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Rewizja 1.3 

Data Listopad 2011 

Zmiany - Selektywny i nieselektywny schemat zaktualizowany w 

rozdziale 3.5.1 

- Definicja przełączników DIP zmieniona na wybór 

schematu. 

 

Przeczytaj te instrukcje uważnie i zbadaj sprzęt, aby zapoznać się z nim przed próbą 

instalacji, użytkowania i serwisowania. 

Sprzęt elektryczny powinien być instalowany, używany i serwisowany tylko przez 

wykwalifikowany personel. Należy postępować zgodnie z lokalnymi regulacjami 

bezpieczeństwa. Arcteq nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje 

użytkowania tej instrukcji. 

Rezerwujemy prawo zmiany bez wcześniejszego powiadomienia. 

  

Rewizja 1.2 

Data Czerwiec 2011 

Zmiany - Rozdział o czujnikach skorygowany 

- Zaktualizowana definicja przełączników DIP 

- Rozdział o wymiarach i instalacji, głębokość urządzenia 

zmieniona z 170mm na 175mm. 
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1 SKRÓTY 

CB – Wyłącznik 

CBFP – Zabezpieczenie od uszkodzenia wyłącznika 

EMC – Kompatybilność elektromagnetyczna 

EPROM – Kasowalna i programowalna pamięć tylko do odczytu 

HW – Sprzęt 

LED – Dioda elektroluminescencyjna 

LV – Niskie napięcie 

ms – Milisekunda 

MV – Średnie napięcie 

NC – Normalnie zamknięty 

NO – Normalnie otwarty 

SF – Błąd systemu 

SW – Oprogramowanie 

uP - Mikroprocesor 
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2 INFORMACJE OGÓLNE 

A      jest zaawansowanym urządzeniem zabezpieczającym łukoochronnym 

opartym na mikroprocesorze z pełną funkcjonalnością samonadzoru.  Zostało 

ono zaprojektowane w celu minimalizowania szkód spowodowanych przez 

zwarcia łukowe poprzez aktywację wyłącznika dla źródła prądu uszkodzenia. 

Kompletna funkcja samonadzoru systemu A      zapewnia najwyższy poziom 

niezawodności poprzez ciągłe monitorowanie wszystkich wewnętrznych funkcji 

systemowych i zewnętrznych połączeń. 

AQ 101 jest zaprojektowany zgodnie z najnowszymi standardami urządzeń 

zabezpieczających i tym samym nadaje się do instalacji w trudnym środowisku, 

takim jak przemysł, elektrownie tradycyjne i wykorzystujące źródła odnawialne, 

elektrownie wiatrowe, przemysł naftowy, gazowy, kopalniany, stalowy i inne 

gałęzie przemysłu ciężkiego, jak również w zastosowaniach komercyjnych i 

instytucjonalnych. AQ 101 jest odpowiedni zarówno dla średnich jak i niskich 

napięć, jak również centrów sterowania silnikami w nowych i modernizowanych 

instalacjach. 
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2.1 CECHY ZABEZPIECZENIA ŁUKOOCHRONNEGO AQ 101 

AQ 101 jest wielozadaniowym zabezpieczeniem łukoochronnym i może zostać 

wykorzystane w wielu zastosowaniach. A      może być wykorzystywany jako 

samodzielna jednostka lub jako część większego systemu łukoochronnego 

poprzez szynę binarną. Główne cechy AQ 101: 

- Zasilanie pomocnicze 80-265Vac/dc lub opcjonalne zasilanie 18-72Vdc  

- 4 kanały punktowych czujników błysku 

- 1 kanał światłowodowego czujnika błysku (opcjonalnie)   

- 2 wejścia binarne (napięcie nominalne 24 lub 110 lub 220Vdc)  

- 3 wyjścia normalnie otwartych przekaźników wyłączenia awaryjnego 

(certyfikowane dla bezpośredniego odłączenia obwodu)  

- 1 wyjście normalnie otwartego lub opcjonalnie normalnie zamkniętego 

(elektroniczna blokada) przekaźnika wyłączenia awaryjnego 

- 1 wyjście binarne (24Vdc)  

- 1 wyjście błędu systemu 

- 12 diod wskazujących 

- Przycisk  
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Rysunek 2-1: Zabezpieczenie łukoochronne AQ 101 
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2.2 UPROSZCZONY SCHEMAT BLOKOWY 

Uproszczony schemat blokowy AQ 101 na Rysunku 2-2 przedstawia główne 

komponenty urządzenia AQ 101.   

 

Rysunek 2-2: Uproszczony diagram blokowy AQ 101 
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3 OBSŁUGA I KONFIGURACJA 

3.1 DIODY WSKAZUJĄCE 

AQ 101 posiada 12 diod wskazujących. Etykiety użytkownika mogą zostać 

wsunięte w kieszeń etykiet w celu identyfikacji funkcji każdej z diod (poza 

diodami Zasilanie i Błąd). Diody są zlokalizowanie na płycie czołowej urządzenia 

w celu umożliwienia łatwego dostępu bez konieczności otwierania drzwi.  

Podczas rozruchu urządzenie wykonuje test diod. Wszystkie diody zostają 

włączone na 2 sekundy, a następnie wyłączone. Tylko niebieska dioda zasilania 

pozostaje włączona. Po włączeniu urządzenie przechodzi w tryb zabezpieczenia 

po 5 ms, nawet gdy test diod jest wciąż wykonywany. 

W normalnym działaniu tylko niebieska dioda zasilania jest zapalona. 

Diody czujników w stanie nieaktywnym są wygaszone. Jeśli czujnik błysku 

zostanie aktywowany, odpowiadająca mu dioda zostanie zapalona, jeśli 

aktywacja trwa dłużej niż  .5ms. Dioda czujnika po aktywacji zostaje zatrzaśnięta 

(stale zapalona). Aby ją wygasić należy nacisnąć przycisk „SET”. 

W przypadku poluzowanego przewodu czujnika lub niezgodności konfiguracji 

(nowy sensor został podłączony bez uruchomienia autokonfiguracji systemu, 

patrz rozdział 3.3.1), odpowiadająca mu dioda zacznie migać i dioda błędu 

zostanie zapalona. 

Diody wejść/wyjść binarnych wskazują status linii wejść/wyjść. Jeśli którakolwiek 

z linii zostanie aktywowana na dłużej niż  .5ms, odpowiadająca jej dioda zostanie 

zapalona (zatrzaśnięta).  

W przypadku wyłączenia awaryjnego, odpowiednia dioda wyłączenia awaryjnego 

zostanie zapalona. Wejścia wyłączenia awaryjnego są kontrolowane za pomocą 

ustawień przełączników DIP.(Patrz rozdział Error! Reference source not found..) 

Wszystkie diody wskazujące aktywację lub wyłączenie awaryjne zostają 

zatrzaśnięte po zapaleniu, nawet jeśli przełącznik DIP jest w pozycji 

niezatrzaskiwania. Muszą one zostać wygaszone za pomocą przycisku „SET”. 

Wskazania diod są przechowywane w pamięci nieulotnej EPROM w celu 

identyfikacji informacji o wyłączeniu awaryjnym w przypadku utraty zasilania 
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pomocniczego. Po uruchomieniu urządzenia po utracie zasilania, aktualny stan 

diod jest widoczny na panelu przednim.  

 

3.2 PRZEWODNIK DZIAŁANIA DIOD 

DIODA 
ZGASZO

NA 

STALE 

ZAPALON

A 

MIGAJĄCA 
AKCJA JEŚLI STAN 

NIEPOPRAWNY 

ZASILANIE 

Niebieska 

Zasilanie 

pomocnicze 

odłączone 

Zasilanie 

pomocnicze 

podłączone 

N/A Sprawdź źródło zasilania 

BŁĄD 

Czerwona 

System w stanie 

zdrowym 
Błąd systemu 

Błąd konfiguracji. 

Zabezpieczenie 

częściowo działające. 

Zweryfikuj kondycję systemu, 

patrz rozdziały  Error! 

