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Proteção e Controle REX640
Proteção All-in-one para qualquer aplicação em
sistemas de Distribuição Elétrica
O REX640 torna mais fácil à
proteção de todo o sistema de
geração e distribuição de energia.
Seu conceito completamente
modular permite a fácil
personalização e flexibilidade na
modificação de aplicações, assim
como uma adaptação fácil às
mudanças exigidas da proteção
durante todo o ciclo de vida do relé.
Isso é excelência em gerenciamento
de ativos..
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01 Proteção e controle
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Cobertura completa com um dispositivo único para
qualquer aplicação e ótima relação custobenefício.
O REX640 é o resultado de uma longa evolução,
construída com base na forte tradição da ABB em
relés multifuncionais livremente configuráveis. A
capacidade de cobrir toda a gama de aplicações de
clientes industriais e concessionárias de energia e
gerenciar várias aplicações simultaneamente, com o
mesmo dispositivo, garante flexibilidade,
versatilidade e eficiência nas soluções de proteção.
O REX640 foi projetado para suportar o crescimento
do tema da digitalização de subestações. Portanto,
o REX640 é compatível com uma variedade de
soluções, como painéis digitais e é adequado para
aplicações de barra simples e barra dupla. O REX640
oferece até 20 canais de medição de corrente e
tensão, suportando tanto os transformadores de
medição convencionais, quanto sensores. Sem
mencionar a possibilidade de receber 4 mensagens
de valores medidos amostrados (SMV) baseado em
comunicação Process Bus IEC61850-9-2LE.
Como o mais novo membro da família de proteção e
controle Relion® da ABB, o REX640 reforça ainda
mais a posição da Relion® como uma linha de relés
nos quais confiar.

Novo conceito de pacotes de aplicações para
máximo conforto e flexibilidade
O REX640 introduz um conceito de pacote de
aplicações totalmente novo, oferecendo uma
variedade de configurações prontas para você
escolher. Os pacotes de aplicações incluem várias
funções de proteção e controle, que podem ser
combinadas com flexibilidade para criar soluções
que atendam aos seus requisitos exclusivos de
proteção. Os pacotes disponíveis suportam as
seguintes aplicações:
• Proteção de alimentador:
-- Proteção diferencial de linha
-- Proteção de distância
-- Proteção de interconexão
-- Localizador de faltas
• Proteção de transformador de potência
-- Proteção diferencial de dois e três enrolamentos
-- Controle de TAP sob carga
• Proteção de máquinas
-- Máquinas assíncronas
-- Máquinas síncronas
• Proteção de capacitor em derivação
• Proteção de Barras
• Sincronização automática
-- Disjuntor do gerador
-- Disjuntor não gerador
• Controle de bobina Petersen
• Proteção contra arco com sensores
supervisionados
-- Sensores pontuais e de loop
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02 Diagrama fasorial de
um transformador de três
enrolamentos na IHM
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Hardware e software totalmente modulares para
máxima flexibilidade durante toda a vida útil do
relé
A modularidade e a escalabilidade do software e
hardware permitem que você crie seu próprio relé,
exclusivo para os requisitos específicos do sistema
de proteção. Os pacotes de aplicações prontos
tornam a solicitação do relé fácil e simples.
Quando os requisitos mudam, o mesmo acontecerá
com o REX640. Adaptar-se às mudanças nos
requisitos de proteção é fácil e flexível, pois o
software e hardware podem ser modificados a
qualquer momento. Além disso, novos
desenvolvimentos de hardware e software estarão
acessíveis de forma contínua e fácil, ao longo do
ciclo de vida do relé.
Interface homem-máquina (IHM) intuitiva para
uma melhor experiência do usuário
Uma nova abordagem orientada a aplicativos para a
interface homem-máquina (LHMI) local permite
suporte a aplicações totalmente novas. A
incomparável tela colorida, sensível ao toque, de 7
polegadas, exibe as informações do processo de
distribuição de energia de uma maneira
completamente nova. Isso resulta em máxima
consciência situacional e usabilidade.
As páginas de aplicação prontas, minimizam a
necessidade de engenharia gráfica, o que
economiza tempo e esforços. As páginas da IHM
também podem ser personalizadas se necessário,
para uma ótima liberdade.
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Reservamo-nos o direito de fazer
alterações técnicas ou modificar o
conteúdo deste documento sem aviso
prévio. Com relação aos pedidos de
compra, os detalhes acordados
prevalecerão. A ABB não aceita qualquer
responsabilidade por possíveis erros ou
possível falta de informações neste
documento.

REX640, inovador, flexível e fácil de usar
• Cobertura total com um único dispositivo para
uma ótima flexibilidade e custo atrativo para todo
o tipo de aplicações
• Pacotes de aplicações prontos para seleção rápida
e fácil
• Liberdade de personalização com um design
modular e escalável
• Hardware e software totalmente modulares para
máxima flexibilidade ao longo do ciclo de vida do
relé
• Fácil adaptação às mudanças nos requisitos de
proteção
• Acesso contínuo aos mais recentes
desenvolvimentos de software e hardware
• Páginas IHM baseadas em aplicações prontas,
economizando tempo e esforço
• Maior conhecimento da situação e máxima
usabilidade com a IHM baseada em aplicações
• Projetado para suportar a crescente digitalização
de subestações
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