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DECS-250
Digitální řídící
systém buzení

Digitální řídící systém buzení DECS-250 od firmy BaslerElectric nabízí vysokou
výkonnost, značnou flexibilitu a mimořádnou spolehlivost pro synchronní generátory
s bezkartáčovým buzením.DECS-250 obsahuje 15 A výkonový stupeň
s impulsovou šířkovou modulací, který umožňuje vysokou forsáž. Rozsáhlé
možnosti komunikace a volitelný stabilizátor činného výkonu (PSS) činí z DECS250 kompletní systémové řešení v jednom spolehlivém a cenově příznivém
zařízení.
Velmi intuitivní konfigurační program BESTCOMSPlus® umožňuje provádět
nastavení, konfiguraci, obsluhu a řízení rychle a přesně.
Počítačový software BESTCOMSPlus využívá výkonné a flexibilní
programovatelné logické prostředí BESTLogicPlus. Tímto jsou integrovány funkce
PLC umožňující uživatelům přizpůsobovat jejich ovládací schémata tak, aby
vyhovovaly prakticky jakékoliv aplikaci.

FUNKCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skutečné snímání RMS, jedno- nebo třífázové napětí a proud
Kompletní funkce měření generátoru
AVR / FCR / FVR, regulace účiníku a jalové energie
Integrovaná ochrana generátoru ( 27/59, 81O/U, 32R, 40Q), EDM,
59F, 51F, ztráta PMG, zkrat budícího obvod a kontrola synchronizace
25
Konfigurovatelná ochrana
Omezovač přebuzení (s kompenzací teploty)
Omezovač podbuzení
Omezovač statorového proudu (s kompenzací teploty)
Omezovač jalové energie
Omezovač podfrekvence či omezení V/Hz
(pokračování na další straně)

WINDOWS®SOFTWARE
SW vybavení pro potřeby nastavení a komunikace s výrobky Basler
Požadujte DECS-250-CD
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FUNKCE (pokračování)
• monitorování poruchy rotujících diod
• vytváření trendů, oscilografie, a záznam
posloupnosti událostí
• 16 programovatelných kontaktních vstupů
• 12 programovatelných kontaktních výstupů
• kompatibilní s rozšiřujícími moduly
vstupů/výstupů (CEM-2020 a AEM-2020)
• rozsáhlé možnosti komunikace
• USB komunikace
• Modbus™RS-485RTU
• J1939 CANbus
• Ethernet -100 T (Modbus TCP)
• Ethernet -100 F – optický (volitelný)
• Profibus (volitelný)

•
•
•
•
•
•
•
•

IRIG B pro časovou synchronizaci
sdílení jalového výkonu prostřednictvím Ethernetu
automatického ladění regulace PID
interní automatické sledování mezi provozními režimy
(Autotracking)
volitelné sledování mezi jednotkami DECS (redundantní)
srovnávač napětí
volitelná možnost automatické synchronizace
volitelný stabilizátor činného výkonu (PSS)

POPIS DECS-250
DECS-250 je mikroprocesorem řízený systém regulace buzení. DECS-250 je určen k řízení a ochraně
generátorů a systému buzení. Navíc poskytuje rozsáhlé možnosti měření, komunikace a rovněž plně
programovatelné vstupy/výstupy. DECS-250 zajišťuje buzení generátoru přes výkonový stupeň s pulzněšířkovou modulací (PWM), vhodný pro jmenovité napětí 32V, 63V, resp. 125V s trvalým jmenovitým proudem
15A.

TECHNICKÉ ÚDAJE DECS
250
OVLÁDACÍ NAPÁJENÍ
Jmenovité napětí:
provedení LXXXXXX: 16-60 V DC
provedení CXXXXXX:90-150 Vdc, 82-132 V AC
Příkon:
50 VA nebo 30 W
VÝKONOVÉ STŘÍDAVÉ NAPÁJENÍ A A VÝKON STEJNOSMĚRNÉHO VÝSTUPU
Konfigurace výkonového vstupu
Jmenovité vstupní napětí
Napětí při plném zatížení trval.
Stejnosměr. proud při plném zat.
Kmitočet výkonového vstupu
Provozní teplota
Minimál. odpor budícího vinutí

