ПРВВ (див. п. 2.5.7) 

32. Сраб.ПО УРОВ  Х Х Х Х  Сигнал спрацювання пускового органу ПРВВ (див. п. 2.5.7) 
33. Сраб. УРОВ1  Х Х Х Х  Сигнал спрацювання першого ступеня ПРВВ (див. п. 2.5.7) 
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№ 

н/п 

Сигнал 
1
 Елементи пристрою 

2
 Опис сигналу 

ДВх. ДВих. Св. ОФ Рег. F 

34. Сраб. УРОВ2  Х Х Х Х  Сигнал спрацювання другого ступеня ПРВВ (див. п. 2.5.7) 
Сигнали ЗЗП 

35. Блок. ЗОП Х Х Х Х Х  
Блокування роботи захисту по струму зворотної послідовнос-
ті (див. п. 2.5.7) 

36. Сраб. ПО ЗОП  Х Х Х Х  
Сигнал спрацювання пускового органу захисту по струму 
зворотної послідовності (див. п. 2.5.7) 

37. Сраб. ЗОП  Х Х Х Х  
Сигнал спрацювання захисту по струму зворотної послідов-
ності (див. п. 2.5.7) 

Примітка: 1. Джерелами сигналів, які мають знак Х в колонці ДВх. або F є дискретні входи або функціональні кнопки, дже-
релами інших сигналів - внутрішня логіка пристрою. Джерелами визначуваних функцій можуть бути як входи і 
кнопки, так і внутрішня логіка. 
2. Функціональні елементи пристрою позначені: 

ДВх - сигнали, які генеруються дискретними входами, 
Двих. - сигнали, по яким можуть спрацьовувати дискретні виходи (реле),  
Св. - сигнали, по яким можуть спрацьовувати світлодіодні індикатори, 
ОФ - сигнали-джерела визначуваної функції (прямі, зворотні, блокування)), 
Реєстр. - сигнали запуску дискретного і аналогового реєстраторів, 
F - сигнали, які генеруються функціональними кнопками.         

3. Визначувана функція може бути призначена джерелом іншій визначуваної функції. 
4. За сигналом «Неиспр. авар.» реле спрацьовує в інверсному режимі: при відсутності сигналу - спрацьовує, при 
наявності сигналу - відпускає. Сигнал для реле з нормально-замкненими контактами. 
5. Реєстратор може бути запущений іншим реєстратором. 
6. Призначення сигналу на вихідне реле додає до логіки функціонування реле блок ввімкнення і блок вимкнення 
відповідно. Сигнал призначається тільки на одне реле.  
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               Додаток Б Струмо-часові характеристики другого (залежного) ступеня МСЗ  
 

 

tср - час спрацьовування другого ступеня МСЗ, 

К - кратність максимального з фазних струмів, 

Туст - уставка за часом другого ступеня МСЗ. 


