
Poprawa funkcjonalności
Terminal REG 670 IED (Intelligent Electronic Devi-
ce – inteligentne urządzenie elektroniczne) zapewnia 
ochronę i nadzór (monitoring) pracy generatorów 
oraz transformatorów blokowych w elektrowniach 
wodnych, pompowo-szczytowych, parowych, wyko-
rzystujących turbiny gazowe i pracujących w techno-
logii skojarzonej. Terminal wyróżnia się doskonałą 
funkcjonalnością, elastycznością i skalowalnością, 
co powoduje że jest w stanie sprostać najwyższym 
wymaganiom stawianym w dowolnym zakątku świa-
ta, zarówno nowo instalowanym układom jak i tym 
podlegającym modernizacji.

W oparciu o rozległe doświadczenia firmy ABB  
REG 670 podnosi wydajność systemów zabezpieczeń 
generatorów na nowy, wyższy poziom. Jego funkcje 
obejmują wykrywanie zwarć na podstawie inteligent-
nych kryteriów, zapewniając wyjątkową czułość i 
selektywność.

Zabezpieczenie generatora REG 670

ABBInnowacje

System zabezpieczeń REG 670 spełnia wymagania 
maksymalnej niezawodności i dostępności. Zabez-
pieczenie różnicowe generatora zapewnia wyjątkowo 
szybkie kryterium detekcji zwarć, z typowym czasem 
działania 15 ms, powoduje, że terminal IED 
zapewnia szczególnie wysoki poziom bezpieczeń-
stwa. Rozróżnianie zwarć wewnętrznych i zewnętrz-
nych opiera się na pomiarze składowej przeciwnej 
napięcia, co umożliwia podjęcie przez zabezpiecze-
nie szybkiej i selektywnej decyzji o działaniu. Na 
podstawie kryteriów detekcji zwarć można stworzyć 
inteligentne dla określonych zastosowań funkcje, 
umożliwiające spełnianie przez system zabezpieczeń 
bardzo specyficznych wymagań, związanych na przy-
kład ze zmianą warunków pracy elektrowni.
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Podstawowe funkcje zabezpieczeniowe REG 670 są w stanie 
selektywnie wykryć i wyeliminować wszystkie typy zwarć 
w obszarze 100% uzwojeń stojana. Zabezpieczenie od zwarć 
doziemnych stojana działa w oparciu o pomiary częstotliwości 
harmonicznej podstawowej i trzeciej. Pomiar częstotliwości 3 
harmonicznej w funkcji zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
stojana oparty jest na kryterium różnicowym co zapewnia wy-
jątkową czułość tej funkcji. Wraz z zaawansowanym układem 
obliczania i doboru nastaw zapewnia poprawne działanie 
nawet w warunkach małego obciążenia.

REG 670 nakłada niewielkie wymagania dotyczące prze-
kładników, co w połączeniu z szybkim i dokładnym działa-
niem funkcji zabezpieczeniowych minimalizuje wymagania 
stawiane urządzeniom pierwotnym i ogranicza ich koszty.

Unikalne połączenie funkcji
REG 670 wykorzystuje równoległe algorytmy z zastosowa-
niem zaawansowanych funkcji logicznych i komunikacyjnych. 
Maksymalnie 24 wejścia analogowe pozwalają zintegrować 
podstawowe i rezerwowe zabezpieczenia w jednym urzą-
dzeniu klasy IED. Zakresy zabezpieczeń generatora mogą 
również obejmować swym zasięgiem dodatkowe obiekty, 
na przykład transformatory. Umożliwia to pełne powiele-
nie zabezpieczeń jako zabezpieczenie podstawowe pierwsze i 
drugie np. system A i system B. Prowadzi to do zmniejszenia 
liczby terminali IED wymaganych do zabezpieczenia całego 
bloku, zwiększając tym samym niezawodność ich działania. 
To z kolei upraszcza proces instalacji i ogranicza koszty 
liczone w całym cyklu eksploatacji zabezpieczeń począwszy 
od kosztów rozruchu a skończywszy na kosztach konserwacji i 
części zamiennych.