32Vdc

63Vdc

1fázový
3fázový
60Vac
32Vdc
15Adc
50-500Hz
-40°Caž+60°C
2.13 Ω

1fázový
3fázový
120Vac
63Vdc
15Adc
50-500Hz
-40°Caž+60°C
4.2 Ω

*Provozní teplotu lze zvýšit na +60°C, je-li výstupní proud menší než12A.
MĚŘENÍ NAPĚTÍ GENERÁTORU A LINKY
Konfigurace:
jedno- nebo třífázová
Rozsahy napětí:
100/120 Vac ±10%
200/240 Vac ±10%
400/480 Vac ±10%
600 Vac ±10%
Rozsah frekvence:
50/60 Hz jmenovitý
Zátěž:
< 1 VA na každou fázi
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125Vdc
1fázový

3fázový
240Vac
125Vdc
15Adc*
15Adc
50-500Hz
-40°Caž+55°C*
-40°Caž+60°C
8.3 Ω
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TECHNICKÉ ÚDAJE DECS-250 (pokrač.)
MĚŘENÍ PROUDU U GENERÁTORU
Konfigurace:
jedno- nebo třífázová se samostatným vstupem ke kompenzaci příčného proudu
Rozsah proudu:
1 Aac or 5 Aac jmen.
Rozsah kmitočtu:
50/60 Hz jmenovitý
Zátěž:
snímání 1 Aac: < 5 VA
snímání 5 Aac: <10 VA
VSTUPY A VÝSTUPY
Kontaktní vstupy:
16 programovatelných vstupů interně napájených 12 Vdc k připojení beznapěťových kontaktů
Přídavné vstupy:
2 samostatné analogové vstupy pro dálkové ovládání zadaných hodnot nebo nastavení omezovače
Jsou dostupné buď pro 4-20 mA nebo ±10 Vdc.
Výstupní kontakty:
11 uživatelsky programovatelných normálně otevřených kontaktů typu A a rovněž
jeden výstupní kontakt typu C vyhrazený pro funkci watchdog.
Zatížení:
zapínat, vypínat a přenášet 7A odporové zátěže při 24/48/125 Vdc (120/240 Vac).
KOMUNIKACE
USB:
RS-232:
RS-485:
CANbus:
Ethernet:
Expanzní port:

Certifikace:

USB konektor typu B ke komunikaci s místními počítači.
RS-232, 9 pinů, sub D, slouží k připojení hlavní a zálohové jednotky DECS-250
nebo DECS-200. Tento port slouží pouze pro volitelné vnější automatické sledování
slouží ke komunikaci s místními či vzdálenými zařízeními. Protokol Modbus RTU.
ke komunikaci s expanzními moduly (AEM-2020 a CEM-2020).
ke komunikaci s místními a vzdálenými zařízeními. Standardní jednotka používá
100baseT, dle přání možno zvolit 100baseF (optický). Protokol Modbus TCP.
volitelný komunikační port sloužící ke komunikaci s místními a vzdálenými zařízeními.
Používá komunikační protokol Profibus.
Certifikováno dle CSA Standard CAN/CSA-C22.2
Potvrzeno UL podle s normy 508
ve shodě s CE, EMC a LVD
certifikace DNV (DetNorskeVeritas)

PODMÍNKY PROSTŘEDÍ
Provozní teplota:
-40°C až +60°C* (-40°F-140°F)
*Viz poznámka pod Tabulkou PROVOZNÍ VÝKON NA STŘÍDAVÝ PROUD A VÝSTUPNÍ VÝKON
NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD na straně 2.
Skladovací teplota:
-40°C až +85°C (-40°F-185°F)
Solná mlha:
dle MIL-STD 810E metoda 509.3
Náraz:
15G v každé ze tří kolmých rovin
Chvění:
5G z 18-2000Hz v každé ze tří kolmých rovin
Velikost:
viz náčrtek na straně 5
Hmotnost:
6.62 kg (14.6 lb)
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SCHÉMA ZAPOJENÍ

