
 

 

 

D90Plus 

MESAFE KORUMA VE GEL

İletim Hatları Koruma, Otomasyon ve Kontrolünde Ekonomik Çözümler 

FAYDALARI 

• Bir çevrimden önce açmayı garanti eden güvenli 
periyot altı koruma  

• Seri kompanzasyonlu hat elemanları üzerinde güvenli 
ve emniyetli koruma 

• Gelişmiş faz seçme algoritması ile güvenli yüksek hızlı 
tek kutuplu açmayı garanti altına alır

• Basitleştirilmiş güçlü programlanabilen otomasyon 
kontrolörü ile transformatör merkezleri 
programlanabilen lojik kontrolörleri
ortadan kaldırır 

• Konfigüre edilebilen alarm 
paneli gereksinimini ortadan kaldırır

• Sezgisel ve kolay kullanılabilen renkli HMI (
Makina Arayüzü) ekran üzerinde ölçme, arıza kayıtları, 
olay kayıtları için kapsamlı bilgiler ve fiderler için ayrık 
ekran vardır 

• High end-fault ve bozukluk kayıtları, 
operasyonları sinyalleri ile fazladan
gerek kalmaz 

• Kompakt dizaynı ile azaltılmış kurulum boyutları
koruma, ölçme, otomasyon, fider kontrol fonksiyonları, 
çoklu G/Ç opsiyonları ve genişley
kapasitesi  

• IEEE C7.118’ e göre işlenen senkro fazörlere dayalı 
fazör ölçüm ünitesi 
 

UYGULAMALAR 

• Seri kompanzasyonlu hatlar içeren 
değişken çeşitli gerilimlerdeki yer altı kablolarında

• Tek ve çift kesicili devrelerde tek 
yeniden kapama ve bağımsız senkroçek denetimi

• Kapasitif-kuplajlı gerilim transformatörleri (CCVT) ile 
güvenli uygulamalar 

• Koruma bölgesi içindeki güç transformatörü veya 
dağıtılmış transformatör fiderleri ile devreler

• Geniş sahalar için sistem izleme ve tümleşik korumayı 
kullanarak ve senkrofazör izleme
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Bir çevrimden önce açmayı garanti eden güvenli 

Seri kompanzasyonlu hat elemanları üzerinde güvenli 

algoritması ile güvenli yüksek hızlı 
uplu açmayı garanti altına alır 

Basitleştirilmiş güçlü programlanabilen otomasyon 
kontrolörü ile transformatör merkezleri 
programlanabilen lojik kontrolörlerine gereksinimi 

larm ikaz cihazıyla ayrı bir uyarı 
paneli gereksinimini ortadan kaldırır 
Sezgisel ve kolay kullanılabilen renkli HMI (İnsan 

) ekran üzerinde ölçme, arıza kayıtları, 
olay kayıtları için kapsamlı bilgiler ve fiderler için ayrık 

fault ve bozukluk kayıtları, dâhili röle 
operasyonları sinyalleri ile fazladan kayıt cihazına 

e azaltılmış kurulum boyutları-doğru 
, otomasyon, fider kontrol fonksiyonları, 

çoklu G/Ç opsiyonları ve genişleyebilir haberleşme 

IEEE C7.118’ e göre işlenen senkro fazörlere dayalı 

Seri kompanzasyonlu hatlar içeren havai hatlar ve 
değişken çeşitli gerilimlerdeki yer altı kablolarında 
Tek ve çift kesicili devrelerde tek kutup/üç kutup 
yeniden kapama ve bağımsız senkroçek denetimi 

kuplajlı gerilim transformatörleri (CCVT) ile 

Koruma bölgesi içindeki güç transformatörü veya 
dağıtılmış transformatör fiderleri ile devreler 

em izleme ve tümleşik korumayı 
kullanarak ve senkrofazör izleme 
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ÖZELLİKLER 

Koruma ve Kontrol 
• Çift algoritma - hızlandırılmış algoritma 

mesafe koruma sağlar 
• Bölge transformatörleri için bağımsız kompanzasyon 

ayarları ile faz mesafe (Beş 
• Bağımsız self ve karşılıklı sıfır bileşen kompanzasyonu 

ile toprak mesafe (Beş bölge)
• Out-of-step açma ve güç dalgaları engelleme
• Yönlü aşırı akım; Faz, nötr ve sıfır bileşen
• Wattmetrik sıfır bileşen yönlü güç
• Alçak/aşırı frekans 
• Senkronizasyon kontrol çift kesicili uygulamalarda
• Ard arda dört kapamalı tek
• Bağımsız koruma FlexLogic™, FlexCurves™, ve 

FlexElements™ ile koruma ve kontrol fonksiyonlarının 
özelleştirilmesi 

• Bağımsız otomasyon programlama lojiği ile 
otomasyon kontrolörü 

• Farklı uygulamalar ve ön panel HMI üzerinden birleşik 
kontrol için 12 adet fider tek hat diyagramı
 

İzleme ve Ölçme 
• Akım transformatörü (AT) ve 

(GT) izleme 
• Ölçme - IEEE C37.118 birim alınarak akım, gerilim, 

frekans, enerji ve fazörler  
• Geçici olay kaydedici - 128 örnek/periyot, 1 dk kayıt 

kapasitesi 
• Bozukluk kaydedici - 1 örnek/periyot, 5 dk kayıt 

kapasitesi 
• Olay kaydedici - dijital girişlerin 

8000 zaman etiketli olay 
• Ön panelde kapsamlı bir şekilde ölçme, f

arıza bilgilerini görme 
 

EnerVista™ Yazılımı 
• Konfigürasyon ve devreye alma için benzersiz üstün 

yazılım 
• Doküman ve yazılım araçları, referans materyalleri ve 

cihaz yardımları konusunda güncel kalmanızı sağlar
 

Haberleşme 
• Çoklu protokoller - IEC6185

RTU 
• Modbus TCP/IP, IEC 60870
• Üç adet bağımsız ayarlanabilen IP adresi
• Hızlı haberleşme için ön USB girişi
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hızlandırılmış algoritma ile periyot altı 