Zabezpieczenie różnicowe transformatora zintegrowane w 
układzie REG 670 umożliwia stworzenie wyjątkowo szybko 
działającego układu zabezpieczeń z dopasowaniem przekładni 
i kompensacją grupy połączeń. Układ bierze ponadto pod 
uwagę bieżącą pozycję przełącznika zaczepów w celu opty-
malnego ustawienia jego czułości. Układ terminala REG 670 
może zrealizować kompletne zabezpieczenie bloku, ponieważ 
integruje w sobie funkcję zabezpieczenia różnicowego trans-
formatora z RET 670.

Nowy standard zabezpieczeń     
     dla ochrony Twojego 
cennego kapitału

Możliwości komunikacyjne
REG 670 umożliwia równolegle wykorzystanie kilku proto-
kołów komunikacyjnych do komunikowania się z systema-
mi sterowania, nadzoru lub z wydziałem zabezpieczeń w 
elektrowni. Terminal REG 670 został zaprojektowany tak, 
aby spełniał wymagania standardu IEC 61850, umożliwia 
zatem wdrożenie wszystkich jego aspektów oraz budowę 
systemów o architekturze otwartej, nastawionej na rozwią-
zania przyszłościowe. Dzięki temu zapewnia wydajność na 
najwyższym aktualnie dostępnym poziomie. Własności te 
stwarzają również nowe możliwości tworzenia schematów 
sygnalizacji i wyłączania w systemach zabezpieczeń gene-
ratorów. Ponadto umożliwiają przesyłanie danych binarnych 
lub analogowych do dowolnego terminala.

Łatwość obsługi terminali IED 
Terminale IED są dostarczane jako wstępnie skonfiguro-
wane wraz z protokołem badań, aby umożliwić ich łatwą 
obsługę – od etapu zamawiania, prac konfiguracyjnych i 
rozruchu, aż po niezawodną eksploatację. W razie potrzeby 
terminale mogą być wyposażone w dodatkowe, opcjonalne 
karty we/wy, komunikacyjne lub funkcje spełniające wyma-
gania specyficzne dla danego obiektu energetycznego.



Nowy standard zabezpieczeń     
     dla ochrony Twojego 
cennego kapitału

Przykłady zastosowań

Na REG 670-u można zrealizować zabezpieczenia 
całego bloku generatora, obejmującego sam generator i 
współpracujący z nim transformator.

Układ REG 670 klasy IED z 24 wejściami analogo-
wymi dla zaawansowanych funkcji zabezpieczających 
generatora oferuje pełne zabezpieczenie różnicowe oraz 
zabezpieczenie z rozdziałem faz.
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REG 670 oferuje wiele gotowych funkcji zabezpie-
czeniowych, dzięki którym podczas rozruchu wy-
starczy jedynie wprowadzić nastawy zabezpieczeniowe 
odzwierciedlające układ systemu elektroenergetycznego.

Wbudowany duży interfejs HMI umożliwia łatwy 
dostęp do istotnych informacji. Za pomocą wbudo-
wanego interfejsu HMI możliwy jest odczyt pomiarów 
oraz prezentacja schematu graficznego przedstawiającego 
obiekty systemu elektroenergetycznego. Operator może 
w ten sposób sprawdzić poprawność połączenia termina-
la IED z przekładnikami pomiarowymi oraz stan funkcji 
zabezpieczeniowych. Dla celów bezpieczeństwa interfejs 
HMI jest zabezpieczony hasłem użytkownika. W 
praktyce oznacza to, że dla różnych kategorii personelu 
mogą być ustalone różne poziomy dostępu do informa-
cji poprzez wprowadzenie różnych ustawień interfejsu 
HMI w zależności od tożsamości użytkownika.