Reference source not 

found.: Przewodnik 

rozwiązywania problemów i 

5:  Samonadzór systemu 

T1,T3,T4 

Czerwone 
Normalny status 

Przekaźniki 

T1,T3,T4 

aktywowane 

N/A 

Sprawdź przyczynę wyłączenia 

awaryjnego. Usuń uszkodzenie 

i wyzeruj wskazania poprzez 

przyciśnięcie przycisku SET  

T2, T4 

Czerwone 
Normalny status 

Przekaźniki T2, 

T4 aktywowane 
N/A 

Sprawdź przyczynę wyłączenia 

awaryjnego. Usuń uszkodzenie 

i wyzeruj wskazania poprzez 

przyciśnięcie przycisku SET 

S1 

Pomarańczo

wa 

Normalny status 

Kanał czujnika   

aktywowany 

błyskiem 

Kanał czujnika   utracił 

połączenie lub wstępne 

ustawienia nie zostały 

wykonane; również 

aktywowany przez 

informację o ciśnieniu 

Sprawdź czemu czujnik został 

aktywowany lub sprawdź 

podłączenie czujnika, lub 

wykonaj przygotowanie 

systemu (patrz 

rozdział:3.3.1Autokonfiguracja 

(przygotowanie systemu) 

S2 

Pomarańczo

wa 

Normalny status 

Kanał czujnika 2 

aktywowany 

błyskiem 

Kanał czujnika 2 utracił 

połączenie lub wstępne 

ustawienia nie zostały 

wykonane; również 

aktywowany przez 

informację o ciśnieniu 

Sprawdź czemu czujnik został 

aktywowany lub sprawdź 

podłączenie czujnika, lub 

wykonaj przygotowanie 

systemu (patrz 

rozdział:3.3.1Autokonfiguracja 

(przygotowanie systemu) 

 

S3 

Pomarańczo

wa 

Normalny status 

Kanał czujnika 3 

aktywowany 

błyskiem 

Kanał czujnika 3 utracił 

połączenie lub wstępne 

ustawienia nie zostały 

wykonane; również 

aktywowany przez 

informację o ciśnieniu 

Sprawdź czemu czujnik został 

aktywowany lub sprawdź 

podłączenie czujnika, lub 

wykonaj przygotowanie 

systemu (patrz 

rozdział:3.3.1Autokonfiguracja 

(przygotowanie systemu) 

S4 

Pomarańczo

wa 

Normalny status 

Kanał czujnika 4 

aktywowany 

błyskiem 

Kanał czujnika 4 utracił 

połączenie lub wstępne 

ustawienia nie zostały 

wykonane; również 

aktywowany przez 

informację o ciśnieniu 

Sprawdź czemu czujnik został 

aktywowany lub sprawdź 

podłączenie czujnika, lub 

wykonaj przygotowanie 

systemu (patrz 

rozdział:3.3.1Autokonfiguracja 

(przygotowanie systemu) 
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S5 

Pomarańczo

wa 

Normalny status 

Kanał czujnika 

światłowodoweg

o aktywowany 

Poluzowane 

podłączenie czujnika 

światłowodowego lub 

wstępne ustawienia nie 

zostały wykonane 

Sprawdź czemu czujnik został 

aktywowany lub sprawdź 

ciągłość czujnika, lub wykonaj 

przygotowanie systemu (patrz 

rozdział:3.3.1Autokonfiguracja 

(przygotowanie systemu) 

BI1 

Pomarańczo

wa 

Normalny status 
Wejście binarne 

1 aktywowane 

Poluzowane 

podłączenie wejścia 

binarnego 1 

Sprawdź okablowanie wejścia 

binarnego.  

BI2 

Pomarańczo

wa 

Normalny status 
Wejście binarne 

2 aktywowane 

Poluzowane 

podłączenie wejścia 

binarnego 2 

Sprawdź okablowanie wejścia 

binarnego. 

BO1 

Pomarańczo

wa 

Normalny status 
Wyjście binarne 

aktywowane 
N/A  

Tabela 3-1:  Przewodnik działania diod 

 

3.3 OPIS PRZYCISKU  

AQ 101 posiada pojedynczy przycisk (SET), który może być wykorzystywany do 

wszystkich funkcji obsługi urządzenia. Przycisk jest wykorzystywany do 

autokonfiguracji systemu (patrz rozdział Error! Reference source not found.) i do 

wygaszania diod oraz resetowania zatrzaśniętych przekaźników. 

 

3.3.1 AUTOKONFIGURACJA (PRZYGOTOWANIE SYSTEMU) 

Gdy wszystkie czujniki i linie binarne zostały podłączone, autokonfiguracja musi 

zostać wykonana. Sekwencja inicjalizacji jest wykonywana poprzez przyciśnięcie 

przycisku „SET” przez 2 sekundy, po czym diody czujników i BI1/BI2 AQ 101 

zaczynają migotać. Urządzenie skanuje te wejścia, sprawdzając czy są 

połączone i jeśli wejście zostaje wykryte, odpowiadające diody zostają zapalone 

w celu wskazania, że połączenie zostało znalezione. Wejścia bez połączeń dalej 

migoczą przez pozostałe 3 sekundy. Po 5 sekundach wszystkie diody zostają 

wyłączone. Podczas tego przygotowania systemu ustawienia przełączników DIP 

zostają zapisane w pamięci nieulotnej. 

Wszystkie wejścia czujników działają nawet wtedy, gdy autokonfiguracja nie 

została wykonana. Autokonfiguracja jest wykorzystywana tylko dla celów 

samonadzoru.  
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Uwaga: aby wykonać ponownie autokonfigurację dla urządzenia z mniejszą 

liczbą połączeń (wejść/wyjść binarnych lub czujników) niż w ostatnio 

zapamiętanych ustawieniach, przełącznik DIP (dowolny) musi zostać przełączony 

w jedną i drugą stronę przed rozpoczęciem autokonfiguracji. Limit czasu w 

trakcie którego możliwe jest zadanie nowej konfiguracji to   minuta. Ponowna 

konfiguracja z większą liczbą połączeń jest dozwolona bez przełączania 

przełącznika DIP. 

 

3.4 ZEROWANIE 

Wszystkie diody wskazujące i zatrzaśnięte przekaźniki wyłączenia awaryjnego są 

resetowane poprzez przyciśnięcie przycisku „SET” przez   sekundę. W 

przeciwnym wypadku zatrzaśnięte przekaźniki wyłączenia awaryjnego pozostaną 

aktywowane do czasu odłączenia zasilania pomocniczego. Wszystkie diody 

wskazujące pozostaną zapalone do czasu aż operator je wygasi, nawet jeśli 

zasilanie pomocnicze zostanie odłączone (Patrz rozdział 3.6 Pamięć nieulotna).       

3.5 NASTAWY PRZEŁĄCZNIKÓW DIP 

Funkcje AQ 101, takie jak logika wyłączania awaryjnego, są konfigurowane 

poprzez przełączniki DIP. Różne schematy wyłączania awaryjnego mogą być w 

prosty sposób zaprogramowane poprzez wybranie odpowiednich pozycji 

przełączników DIP.  Pozwala to użytkownikowi na zmianę ustawień w zależności 

od zastosowania. Wyłączanie awaryjne może być wywołane tylko poziomem 

światła lub poziomami światła I prądu (lub za pomocą innego kryterium, jak zbyt 

niskie napięcie lub podobne). Poziom progowy prądu lub innego kryterium 

wyłączenia awaryjnego może zostać podany do wejścia binarnego B  w celu 

blokowania wyłączenia awaryjnego wywołanego przez naturalne źródła światła. 

Również schemat zabezpieczenia od uszkodzenia wyłącznika może zostać 

uaktywniony przy pomocy przełączników DIP. Przełączniki DIP znajdują się na 

tyle urządzenia w celu ułatwienia dostępu. Szczegóły nastaw mogą zostać 

znalezione w Rysunek 3-1: Przełączniki DIP AQ 101 i Tabela 3-2 Wybór nastaw 

przełączników DIP AQ 101. 
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Rysunek 3-1: Przełączniki DIP AQ 101 

Przełącznik DIP Wybór funkcji WŁ (LEWA 

POZYCJA) 

WYŁ (PRAWA 

POZYCJA) 

8 

L> / L>+I> 

Kryteria zadziałania z 

kanałów czujników S2, 

S3, S4 i kanału FIBER  

Zadziałanie tylko na błysk 

(L>). 