Bölge transformatörleri için bağımsız kompanzasyon 
ayarları ile faz mesafe (Beş bölge) 

sıfır bileşen kompanzasyonu 
ile toprak mesafe (Beş bölge) 

step açma ve güç dalgaları engelleme 
Yönlü aşırı akım; Faz, nötr ve sıfır bileşen 
Wattmetrik sıfır bileşen yönlü güç 

rol çift kesicili uygulamalarda 
Ard arda dört kapamalı tek / üç-kutup kapama 
Bağımsız koruma FlexLogic™, FlexCurves™, ve 
FlexElements™ ile koruma ve kontrol fonksiyonlarının 

Bağımsız otomasyon programlama lojiği ile gelişmiş 

Farklı uygulamalar ve ön panel HMI üzerinden birleşik 
kontrol için 12 adet fider tek hat diyagramı 

ve gerilim transformatörü 

IEEE C37.118 birim alınarak akım, gerilim, 
 

128 örnek/periyot, 1 dk kayıt 

1 örnek/periyot, 5 dk kayıt 

ijital girişlerin 0,5 ms taranmasıyla 

Ön panelde kapsamlı bir şekilde ölçme, fazör, bakım ve 

ve devreye alma için benzersiz üstün 

Doküman ve yazılım araçları, referans materyalleri ve 
cihaz yardımları konusunda güncel kalmanızı sağlar 

IEC61850, DNP 3.0 seviye 3. Modbus 

Modbus TCP/IP, IEC 60870-5-104 
Üç adet bağımsız ayarlanabilen IP adresi 
Hızlı haberleşme için ön USB girişi 
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Dijital Alarm Uyarı Cihazı 
• Çoklu sayfalarda 96 adet özelleştirilebilir alarm
• Ayrı alarm aygıtı ihtiyacını
 
Sezgisel HMI 
• Çeşitli uygulamalar için 12 adet fider diyagramı 
• Yerel kontrol ve kesici&ayırıcı dur
• Yakın/Uzak kontrol 
• Arıza, olay, bozukluk ve geçici olay kayıtları
 
Üstün Koruma 
• Periyot altı mesafe koruma
• 1 ms’de çalıştırılan 512 satır FlexLogic
 
Gelişmiş Haberleşme Yeteneği
• Üç adet bağımsız ethernet
• IEC61850, DNP3, MODBUS TCP/IP, IEC60870

protokolleri 
• Hızlı veri transferi için ön panel USB portu
 
Gelişmiş Otomasyon Kontrolörü
• Endüstriyel zor koşullar için gömülü PLC
• Kullanıcı programlı lojik, 4096 satır
• İleri düzey Matematik, Boolean ve kontrol 

operasyonları  
 
İleri Düzey Kayıtçılar 
• Bağımsız bozukluk kaydedicilerine gereksinimi ortadan 

kaldırır 
• Geçici olay kaydedici-  
• 128 örnek/periyot, 1 dk kayıt 
• Uzun süreli olaylarda atanmış bozukluk kaydedicileri
• Ethernet üzerinden senkrofazörler
 
KORUMA VE KONTROL 

Kolay kullanım ve üstün performansa dayalı dizayn edilen 
D90Plus, tek platformda OG’den çok yüksek gerilim 
seviyesine kadar olan iletim hatlarında koruma sağlar. 
Ölçeklendirilebilen platform koruma, otomasyon, izleme, 
haberleşme, DFR ve güvenlik fonksiyonları içerir. Artarak 
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Çoklu sayfalarda 96 adet özelleştirilebilir alarm 

ihtiyacını ortadan kaldırır 

Çeşitli uygulamalar için 12 adet fider diyagramı  
Yerel kontrol ve kesici&ayırıcı durumları için belirtici 

Arıza, olay, bozukluk ve geçici olay kayıtları 

Periyot altı mesafe koruma 
1 ms’de çalıştırılan 512 satır FlexLogicTM lojik editör 

Gelişmiş Haberleşme Yeteneği 
ethernet portu 

IEC61850, DNP3, MODBUS TCP/IP, IEC60870-5-104 

Hızlı veri transferi için ön panel USB portu 

Gelişmiş Otomasyon Kontrolörü 
üstriyel zor koşullar için gömülü PLC 

Kullanıcı programlı lojik, 4096 satır 
İleri düzey Matematik, Boolean ve kontrol 

Bağımsız bozukluk kaydedicilerine gereksinimi ortadan 

 
riyot, 1 dk kayıt  

Uzun süreli olaylarda atanmış bozukluk kaydedicileri 
üzerinden senkrofazörler 

Kolay kullanım ve üstün performansa dayalı dizayn edilen 
, tek platformda OG’den çok yüksek gerilim 

etim hatlarında koruma sağlar. 
Ölçeklendirilebilen platform koruma, otomasyon, izleme, 

aberleşme, DFR ve güvenlik fonksiyonları içerir. Artarak 
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ölçeklendirilebilir konsept, müşteri isteklerine göre cihazı 
şekillendirmemize izin verir. Tamamen 
çok sayıda cihazı birleştirerek, harici cihazları ortadan 
kaldırır ve rölenin panoda kapladığı alanı ve bağlantılarını 
azaltarak, devreye alma ve ana maliyetleri düşürür.
 