REG 670 należy do oferowanej przez ABB serii 670 
z terminali IED, oferujących wyjątkowe możliwości 
funkcji zabezpieczeniowych, nadzoru i sterowania do 
zastosowania we wszystkich sieciach przesyłowych. Ta 
sama platforma może być zastosowana także do zabez-
pieczenia linii przesyłowych, szyn zbior-
czych i transformatorów w stacjach 
elektroenergetycznych połączonych z 
elektrownią. Wszystkie produkty serii 
670 zbudowane są w oparciu o tę samą 
platformę sprzętową i wykorzystują 
tę samą bibliotekę oprogramowania. 
Umożliwia to wzrost wydajności, gdyż 
te same procedury są stosowane przy 
pracy ze wszystkimi produktami i te 
same narzędzia są używane do nastawia-
nia, konfiguracji i rejestracji zakłóceń.

ZAINWESTUJ W KOMPLETNY SYSTEM   
ZABEZPIECZEŃ

•	 REG	670	podnosi	wydajność	zabezpieczeń		
	 generatorów	na	nowy,	wyższy	poziom
•	 REG	670	umożliwia	stworzenie	elastycznego		
	 systemu	zabezpieczeń	i	monitoringu	dla		
 każdego typu elektrowni 
•	 REG	670	umożliwia	zabezpieczenie	także		
	 transformatorów	blokowych	w	elektrowniach	
•	 Zastosowanie	terminala	REG	670	prowadzi		
	 do	minimalizacji	konsekwencji	awarii
•	 Zastosowanie	terminala	REG	670	umożliwia		
	 optymalizację	obecnych	i	przyszłych		
	 inwestycji