Obr.1–Typické schéma zapojení
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Optional – Basler part number 9387900104
Operating (bridge) power input. For single-phase power, omit one
phase connection. See Power Inputs or Specifications for
operating power ratings.
3. Generator voltage sensing input. Potential transformer required if
line voltage exceeds 600 Vac.
4. Cross-current compensation input, 1 Aac or 5 Aac.
5. Connections required only if voltage matching, sync-check, or auto
synchronizer functions are used.
6. See Power Inputs or Specifications for control power input ratings.
7. RS-232 port used for communication with another DECS in a
redundant DECS systém.
8. Optional communication port (style xxxxxxP) uses PROFIBUS
protocol.
9. IRIG time synchronization input.
10. Ethernet communication port can be copper (style xxxxx1x) or fiber
optic (style xxxxx2x) and uses Modbus communication protocol.
11. Type B USB jack for temporary, local communication.
12. RS-485 port uses the Modbus RTU protocol for communication
with other networked devices.
1.
2.

1

Volitelné – díl Basler č. 9387900104

2

Vstup napájecího zdroje. Pro jednofázový zdroj vynecháte připojení
jedné fáze. Viz připojení napájení resp. Technické údaje pro jmenovité
hodnoty napájení.

3

Vstup pro měření napětí generátoru. Jestliže síťové napětí je vyšší než
600 Vac, je nutný transformátor napětí.

4

Vstup pro kompenzaci příčného proudu, 1 Aac nebo 5 Aac.

5

Připojení požadováno pouze v případě použití funkcí srovnávače napětí,
kontroly synchronizace či samočinné synchronizace.

6

Viz napájení či specifikace ovládacího napětí .

7

Port RS-232 sloužící ke komunikaci s jiným DECS v redundantním
režimu.

8

Volitelný komunikační port (styl xxxxxxP) používá protokol PROFIBUS.

9

Vstup časové synchronizace IRIG.

10

Port pro komunikaci Ethernet může být z mědi (styl xxxxx1x) nebo
optického vlákna (styl xxxxx2x) a používá komunikační protokol Modus.

11

konektor USB typu B k dočasné, místní komunikaci.

12

Port RS-485 používá protokol Modus RTU ke komunikaci s jinými
zařízeními pracujícími v síti.
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ROZMĚRY

Čelní
pohl
ed

Obr.3-DECS-250
s volitelným panelem pro
čelní montáž
Pohl
ed
shora

Obr. 2-Rozměry
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Panel pro čelní montáž pro DECS-250, pouze deska číslo dílu 9440300039, sada (deska a montážní
vybavení), díl číslo 9440311100.
• Propojovací kabel (5') pro redundantní systémy, díl číslo 9310300032.
• Izolační transformátor ovládacího napětí; díl číslo BE31449001. Zajišťuje požadované oddělení zdrojů
střídavého napětí, když jsou používány zdvojené napájecí zdroje.
• Modul nulových diod, díl číslo 9293600101, požadován v redundantních systémech s přepínáním za provozu.
• Modul omezení nárazového proudu (ICRM), díl číslo 9387900104, požadován při napájení z pevného zdroje.
• Panel s interaktivním displejem pro dálkové ovládání, měření a signalizaci: IDP-800.
• Rozšiřující modul kontaktů: CEM-2020 a CEM-2020H.
• Analogový rozšiřující modul: AEM-2020.
Expanzní modul kontaktů pro souběžná užití generátorového ústrojí,CEM-2020aCEM-2020H
Společnost Basler Electric nabízí dva nástavbové moduly ke zvýšení již tak bohaté kapacity kontaktních vstupů a
výstupů DECS-250. Tyto moduly komunikují s DECS-250 přes SAE J1939 CANbus a uživateli umožňují si
naprogramovat funkci těchto vstupů a výstupů ve velmi výkonném logickém programu od společnosti Basler.
Uživatel má možnost přidat jednotlivým vstupům a výstupům označení, která se objeví v BESTCOMSPlus, na
čelním panelu a v programovatelné logice. Veškeré funkce lze přiřadit těmto vstupům a výstupům jako by byly
nedílnou součástí DECS-250. Nabízíme dva moduly CEM, tj. CEM-2020 a CEM-2020H. Oba moduly doplňují
DECS-250 o dalších deset kontaktních vstupů.
U CEM-2020 je jmenovitý výkon
kontaktů formy C následující:
• (12 kontaktů) 4A @ 30 Vdc
• (12 kontaktů) 1A @ 30 Vdc