Mesafe Koruma   
D90Plus mesafe rölesi, tüm arızalarda yüksek hassaslık ve 
seçicilikle periyot altı mesafe 
Mesafe fonksiyonu beş bölge ile faz mesafe ve toprak 
mesafe elamanları, kullanıcıya her bir bölgeyi yönlü, 
yönsüz veya ters koruma uygulamalarında ihtiyaçlarına 
göre dizayn etmede üst düzey esneklik sağlar. 
Uygulamalar; hatlar için 
generatörler, transformatörler ve reaktörler için artçı 
koruma. Röle güç sistemine farklı toprak koşullarında 
uygulanabilir, bölge içi transformatörler veya yüklenmiş 
transformatör fiderleri ile hatlarda ve seri kompanze 
edilmiş hava hatlarında uygulanabilir.
 
Farklı güç sistemlerine uygun olarak farklı karakteristik 
şekillerinde her bir bölge elemanı faz ve toprak mesafe 
fonksiyonu olarak Quad veya Mho büyüklüklerinde 
ayarlanabilir. 
 
Gelişmiş karşılaştırıcıda farklı tiplerdeki arızalar
güvenlikli,  hassaslık ve seçicilik 
elemanları baz alınmıştır. Üstün dijital filtreleme tekniği 
güvenli ve optimum doğruluğa ulaşmada CVT (Kapasitif 
Gerilim Transformatörü) geçici olaylarında en kötü 
koşullarda operasyon zamanın
çalışma sağlar. Kötü koşullara yakın arızalar için güvenli 
yön algılaması, pozitif sıra hafıza gerilim polarizasyonu 
kullanılarak başarılır. D90Plus faz seçimi için hızlı güvenli ve 
tek faz açmalar için doğru faz tanımlama ve doğru arız
mesafesi hesaplama, performansı kanıtlanmış algoritma 
kullanır. Eklenebilen gerilim izleme fonksiyonu, mesafe 
elemanları için ekstra güvenlik sağlar. Bu elemanlar gerilim 
transformatörü sigortası hata koşulları
elemanlarını engellemede kullanılır.
 
Bölge – İçi Transformatör Kompanzasyonu
D90Plus’da bulunan mesafe elemanları, çeşitli 
bağlantılardaki üç fazlı transformatörler üzerinden arıza 
tespiti için wye/üçgen transformatörler kullanılır ve D90
generatörlerde artçı koruma sağlamaya olanak verir. AT ve 
GT’leri birbirlerinden bağımsız olarak güç 
transformatörlerinin farklı taraflarına da 
Röle, otomatik olarak transformatör bağlantılarını herhangi 
bir arızada doğruluğu garanti etmek için kompanze eder
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ölçeklendirilebilir konsept, müşteri isteklerine göre cihazı 
şekillendirmemize izin verir. Tamamen tümleşik platform 
çok sayıda cihazı birleştirerek, harici cihazları ortadan 
kaldırır ve rölenin panoda kapladığı alanı ve bağlantılarını 
azaltarak, devreye alma ve ana maliyetleri düşürür. 

mesafe rölesi, tüm arızalarda yüksek hassaslık ve 
seçicilikle periyot altı mesafe koruma fonksiyonu sağlar. 
Mesafe fonksiyonu beş bölge ile faz mesafe ve toprak 
mesafe elamanları, kullanıcıya her bir bölgeyi yönlü, 
yönsüz veya ters koruma uygulamalarında ihtiyaçlarına 

üst düzey esneklik sağlar. 
 birincil koruma, baralar, 

eneratörler, transformatörler ve reaktörler için artçı 
koruma. Röle güç sistemine farklı toprak koşullarında 
uygulanabilir, bölge içi transformatörler veya yüklenmiş 
transformatör fiderleri ile hatlarda ve seri kompanze 

atlarında uygulanabilir. 

Farklı güç sistemlerine uygun olarak farklı karakteristik 
şekillerinde her bir bölge elemanı faz ve toprak mesafe 
fonksiyonu olarak Quad veya Mho büyüklüklerinde 

karşılaştırıcıda farklı tiplerdeki arızalar için en son 
güvenlikli,  hassaslık ve seçicilik  içeren mesafe 
elemanları baz alınmıştır. Üstün dijital filtreleme tekniği 

ruluğa ulaşmada CVT (Kapasitif 
ransformatörü) geçici olaylarında en kötü 

koşullarda operasyon zamanından feragat etmeden 
Kötü koşullara yakın arızalar için güvenli 

yön algılaması, pozitif sıra hafıza gerilim polarizasyonu 
faz seçimi için hızlı güvenli ve 

tek faz açmalar için doğru faz tanımlama ve doğru arıza 
mesafesi hesaplama, performansı kanıtlanmış algoritma 
kullanır. Eklenebilen gerilim izleme fonksiyonu, mesafe 
elemanları için ekstra güvenlik sağlar. Bu elemanlar gerilim 

törü sigortası hata koşulları altında mesafe 
lanılır. 