Zadziałanie na błysk i 

warunek nadprądowy (L> 

+ I>). 

Oba sygnały są 

wymagane jednocześnie, 

aby wykonać wyłączenie 

awaryjne. 

7 

S1: L> / L>+I> 

Kryteria zadziałania z 

kanału czujnika S  

Zadziałanie tylko na błysk 

(L>). 

Zadziałanie na błysk i 

warunek nadprądowy (L> 

+ I>). 

Oba sygnały są 

wymagane jednocześnie, 

aby wykonać wyłączenie 

awaryjne. 

6 

Zatrzaśnięty / 

niezatrzaśnięty 

Zatrzaśnięty lub 

niezatrzaśnięty dla 

przekaźników wyłączenia 

awaryjnego T1 i T2 

T1 i T2 działają jako 

zatrzaśnięte. 

T1 i T2 działają jako 

niezatrzaśnięte. 

Uwaga: Przekaźniki wyłączenia awaryjnego T3 i T4 są 

zawsze zatrzaśnięte. Funkcja wyjścia binarnego BO1 

jest zawsze niezatrzaśnięta. 

5 

100 / 150ms 

Nastawa czasu CBFP Czas CBFP jest ustawiony 

na 100ms. 

Czas CBFP jest ustawiony 

na 150ms. 

4 

Wybór schematu 

Wybór schematu Patrz: rozdział Error! 

Reference source not 

found. i 6 

Patrz: rozdział Error! 

Reference source not 

found. i 6 

3 

Wybór schematu 

Wybór schematu Patrz: rozdział Error! 

Reference source not 

found. i 6 

Patrz: rozdział Error! 

Reference source not 

found. i 6 

2 

Wybór schematu 

Wybór schematu Patrz: rozdział Error! 

Reference source not 

found. i 6 

Patrz: rozdział Error! 

Reference source not 

found. i 6 

1 

Wybór schematu 

Wybór schematu Patrz: rozdział Error! 

Reference source not 

found. i 6 

Patrz: rozdział Error! 

Reference source not 

found. i 6 

Tabela 3-2 Wybór nastaw przełączników DIP AQ 101 
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Rozdział Error! Reference source not found. prezentuje wewnętrzną logikę  

AQ101 i możliwe nastawy przełączników DIP. Opisy wejść I wyjść mogą zostać 

znalezione w Error! Reference source not found..     

 

3.5.1 WYBÓR SCHEMATU ZA POMOCĄ PRZEŁĄCZNIKÓW DIP 

Poniższy rozdział opisuje dostępne schematy, które są konfigurowane za 

pomocą przełączników DIP Wybór Schematu  ...4. 

 Schemat 0 

Schemat   A     może być zastosowany nie tylko jako samodzielne 

zabezpieczenie łukoochronne, ale również jako nieselektywne zabezpieczenie 

celki linii odpływowej. Użytkownik ma możliwość wyboru trybu wyzwolenia 

wszystkich wyłączników jako tylko światło lub światło i warunek nadprądowy. 

Szczegółowe instrukcje można znaleźć w broszurze A  SAS™. 

 

Rysunek 3-2: Schemat 0 AQ101 
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 Schemat I 

Schemat I A     jest wykorzystywany głównie w selektywnych 

zabezpieczeniach łukoochronnych. Czujnik światłowodowy S  monitoruje celkę 

linii odpływowej. Czujnik światłowodowy S2 monitoruje celkę odpowiadającego 

wyłącznika i pomieszczenie szyny. Styk wyłączenia awaryjnego T  jest 

odpowiedzialny za zadziałanie wyłącznika linii odpływowej. Szczegółowe 

instrukcje mogą zostać znalezione w broszurze A  SAS™. 

 

Rysunek 3-3: Schemat 1 AQ101 
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3.6 PAMIĘĆ NIEULOTNA 

Wszystkie krytyczne dane systemowe, wliczając nastawy przełączników DIP i plik 

autokonfiguracji, opisany w rozdziale Error! Reference source not found., są 

przechowywane w pamięci nieulotnej EPROM, aby zapewnić poprawne działanie 

i pełen samonadzór nawet jeśli zasilanie pomocnicze zostanie tymczasowo 

utracone. 

Również stan wszystkich diod wskazujących opisanych w rozdziale 3.1 jest 

przechowywany w pamięci nieulotnej, aby umożliwić szybkie przywrócenie 

wskazań stanu systemu, nawet jeśli zasilanie pomocnicze zostanie tymczasowo 

utracone. Jest to szczególnie użyteczne, gdy zasilanie awaryjne zostanie 

utracone po wyłączeniu awaryjnym.   

Pamięć nieulotna nie wymaga źródła zasilania, aby przechowywać informacje i 

zachowuje ona nastawy i wskazania permanentnie bez zasilania. 
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4 CZUJNIKI BŁYSKU 

Seria  AQ 100 dostarcza różne typy czujników błysku, które mogą zostać 

wykorzystane w różnych typach urządzeń I rozdzielnic zgodnie z wymaganiami 

określonego zastosowania. Dostępne typy czujników to punktowe czujniki błysku 

I światłowodowe czujniki błysku.  

Punktowe czujniki błysku są zazwyczaj montowane w celkach metalowych, 

dostarczając szybką i dokładną lokalizację obszaru uszkodzenia. Światłowodowe 

czujniki błysku są zazwyczaj montowane tak, aby pokryć większy obszar jednym 

światłowodem, gdy nie wymagana jest dokładna lokalizacja uszkodzenia.      

 

4.1 PUNKTOWY CZUJNIK BŁYSKU AQ 01 

AQ 01 jest punktowym czujnikiem błysku z elementem światłoczułym (fotodiodą) 

aktywowanym przez światło łuku. Czujniki AQ01 powinny być montowane w 

pomieszczeniach rozdzielnic w taki sposób, że część światłoczuła pokrywa 

obszar chroniony najpełniej jak to możliwe. Powinno się wykorzystywać jeden 

czujnik na celkę metalową. W otwartych przestrzeniach, takich jak sekcja szyny, 

czujniki błysku powinny być montowane maksymalnie co 2 metry.  

Czułość sensora AQ01 jest domyślnie ustawiona na 8000 Lux. To domyślne 

ustawienie może mieć również wartość 25000 Lux lub 50000 Lux w zależności 

od wymagań aplikacji użytkownika. Czujnik nie wymaga nastaw użytkownika. Kąt 

wykrycia to 180 stopni.  
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Rysunek 4-1: Czujnik błysku AQ 01 

 

4.1.1 INSTALACJA I PODŁĄCZENIE AQ 01  

AQ 01 jest instalowany albo na ścianie pomieszczenia lub poprzez ścianę. 

Przykład montażu naściennego przedstawiony jest na Rysunek 4-2. AQ 01 jest 

przymocowany do ściany przy użyciu dwóch śrub. Ten sam wzór śrubowania jest 

wykorzystywany również w przypadku montażu poprzez ścianę. Czujnik zostaje 

odwrócony i przepchnięty do pomieszczenia elementem światłoczułym do 

przodu, a następnie przymocowany od tyłu dwoma śrubami. Żadna dodatkowa 

płyta montażowa nie jest wymagana w tym przypadku.   
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Rysunek 4-2: AQ 01 zamocowany na ścianie celki. 

AQ01 dostarczany jest bez okablowania. Instalacja okablowania w miejscu 

montażu jest prosta. Złącza kablowe znajdują się pod pokrywą, która może 

zostać w łatwy sposób zdjęta w celu zamocowania okablowania czujnika. 

Pokrywa powinna zostać ponownie założona po podłączeniu okablowania. 

