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Реклоузерите тип OSM15 и OSM27 за 
секциониране и локализиране на повредата 
са предназначени за използване на въздуш-
ни линии, както и в разпределителни под-
станции, за напрежение 15 kV и 27 kV.

Продуктът се доставя в комплект с 
шкаф за дистанционно управление и релей-
на защита и комутационен модул. Шкафът 
на устройството за дистанционно упра-
вление представлява контролер на базата 
на микропроцесор, който обединява защи-
та, регистрация на данни и комуникативни 
функции в едно единствено устройство. 
OSM е проектиран като самостоятелно 
устройство и може да бъде лесно интег-
риран в схеми за автоматизация на раз-
пределението и дистанционно управление, 
като се използва вградената способност 
за комуникиране.

Реклоузерите са преминали през пълни 
типови изпитания, проведени от неза-
висимата лаборатория /KEMA/ и тази на 
TAVRIDA ELECTRIC, като по този начин се 
гарантира надеждността им за дълъг екс-
плоатационен период.

Продуктът използва технология, коя-
то е разработена и усъвършенствана от 
TAVRIDA ELECTRIC през последните десет 
години.

Вградената възможност за автомати-
зиране на разпределението, която се кон-
фигурира от потребителя, може да се из-
ползва с или без система за комуникиране, 
с което се намалява времето за прекъсва-
не на електроснабдяването и се повишава 
надеждността на мрежата.



Резюме

Реклоузерите тип OSM са изградени на база ваку-
умни прекъсвачи в поликарбонатен кожух, вграден в 
алуминиева касета. Това гарантира максимално дълъг 
живот и жадеждност при външни условия. Напреже-
нието на мрежата се измерва на всичките шест /6/ 
въвода. Три /3/ от въводите осигуряват измерване на 
фазовия ток, а останалите три /3/ въводи осигуряват 
измерване на нулевата последователност на тока.

Силовата част на реклоузера се управлява от три 
/3/ отделни магнитни задвижващи механизма - по 
един на фаза. Тези магнитни задвижващи механизми 
са механично взаимно свързани, за да се гарантира 
едновременност при включване и изключване. Устрой-
ството се блокира във включено положение от маг-
нитна ключалка. Магнитните задвижващи механизми 
са резултата от четвърто поколение разработка на 
магнитни изпълнителни устройства. Устройството 
за изключване може да бъде механично задействано с 
помощта на щанга с кука от съответен лост на дъ-
ното на комутационния модул. Изключено и включено 
положение на устройството се отбелязва със зелен 
символ “0” за изключено положение и червен символ “I” 
за включено положение на устройството, разположени 
на основата на комутационния модул. Състоянието 
на устройството OSM се отразява също така и с два 
микропревключвателя, включени към електрониката 
за управление.

Таблото, където са монтирани микропревключва-
телите, не разполага с активни елементи, което по-
добрява драстично електромагнитната устойчивост 
на изделието. Въводите на главната верига са произ-
ведени от устойчив на ултравиолетови лъчи полимер 
и разполагат с въводен изолатор от силиконова смола 
за осигурявани на необходимия път на утечка. Задвиж-
ващите механизми се захранват от заредени конден-
затори за съхранение на енергия, монтирани в шкафа 
за релейна защита. В основата на шкафа има табелка 
с технически данни, на която са представени подроб-
но параметрите в съответствие с изискванията на 
ANCI C37.60 и IEC. Отстрани на шкафа има точка за 
заземяване.

Реклоузерът тип OSM15 е оборудван с накрайници 
от калайдисана мед с диаметър 22 mm за стеблата 
на въводите. Потребителят /клиентът/ свързва тези 
накрайници на стъблата като използва паралелни ско-
би за жлебове. /Доставка на клиента/.

Реклоузерът тип OSM27 е снабден с накрайници 
за изолирани водозащитени алуминиеви кабели XLPE 
с диаметър 180 mm и предлага напълно изолиран мон-
таж на въводите.

Напречният разрез, показан по-долу, представя кон-
фигурацията и основните съставни части на OSM.