Podsumowanie właściwości terminali REG 670:
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Cechy i funkcje
•	 Pełna	zgodność	z	wymaganiami	IEC	61850
•	 Zabezpieczenie	generatora	i	transformatora		 	
 blokowego zintegrowane w jednym terminalu IED
•	 Integracja	w	jednym	terminalu	IED	funkcji		 	
 nadzoru i zabezpieczeń
•	 Rozbudowane	funkcje	autodiagnostyczne,		 	
 obejmujące również kanały analogowe
•	 Sześć	niezależnych	grup	nastaw
•	 Matryca	sygnałów	we/wy	ułatwiająca	konfigurację		
 sygnałów binarnych i analogowych
•	 Interfejs	sieci	Ethernet	umożliwiający	łatwą	i	szybką		
 komunikację z komputerem
•	 Duży	interfejs	HMI	do	wizualizacji	schematu	graficznego
Układy wstępnie skonfigurowane
•	 Układy	ze	wstępną	konfiguracją,	poddane		 	
 sprawdzeniom fabrycznym obejmują domyślne  
 ustawienia dla:
    -  Podstawowego i rezerwowego zabezpieczenia  
	 	 generatora	o	12	wejściach	analogowych
    -  Podstawowego i rezerwowego zabezpieczenia  
	 	 generatora	o	24	wejściach	analogowych
    -  Podstawowego i rezerwowego zabezpieczenia  
	 	 generatora	i	transformatora	blokowego	o	24	
      wejściach analogowych
Najważniejsze funkcje zabezpieczeń
•	 Zabezpieczenie	różnicowe	generatora
     - Prądy różnicowe obliczane dla częstotliwości  
  składowej podstawowej i składowych   
  przeciwnych 
     - Prąd obciążenia (hamowania) w procentach 
     - Rozróżnianie zwarć wewnętrznych/zewnętrznych  
  (oparte na składowych przeciwnych napięcia)
     - Blokowanie od wyższych harmonicznych   
	 	 (2-ga	i	5-ta)
     - Kompensacja prądu stałego (składowej stałej  
  prądu)
•	 Różnicowe	zabezpieczenie	transformatora
     - Prąd obciążenia (hamowania) w procentach 
     - Blokowanie od kształtu przebiegu i drugiej   
  harmonicznej
     - Blokowanie od piątej harmonicznej podczas  
  wzbudzenia
     - Automatyczne dopasowanie do przekładni   
  przekładników prądowych oraz kompensacja  
  grupy połączeń
     - Wysoka czułość na zwarcia wewnętrzne
     - Wbudowany system wykrywania przerw w   
  obwodzie przekładnika prądowego
     - Odpowiedni do realizacji różnicowych   
  zabezpieczeń z rozdziałem faz
•	 Wysokoimpendancyjne	zabezpieczenie	różnicowe
•	 Ograniczone	zabezpieczenie	ziemnozwarciowe
 - Wyjątkowa szybkość zadziałania
 - Oparty na pomiarze wysoko i nisko impedancyjnym
•	 Rezerwowe	zabezpieczenie	podimpendancyjne
 - Pełna charakterystyka zabezpieczenia   
  odległościowego z charakterystyką Mho
•	 Zabezpieczenie	od	poślizgu	biegunów
 - Wykrywanie poślizgu biegunów w systemie   
	 	 elektroenergetycznym	w	zakresie	od	0,2	Hz			
	 	 do	8	Hz
     - Rozróżnienie pracy generatorowej i silnikowej  
  oparte na współczynniku mocy     
     - Rozróżnianie lokalnego i zewnętrznego źródła  
  kołysania mocy
     - Wyzwalanie zabezpieczenia po nastawionej   
  liczbie kołysań
     - Wyzwalanie zabezpieczenia przy nastawionym  
  kącie mocy
•	 Utrata	wzbudzenia
  -  Pomiary napięć zgodnych
		 -		Dwie	strefy	Z1	i	Z2	z	niezależnymi	blokada-	
  mi i niezależnym wyzwalaniem
  -  Element kierunkowy dla ograniczenia strefy
•		 Zabezpieczenie	kierunkowe	mocowe
  -  Zabezpieczenie od mocy wstecznej, od obni- 
  żonej przesyłanej mocy oraz zabezpieczenia od  
  mocy czynnej i biernej
 -  Kompensacja kąta fazowego
 -  Dwa poziomy (alarm/wyłączenie)
•	 Prąd
 -  Bezzwłoczne zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe 
	 -		Czterostopniowe	fazowe	zabezpieczenie		 	
  nadmiarowo-prądowe kierunkowe i   
  bezkierunkowe, o charakterystyce niezależnej  
  lub zależnej
 -  Zabezpieczenie od niewłaściwej kolejności faz
 -  Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe oparte  
  na rozdziale faz
 -  Zabezpieczenie przeciążeniowe cieplne
 -  Lokalna rezerwa wyłącznikowa
 -  Zabezpieczenie od niezgodności biegunów