Złącza kablowe znajdują się na obu końcach czujnika, aby umożliwić szeregowe 

łączenie do trzech czujników w jednej linii. Patrz: Rysunek 4-1. 
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4.1.2 DANE TECHNICZNE AQ 01 

Próg czułości 8000Lux 

Kąt wykrycia 180 stopni 

Ochrona mechaniczna IP 64  

Typ okablowania czujnika 2 przewody i ekran 

Specyfikacja kabla czujnika Ekranowana skrętka podwójna  .75mm² 

Maksymalna długość kabla czujnika na 

kanał 

100 metrów 

Temperatura działania  -2 ... 85   C 

 

4.2 ŚWIATŁOWODOWY CZUJNIK BŁYSKU AQ 06 

AQ 06 jest światłowodowym czujnikiem błysku. Światłowód AQ 06 jest to 

plastikowy kabel światłowodowy. Czujniki AQ 06 mogą zostać zamówione w 

długościach 1-40 metrów. Czujniki światłowodowe AQ 06 są rozmieszczane 

poprzez chronione komórki rozdzielnicy.  AQ 06 nie powinno się ciąć ani sklejać 

w miejscu instalacji. Jeżeli cięcie/łączenie jest wymagane ze względu na 

przypadkowe uszkodzenie, prosimy o kontakt z najbliższym reprezentantem 

Arcteq.   

Czułość czujnika AQ06 to 8000 Lux. Czujnik nie wymaga nastaw użytkownika. 

Kąt wykrycia do 36  stopni. Patrz: Rysunek 4-3. 
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Rysunek 4-3: Światłowodowy czujnik błysku AQ06 

Uwaga: Na żądanie końcówki AQ 06 mogą zostać pokryte czarną gumą na 

wymaganą długość w celu uniknięcia wykrycia poza chronioną strefą. W celu 

uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktować się z najbliższym 

reprezentantem Arcteq.   

 

4.2.1 DANE TECHNICZNE AQ 06 

Próg czułości 8000Lux 

Kąt wykrycia 360 stopni 

Maksymalna długość 40 metrów 

Średnica 1 milimetr 

Kąt zgięcia 5 centymetrów 

Temperatura działania -  ... 85   C 
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4.3 ŚWIATŁOWODOWY CZUJNIK BŁYSKU AQ 07 

AQ 07 jest światłowodowym czujnikiem błysku. Światłowód AQ 07 jest wydajnym 

kablem światłowodowym o praktycznie nieograniczonym kącie zgięcia. AQ 07 

zawiera setki szklanych włókien zamkniętych w plastikowej tubie, co sprawia, że 

jest on bardzo odporny. Czujniki AQ 07 mogą zostać zamówione w długościach 

1-50 metrów. Czujniki światłowodowe AQ 07 są rozmieszczane poprzez 

chronione komórki rozdzielnicy.  AQ 07 nie powinno się ciąć ani sklejać w 

miejscu instalacji. Jeżeli cięcie/łączenie jest wymagane ze względu na 

przypadkowe uszkodzenie, prosimy o kontakt z najbliższym reprezentantem 

Arcteq.   

Czułość czujnika A  7 to 8000 Lux. Czujnik nie wymaga nastaw użytkownika. 

Kąt wykrycia do 36  stopni. Patrz: Rysunek 4-4. 

 

Rysunek 4-4: Światłowodowy czujnik błysku AQ07 
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Uwaga: Na żądanie końcówki AQ 07 mogą zostać pokryte czarną gumą na 

wymaganą długość w celu uniknięcia wykrycia poza chronioną strefą. W celu 

uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktować się z najbliższym 

reprezentantem Arcteq.   

 

4.3.1 DANE TECHNICZNE AQ 07 

Próg intensywności błysku  8000Lux 

Kąt wykrycia 360 stopni 

Maksymalna długość 50 metrów 

Średnica 1.2 milimetrów 

Kąt zgięcia 1 centymetrów 

Temperatura działania -4 ... 85   C 

 

4.4 ŚWIATŁOWODOWY CZUJNIK BŁYSKU AQ 08 

AQ 08 jest światłowodowym czujnikiem błysku. Został on stworzony tak, aby 

mógł wytrzymać temperatury do  25 stopni Celsjusza i dlatego nadaje się do 

zastosowań np. w uzwojeniach turbin wiatrowych. Światłowód AQ 08 jest 

wydajnym kablem światłowodowym o praktycznie nieograniczonym kącie zgięcia. 

AQ 08 zawiera setki szklanych włókien zamkniętych w plastikowej tubie, co 

sprawia, że jest on bardzo odporny. Czujniki AQ 08 mogą zostać zamówione w 

długościach 1-40 metrów. Czujniki światłowodowe AQ 08 są rozmieszczane 

poprzez chronione komórki rozdzielnicy.  AQ 08 nie powinno się ciąć ani sklejać 

w miejscu instalacji. Jeżeli cięcie/łączenie jest wymagane ze względu na 

przypadkowe uszkodzenie, prosimy o kontakt z najbliższym reprezentantem 

Arcteq.   

Czułość czujnika A  8 to 8000 Lux. Czujnik nie wymaga nastaw użytkownika. 

Kąt wykrycia do 36  stopni. Patrz: Rysunek 4-5. 
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Rysunek 4-5: Światłowodowy czujnik błysku AQ08  

Uwaga: Na żądanie końcówki AQ 08 mogą zostać pokryte czarną gumą na 

wymaganą długość w celu uniknięcia wykrycia poza chronioną strefą. W celu 

uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktować się z najbliższym 

reprezentantem Arcteq.   

 

4.4.1 AQ 08 DANE TECHNICZNE 

Próg intensywności błysku 8000Lux 

Kąt wykrycia 360 stopni 

Maksymalna długość 40 metrów 

Średnica 1.2 milimetrów 

Kąt zgięcia 1 centymetrów 

Temperatura działania -4 ...  25   C 
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4.5 ZALEŻNOŚCI CZUJNIKÓW BŁYSKU 

Różne typy sensorów mogą być używane w różnych jednostkach 

zabezpieczających łukoochronnych serii A     . Poniższa tabela opisuje te 

zależności.  

 AQ 01 AQ06 AQ07 AQ08 

AQ101 Tak Tak (z opcją światłowodu) Tak (z opcją światłowodu) Tak (z opcją światłowodu) 

AQ102 Nie Tak Tak Tak 

AQ110P Tak Tak (z opcją światłowodu) Tak (z opcją światłowodu) Tak (z opcją światłowodu) 

AQ110F Nie Tak Tak Tak 

Tabela 4-1: Zależności czujników błysku 
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4.6 PODŁĄCZANIE CZUJNIKA 

4.6.1 PODŁĄCZANIE PUNKTOWEGO CZUJNIKA BŁYSKU AQ01 

1) Otwórz obudowy boczne czujnika, a następnie odłącz złącza wtykowe od PCB 

czujnika i przygotuj skrętkę ekranowaną. Patrz: Rysunek 4-6. 

 

Rysunek 4-6: Podłączanie czujnika AQ01 – krok 1. 

 

2) Przed podłączeniem kabla do złącza, upewnij się, że kolejność podłączania 

jest poprawna ( , sygnał, ekran). Informacja o pinach znajduje się na niebieskiej, 

spodniej części czujnika. Wetknij przewody w złącze i zamocuj je przy użyciu 

śrubokręta. Patrz: . 
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Rysunek 4-7: Podłączanie czujnika AQ01 – krok 2. 

 

3) Podłącz drugi koniec kabla do kanału czujnika w urządzeniu AQ101 lub 

AQ110P. Patrz: Rysunek 4-8. 

 

Rysunek 4-8: Podłączanie czujnika AQ01 – krok 3. 
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4) Sprawdź panel frontowy urządzenia, tylko dioda zasilania powinna być 

zapalona na tym etapie. Patrz: Rysunek 4-9. 

 

Rysunek 4-9: Podłączanie czujnika AQ01 – krok 4. 
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5) Podłącz ponownie złącze do PCB czujnika. Patrz: Rysunek 4-10. 

 

Rysunek 4-10: Podłączanie czujnika AQ01 – krok 5. 