Transformatör Kompanzasyonu 
mesafe elemanları, çeşitli 

bağlantılardaki üç fazlı transformatörler üzerinden arıza 
wye/üçgen transformatörler kullanılır ve D90Plus, 

koruma sağlamaya olanak verir. AT ve 
GT’leri birbirlerinden bağımsız olarak güç 
transformatörlerinin farklı taraflarına da monte edilebilir. 

otomatik olarak transformatör bağlantılarını herhangi 
bir arızada doğruluğu garanti etmek için kompanze eder.
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Yük Salınımı 
Güvenilir yük salınımı özelliği, mesafe elemanları veya aşırı 
akım elemanlarınca kontrol edilen ağır yük altında çalışan 
hatlarda, arıza durumu ile yüklenme şartlarının değişimi 
arasındaki farkı açıkça ayırt etmemizi sağlar. Bu özellik ağır 
hat yüklenme koşullarında istenmeyen açmaları önler ve 
yüklenme ihtiyaçlarını düzenlemeyle karşılaşıldığında, 
hattın çalışmasını optimum şekilde sağlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arıza Yeri Belirleme 
Tümleşik arıza yeri belirleyici, bize arızanın mesafesini km 
veya mil olarak belirlememize olanak sağlar. Paralel hat 
sıfır – sıra akımı kompanzasyonu ve yük akımı 
kompanzasyonu, D90Plus’ta arıza mesafesini ölçmede 
gelişmiş doğruluk sağlar. 
 
Hat Yakalama (Arızada Açma) 
Hat yakalama özelliği düşük akım ve düşük gerilimin 
birleşimi olarak hattın enerjisiz olduğu belirlemek için 
kullanılır (hat sonu açık). Üç ani aşırı akım elemanı 
yanlışlıkla kapatılmış önceden enerjilendirilmemiş hattı 
belirlemek için kullanılır. 
 
Güç Salınımı Algılama 
Güç sistemlerindeki dinamik geçici olaylar; kısa devreler, 
anahtarlamalar veya güç şebekelerinde hareket eden akım 
ve gerilim dalgaları karakterli güç salınımları sebebiyle 
meydana gelmektedir. Bu güç salınımlarına mesafe 
koruma elemanı bazen yanlış açma verebilmektedir.   
D90Plus mevcut güç salınımı algılama elemanı ile güç 
salınımını ve yanlış açmaları engeller. Bu eleman pozitif 
bileşen görünür empedansını ve kullanıcı tarafından 
seçilen, dörtgen işletme karakteristiklerine göre uygun kökü 
hesaplar. 
 
Seri - Kompanze Edilmiş Hatlar 
Seri kompanze edilmiş hatların yakınında veya kendisinde 
kullandığında, senkron-altı ve üst erişimli operasyonları 
hesaplayan adaptif mesafe kontrolörü kullanarak yüksek 
kararlılık ve güvenlik sağlar. Yönlü bütünlük için röle hafıza 
gerilim polarizasyonu ve bir adet çok girişli karşılaştırıcı seri 

kompanze edilmiş hatların akım tersleme hataları ile 
mutabakat sağlamak için kullanılır.  
 
Tek Kutuplu Açma 
D90Plus rölesi modern faz seçim algoritması ile zayıf-alan 
sargısı koşulları altında hızlı ve doğru hata tipi belirlemeyi 
sağlar. Tek kutuplu açmalar için olan kumanda 
uygulamalarını, onaylayan/bloke eden sinyaller 
göndermeyi önerir ve bu sinyallerin bir, iki veya dört biti 
bilgi amacıyla kullanılır. Bu özellik terminal röleleri ile bilgi 
paylaşımına izin verir ve bir uçtan diğer uca olan arızalarda 
tek kutuplu açmanın doğruluğunu etkiler. Uygun açma 
fonksiyonları yerleşik bir, tek kutuplu açma fonksiyonun 
anahtar elemanı olarak koordineli bir şekilde hareket eder. 
 
Haberleşme Yardım (Kılavuzu) Uygulamaları  
D90Plus farklı uzak koruma fonksiyonlarını destekler,  
korunan hatta meydana gelen herhangi bir arızayı hızlı bir 
şekilde temizler. Aşağıdaki tiplerde kılavuz diyagramları 
D90Plus ‘ta mevcuttur. 
• Doğrudan düşük erişim açma transferi (DUTT) 
• İzinli düşük erişim açma transferi (PUTT) 
• İzinli üst erişim açma transferi (POTT) 
• Hibrit izinli üst erişim açma transferi (HYB POTT) izinli 

echo ve geçici engelleme lojiği ile birlikte. 
• Yönlü karşılaştırma engelleme yöntemi 
• Yönlü karşılaştırma engelleme kaldırma yöntemi 
 
Tüm haberleşme - yardım uygulamaları, iki veya dört bit 
kullanıcı haberleşmeleri için programlanabilir. Bu faz seçim 
bilgisinin iletimini izin vererek eğer istenirse güvenli tek-
kutuplu açma sağlar. 
 
Aşırı Gerilim ve Düşük Gerilim Koruma 
Uzun iletim hatları hafif yüklenme durumları altında veya 
yüksüzken gerilim gecikme deneyleriyle hattın anma (per 
unit) seviyesini belirler. D90Plus ‘ın faz yüksek gerilim 
elemanlarıyla kendi yerel kesicisini ve doğrudan açma ile 
karşı uçtaki kesiciyi de açtırabilir. 
 
D90Plus eklenebilen gerilim fonksiyonlarını da destekler 
bunlar; nötr aşırı gerilim, negatif bileşen aşırı gerilim ve faz 
düşük gerilim.  
 
