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معرفی FTU
 FTUشرکت زرین سامانه شرق سری FTU-ZS308Pجهت استفاده در اتوماسیون
شبکه های توزیع برق و به منظور کاهش زمان خاموشی ومانیتورینگ و کنترل از راه دور
طراحی و ساخته شده است این کنترلر دارای توابع قدرتمند مورد نیاز اتوماسیون شبکه
های توزیع از جمله اندازه گیری و نمایش مقادیر تمامی پارامترهای الکتریکی و ارتباطی به
منظورکنترل سوئیچ ها به صورت کنترل محلی و از راه دور می باشد
از دیگر قابابلیت های این سیستم اتصال به انواع بسترهای ارتباطی و مخابراتی از قبیل
 Ethernet،Radioفیبر نوری و  ...می باشد .
الزم به ذکر است تمامی اطالعات مربوط به خطاها و رخدادها به صورت فورمت text
می توانند بر روی صفحۀ نمایش نشان داده شوند و یا با استفاده ازنرم افزارهای جانبی به
صورت گرافیکی به نمایش درآیند .
کاربر می تواند متناسب با شرایط مختلف بهره برداری ،تنظیمات
را تغییر دهد هم چنین با استفاده از کلیدهایFTU
می توان سیستم را از حالت راه دور خارج کرده Remote/Local
و به حالت محلی و یا بالعکس ببرد.
این محصول اساسا برای این طراحی شده است که خطای مربوط به
سه فاز و هم چنین اتصال زمین را آشکار نماید جریان ها و اتصال
زمین دارای یک مقدار پیش تنظیم می باشند و چنانچه هریک از
جریان ها از مقدار تنظیمی آن بیشتر شود ،نمایشگر خطای مربوطه
روشن می گردد .
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تاییدیهپژوهشکده نیرو
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قابلیت هایFTU- ZS308P

قابلیت های تابلو:
•

ابعاد بسیار کوچکتر و قابلیت حمل آسان نسبت به مدل های مشابه

•

قابلیت نصب سینی مخصوص رادیو مودم

•

چک کردن سوکت خروجی در لحظه ی فرمان

•

ایزوله بودن ورودی ها و خروجی ها

•

بررسی صحت اتصال سوکت به موتور یا رله ی فرمان

•

بررسی صحت اتصال سوکت به موتور یا رله ی فرمان

اندازه گیری:
•

اندازه گیری جریان  ،ولتاژ خط و فاز

•

توان اکتیو و راکتیو برای هر فاز و همچنین سه فاز

•

اندازه گیری اختالف فاز ولتاژ و جریان

•

اندازه گیری فرکانس

•

پاور فاکتور

•

اختالف فاز بین منبع و بار

کنترل:
تغییرات کلید به حالتهای Open / Closeو  Local / Remoteو Lock/Unlock

•

•

اینترالک (  ،Handle Lock / Gas،Local / Remoteفعال سازی خطای سنکرون و تشخیص خطا)

•
•

Sectionalizer
نمایش وضعیت باتری

حفاظت:
•

تشخیص خطای فاز و زمین

•

تشخیص خطای سنکرون فاز

•

تشخیص باز بودن خط

•

تشخیص خطای جریان کشی باال در مدت طوالنی

مانیتورینگ:
•

تعداد انواع ورودیهای دیجیتال مانند 4 :کلید  2 Open/Closeقطع شدن برق خارجی  ،وضعیت باتری  ،باز بودن درب تابلو

رکوردینگ:
•

ثبت وقایع با برچسب زمانی جهت ورودیهای دیجیتال از جمله درب ورودی  ،تمامی ورودی های دیجیتال و

•

ثبت انواع خطاها از جمله جریان اتصال کوتاه و اتصال به زمین ،سنکرون چک ،خطاهای ولتاژ و

•

تعداد راه اندازی مجدد

•

تعداد دفعات باز و بسته شدن کلید

•

ثبت وضعیت کاری RTU

•

تعداد خطاهای تشخیص داده شده

پروتکل های ارتباطی:
•

 DNP3و  TCP DNP3و  ModbusوIEC60870-5-101, 104 (optional) TCP Modbus
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مشخصات فنی تابلو
مشخصات فنی
منبع تغذیه ورودی