6) Po podłączeniu czujnika do urządzenia, dioda błędu zostaje zapalona i 

odpowiednia dioda kanału czujnika zaczyna migotać (np. dioda S1). Patrz: 

Rysunek 4-11. 

 

Rysunek 4-11: Podłączanie czujnika AQ01 – krok 6. 
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7) Przyciśnij i przytrzymaj przycisk SET na przednim panelu przez 2 sekundy, w 

celu uruchomienia autokonfiguracji systemu. Patrz: Rysunek 4-12. Urządzenie 

zapamiętuje liczbę czujników i podłączone linie wejść binarnych (jeśli istnieją). 

 

Rysunek 4-12: Podłączanie czujnika AQ01 – krok 7. 

8) Po zakończeniu autokonfiguracji systemu, zamknij obie boczne obudowy 

czujnika. Patrz: Rysunek 4-13. 

 

Rysunek 4-13: Podłączanie czujnika AQ01 – krok 8. 
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9) Maksymalnie 3 czujniki błysku mogą być połączone szeregowo do tego 

samego wejścia czujnika w urządzeniu AQ101. Patrz: Rysunek 4-14. 

 

Rysunek 4-14: Podłączanie czujnika AQ01 – krok 9. 

Autokonfiguracja jest częścią Funkcji Samonadzoru, która zapewnia, że wszystkie 

połączenia i czujniki są w pełni funkcjonalne w dowolnym momencie i gotowe do 

działania. 
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5 SAMONADZÓR SYSTEMU 

AQ 101 posiada rozbudowaną funkcję samonadzoru. Samonadzór obejmuje 

zarówno wewnętrzne funkcje, jak i zewnętrzne połączenia. Moduł samonadzoru 

monitoruje źródło zasilania, sprzęt, oprogramowanie, połączenia wejść binarnych 

i czujniki. Nastawy przełączników DIP są również monitorowane poprzez 

porównywanie aktualnych wartości z danymi zapisanymi w pamięci nieulotnej 

(patrz: rozdział 3.3.1 Autokonfiguracja (przygotowanie systemu))  

Gdy urządzenie jest w pełni sprawne, dioda zasilania jest zapalona i przekaźnik 

Uszkodzenie Systemu (SF) jest uzbrojony. Jeśli funkcja samonadzoru wykryje 

uszkodzenie systemu lub nastąpi przerwa w zasilaniu, przekaźnik samonadzoru 

zostaje zwolniony i dioda błędu zostaje zapalona. 

Jeśli wystąpi błąd czujnika, urządzenie przejdzie w tryb błędu. Dioda błędu 

zostanie zapalona, przekaźnik SF zostanie zwolniony i odpowiadająca kanałowi 

uszkodzonego czujnika dioda zacznie migotać. W tej sytuacji urządzenie jest 

ciągle w trybie zabezpieczenia, ale kanał uszkodzonego czujnika jest 

zablokowany. Jeśli błąd zostanie rozwiązany, urządzenie automatycznie 

wyzeruje status błędu systemu. Oznacza to, że przekaźnik SF zostanie 

uzbrojony, a dioda błędu zostanie wygaszona. Jeśli jeden lub więcej czujników 

zostanie odłączonych, sprawne czujniki pozostaną w użyciu i urządzenie będzie 

kontynuować działanie. A      pozostanie w stanie błędu do czasu, gdy 

odłączone czujniki zostaną naprawione. 

Jeśli nastawa przełączników DIP zostanie zmieniona po tym jak funkcja 

autokonfiguracji (patrz: rozdział Error! Reference source not found. 

Autokonfiguracja (przygotowanie systemu)) została wykonana, urządzenie 

przejdzie w stan alarmowy uszkodzenia systemu. Skonfigurowana (zapisana) 

nastawa jest jednak wciąż ważna i urządzenie kontynuuje działanie.  
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6 PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ 

AQ 101 może znaleźć zastosowanie w wielu typach rozdzielnic i systemów 

sterowania. Pewne typowe zastosowania są opisane w tej sekcji. Proszę 

skonsultować się z najbliższym reprezentantem Arcteq, w celu uzyskania 

rozwiązania dla konkretnego zastosowania. 

 

6.1 ZASTOSOWANIE NN LUB ŚN Z WARUNKIEM PRĄDOWYM I 

BŁYSKU 

AQ 101 może wymagać zarówno zadziałania zabezpieczenia nadprądowego jak i 

wystąpienia błysku w celu wyłączenia awaryjnego. W tym przypadku wyłączenie 

awaryjne następuje tylko jeśli oba warunki są spełnione jednocześnie. Typowo 

warunek zadziałania zabezpieczenia nadprądowego jest uzyskiwany z 

urządzenia AQ 110 i przekaźnik wyłączenia awaryjnego jest aktywowany w 7ms. 

Zabezpieczenie nadprądowe może działać również na urządzeniach innych niż 

firmy Arcteq (np. ogólne urządzenie zabezpieczające), a całkowity czas 

zadziałania zależy wtedy od urządzenia przesyłającego sygnał zadziałania 

zabezpieczenia nadprądowego do AQ 101.  

Kanał czujnika S  może zostać ustawiony na zadziałanie tylko na błysk, nawet 

jeśli pozostałe kanały działają na dwóch warunkach: błysku i nadprądowym. 

Rysunek 6-1 pokazuje przykład systemu, w którym zastosowano warunek 

nadprądowy i błysku dla wyłączenia awaryjnego z aktywacji kanałów czujników 

S2, S3 i S4 oraz warunek tylko błysku z aktywacji kanału czujnika S1. Kanał S  

monitoruje kanał linii zasilającej transformatora ponad punktem monitorowania 

prądu. Maksymalnie trzy punktowe czujniki błysku typu AQ01 mogą być 

podłączone do każdego z kanałów czujników. 

Sygnał monitorowania prądu w tym zastosowaniu pochodzi z zewnętrznego 

zabezpieczenia nadprądowego. 
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Rysunek 6-1: Zastosowanie NN lub ŚN. 

Przykład zastosowania NN i ŚN ma kryteria nadprądowe i błysku wyłączenia 

awaryjnego dla kanałów czujników S2, S3 i S4. Kanał czujnika S1 monitorujący 

strefę przed przekładnikiem prądowym jest ustawiony na zadziałanie tylko na 

błysk. Sygnał monitorujący poziom prądu może pochodzić z zewnętrznego 

zabezpieczenia nadprądowego lub z zabezpieczenia łukoochronnego AQ 110, w 

tym przykładzie zabezpieczenie nadprądowe (50/51) jest zastosowane do 

monitorowania warunku nadprądowego.    
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6.2 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W ENERGETYCE WIATROWEJ 

(WARUNEK TYLKO BŁYSKU) 

AQ 101 może być wykorzystany z błyskiem jako jedynym kryterium wyłączenia 

awaryjnego.  

Przykład na Rysunek 6-2 Typowe zastosowanie w energetyce wiatrowej. 

pokazuje typowy schemat zastosowania w energetyce wiatrowej, gdzie 

wykorzystano Generator Synchroniczny o Magnesach stałych (PMSG) z celką 

konwertera i transformatorem SN/nn.  

AQ     jest wyposażony w cztery kanały czujników punktowych, a każdy kanał 

może mieć do trzech czujników (typu A 01) połączonych szeregowo, co daje 

możliwość zastosowania do  2 czujników. Dodatkowo jeden kanał czujnika 

światłowodowego jest dostępny jako opcja. W tym zastosowaniu wykorzystywane 

są trzy kanały czujników z trzema czujnikami na każdym kanale. Dodatkowo 

wykorzystywany jest czujnik światłowodowy do monitorowania uzwojenia i 

wyprowadzeń generatora. W przypadku błysku w jednej z celek zawierających 

czujnik, urządzenie A      wyzwoli wszystkie trzy wyłączniki w 7ms, usuwając 

uszkodzenie powodujące łuk w czasie 7ms + czas otwarcia wyłącznika. 