Yüksek Frekans ve Alçak Frekans Koruma 
Alçak ve yüksek frekans elemanlarının çoklu seviyeleri, yük 
atmayı başlatmada veya düzeltici faaliyet diyagramlarında 
veya şebekede generatör yokluğunda frekans - tabanlı yük 
onarım diyagramlarında veya olağan yük düşümlerinde 
kullanılır. Gelişmiş otomasyon yetenekleri ile birleştirilmiş 
D90Plus’la esnek özel koruma uygulamaları yapılabilir.  
 
 
 

Yük salınımı ile denetlenen mesafe rölesi dörtgen 
karakteristiği 
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Aşırı Akım Koruma 
D90Plus mesafe koruması ile beraber çalışan veya mesafe 
elemanlarının “sigorta - arızası” anında bloke olduğu 
durumlarda birincil koruma sağlamak için 
programlanabilen faz, nötr ve toprak aşırı akım 
fonksiyonları sağlar. 
• Faz, nötr, toprak ve negatif bileşen koruması için ani 

veya zamanlı aşırı akım elemanları 
• Faz, nötr ve negatif bileşen elemanları için yönlü 

denetim  
• Zamanlı Açma/Kapama (O/C)  elemanları, IEEE, IEC 

veya özel FlexCurvesTM kullanılarak bağımsız olarak 
ayarlanabilir. 
 

Otomatik Tekrar Kapama 
D90Plus, tüm arıza tiplerinde kapamalar arası zaman 
birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilen, tek – kutuplu 
veya üç-kutuplu otomatik tekrar kapamalar için çoklu 
tekrar kapamalar sağlar. Ayrıca otomatik tekrar kapama 
kullanıcı programlı lojik ile dinamik olarak bloke edilebilir. 
Dört adet farklı otomatik tekrar kapama modu mevcuttur 
ve kullanıcının isteğine göre aktive edilebilir. 
 
Sekronizasyon Kontrol (SenkroCheck ) 
 D90Plus, gerilim farklılıklarını, faz açısı farklılıklarını ve 
frekanstaki kaymayı izleyerek kullanıcı tarafından 
ayarlanmış uygun kesici kapamalarını sağlar. D90Plus, bu 
koşullar altında senkronizasyon bypass için ölü kaynak 
durumlarını kontrol ile senkronizasyonda geliştirilmiş 
eklemeler sağlar. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANSI Devre Numaraları & Fonksiyonları 
ANSI Device  
No 

Fonksiyon 

21 G Toprak mesafe 
21 P Faz mesafe 
25 Senkronizasyon kontrol 
27 Faz düşük gerilim 
27X Yardımcı düşük gerilim 
50BF Kesici hataları 
50DD Akım bozunum dedektörü 
50G Toprak ani aşırı akım 
50N Nötr ani aşırı akım 
50P Faz ani aşırı akım 
50_2 Negatif bileşen ani aşırı akım 
51G Toprak zaman gecikmeli aşırı akım 
51N Nötr zaman gecikmeli aşırı akım 
51P Faz zaman gecikmeli aşırı akım 
51_2 Negatif bileşen zaman gecikmeli aşırı akım 
52  AC kesici 

59N Nötr aşırı gerilim 
59P Faz aşırı gerilim 
59X Yardımcı aşırı gerilim 
59_2 Negatif bileşen aşırı gerilim 
67N Nötr yönlü aşırı akım 
67P Faz yönlü aşırı akım 
67_2 Negatif bileşen yönlü aşırı akım 
68 Güç dalgalanması engelleme 
78 Out of step blacking 
79 Otomatik tekrar kapama 
81-U/O Alçak ve yüksek frekans 

FONKSİYONEL BLOK DİYAGRAM 
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Çoklu Kesici 
D90Plus bir buçuk kesici veya ring bara düzenlemelerinde, 
çoklu kesici bara konfigürasyonlarını destekler, çift kesici 
tekrar kapama, çift senkronizasyon kontrol elemanı ve çift 
bağımsız kesici arıza elemanını sağlar.  
 
Kesici Arıza 
Transformatör merkezi, bir buçuk kesici veya ring bara 
düzenlemeleri ile hatla birleştirildiğinde D90Plus kesiciler için 
tam bağımsız koruma fonksiyonu uygulamak için kullanılır. 
D90Plus gerekli akım kaynağı girişlerini, dijital girişleri ve 
çıkışları ve iki adet bağımsız kesici arıza fonksiyonu yerine 
getirmeyi sağlar.  
 
İLERİ OTOMASYON 

D90Plus, ileri otomasyon özelliklerini koruma ve otomasyon 
diyagramları için bağımsız, güçlü FlexLogicTM (kullanıcı 
tarafından programlanabilen)  yazılımında birleştirir. 
Haberleşme kapasitesini de göz önünde bulundurursak 
D90Plus, ortalama bir hat koruma rölesinde çok daha 
üstündür. D90Plus komple sistem koruma içeren kilitlemeler 
ve özel koruma fonksiyonları için UR ve URPlus röleleri ile 
benzersiz biçimde entegre olur.  
 
FlexLogicTM 

FlexLogicTM güçlü bir D90Plus platformudur, programlama 
motoru ile ihtiyaçları, yardımcı bileşen ve bağlantı 
masraflarını minimize eden kişiselleştirilmiş koruma 
yeteneği sağlar.  
 
D90Plus FlexLogicTM yazılımının bağımsız korumasını 
kullanarak programlanabilen; kesici kontrolü için özel lojik 
diyagramlarla birlikte gerekli açma lojiği, uzak kesiciler ve 
dinamik ayar grupları değişimleri için açma uygulamaları 
transferi sağlanabilir. 
 