•	 Napięcie
 -  Dwustopniowe, fazowe zabezpieczenie nadnapięciowe  
  o charakterystyce niezależnej lub zależnej
 -  Dwustopniowe zabezpieczenie podnapięciowe  
  o charakterystykach niezależnej lub zależnych
 -  Zabezpieczenie przed przewzbudzeniem
	 -		100%	zabezpieczenie	przed	zwarciem	doziem-	
  nym stojana
	 -		w	95%	oparte	o	częstotliwość	podstawową
	 -		w	100%	w	oparciu	o	ograniczenia	wartości		 	
  trzeciej harmonicznej
 -  Dokładność zachowana dla różnych warunków  
  obciążenia
 -  Zabezpieczenie przeciw zwarciom doziemnym  
	 	 wirnika	wraz	z	urządzeniem	COMBIFLEX
	 	 RXTTE4
•	 Nadzór	nad	obwodami	wtórnymi
    - Kontrola awarii bezpieczników
    - Nadzór obwodu prądowego:
•	 Funkcje	pomiaru	częstotliwości
    -  Zabezpieczenia przed obniżeniem lub   
  podwyższeniem częstotliwości
    -  Zabezpieczenie  szybkości zmian częstotliwo- 
  ści: funkcja uniwersalna
•	 Funkcje	różnego	przeznaczenia
     -  Ogólne zabezpieczenia prądowe i napięciowe
     -  Zabezpieczenie nadprądowe oparte na kontroli  
  napięcia
     -  Zabezpieczenie przed nieumyślnym załączeniem  
  generatora
Funkcje logiczne
•	 Logika	wyzwalająca
•	 Wyzwalająca	logika	macierzowa
•	 Konfigurowalne	bloki	logiczne
Monitoring (nadzór)
•	 Rejestracja	zakłóceń
	 -		100	przypadków	zakłóceń
	 -		40	kanałów	analogowych:	30	kanałów	fizycznych		
	 	 i	10	dodatkowych
 - 96 kanałów binarnych
•	 Rejestr	zdarzeń:	zapis	do	1000	zdarzeń
•	 Raport	o	zakłóceniach
•	 Rejestratory	zdarzeń	i	wartości	parametrów	w			
 momencie wyzwolenia
•	 Liczniki	zdarzeń
•	 Monitorowanie	sygnałów	wejściowych	na		 	
	 wejściach	AC	i	mA
•	 Duży	i	mały	interfejs	HMI
•	 Wskaźniki	LED:	6	czerwonych	i	9	żółtych	diod	LED
Mierzone wielkości
•	 U,	I,	P,	Q,	S,	f	oraz	cosj
•	 Dokładność	pomiaru	wielkości	na	wejściach		 	
	 AC:	klasa	dokładności	1,0	lub	0,5
•	 Wejścia	do	pomiaru	mA
Pomiary rozliczeniowe
•	 Wsparcie	zliczania	impulsów	dla	celów		 	
 rozliczeniowych pomiarów energii
 Komunikacja
•	 Zgodnie	z	wymaganiami	IEC	61850-8-1,	w	tym		
 powiadomienia GOOSE
•	 IEC	60870-5-103
•	 LON
•	 SPA
•	 DNP	3.0
•	 Komunikacja	z	drugim	końcem	umożliwiająca		 	
	 przesył	192	sygnałów	binarnych
Wprowadzanie nastaw, konfiguracja i obsługa 
rejestratora zakłóceń
•	 Oprogramowanie	PCM	600
Sprzęt
•	 Pełnowymiarowa	obudowa	19	calowa	z	24	wej-	
	 ściami	analogowymi	i	do	11	modułami	wejścia/	
 wyjścia
•	 Obudowa	o	rozmiarze	połowy	modułu	19	calo-	
	 wego,	z	12	wejściami	analogowymi	i	maksymalnie		
 3 modułami wejścia/wyjścia
•	 Moduły	zasilania	o	napięciu	od	24	do	250	V	DC	±	20%
•	 Moduł	wejść	binarnych	z	16	wejściami
•	 Moduł	wyjść	binarnych	z	24	wyjściami
•	 Moduł	binarny	wejścia/wyjścia	z	8	wejściami	i		
	 12	wyjściami
•	 Moduł	wejść	niskoprądowych	(mA)	z	6		 	
 przetwornikami
•	 Moduł	synchronizacji	czasu	GPS	lub	IRIG-B
•	 Moduły	układu	końcowego	zdalnej	komunikacji
•	 Akcesoria

Szczegółowe dane techniczne dostępne są w Instrukcji 
użytkownika układu REG 670.
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Szybka i wydajna integracja systemu
REG 670 to coś więcej, niż tylko urządze-
nia. Wykorzystują unikalną, wprowadzoną 
w ABB, koncepcję “connectivity package” 
– pakietu umożliwiającego współpracę z 
różnymi platformami, który upraszcza prace 
konfiguracyjne i redukuje ryzyko popełnienia 
błędów podczas integracji całego systemu. 
Pakiet “IED connectivity package” zawiera 
pełen opis określonego terminala IED, w tym 
sygnałów wejściowych, parametrów, adresów 
oraz dokumentację samego urządzenia.