Dodatkowo elektroniczny przekaźnik blokowania T3 dostarcza funkcję blokującą, 

zapewniając, że uszkodzenie jest wykryte i naprawione przed ponownych 

uruchomieniem generatora (pętla bezpieczeństwa). 
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Rysunek 6-2: Typowe zastosowanie w energetyce wiatrowej. 

 

6.3 ZABEZPIECZENIE OD USZKODZENIA WYŁĄCZNIKA (CBFP) 

AQ 101 posiada selektywne zabezpieczenie od uszkodzenia wyłącznika, które 

może zostać włączone za pomocą przełączników DIP (patrz rozdział Error! 

Reference source not found. Nastawy przełączników DIP). Po włączeniu, 

zabezpieczenie od uszkodzenia wyłącznika jest aktywowane, gdy wyzwolony 

wyłącznik nie zadziała. Zabezpieczenie od uszkodzenia wyłącznika jest 

aktywowane gdy AQ 101 wykryje obecność błysku po ustalonym czasie 

zadziałania. Gdy AQ 101 jest skonfigurowany na zadziałanie na błysk i warunek 

prądowy, wtedy oba warunki muszą być wciąż spełnione po czasie zadziałania, 

aby CBFB zostało aktywowane. Uszkodzenie wyłącznika może zostać 
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skonfigurowane na opóźnienie zadziałania o    ms lub  5 ms (patrz rozdział 

Error! Reference source not found. Nastawy przełączników DIP). 
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7 POŁĄCZENIA 

 

 

Rysunek  7-1: Złącza AQ 101na płycie tylnej 
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7.1 WYJŚCIA 

7.1.1 PRZEKAŹNIKI WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO T1 I T2 

AQ 101 posiada zintegrowane przekaźniki wyłączenia awaryjnego T1 i T2 do 

wyzwalania wyłączników. Przekaźniki T1 i T2 są typu normalnie otwartego (NO). 

 

7.1.2 PRZEKAŹNIKI WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO T3 I T4 

Przekaźnik T3 może być wykorzystywany zarówno jako elektroniczny przekaźnik 

blokady, jak i jako przekaźnik wyłączenia awaryjnego. Ta opcja musi zostać 

zdefiniowana podczas zamawiania. Gdy T3 jest fabrycznie skonfigurowany jako 

elektroniczny przekaźnik blokady, jest on typu normalnie zamkniętego (NC) i 

utrzyma swoją pozycję do czasu polecenia ręcznego wyzerowania lub do czasu 

utraty napięcia pomocniczego. Po ponownym podłączeniu zasilania 

pomocniczego, elektroniczny przekaźnik blokady powróci do stanu sprzed utraty 

zasilania pomocniczego. To wyjście normalnie zamykanego przekaźnika 

wyłączenia awaryjnego może być używane do wyłączania awaryjnego urządzeń 

sterowanych stykowo.  

Alternatywnie T3 może zostać zamówiony jako typ normalnie otwarty (NO).  

Przekaźnik T3 śledzi działanie T1 i zostaje aktywowany gdy T1 jest aktywowany. 

Przekaźnik wyłączenia awaryjnego T4 jest wspólnym przekaźnikiem wyłączenia 

awaryjnego, który jest aktywowany zawsze wtedy gdy T  lub T2 jest aktywowany 

i może być wykorzystywany do wyzwolenia dodatkowego urządzenia 

odłączającego lub do alarmu wyłączenia awaryjnego do lokalnego lub zdalnego 

systemu monitorowania i awaryjnego.  

 

7.1.3 WYJŚCIA BINARNE BO1 

Jedno wyjście binarne jest dostępne (+24V dc). Funkcja wyjść binarnych może 

zostać skonfigurowana przy użyciu przełączników DIP (patrz rozdział Error! 

Reference source not found. Nastawy przełączników DIP). 
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Uwaga: wyjście binarne jest wrażliwe na polaryzację (patrz rozdział Error! 

Reference source not found. Schemat okablowania). 

 

7.1.4 PRZEKAŹNIK BŁĘDU SYSTEMU SF 

Przekaźnik błędu systemu SF jest typu przełączającego (NO/NC) i jest 

zazbrojony w zdrowym stanie. Gdy AQ 101 wykryje błąd systemu lub odłączenie 

napięcia pomocniczego, styk zmienia swój stan. Stan przekaźnika SF pozostaje 

taki sam do czasu gdy urządzenie powróci do zdrowego stanu i przekaźnik SF 

zostanie ponownie zazbrojony.  

 

7.2 WEJŚCIA 

7.2.1 KANAŁY CZUJNIKÓW BŁYSKU S1, S2, S3, S4 I S5 

AQ 101 posiada 4 kanały punktowych czujników błysku. Maksymalnie trzy 

punktowe czujniki błysku (typu AQ 01) mogą być podłączone do każdego kanału.  

AQ 101 posiada opcję jednego kanału światłowodowego czujnika błysku z 

nadajnikiem i odbiornikiem (Tx, Rx). Gdy światłowodowy czujnik błysku zostanie 

podłączony do urządzenia, jeden koniec podłączany jest do Tx, a drugi do Rx. Ta 

pętla czujnika jest stale monitorowa za pomocą testowego impulsu światła 

podróżującego w pętli. W przypadku nieciągłości w pętli, urządzenie przechodzi 

w tryb błędu i aktywuje diodę błędu i przekaźnik SF.  

Szczegóły dotyczące czujników mogą zostać znalezione w 0 Czujniki błysku. 

 

7.2.2 WEJŚCIA BINARNE BI1 I BI2 

AQ 101 posiada dwa wejścia binarne. BI1 jest zawsze zarezerwowany dla 

sygnału drugiego kryterium wyłączenia awaryjnego. W najbardziej typowym 

zastosowaniu AQ 101 odbiera informację zabezpieczenia nadprądowego z 

urządzenia AQ 110 firmy Arcteq. informacja zabezpieczenia nadprądowego 

może pochodzić również z urządzenia innej firmy niż Arcteq. Alternatywnie jeden 
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inny sygnał (jak sygnał zabezpieczenia podnapięciowego lub podobny) może być 

wykorzystywany jako drugie kryterium wyłączenia awaryjnego razem z informacją 

o błysku. 

Uwaga: gdy AQ 101 odbiera sygnał zabezpieczenia nadprądowego z urządzenia 

firmy innej niż Arcteq, rzeczywisty czas zadziałania zależy od czasu zadziałania 

zewnętrznego urządzenia, a więc całkowity czas zadziałania nie może zostać 

wyspecyfikowany ani zagwarantowany. 

BI2 może być wykorzystywany do odbierania sygnału wyłączenia awaryjnego lub 

sygnału błysku. Funkcja BI2 jest konfigurowana przy użyciu przełączników DIP, 

patrz rozdział Error! Reference source not found. Nastawy przełączników DIP. 

Wejścia są aktywowane poprzez podłączenie sygnału dc przekraczającego 

określony znamionowy próg odpowiadającego wejścia. Dostępne są trzy różne 

nominalne progi 24 lub 110 lub 220 Vdc. Żądana wartość progu musi być 

określona podczas zamawiania. Aktywacja wejścia binarnego następuje na 8 % 

określonej wartości nominalnej progu (tj. 19 Vdc, 88 Vdc lub 176 Vdc).  

 

7.3 NAPIĘCIE POMOCNICZE 

Zasilanie pomocnicze o napięciu 8 ….265Vac/dc. Opcjonalnie możliwa jest 

wersja 18…72Vdc.  

Po uruchomieniu urządzenia, zabezpieczenie jest aktywne i działa w ciągu 50ms. 
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8 SCHEMAT OKABLOWANIA 

 

Rysunek 8-1: Schemat okablowania urządzenia AQ 101. 
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9 WYMIARY I INSTALACJA 

AQ 101 jest montowany na drzwiach lub panelu w standardowej szafie  9’’ 

(wysokość 4U i 1/8 jednostki szerokości). 