Bağımsız otomasyon özelliği ile FlexLogicTM, Matematik 
Boolean ve kontrol fonksiyonlarını kullanarak yük atmada, 
yük onarımında ve dinamik VOLT/VAR diyagramları 
oluşturmada hangisi avantajlı ise onu oluşturmamızı 
sağlar. 
 
Ölçeklenebilir Donanım 

D90Plus’ta çok talep edilen uygulama gereksinimleri kısmı 
için çoğullanabilir Giriş/Çıkış konfigürasyonları mevcuttur. 
Genişleyebilir modüler dizayn ve kolay konfigürasyon, 
gelecekti güncellemelere izin verir. Dijital çıkış tipleri Form A 
ve katı hal kontakları şeklinde değişik tiplerdir. Opsiyon 
olarak açma devresinin devamlılığını izlemek için akım ve 
gerilim opsiyonları vardır.  
 
 
 
 

HABERLEŞME 

D90Plus uzak bağlantıları ve mühendislik girişlerini sağlayan 
gelişmiş haberleşme teknolojilerini destekler. Bunu da 
yaparken mevcut veya yeni yapılara entegrasyonu basit 
ve esnek biçimce gerçekleştirir.  
 
Direkt fiber optik etherneti desteklemesiyle, yüksek-bant 
genişliği ile low-latency (düşük-gecikme) kontrolü ve 
yüksek hızlı arıza veya olay kaydı bilgileri gibi dosyaların 
hızlı transferine olanak sağlanır. Mevcut üç adet birbirinden 
bağımsız konfigure edilebilen ethernet opsiyonu bize 
kolayca arıza toleranslı haberleşme mimarisi kurulabilmeyi, 
ara haberleşme donanımlarına gerek kalmadan hesaplı bir 
biçimde haberleşmemizi sağlar. D90Plus kolaylığa olanak 
sağlayan birçok popüler endüstriyel haberleşme 
protokollerini, DCS ve SCADA sistemlerine doğrudan 
entegre olmayı destekler,  
• IEC61850 
• DNP 3.0 
• Ethernet Global Data (EGD) 
• IEC60870-5-104 
• ModBus RTU, ModBus TCP/IP 
 
Gömülü IEC61850 ile Birlikte İşlerlik 
D90Plus ile birlikte entegre IEC61850’yi kullanırsanız koruma, 
kontrol ve otomasyonun birleşimi olan düşük maliyetli bir 
çözüme kavuşursunuz. GE Multilin'in IEC61850 konusundaki 
liderliği, kurulu binlerce cihaz ve yedi yıllık UCA 2.0 ile 
geliştirme deneyimlerinden gelmektedir. 
• Direkt veri transferinde GOOSE mesajlaşma 

kullanılarak, cihazlar arasındaki pahalı bakır 
bağlantıları ortadan kaldırır. 

• IEC61850 baz alınarak konfigüre edilmiş sistem ve 
gerçek zamanlı izleme, arıza giderme EnervistaTM 
Viewpoint Monitoring ile yapılabilir. 

• EnerVista™ Viewpoint Monitoring GE Multilin IED’ler 
(akıllı elektronik cihazlar) ve genel IEC61850 uyumlu 
cihazları entegre eder. 
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ENERVISTA™ YAZILIMI 

EnerVista™ Suite, D90Plus rölesini kullanımını her açıdan 
kolaylaştıran Endüstri-Lideri bir programdır. EnerVista™ 
bölümü araçları korunan nesnenin durumunu izlemeyi, 
röleyi korumayı, DCS veya SCADA izleme sistemlerinden 
D90Plus’la içeri entegre bilgi ölçümü sağlar. Kullanışlı 
COMTRADE ve olayların sıralarını izleme, uygun koruma 
sistemi operasyonlarını belirlemek için işlem sonrası olay 
analizlerini uygulayan tüm URPlus rölelerini içeren URPlus, 
Kurulum (Setup)  yazılımının bir parçasıdır.  
 
EnerVista™ Launchpad 
EnerVista Launchpad, GE Multilin ürünlerini işletip 
muhafaza etmek ve yapılandırmak için kullanıcıya gerekli 
tüm kurulum ve destek araç gereçlerini sağlayan güçlü bir 
yazılım paketidir. Launchpad içindeki kurulum yazılımı 
cihazların gerçek zamanlı olarak seri, ethernet ya da 
modem bağlantıyla haberleşme sağlayarak, ya da 
cihazlara daha sonra gönderilmesi için ayar dosyaları 
yaratmak, offline olarak cihazların yapılandırılmasına 
imkân verir. Launchpad ilave edilmiş bir döküman arşivi ve 
gerektiğinde kritik öneme sahip dokümanları güncel ve 
hazır olmasını sağlayan bir yönetim sistemidir. 
• Manuel 
• Uygulama Notları 
• Özellikler İçin Teknik Rehber 
• Broşürler 
• Bağlantı Şemaları 
• Sıkça Sorulan Sorular 
• Servis Rehberleri 
 

BOYUTLAR 

 

 
 
 
 
 

 

 
KULLANICI ARAYÜZÜ 

D90Plus iki adet ekranla kapsamlı yerleşik HMI (İnsan Makina 
Arayüzü) sağlar. Ekranlardan bir tanesi ikazlar, diğer 
opsiyonel HMI ise görüntüleme ve kontrol fonksiyonları 
içindir. 
 
