
ІНФОРМАЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «РЕҐІНА»

Інформаційно-діагностичний комплекс «Реґіна»
призначений для реєстрації аналогових і дискретних сигналів,
аналізу розвитку аварійних ситуацій, оцінки функціонування
пристроїв релейного захисту й автоматики, визначення місця
ушкодження при коротких замиканнях на лініях
електропередачі, визначення залишкового ресурсу
високовольтних вимикачів, побудови добової відомості
режимів, проведення фазового й гармонійного аналізу
синусоїдальних сигналів, виділення симетричних складових у
трифазних   мережах   змінної  напруги,  виводу  інформації  у

вигляді текстових повідомлень,  графіків і таблиць на екран дисплея й на печатку,  а також
передачі зареєстрованої й обробленої інформації на будь-які вищі рівні керування.

Базовим елементом комплексу є розподілені по об'єкті реєстратори аналогових і дискретних
сигналів.  Число реєстраторів визначається кількістю аналогових і дискретних сигналів,  що
підлягають обробці. Реєстратори фіксують електричні сигнали змінний і постійний токи й напруги,
а також дискретні сигнали «сухий контакт» або потенційні. Блоки вводу аналогових сигналів,
вводу й виводу дискретних сигналів забезпечують гальванічну розв'язку вхідних ланцюгів друг
від друга, від шин живлення й корпуса блоку.

Опір ізоляції всіх незалежних вхідних і вихідних ланцюгів щодо корпуса й між собою в
знеструмленому стані при температурі навколишнього повітря 20оС і відносної вологості до 80%
становить не менш 20МОм.  Ізоляція вхідних ланцюгів від ТС і ТН витримує без пробою й
перекриття протягом хвилини випробувальну напругу 2,5кВ змінного струму частоти 50Гц.
Електрична ізоляція вхідних (крім входів ТС і ТН)  і вихідних ланцюгів витримує без пробою й
перекриття протягом 1 хвилини випробувальну напругу 1,5кВ змінного струму частоти 50Гц.

Живлення кожного реєстратора здійснюється напругою 220В змінний або постійний токи.
При живленні реєстратора змінним струмом використається блок гарантованого живлення типу
UPS. Потужність, споживана реєстратором, не перевищує 50ВА.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кількість аналогових входів 16 – 32
Кількість дискретних входів 224, 448, 672
Частота дискретизації, Гц 1000 – 5000
Тривалість реєстрації однієї події не обмежена
Кількість подій, що реєструються не обмежено
Тривалість реєстрації доаварійного режиму, мс як правило 200
Режим реєстрації дискретних сигналів безперервний
Номінальне значення вхідного змінного струму Iн, А 1 або 5
Номінальне значення вхідної змінної напруги, В 100
Діапазони реєстрації аналогових сигналів:

по змінному струмі, Iн

по змінній напрузі, В
по постійному струмі, А

по постійній напрузі, В

від 0,1 до 40
від 0,001 до 1000
від -0,02 до 0,02
від -150 до 150
від -10 до 10
від -400 до 400

Перехід на реєстрацію аварійного режиму:
· при зміні стану будь-яких (обраним замовником) дискретних сигналів;
· при виході за межі уставок будь-яких (обраним замовником) аналогових сигналів;
· при зовнішньому пуску.


