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Sepam 1000+ je rad rie�ení ponúkajúci najlep�í mo�ný vz�ah ce-
na/výkon. Èi u� h¾adáte jednoduchú alebo viacfunkènú komuni-
kujúcu ochrannú jednotku pre dia¾kové riadenie a obsluhu siete,
va�e rie�enie isto nájdete v rade nových, komunikáciou vybave-
ných ochrán Sepam 1000+.

Sepam 1000+ je ideálne prispôsobený najpou�ívanej�ím aplikáciám
v oblastiach rozvodu elektrickej energie, priemyslu a stavebníctva
na akejko¾vek napä�ovej úrovni.

Rozvodòa: Typ S
� istenie proti medzifázovým a zemným skratom,
� detekcia nerovnomerného za�a�enia,
� funkcia opätovného zapnutia.

Transformátor: Typ T
� istenie proti vnútorným poruchám a pre�a�eniam,
� tepelná ochrana prispôsobená spôsobu chladenia.

Motor: Typ M
� istenie proti vnútorným poruchám, poruchám v sieti a poru-

chám zá�a�e,
� monitorovanie spú��acích podmienok motora.

Prípojnice: Typ B
� detekcia zmien sie�ového napätia alebo frekvencie.

Sepam 1000+ �a�í z 15-roèných skúseností radu Sepam spolu so
skúsenos�ami Schneider Electric, svetovým výrobcom digitálnych
ochrán. Uvedený rad ponúka optimálny kompromis medzi stabili-
tou a citlivos�ou ochrany, a to bez akýchko¾vek �pecifických ob-
medzení snímaèa prúdu.

Obsahuje dôkladnú samotestujúcu sekvenciu na detekciu vnútor-
ných porúch so spínaním, ktoré je zaistené pre prípad poruchy a s
bezpeènostnou reléovou indikáciou vnútornej poruchy. Má výni-
moènú odolnos� voèi elektromagnetickému ru�eniu.

Ochrana

Ochrana proti medzifázovým a zemným skratom:
� 4 nezávislé ochranné funkcie,
� prepínanie nastavenia ochrany na prispôsobenie zmenám konfi-

gurácie siete,

� nastavite¾ný a èasovo nezávislý reset (èasové podr�anie) pri de-
tekcii opakovaných porúch,

� logická selektivita na skrátenie èasu vypnutí.

Ochrana proti zemnému skratu je necitlivá na spínanie transfor-
mátora.

Zdokonalená je tepelná ochrana proti pre�a�eniu, vhodná pre rôz-
ne re�imy chladenia a kompenzovaná meraním teploty okolia.

Meranie

Meranie efektívnych hodnôt prúdu v troch fázach.

Analýza javov v sieti prostredníctvom merania:
� spínacích prúdov,
� èasu a prúdu rozbehu motora,
� vz�ahu nesúmernosti.

Záznam priebehu poruchy.

Monitorovanie

Monitoring sa uskutoèòuje zobrazovaním a správou alarmov, ako
aj správou èasovo oznaèených udalostí.

Preventívna údr�ba rozvádzaèa sa vykonáva pomocou:
� sledovania obsluhy a za�a�enia rozvádzaèa v èase,
� sledovania kumulatívnych zapínacích prúdov.

Monitorovanie vypínacieho obvodu.

Komunikácia

Integrácia do v�etkých monitorovacích a riadiacich systémov vrá-
tane systému PowerLogic a Talus 200 od Schneider Electric.

Dia¾kové ovládanie a identifikácia rozvodne.

Sepam 1000+ 
Merlin Gerin
Viac rie�ení pre splnenie
va�ich po�iadaviek

Slavomír Ka�èák
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Dia¾kové monitorovanie a zobrazovanie v�etkých dát: meranie, èa-
sovo oznaèené udalosti pre protokoly, súbory záznamov o priebe-
hu poruchy, nastavenie a parametre.

Dia¾kové nastavenie ochrany.

Sepam 1000+ je modulárny rad, ktorý dr�í krok s va�imi investí-
ciami. V ktoromko¾vek okamihu je mo�né pridáva� moduly na zvý-
�enie funkènosti va�ej in�talácie.

Zlo�enie Sepam 1000+ (pod¾a obr. 2):
1. Základná jednotka s rôznymi úrovòami rozhrania èlovek � stroj

(HMI):
� �tandardný HMI,
� pokroèilý HMI s pevným alebo oddelene montovate¾ným gra-

fickým LCD displejom.
2. Roz�irovací modul vstupov a výstupov.
3. Pripájací modul pre komunikaènú sie� Modbus.
4. Modul snímania teploty pre transformátory alebo motory.

5. Modul analógového výstupu.
6. Softvérové nástroje: nastavovanie parametrov a ochrán Sepam

1000+, zákaznícke úpravy riadiacej logiky, záznam priebehu po-
ruchy.
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