Напречният разрез на комутационния модул OSM
1. Накрайник на въвода
2. Въводен изолатор от силиконова смола
3. Вакумен прекъсвач
4. Поликарбонатен кожух
5. Алуминиев кожух
6. Магнитен задвижващ механизъм
7. Изолиран синхронизиращ вал
8. Изключвателна пружина
9. Сензори за напрежение и ток
10. Помощни контакти



Шкаф за релейна защита и комуникации

Шкафът за релейна защита и комуникации е изграден 
на базата на микропроцесор, който в едно единствено ус-
тройство обединява релета за ток на късо съединение, 
земно съединение и чувствително земно съединение, авто-
матично реле за повторно включване, моментно измерва-
не, регистрация на събития, устройство за автоматичен 
запис на потреблението и устройство за дистанционно 
управление. Таблото на оператора за управление е снаб-
дено с четерилинеен осветен дисплей с течни кристали и 
клавиатура за изпълнение на функциите за управление от 
място.

Шкафа за релейна защита има три /3/ основни модула. 
Главен микропроцесорен модул /МПМ/, който включва опе-
раторски пулт за управление.

Задвижващ модул /ЗМ/, който включва кондензаторите, 
осигуряващи енергията за включване и изключване на пре-
късвача.

Енергозахранващ модул /ЕЗМ/, който осигурява допълни-
телно енергозахранване /радио, зареждане на батерията 
и др./. Енергозахранващият модул работи с напрежение в 
обхвата 100-240 V AC, 50 или 60 Hz.

За херметизираните оловно-киселинни батерии, разпо-
ложени в шкафа за релейна защита, е осигурено темпера-
турно компенсирано “капково” зареждане.

В шкафа за релейна защита е осигурено място за 
монтиране на оборудване за комуникиране, което се 
свързва към вградено ДТУ или модула “вход/изход”.

Оборудването, монтирано в шкафа за релейна за-
щита е подбрано за работа в температурен обхват 
от -40 до +55 °C, вътре в херметизирания шкаф със 
степен на защита IP65.

Панел за монтиране на оборудване за дистанционно упра-
вление и комуникиране

Регистър на събития

Устройството за дистанционно управление разполага с 
два отделни регистъра на събития - час и дата, със стъп-
ка от 0.01 сек.

Първият може да се види на дисплея с течни кристали 
и предоставя на потребителя информация за аварийни си-
туации.

Това включва събития като изключване/включване, ви-
дове неизправности, фазови и пикови нива на ток на по-
вредата.

Вторият може да се види чрез зареждане в PC, с 
помощта на програмата TELUS, и осигурява пълна ре-
гистрация на целия експлоатационен архив, включи-
телно протоколи за направени промени, експлоатаци-
онни протоколи с архив на неизправностите.

Регистър на профила на товара

Профилът на товара се регистрира с интеграционен пе-
риод, конфигуреран от потрежителя, със стъпка 5, 10, 15, 
30 или 60 минути.

Регистрират се параметри поотделно за положителния 
и отрицателния от енергия:

3-фазен kW, kVA и kVar
1-фазен kW, kVA и kVar за всяка фаза

В паметта могат да се съхраняват до 3840 съби-
тия, което отговаря на 160 дни при стъпка на регис-
трация от 60 минути.

Програмата TELUS може да се използва за качване 
на данните на по-голям компютър и разпечатването 
им.



Защита

1. Посочна защита при ток на късо съединение и 
земно съединение

• Обхват на настройка на тока: 10-1280 A
• Стъпка на настройка: 1 A

2. Максимална токова защита с обратнозависима 
задръжка по време

• Криви - 4xIEC255
• Криви - 8xANSI
• Криви - 2 определени от потребителя

3. Максимална токова отсечка
4. Регламентирано време за защита

• 0-120 секунди
• Стъпка на настройка по време: 0.01 секунда

5. Посочна чувствителна земна защита
• Обхват на настройка по ток: 4-80 A
• Стъпка на настройка по ток: 1 A
• Времезакъснение: 0-120 секунди
• Стъпка на настройка по време: 0.01 секунда

