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1. Ú el za ízení
GEN230-3u3i-X-ADE (dále jen generátor) je velmi p esný generátor st ídavého

nap tí 0÷260V (ve t ech fázích) a st ídavého proudu 0÷6.5A (ve t ech fázích) s
ením nap tí, proud  a výkon . Slouží jako simulátor sít  a kalibrátor m ících

ístroj . P ístroj se ovládá pomocí PC servisním programem Manager. Pomocí sady
"alternativních" parametr  je možné simulovat r zné skokové výpadky na síti
(krátkodobá zm na nap tí, proud , fází) a m it nap . reak ní dobu sí ové ochrany.

2. Provozní podmínky
Pro správný provoz generátoru je nutné dodržet základní provozní podmínky,

které jsou definovány v následujících kapitolách:
a) správné p ipojení vstupn -výstupních konektor
b) napájení spl ující dané tolerance 230V ±10%
c) správné nastavení parametr ídícího SW
d) dodržení provozní teploty okolního prost edí 10÷40°C

3. Technické parametry

 Rozm ry 450x360x200mm
 Hmotnost 21kg
 16-ti bitová DDS (16-ti bitový D/A p evodník tvaru + 16-ti bitový D/A p evodník

amplitudy)
 Rozsah generování nap tí 0÷260V, krok nastavení 0.1V
 Rozsah generování proudu 0÷6,5A, krok nastavení 0.01A
 P esnost nastavení u(i) 0,1% z rozsahu
 P esnost m ení u(i) 0,2% z rozsahu
 Nezávislé nastavení fáze libovolného kanálu, krok nastavení 0.02°
 Rozsah frekvence 35÷65Hz, krok nastavení 0.001Hz
 10 sad parametr  požadovaného nap tí, proud , fází a frekvence
 Možnost p esného p epnutí mezi dv ma sadami na definovanou dobu p i

zadané fázi
 Externí spoušt ní skoku a m ení reak ní doby ochran
 Komunikace p es RS-232 i RS-485

4. Mechanické provedení
Generátor je umíst n v samostatné kovové sk ce (rozm ry výše) s madlem

na p enos generátoru.
Na elní stran  jsou konektory výstup  pro generování nap tí a proud ,

konektory CANNON pro komunikaci (RS-232, RS-485), tla ítko pro zapnutí a vypnutí
výstup  a LED diody pro indikaci p ítomnosti napájení (POWER) a stavu sepnutí
výstup  (ON/OFF).

Na zadní stran  jsou ventilátory pro chlazení generátoru a konektory pro
synchronizaci a p echodového d je a m ení reak ní doby ochrany. Na zadní stran
je také dále napájecí konektor 230V AC.
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5. Elektrické provedení

5.1 Vstupy/výstupy
Výstupy Popis
OUT
~/=U 260V

L1 Generování AC nap tí fáze 1
Generování DC nap tí + *)

Iout=250mA, Pmax=65W)
N
L2 Generování AC nap tí fáze 2

Generování DC nap tí - *)N
L3 Generování AC nap tí fáze 3

Generování DC nap tí + *)N
OUT
~I 6A

L1 Generování AC proudu fáze 1 Pmax=20W
N
L2 Generování AC proudu fáze 2
N
L3 Generování AC proudu fáze 3
N

BIN TIME Vstup pro m ení reak ní doby
ochrany

Vstup pro spínací kontakt,
as max 65536ms

SYN Výstup synchronizace
echodového d je

Výstup v úrovních TTL

GND Spole ná zem
*) DC Výstupy jsou dostupné pouze v n kterých verzích p ístroje

5.2 Konektor CANNON M (RS-232)
Pin Jméno Popis
CAN.2 RxD Komunika ní rozhraní RS-232 pro p ipojení Generátoru

k PC (vizualizace, nastavení, kalibrace programem
Manager).