 

Rysunek 9-1: Wymiary AQ 101 w milimetrach (przekrój boczny) 
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Rysunek 9-2: AQ 101 do montowania na panelu (milimetry) 
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10 TESTOWANIE 

Zaleca się, aby urządzenie AQ 101 zostało przetestowane przed rozpoczęciem 

pracy stacji. Testowanie wykonuje się poprzez zasymulowanie błysku do 

każdego z czujników i sprawdzenie wyłączenia awaryjnego i wskazań diod. Do 

symulowania błysku wykorzystaj dobry typ lampy błyskowej: Canon Speedlite 

430EX lub odpowiednik. Do testowania nie zatrzaskujących sygnałów i funkcji 

CBFP używaj latarki typu Mini Maglite 2 CELL AAA lub odpowiednika. Upewnij 

się, że lampa błyskowa lub latarka ma w pełni naładowaną baterię.  

 

10.1 PRZEBIEG TESTU W TRYBIE TYLKO BŁYSKU 

1) Upewnij się, że przełączniki DIP są w odpowiednich pozycjach 

2) Aktywuj lampę błyskową nie dalej niż 2 cm ( 2 cali) od czujnika 

AQ01 lub czujnika światłowodowego AQ FLG, jeśli jest używany.  

3) Upewnij się, że status diody odpowiadającej kanałowi czujnika 

zmienił się na zapalony. 

4) Zweryfikuj aktywację przekaźnika poprzez sprawdzenie stanu 

wyłącznika lub monitorowanie stanu styku przekaźnika wyłączenia 

awaryjnego. Wyłącznik powinien zostać otwarty lub styki powinny 

zadziałać. Uwaga: zaleca się wyzwolenie wyłącznika podczas 

testowania. 

5) Upewnij się, że status odpowiadającej przekaźnikowi diody został 

zmieniony na zapalony 

6) Jeśli sygnał wyjścia binarnego (BO1) jest wykorzystywany, zweryfikuj 

aktywację sygnału BO  poprzez zmianę stanu odpowiedniego 

wejścia, gdzie wyjście binarne jest podłączone, lub poprzez 

zmierzenie napięcia sygnału wyjściowego. Uwaga: sygnał BO1 nie 

jest zatrzaskiwany.  

7) Jeśli sygnał wyjścia binarnego jest wykorzystywany, upewnij się, że 

dioda BO  została zapalona.  

8) Naciśnij przycisk SET w celu wyzerowania wszystkich wskazań i 

zatrzaśniętych sygnałów. 
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9) Jeśli wejście binarne BI2 jest wykorzystywane do nadrzędnego 

wyłączenia awaryjnego, aktywuj odpowiednie wejście binarne i 

zweryfikuj wystąpienie wyłączenia awaryjnego poprzez powtórzenie 4 

i 5.  

10) Naciśnij przycisk SET w celu wyzerowania wszystkich wskazań i 

zatrzaśniętych sygnałów. 

11) Powtórz procedurę dla wszystkich czujników.  

10.2 PRZEBIEG TESTU W TRYBIE BŁYSKU I WARUNKU PRĄDOWEGO 

1) Upewnij się że przełączniki DIP są w odpowiednich pozycjach 

2) Jednocześnie aktywuj lampę błyskową nie dalej niż 2 cm ( 2 cali) od 

czujnika AQ01 i aktywuj wejście binarne BI  używane do warunku 

nadprądowego. 

3) Upewnij się, że status diody odpowiadającej kanałowi czujnika 

zmienił się na zapalony  

4) Upewnij się, że status diody odpowiadającej wejściu binarnemu 

zmienił się na zapalony 

5) Zweryfikuj aktywację przekaźnika poprzez sprawdzenie stanu 

wyłącznika lub monitorowanie stanu styku przekaźnika wyłączenia 

awaryjnego. Wyłącznik powinien zostać otwarty lub styki powinny 

zadziałać. Uwaga: Zaleca się wyzwolenie wyłącznika podczas 

testowania.  

6) Upewnij się, że status odpowiadającej przekaźnikowi diody został 

zmieniony na zapalony.  

7) Jeśli sygnał wyjścia binarnego (BO1) jest wykorzystywany, zweryfikuj 

aktywację sygnału BO  poprzez zmianę stanu odpowiedniego 

wejścia, gdzie wyjście binarne jest podłączone lub poprzez 

zmierzenie napięcia sygnału wyjściowego.  

8) Jeśli sygnał wyjścia binarnego jest wykorzystywany, upewnij się, że 

dioda BO  została zapalona. Uwaga: sygnał BO  nie jest 

zatrzaskiwany. 

9) Jeśli wejście binarne BI2 jest używane, zweryfikuj poprawne działanie 

poprzez aktywację wejścia.  
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10) Aktywuj lampę błyskową nie dalej niż 2 cm ( 2 cali) od czujnika 

AQ01 i nie aktywuj wejście binarne BI  używane do warunku 

nadprądowego. 

11) Zweryfikuj, że nie nastąpiło wyłączenie awaryjne i tylko dioda 

aktywacji czujnika jest zapalona. 

12) Zweryfikuj, że sygnał BOUT został aktywowany (jeśli w użyciu i 

skonfigurowany do wysyłania informacji o błysku) 

13) Naciśnij przycisk SET w celu wyzerowania wszystkich wskazań i 

zatrzaśniętych sygnałów. 

14) Jeśli wejście binarne BI2 jest wykorzystywane do nadrzędnego 

wyłączenia awaryjnego, aktywuj odpowiednie wejście binarne i 

zweryfikuj wystąpienie wyłączenia awaryjnego poprzez powtórzenie 4 

i 5.  

15) Naciśnij przycisk SET w celu wyzerowania wszystkich wskazań i 

zatrzaśniętych sygnałów. 

16) Powtórz procedurę dla wszystkich czujników.  

 

10.3 TESTOWANIE FUNKCJI CBFP 

Funkcja zabezpieczenia od uszkodzenia wyłącznika jest testowana poprzez 

pozostawienie sygnału błysku i sygnału drugiego kryterium wyłączenia 

awaryjnego (np. nadprądowego), jeśli w użyciu, aktywnych na powyżej ustawiony 

czas CBFP     lub  5 ms. Przekaźnik wyłączenia awaryjnego T2 i wyjście 

binarne BO  powinny być aktywne po ustalonym opóźnieniu.   

 

10.4 TESTOWANIE CZASU ZADZIAŁANIA ZABEZPIECZENIA 

ŁUKOOCHRONNEGO 

Test czasu zadziałania AQ 101 nie jest wymagany podczas wprowadzania 

urządzenia do użytku, jako że jest on wykonywany przez producenta jako 

rutynowy test produkcyjny i zgodności. Patrz: raport testu rutynowego wysłany z 

urządzeniem A      lub skonsultuj się z najbliższym reprezentantem Arcteq, 

aby otrzymać raport testu zgodności. 
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Jednakże jeśli jest to potrzebne, czas testu w miejscu instalacji może zostać 

wykonany poprzez wykonanie następujących instrukcji. 

1) Użyj skalibrowanego zestawu testowego urządzenia 

2) Podłącz wyjście z zestawu testowego urządzenia do wejścia lampy 

błyskowej typu Metz 20B1 lub odpowiednika w celu inicjalizacji błysku 

i skonfiguruj licznik czasu zestawu testowego tak, aby został 

uruchomiony symultanicznie z błyskiem.  

3) Podłącz wyjście wyłączenia awaryjnego T1,T2, T3 lub T4 AQ 101 do 

wejścia zestawu testowego urządzenia i skonfiguruj wejście do 

zatrzymywania licznika czasu 

4) Umieść lampę błyskową maksymalnie 20cm (12 cali) od AQ01 lub 

czujnika światłowodowego AQ.  

5) Uruchom lampę i licznik czasu przy użyciu wyjścia zestawu 

testowego urządzenia.  

6) Odczytaj zmierzony czas pomiędzy symulowanym zwarciem łukowym 

i zadziałaniem styku wyłączenia awaryjnego. 