6. Защита от минимално напрежение
• Баланциран елемент за минимално фазово на-

прежение /МН1/ - изключване на трифазен то-
вар

• Обхват на настройка на датчика: 0.6 - 1 от сис-
темно напрежение

• Стъпка на настройка на датчика: 0.01
• Времезакъснение: 0-180 секунди
• Стъпка на настройка по време: 0.01 секунда

7. Елементи за минимално напрежение /МН2/ фаза-
фаза

• Обхват на настройка на датчика: 0.6 - 1 от сис-
темно напрежение

• Стъпка на настройка на датчика: 0.01
• Времезакъснение: 0-180 секунди
• Стъпка на настройка по време: 0.01 секунда

8. Загуба на захранване
• Обхват на времето за изключване: 0-180 секун-

ди
• Стъпка на настройката на времето за изключ-

ване: 0.01 секунда
• Време за повторно включване: 0-180 секунди
• Стъпка на настройката на времето за изключ-

ване: 0.01 секунда
9. Защита по минимална честота

• Обхват на приеманата честота: 45-50 Hz /сис-
теми 50Hz/

• Стъпка на настройката по честота: 0.01 Hz
• Обхват на времето за изключване: 0-120 секун-

ди
• Стъпка на настройка на времето за изключва-

не: 0.01 секунда
10. Контрол на повторното включване на напреже-

нието с автоматично възстановяване на обратната 
връзка, осигуряващ автоматично функциониране на 
цикъла

11. Координиране на последователността на 
зоните

Пулт за управление от място

12. Включване при студен товар
• Време на нарастване на студения товар: 1-400 

минути
• Време на намаляване на студения товар: 0-60 

минути
• Стъпка на настройка по време: 1 минута
• Умножител на студения товар: 1-5 пъти от по-

лучения сигнал
• Стъпка на умножителя на студения товар: 0.1

13. Задържане от намагнитваш ток на ненатоваре-
ни трансформатори

• Времезадръжка: 0.01-10 секунди
• Стъпка на времето за задържане: 0.01 секунда
• Умножител на пускова мощност: 1-20
• Стъпка на умножителя на пускова мощност: 

0.1
14. Алгоритъм “резип”
Алгоритъмът “резип” осигурява стъпаловидно задър-

жане по време за автоматично коригиране на серийни 
устройства с неправилна координация на защита.

15. Работен цикъл
• 0-0.01 сек. -CO-1 сек. -CO-1 сек. -CO

16. Време на закъснение
• Обхват на първо време на закъснение: 0.1-180 

секунди
• Обхват на второ време на закъснение:  1.0-180 

секунди
• Обхват на трето време на закъснение:  1.0-180 

секунди
• Стъпка на настройка: 0.01 секунда

17. Автоматично повторно включване
Конфигуруеми от потребителя 1-4 изключвания. Не-

зависимо настройващо се за защита от максимален 
ток, земно съединение, чувствително земно съедине-
ние и минимално напрежение.



Дистанционно управление

За връзка с компютърната програма TELUS е предви-
ден интерфейс Rs232. Това дава възможност за цялостна 
настойка и управление на данните. Предвиден е и един 
интерфейс RS485RTU, който предлага 300-19,2 kb пълни 
и половин дуплексни режими за връзка със системите за 
дистанционно управление. Осигурени са комуникационни 
протоколи DNP3 и Modbus в стандартен продукт, комби-
нирани с нашата способност да създаваме нови протоко-
ли, предназначени да изпълняват специфични изисквания 
на клиента.

Шкафа за релейна защита разполага с пространство 
за монтиране на радио или модем и вградено захранване 
за радиото, оразмерено за 12 V DC, 15 W и 30 W при 50% 
цикъл на работа.

В дистанционното управление са включени стандар-
тен модул “вход/изход” с шест /6/ конфигуруеми входа и 
шест /6/ конфигуруеми от потребителя изхода. По жела-
ние може да се добави втори модул “вход/изход” за уве-
личаване на входовете и изходите на 12. До четири раз-
лични точки могат да бъдат нанесени на всеки вход, а на 
всеки изход могат да се нанесат до 8 точки.

