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Flite 110-SA
Orta Gerilim hava hatlar› için
ar›za ak›m gösterge cihaz›
Uygulama

PE55561

Da¤›t›m ﬂebekelerinde hata yerinin tespiti için ar›za ak›m› gösterge cihaz› önemli
bir çözümü sunmaktad›r. Elektrik ﬂebeke karakteristiklerine uyum sa¤layan ve
bak›m ekibine ﬂebeke hatas›n›n tespitinde yüksek görünürlük özelli¤i ile yard›m
eden bir yap›ya sahiptir.
Ar›za gösterge cihaz› OG ﬂebeke üzerindeki yerine ba¤l› olarak kaynak taraf›ndaki
devre kesici ile koordine edilmelidir, aﬂ›r› ak›m de¤eri de¤iﬂtirilebilir.
b E¤er gerekli olursa Flite 110-SA sahada ayarlanabilir.
b Tüm ihtiyaçlar› karﬂ›layan tek bir ürün.
Ar›za gösterge cihaz› kal›c› hatalar› her zaman gösterir. Fakat iﬂletmeler geçici
hatalar›n takibini yapmakla da ilgilenebilirler (Tekrar kapama özelli¤i olan devre
kesici taraf›nda hata giderilmiﬂ olsa bile).
b Flite 110-SA her iki uygulamay› da tek bir cihazda sunar, sinyal tiplerinin farkl›
olmas› sayesinde hata tipinin ay›rt edilmesi kolayd›r.
b Bu özellik kullan›c› taraf›ndan ayarlanabilir.

Hata Alg›lama
Flite 110-SA iki alg›lay›c›dan oluﬂmaktad›r. Manyetik alan ölçümü (ak›m) ve elektrik
alan ölçümü (gerilim).
Hata tan›mlanm›ﬂ mutlak ak›m eﬂi¤i (Imax) veya ak›m de¤iﬂimi (di/dt) olarak
uyarlanabilir.

b ﬁebeke gerilim ve frekans›na otomatik
uyum
b Yüksek görünürlü¤e sahip k›rm›z› sinyal
lambas›

Çal›ﬂma
Flite 110-SA canl› iletkene montaj›ndan sonra
kendisini otomatik olarak frekans ve ﬂebeke gerilimine
ayarlar. Dolay›s›yla hata tesbit fonksiyonu aktif hale
gelir.
Hata tipleri: Flite 110-SA toprak ve fazlar aras› k›sa
devre hatalar›n› tespit eder ve gösterir.
Ek olarak kal›c› ve geçici hatalar› gösterir.

b Kal›c› ve geçici hatalar›n gösterilmesi
b Kullan›c› taraf›ndan ayarlanabilir

Hatan›n do¤rulanmas›: Hatal› gerilimlerden kaç›nmak
için ar›zalar›n, eﬂik de¤eri aﬂ›ld›ktan sonraki 70x sn
içinde oluﬂan gerilim kesilmesi ile teyid edilirler.
Bu, kaynak taraf›ndaki koruma sisteminin
kesiciyi açt›rd›¤›n› veya bir tekrar kapama çevriminin
baﬂlat›ld›¤›n›n belirtisi olmaktad›r.
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Özel filtre yap›s›: Trafo manyetik ak›mlar›ndan dolay›
oluﬂacak hatal› hata gösterimini engellemek için
özel filtre yap›s› hatt›n enerjilendirilmesini
müteakip devreye girer.
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Hata temizleme: Hata tesbit edilip, sinyal baﬂlad›ktan sonra,
hata giderilince hat stabilize olana kadar Flite 110-SA
sinyal vermeye devam eder ve daha sonra kendini
resetler.
Geçici hata de¤erlendirmesi: Flite 110-SA geçici hata
için sinyal verirken, bir kal›c› hata meydana gelirse,
sinyal otomatik olarak de¤iﬂir.
Dolay›s›yla bak›m ekibi önceli¤ini belirleyebilir
(kal›c› hatalar önceliklidir).
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b K›sa devre ve düﬂük ak›m toprak
hatalar›n›n tespiti

Özellikler
Flite 110-SA

PE55563

PE55562

Istankayla montaj

1 - Cihaz›n kancal› ba¤lant›s›

Uygulama
Da¤›t›m ﬂebekesi gerilimi
Güç frekans›
OG nötr sistemi
‹letken çap›
Hata alg›lama - Parametreler
di ayar›
Imax
Geçici hata alg›lama
Sinyal süresi
di/dt iﬂlemi için dt de¤eri
Enerjilenme ak›m› için geciktirme süresi
Gerilim kayb›
Hata do¤rulama
Reset (kal›c› hatalar)
Otomatik reset
Timer reset
Manual reset
Hata göstergesi
Gösterge
Iﬂ›k ﬂiddeti
Görülebilirlik aç›s›
Kal›c› hatada sinyal periyodu
Geçici hatada sinyal periyodu
Standart toplam sinyal süresi
Güç kayna¤›
Lityum pil standart ömür
Çevre
Çal›ﬂma s›cakl›¤›
Depolama s›cakl›¤›
Koruma seviyesi
Mekanik özellikler
Boyutlar
Net a¤›rl›k
Rüzgara dayan›kl›l›k
Standartlar
K›sa devre dayan›m›
Dielektrik testi
Titreﬂim ve ﬂok
EMI/EFI
Tuzlu ve sis ve nem testi

Tan›m

4 kV - 69 kV
50 Hz ve 60 Hz
Her türlü sisteme uyumlu
5 - 30 mm
6-12-25-60-90-120-160 A-Off
100-200-500-800 A
On - Off
2 - 4 - 8 - 16 saat
20 ms
3s
U < % 45 Un
Hata tesbitinden sonra 70 s içinde gerilim düﬂümü
U > % 80 Un 70 s içinde
4-16 saat
M›knat›sla
K›rm›z› sinyal lambas›
40 lumens
360°
3 sn’de 1 sinyal
12 sn’de iki sinyal
400 - 800 saat
> 10 y›l
–40 °C - +85 °C
–40 °C - +85 °C
IP 54 IK 7
130 mm x 130 mm
360 g
150 km saat
25 kA/170 ms (ANSI 495)
125 kV/60 Hz (IEC 60060-1)
IEC 60068-2-6 ve 68-2-29
IEC 60801-3 ve FCC Part 15
IEC 60068-2-11 ve 68-2-30

Görünürlük

2 - Cihaz›n hatta tak›lmas›
Flite 110-SA
40 lumens
Flite 110-SA lityum pil (ba¤lant› kablosu ile)

SICAME adaptörü ile montaj.

Hata tipi
Kal›c›
b

Referans
Geçici
b

59938
59982

Montaj

PE55564

Flite 110-SA canl› iletkene montaj› için:
b ›stanka ile,
b veya özel adaptör ile.
Referans
59953
59954
59955

Tan›mlamalar
SICAME adaptörü ile
BOWTHORP adaptörü ile
12 metre teleskopik ›skanta (20 kV)

Standartlar ve donan›mlarda meydana gelen de¤iﬂiklikler nedeniyle, bu belgede yer alan
karakteristikler ve resimler, taraf›m›zca teyit edilmedikçe ba¤lay›c› de¤ildir.
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