7) Odejmij opóźnienie wejścia cyfrowego zestawu testowego od 

całkowitego zmierzonego czasu, jeśli wymagane. W celu uzyskania 

szczegółowych instrukcji testu proszę skontaktować się z 

producentem zestawu testowego urządzenia. 
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10.5 PRZYKŁAD PLANU TESTU 

Data:   

     Stacja:   

     Rozdzielnica:   

     Numer seryjny 
AQ 101: 

  

     

       Warunki wstępne 
  

Tylko 
błysk 

  Błysk + warunek 
prądowy 
  

Uwagi 

Nastawa kanału czujnika 1            

Nastawy kanałów czujników 
2,3,4 
  

          

Wejście nadrzędnego wyłączenia 
awaryjnego w użyciu (Tak / Nie): 

          

Zabezpieczenie od uszkodzenia 
wyłącznika w użyciu (Tak / Nie): 

          

              

Obiekt 
aktywowany 

  Wskazanie 
diody  

T1,T2,T3,T4 
aktywny 

  BO1 
aktywne 

  

Kanał czujnika 1 Czujnik 1           

  Czujnik 2           

  Czujnik 3           

Kanał czujnika 2 Czujnik 1           

  Czujnik 2           

  Czujnik 3           

Kanał czujnika 3 Czujnik 1           

  Czujnik 2           

  Czujnik 3           

Kanał czujnika 4 Czujnik 1           

  Czujnik 2           

  Czujnik 3           

Kanał czujnika 
światłowodowego (opcja) 
  

          

BIN 1             

BIN 2             

       Testowane przez:   

     Zatwierdzone przez:   
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11 PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

Problem Sprawdzenie Odsyłacz 

Czujnik nie zostaje 

aktywowany podczas 

testowania 

Okablowanie czujnika Rozdział 0 tej instrukcji 

Intensywność błysku aparatu 

(lub innego sprzętu testowego) 

Rozdział Error! Reference 

source not found. tej instrukcji 

Przekaźnik wyłączenia 

awaryjnego nie zadziałał 

nawet po aktywacji czujnika 

Nastawy przełączników DIP  Rozdział Error! Reference 

source not found. tej instrukcji 

Tabela 11-1: Przewodnik rozwiązywania problemów 
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12 DANE TECHNICZNE 

12.1 ZABEZPIECZENIE 

Czas wył. awar. za pomocą 

przekaźników mechanicznych 

7ms* 

Czas zerowania (zabezpieczenie 

łukoochronne) 

2ms  

Zabezpieczenie działające po 

uruchomieniu 

88ms 

*całkowity czas wyłączenia awaryjnego z zabezpieczenia łukoochronnego (L>) lub 

nadprądowego fazowego/resztkowego (I>) z AQ 110 i zabezpieczenia łukoochronnego 

(L>) 

 

12.2 NAPIĘCIE POMOCNICZE 

Us 8 …265Vac/dc (option  8…72Vdc) 

Maksymalna przerwa  100ms 

Maksymalne zużycie energii 5W 

Prąd czuwania 90mA 

 

12.3 PRZEKAŹNIKI WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO T1, T2, T3, T4 

Liczba 3 NO + 1 NC lub 4 NO 

Napięcie znamionowe 250V ac/dc 

Ciągłe przeniesienie 5A 

Wykonanie i przeniesienie przez 0.5s 30A 

Wykonanie i przeniesienie przez 3s 16A 

Zdolność przerwania DC, gdy stała 

czasowa L/R=40ms 

40W; 0.36A przy 110 Vdc 

Materiał styku AgNi 90/10 

 

12.4 WYJŚCIE BINARNE BO1 

Napięcie znamionowe +24V dc 

Prąd znamionowy  20mA (maks.) 

Liczba wyjść 1  
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12.5 WEJŚCIA BINARNE BI1, BI2 

Napięcie znamionowe 24 or 110 lub 220Vdc 

Prąd znamionowy  3 mA 

Liczba wejść 2 

 

12.6 TESTY ZAKŁÓCEŃ 

Test kompatybilności elektromagnetycznej Zgodny z CE i testowany zgodnie z EN 

50081-2, EN 50082-2 

Emisja   

- Przewodzone (EN 55011 klasa A) 0.15 – 30MHz 

- Promieniowane (EN 55011 klasa A) 30 - 1000Mhz 

Odporność   

- Wyładowanie (ESD) (Zgodnie z IEC244-

22-2 i EN61000-4-2, klasa 4) 

Wyładowanie powietrzne 15kV 

Wyładowanie stykowe 8kV 

  

- Szybkozmienne zakłócenie przejściowe 

(EFT) (Zgodnie z EN61000-4-4, klasa III i 

IEC801-4, poziom 4) 

Wejście zasilania  4kV, 5/50ns 

pozostałe wejścia i wyjścia 4kV,  5/50ns 

  

- Przepięcie (Zgodnie z EN61000-4-5 

[09/96], poziom 4) 

Pomiędzy przewodami 2 kV /  .2/5 µs 

Pomiędzy przewodem i ziemią 4 kV / 

 .2/5 µs 

  

- Test pola RF  (Zgodnie z EN 61000-4-3, 

klasa III) 

f=80.....1000MHz 10V/m 

  

- Przewodzone pole RF (Zgodnie z EN 

61000-4-6, klasa III) 

f=150 kHz.....80Mhz 10V 

 

12.7 TESTY NAPIĘCIA 

Test napięcia izolacji zgodnie z IEC 60255-

5 

2 kV, 50Hz, 1min 

Test napięcia impulsowego zgodnie z IEC 

60255-5 

5 kV, 1.2/50us, 0.5J 
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12.8 TESTY MECHANICZNE 

Testy wibracji 2 ...  3.2 Hz ±3.5mm 

 3.2 ...    Hz, ± . g 

Testy zderzeniowe zgodne z IEC 

60255-21-2 

20g, 1000 zderzeń/kierunek 

 

12.9 OBUDOWA I PAKOWANIE 

Stopień zabezpieczenia (przód) IP 50 

Stopień zabezpieczenia (tył) IP 20 

Wymiary (SZ x W x D mm) 45  x 164 x 157mm   

Waga 0.7kg 

1.0 kg (z opakowaniem) 

 

12.10 WARUNKI ŚRODOWISKOWE 

Wyspecyfikowany zakres zewnętrznej 

temperatury działania 

-35… 7 °C 

Zakres temperatury transportu i 

przechowywania 

-40… 7 °C 

Wilgotność względna  Do 97% 
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13 KODY ZAMÓWIEŃ 

13.1 URZĄDZENIE AQ 101 Z CZUJNIKAMI PUNKTOWYMI 

 

13.2 CZUJNIKI BŁYSKU AQ 0X 

 

Funkcje czujnika 

Długość przewodu 

AQ – 0 X – xxx 

  Punktowy czujnik błysku 

2 Zarezerwowane 

3 Zarezerwowane 

4 Zarezerwowane 

5 Zarezerwowane 

6 Plastikowy światłowodowy czujnik błysku 

7 Szklany światłowodowy czujnik błysku 

8 Szklany światłowodowy czujnik błysku 

(wysokie temperatury) 

9 Zarezerwowane 

 

x Patrz: minimalne i maksymalne długości 

w instrukcji 

Zasilanie pomocnicze 

Charakterystyka przekaźnika T3 

Dodatkowe kanały czujników 

Napięcie znamionowe wejść binarnych 

AQ – 1 0 1 – X X X X 

A 8 …265 V Ac/dc 

B  8…72 Vdc 

 
A Typ normalnie otwarty (NO) 

B Typ normalnie zamknięty (NC) 

 

A Brak 

B Kanał czujnika światłowodowego 

 

A 24 Vdc 

B110 Vdc 

C 220 Vdc 
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14 REFERENCJE 

Producent: 

Arcteq Relays Ltd. Finland 

 

Adres pocztowy: 

Wolffintie 36 F 11  

65200 Vaasa, Finlandia 

 

Kontakt: 

Telefon: +358 10 3221 370 

Fax: +358 10 3221 389 

URL: www.arcteq.fi 

E-mail sprzedaż: sales@arcteq.fi 

E-mail wsparcie techniczne: support@arcteq.fi 
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