İkaz ve Uyarı Ekranı 
D90Plus ön panelinde bulunan 
gömülü, konfigüre edilebilir 
ekran ile LED etiketleri ve ayrı 
uyarı aygıtı gereksinimini 
ortadan kaldırır. 
• Herhangi kontak/doğrudan/uzak giriş veya içte 

oluşturulmuş FlexlogicTM işlemcisi atanarak uyarı 
ekranında görülebilir. 

• 96 adet hedef atanabilir. Ekran her bir sayfaya 
12/24/48 alarm olacak şekilde konfigüre edilebilir ve 
bu sayfalardan maksimum 8 adet yapılabilir.  

• Uyarı aygıtındaki ayrık kendi kendine test mesajı 
cihazımız hakkında önemli bilgiler verir, bilgiler 
bölümünde görülen mesajlar, yardım ve cihazı nasıl 
düzelteceğinize ilişkin olacaktır. 
 

 
 

Tek bara konfigürasyonu - II İki ana bara ve transfer 
barası konfigürasyonu 



 

 

 

D90Plus 

MESAFE KORUMA VE GELİŞMİŞ OTOMASYON KONTROLÖRÜ 

İletim Hatları Koruma, Otomasyon ve Kontrolünde Ekonomik Çözümler  

Authorized Distributor and VAR 
GE Consumer&Industrial Multilin 
GE Energy NRP&S, Optimization&Control  
 

7 

 

HMI 
• Çok amaçlı veri görüntüleme 
• Ring - bara, çift kesici, bir buçuk kesici içeren genel 

bara konfigürasyonları, için önceden programlanmış 
fider izleme ve kontrol  

• Çoklu programlanabilen düğmeler, kontrolün çoklu 
seviyeleri ile birlikte her sayfada on düğme. 

• Yakın/Uzak kontrol 
• Önceden programlanmış çok amaçlı ekran: 
• Ölçme 
• Fider kontrol 
• Arıza kayıtları 
• Hata raporu bileşenleri 
• Cihaz sorun teşhisi 
• Ekipman düzenleyici 
• Gerçek zamanlı gerilim, akım ve sıra bileşenleri fazörleri 

izleme 
 
Bara Konfigurasyonları 
D90Plus 12 adet hazır konfigüre edilmiş fider tek hat 
diyagramı içerir ve her bir fider cihazının karşılıklı 
kontrolünü sağlar. 

Ön Panel USB 
D90Plus ön panelindeki USB 2.0 giriş ile RS232‘den daha hızlı 
veri transferine olanak sağlar. 
  

Bir buçuk bara konfigürasyonu Çift bara konfigürasyonu - I 

İki – Ana bara ve transfer 
barası konfigürasyonu 

Tek bara konfigürasyonu - II 
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TEKNİK ÖZELLİKLER 
 
AC Akım 
AT Birinci Nominal: 1–5000 A 
AT Ikincil Nominal: 1 A’den 5 A’e 
Nominal Frekans: 45–65 Hz 
Röle Yüklenmesi: < 0.2 VA veya ikincil nominal 
Çevrim Oranı: 0.02’den 46x GT sınıflandırma RMS 
Simetrik Akım Karşı Koyma: 20 ms, nominal değerin 250 
katı 
1 sn, nominal değerin 100 katı 
Nominal değerin 3 katında çalışmaya devam eder. 
 
AC Gerilim 
GT Primer Nominal: 50.0–240.0 V 
Gerilim Oranı: 1.00 – 24000,00  
Nominal Frekans: 40 – 70 Hz 
Röle Yüklenmesi: <0.25 VA - 120 V’ta 
Çevrim Oranı: 1 – 275 V 
Gerilim Dayanımı: 260 V nötr geriliminde devamlı  
420 V nötr geriliminde 1dk/saat çalışma 
  
Kontak Girişleri 
Giriş Sınıfı: 1–10 Vpk-pk 
Seçilebilir Eşik: 20 – 250 V 
Maksimum Akım: 10 mA kapatıldığında  
0.5 mA beklemede 
Tanıma zamanı: <1 ms 
 
IRIG-B Girişi 
Genlik Modulasyonu: 1 – 10 Vpk- pk 
DC Kayma: TTL 
Giriş Empedansı: 50 kΩ 
İzolasyon: 2 kV 
 
Form-A Fonksiyonu 
0.2 s için Taşıma Akımı ANSI C37.90 için 30 A 
40 ms’ de L/R Kesme: 0.250 A DC – 125 VDC 
0.125 A DC – 250 VDC 
İşlem Zamanı: <4 ms 
Kontak Materyali: Gümüş alaşım 
 
Katı Hal Fonksiyonu 
Taşıma Akımı 0.2 s: ANSI C37.90 için 30 A 
Taşıma Devamlı: 6 AM 
40 ms’ de L/R kesme: 250 V DC’de 10 A 
İşlem zamanı: < 100 µs 
 
Kritik Hata Fonksiyonu 
Taşıma Akımı 0,2 s: 10 A 
Taşıma Devamlı: 6 A 
40 ms’ de L/R Kesme: 0.250 A DC – 125 VDC 
0.125 A DC – 250 VDC 
125 V - 0.10 A dc 

İşlem Zamanı: <8 ms 
Kontak Materyali:Gümüş alaşım 
 
Güç Kaynağı 
Nominal DC Gerilim: 125- 250 VDC 
Min/Max DC Gerilim: 80/300 VDC 
Nominal AC Gerilim: 50/60 Hz’de  
Min/Max AC Gerilim: 48-62 Hz ‘de 80/275 VAC 
Gerilim Dayanımı: Nominal geriliminin 2 katına 10 ms 
dayanma 
Nominal gerilimin 100 katında 1 sn  
Gerilim Kaybı Engelleme: Nominal gerilimde 200ms süreyle 
Güç tasarrufu: Tipik – 30 VA, Max: 60 VA 
 