ورودی  220 ±10% : ACولت با فرکانس  50هرتز
توان 450 VA :
ولتاژ خروجی  24 :ولت DC
ظرفیت  :دو عدد  7/5آمپر بر ساعت در دمای 25OC

باتری

عمر باتری  48 :ساعت بدون تغذیه AC
سوئیچ کلید  100 :بار بدون تغذیه AC
زمان شارژ شدن  10 :ساعت

Plugin

سوکت  37پین

هیتر

توان مصرفی  50 :وات

دمای کار

 -30تا  70درجه سانتیگراد

رطوبت

≥ 95 %RH

ابعاد

مطابق نقشه

وزن تقریبی
نوع نصب

35کیلوگرم (تقریبی)
نصب بر روی ستون

اندازه گیری ولتاژ باطری و خروجی منبع تغذیه
اندازه گیری جریان شارژ

شارژر

دارای باس ارتباطی RS- 485
دارای قابلیت  SOFT STARTجهت حفاظت باتری در ابتدای شارژر
تست سطح ولتاژ باتری بصورت آنالین
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ویژگی ها
مقدار واقعی جریان :جریان فاز  1و  2و 3
جریان

دقت 1 :آمپر به ازای Full Scale

 .3اندازه گیری

محدوده جریان ورودی 1-1000 :آمپر
مقدار واقعی ولتاژ :ولتاژ فازهای A,B,C,R,S,T
ولتاژ
ضریب توان

دقت+ %0.5:در صورت وجود PT
فاز  ،Aفاز  ،Bفاز Cو میانگین  3فاز
تعداد راه اندازی مجدد CPU

کانتر

تعداد باز شدن کلید
تعداد خطاها

 .4کنترل

محلی  /راه دور
باز و بسته
ریست

تعیین نوع کنترل
فرمان باز یا بستن کلید
ریست کلیه خطاها
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ویژگی ها
رابط سریال ارتباطی با مرکز اسکادا

پروتک IEC60870-5-101 ,104 & (Slave) Dnp3 :
سرعت انتقال داده 1200-115200 bit/s :
پورت 1
RS232

نوع ارتباط Multi Master :
آدرس 0-65535 : Master
آدرس 0-65535 : Slave
نوع کانکتور  :کانکتور مادگی DB9
رابط سریال جهت تنظیمات و پیکره بندی سیستم و تخلیه دیتا ذخیره شده

پورت 2
RS232

پروتک (Slave) Modbus :
سرعت انتقال داده 1200-115200 bit/s :
نوع کانکتور  :کانکتور مادگی DB9

پورت 3

پروتکModbus (Master) :
سرعت انتقال داده 1200-115200 bit/s :
نوع کانکتور  :کانکتور مادگی DB9

پورت 4

پروتک Modbus (Slave) :
سرعت انتقال داده 1200-115200 bit/s :
نوع کانکتور  :کانکتور مادگی DB9
رابط شبکه ارتباطی با مرکز اسکادا

DNP3 Over TCP/IP , IEC 60870-5-101,104 Over TCP/IP :
پروتکل
Modbus TCP/IP،
سرعت انتقال داده 10-100 Mb/s :
نوع کانکتور  :کانکتور 45RJ

USB

جهت بروز رسانی Firmware
OTG Connector
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رابط اپراتور )(HMI
 HMIمخفف عبارت  Human Machine Interfaceمحصول شرکت مهندسی زرین سامانه شرق میباشد که تمامی مراح طراحی ،مونتاژ وبرنامه
نویسی آن داخل این مجموعه انجام شده است
با استفاده از این محصول میتوان براحتی فرامین خود را به فیدرهای مختلف خط اعمال و وضعیت هر خط را بصورت گرافیکی مالحظه نمود تنظیما ت
مختلف و اعمال فرامین را می توان با کلیدهای کاربری تعبیه شده انجام داد .

ویژگیها
 دارای صفحه نمایش رنگی گرافیکی  LCDنوع 800×480 ارتباط سریال از طریق دو پورت به صورت همزمان  RS-485و RS-232 قابلیت  Slaveبودن در یک شبکه مانیتورینگ قابل اتصال به انواع  PLCاز طریق پروتکل مدباس قابلیت  Upgradeشدن  Firmwareاز طریق پورت USB قابلیت نصب بر روی درب تابلو -دارای  2ورودی و  2خروجی دیجیتال
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