Типова схема за монтаж на стълб

OSM27 е оборудвано с изолирани кабелни накрайници 
XLPE с дължина 3 метра и сечение 180 mm2. Клиентът 
трябва да достави скоби за свързване на тези накрайни-
ци към линията.

OSM15 е оборудвано с голи клеми 22 mm. Клиентът 
трябва да си достави кабелни накрайници и скоби за 
свързване.

Заземяването трябва да се изпълни в съответствие 
с техническите наръчници. Необходимото заземяване е 
главната заземяваща връзка от комутационния модул 
към земята и отклонение чрез тройник към шкафа за ре-
лейна защита от тази главна заземяваща връзка. Трябва 
да се използва заземяващ кабел със сечение минимум 50 
mm2.

Като стандартно оборудване са осигурени конзоли за 
монтаж на стълб и конзоли за монтаж на вентилни от-
води.

Пълни подробности за инсталиране са предсавени в 
техническия наръчник, а тази схема е показана, за да се 
демонстрира само типовия монтаж.

Компютърен софтуер TELUS за управление на настройките

Измервания

Напрежението и токът се измерват на всичките шест 
въвода на устройството OSM като се използват капаци-
тивно куплирани напреженови датчици и токови датчици 
“Роговски”.

Напрежение фаза-земя.
• Обхват 0.3-16 kV, точност ± 1% или 0.1 kV

Напрежение фаза-фаза.
• Обхват 0.5-27.0 kV, точност ±1% или 0.1 kV

Фазов ток.
• Обхват 0-630 A, точност ±1% или ±4%

Ток с нулева последователност.
• Обхват 0-400 A, точност ±5% или ±0.5 A

Активен, реактивен и пълен ток.
• Обхват 40-630 A, точност ±2%

Еднофазна и трифазна активна, реактивна и пълна 
мощност.

• Обхват 0-30 000 kW/kVar/kVA, точност ±2%
• Обхват 45-55 Hz, 55-65 Hz, 
точност при dF/dT<0.2 Hz/сек. ±0.025% Hz
• Обхват 45-55 Hz, 55-65 Hz, 
точност при dF/dT<0.5 Hz/сек. ±0.005% Hz

Коефициент на мощност
• Обхват 0-1, точност ±0.02



OSM 15      OSM 27

1 Надморска височина над 1000 метра трябва да бъде в 

съответствие с ANSI C37.60

Автоматично устройство за 
повторно включване /реклоузер/

Техническа спецификация

Тип OSM/TEL-15.5-16/630-204 OSM/TEL-27-12.5/630-205

Регистриране на ток 6 x сензора “Роговски” на ток 6 x сензора “Роговски” на ток

Регистриране на напрежение 6 x датчика на напрежение 6 x датчика на напрежение

Тип на управление RC 01E RC 01E

Номинално напрежение 15.5 kV 27 kV

Номинален ток 630 A 400 kA

Номинален изключвателен ток 16 kA 12.5 kA

Номинален включвателен ток 40 kA 31.5 kA

Механична износоустойчивост 30000 30000

Брой изключвания при номинален ток 30000 30000

Брой изключвания при късо съединение 200 200

Ток на термична устойчивост /4 сек./ 16 kA 12.5 kA

Ток на динамична устойчивост, kA 40 kA 31.5 kA

Индуктивен ток на изключване 22 A 22 A

Капацитивен ток на изключване 25 A 25 A

Ток на изключване на ненатоварена въздушна линия 5 A 5 A

Импулсно изпитателно напрежение фаза-земя и фаза-фаза 110 kV 125 kV (възможност за 150 kV)

Импулсно изпитателно напрежение на отворени контакти 110 kV 125 kV (възможност за 150 kV)

Изп. напреж. с промишлена честота между отворени 
контакти

50 kV 60 kV

Изп. напреж. с промишлена честота фаза-земя 50 kV 60 kV

Околна температура -40°C до +55°C -40°C до +55°C

Влажност 0-100% 0-100%

Надморска височина1 3000 m 3000 m

Тегло 65 кг. 70 кг.
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