CAN.3 TxD
CAN.5 GND

Zapojení kabelu pro p ipojení S k PC:

PC  3 TxD 3     Generátor
2 RxD 2
7 7
8 8
6 6
1 1
4 4
9 9
5 GND 5

5.3 Konektory CANNON F (RS-485)
Pin Jméno Popis
CAN.1 485B Komunika ní rozhranní RS-485
CAN.2 GND
CAN.6 485A
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6. Ovládání generátoru

6.1 P ipojení ke generátoru
K ovládání generátoru slouží program Manager. Po p ipojení generátoru

pomocí RS-232 k PC a spušt ní programu se automaticky objeví dialog pro otev ení
nového p ipojení. Po zaškrtnutí „Local RS-232 connection“, volb  p íslušného COM
portu a stisku tla ítka „Next“ program za ne vyhledávat p ipojený generátor.
Vyhledávání lze urychlit zadáním „Device“=GENERATOR a „Addr“=0 (defaultní
adresa). Je-li generátor nalezen, objeví se ve vyhledávající tabulce výrobní íslo
generátoru. Kliknutím na toto výrobní íslo a stisk tla ítka „OK“ aktivujeme p ipojení.

6.2 Monitor
Po p ipojení (nebo stisku ikony „Monitor“) se objeví hlavní ovládací formulá

Manageru. Zde lze volit frekvenci, amplitudy a fáze všech nap tí a proud . Program
automaticky dopo ítává odpovídající požadovaný výkon. Zm nou požadovaného
inného i jalového výkonu se naopak automaticky upraví amplitudy a fáze proud .

Ikona 0/1 vypíná/zapíná výstupy generátoru (LED vedle této ikony indikuje
aktivní výstupy).
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Nastavené parametry generátoru lze uložit do p edvoleb 0÷9 pro rychlé
epínání požadovaných parametr  generátoru. Kliknutím levým tla ítkem myši na

požadovanou p edvolbu se aktuální parametry generátoru nastaví dle požadované
edvolby. Kliknutím pravým tla ítkem myši na p edvolb  se aktuální parametry

generátoru uloží do požadované p edvolby. Dvojitým klikem levým tla ítkem myši na
edvolb  lze editovat název p edvolby (nový název p edvolby potvrdíme klávesou

enter). Pomocí ikon „Load“ a „Save“ lze sady p edvoleb na ítat a ukládat na HDD.

Krom  p edvoleb 0÷9 lze parametry generátoru m nit stiskem ikony „PreSet
GO“. Jak se generátor chová po stisku této ikony lze nastavit v menu „Nastavení
projížd ní p edvoleb“ (aktivace menu ikonou ná adí pod ikonou „PreSet GO“):

esný jednorázový skok: Zm ní aktuální p edvolbu na zvolenou p edvolbu
v p esn  definovaném úhlu (na rozdíl od standardního p epínání p edvoleb,
kde se parametry generátoru m ní bez závislosti na úhlu). Po uplynutí
definovaného po tu period se parametry generátoru vrátí do p vodní

edvolby. V okamžiku zm ny p edvolby v požadovaném úhlu se aktivuje i
výstup generátoru „SYN“ a generátor zm í as, který od této chvíle uplyne do
aktivace signálu „TIME“ (m ení reak ní doby sí ové ochrany). Signál „TIME“
se aktivuje (zastaví stopky pro m ení reak ní doby) zkratováním vstupu
„TIME“ na GND.
Projetí p eddefinovaných p edvoleb: Generátor postupn  sám projede
definované p edvolby s definovanou prodlevou mezi p edvolbami. Projetí

edvoleb lze automaticky opakovat po uplynutí definované doby
Projetí intervalu nap tí (proudu): Generátor postupn  sám lineárn  m ní
nap tí (proudy) s definovaným krokem od po áte ní až do koncové hodnoty.
Mezi zm nou hodnot je op t definovaná prodleva a projetí p edvoleb lze
automaticky opakovat po uplynutí definované doby. Je možné zvolit jen
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které fáze pro zm nu hodnot (parametry ostatních fází z stanou
v p vodním nastavení)

Zapínání (vypínání) linearizace slouží p edevším p i kalibraci. Pro p esné nastavení
požadovaných hodnot na výstupech je nutné linearizaci zapnout.

6.3 Grafy
ené pr hy efektivních hodnot nap tí a proud  je možné zobrazit v grafu.

Pro konfiguraci veli in zobrazených v grafech slouží ikona „Settings“. Zobrazování
graf  se zahájí stiskem klávesy „Sampling“.