Kontrol Gücü Genişleyebilir Çıkış 
(Kuru Kontak Girişi İçin): 
Kapasite 48 V DC’de 100 mA dc  
İzolasyon 2 kV 
 
Ön USB 
Standart: Tip B USB konektör 
Destek yazılımı 
 
Arka RS 485 
ModBus RTU & DNP 3.0 ‘ca desteklenen 19.2 – 115 kbps  
Mesafe: 1200 m 
İzolasyon: 2 kV 
 
Ethernet Portları 
Standart: 1 port ModBus RTU ve DNP 3.0 ‘ı destekler 
Opsiyonel : 2 port DNP 3.0 IEC61850 - 104 veya IEC61850’yi 
haberleşme kartı üzerinden destekler 
100Base-TX: ST konektörü ile birlikte 1300 nm, multi-mode, 
half-dublex/full-dublex, fiber optik 
Güç kaybı: 10 db 
Max. Optik Giriş Gücü: -14 dBm 
Max. Optik Çıkış Gücü: -20 dBm 
Alıcı hassaslığı: -30 dBm 
Tipik uzaklık: 2000 m 
SNTP Saati Senkronizasyon Hatalarında: < 10 ms tipik 
Yedek: Dual IP 
 
Uygunluk 
Kanada ve Amerika’da ISO 9000 kalite yönetim sistemine 
gore üretim 
CE: LVD 73/23/EEC: IEC 1010-1 
EMC 81/336/EEC: EM 50081-2, 
EN 50082-2 
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SİPARİŞ 
 

 
 
 
Sipariş Kodu Örneği:  

D90P- H E - A   E   04   U   D   S  - C  H   X   A   B   C   X   D   01   X 

 
Not: Yukarıdaki kod sadece D90Plus, Periyot-Altı mesafe 
koruma, ön HMI panel,  ileri otomasyon özelliği, çift 
fazladan IP haberleşme, bir buçuk kesici konfigürasyonları 
için giriş/çıkış geçici olay &  bozukluk kaydedicileri. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daha fazla bilgi ve sipariş vermek için: 
- Arayınız 0.262.656 4767 
- Faks çekiniz 0.262.656 4770 
- E-posta gönderiniz ekosinerji@ekosinerji.com 
- Web sitesini ziyaret ediniz www.ekosinerji.com 
- Yazınız EKOSinerji Elektrik San. Ve Tic. A.Ş. İstanbul Cad. 

E5 Üzeri No: 17 41420 Çayırova Gebze Kocaeli 
 

D90P- * * - * * ** * * - * * * * * ** * * * * Açıklama 
Arayüz                                         

Ön Panel A 
H 

                                    İkaz cihazı(standart) 
+HMI 

Dil 
 
Özellikler 

  E                                   İngilizce (Standart) 

Koruma       S 
E 
A 

                              3-kutuplu Mesafe (Standart) 
3-kutuplu Mesafe + Tele protection + FlexLogic 
173-Kutup Periyot-Altı Mesafe + Seri Kompanzasyon 
+ Tele protection + FlexLogic 

Otomasyon         S 
E 

                            Kesici Kontrol + Senkroçek (Standart) 
+Otomasyon FlexLogic 

Haberleşmeler           01 
02 
03 
04 

                          ModBus TCP/IP +Modbus Seri + DNP 3.0 (Standart) 
+Modbus TCP/IP + IEC61850 
+Modbus TCP/IP + IEC61850 + DNP 3.0 TCP/IP 
+Modbus TCP/IP + IEC61850 + IEC 60870 - 5 -104 

Ölçme             S 
P 
L 
U 

                        Temel ölçme (Standart) 
+ Senkrofazörler 
+Veri kaydedicileri 
+Veri kaydedicileri+ Senkrofazörler 

DFR               S 
D 

                      Geçici olay kaydedici + Olay sıraları (Standart) 
+ Bozukluk kaydedici 

Ekipman Yöneticisi 
 
Donanım 

                S                     Kesici/haberleşme İstatistikleri + Batarya ekranı 
(Standart) 

Zor çevre Koşulları İçin  
kaplama 

                  X 
 
C 

                  Yok (Standart) 
 
Zorlu (kimyasal) koşullar dayanıklı kaplama 

Güç Kaynağı                     H                 Yüksek( 88-275 VAC/80-300 VDCI)(Standart) 

Peer-to-Peer 
Haberleşme Modülü  

                      X               yok(Standart) 

Haberleşme Modülü      
Tip CA 

                  X 
A 

            Yok (Standart) 
Çift  ST Fiber & bakır 

AC Modül     Tip A01 
Tip A02 

                            01 
02 

  5 GT & 7 AT ( 5 A akım) (Standart) 
5 GT & 7 AT ( 1 A akım) 

Giriş/Çıkış Modülü      
Tip IA 
Tip IB 
Tip IC 
Tip ID 

                    X 
A 
B 
C 
D 

X 
A 
B 
C 
D 

X 
A 
B 
C 
D 

X 
A 
B 
C 
D 

  X 
A 
B 
C 
D 

Yok 
8 Giriş, 4 Form-A çıkış Gerilim+ Akım izlemeli (standart) 
8 giriş, 4 katı hal çıkışı Gerilim+ Akım izlemeli  
8 Giriş, 4 Form-A çıkış 
8 Giriş, 8 Form-A çıkış 