U CEM-2020H je jmenovitý
kontaktů formy C následující:
• (12 kontaktů) 2A @ 30Vdc
• (6 kontaktů) 10A @ 30Vdc

Kontakty s jmenovitým výkonem 1A jsou pozlacené kontakty pro obvody s malým proudem. Tyto moduly poskytují
uživateli pružnost ve využívání DECS-250 ke složitějším aplikacím vyžadující kontaktní funkčnost či duplicitu
kontaktů pro dálkovou signalizaci. Vysoká flexibilita je jednou z výhod DECS-250,a tento nástavbový modul
tuto výhodu dále rozšiřuje. Stačí jej nasadit, zapojit a máte o dalších 10 kontaktních vstupů navíc plus 24 či18
dalších kontaktních výstupů.
Pro více informací k instalaci viz Návod, číslo publikace 9440300990.

Obr.4–Celkové rozměry CEM-2020

Obr.4A–Celkové rozměry CEM-2020H
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PŘÍSLUŠENSTVÍ, pokrač.
Analogový expanzní modul pro aplikace vyžadující analogové vstupy/výstupy
a sledování teplot, AEM-2020

Volitelný modul AEM-2020 značky Basler poskytuje osm dálkových analogových vstupů, osm dálkových vstupů
RTD, dva dálkové termočlánkové vstupy a čtyři dálkové analogové výstupy do DECS-250. AEM-2020
komunikuje s DECS-250 přes CANbus.
Osm analogových vstupů je volitelných uživatelem 4-20 mA resp. 0-10 Vdc. Každý z analogových vstupů má
podprahové a nadprahové hodnoty, které lze konfigurovat pouze jako stav, alarm nebo předběžný alarm. Každý
z těchto vstupů lze zvolit a použít v našem výkonném programovatelném logickém softwaru. U měření teplot
umožňuje AEM osm vstupů RTD, které lze nakonfigurovat na 10 či 100 Ohm RTD. Má též dva vstupu pro
termočlánky typu K. Každý z těchto vstupů pro měření teploty lze nakonfigurovat s vysokými či nízkými prahovými
hodnotami teploty. Každý z těchto vstupů lze zvolit a použít v našem výkonném programovatelném logickém
softwaru. Tyto umožňují též, aby RTD byly graficky znázorněny pro funkce OEL a SCL.
Analogové výstupy jsou volitelné uživatelem na 4-20 mA resp. 0-10 Vdc. Tyto výstupy jsou určeny k ovládání
vnějších analogových měřidel a lze je nakonfigurovat k zobrazení napětí generátoru, napětí linky, kmitočtu
generátoru, výkonu generátoru a mnoha dalších parametrů.
Pro více informací k instalaci viz Návod, číslo vydání 9440300990.

Obr.5–Celkové rozměry AEM-2020

8

DECS-250Digitální řídící systém buzení

POSTUP PŘI OBJEDNÁNÍ

DECS – 250
PSS
N) None
P) Power systém
stabilizer

Terminals
S) Spring type
C) Compression type

Ethernet Communication
1) 100Base-T Ethernet
2) 100Base-F Ethernet

Power Supply

Autotracking

Synchronizer

L) 24/48 Vdc
C) 120 Vac/125
Vdc

1) Internal
autotracking
only
2)
Internal/external
autotracking

N) None
A) Auto
synchronizer

NOTES
1.

Additional
Communication
Protocol
N) None
P) PROFIBUS
TM

DECS – 250
PSS
N) žádný
P) stabilizátor činného
výkonu

Svorky
S) pružinový typ
C) Stahovací typ

Komunikace Ethernet
1) 100Base-T Ethernet
2) 100Base-F Ethernet

Napájení

Samočinné
sledování

Synchronizátor

L) 24/48 Vdc
C) 120 Vac/125
Vdc

1) Pouze vnitřní
sledování
2) vnitřní/vnější
sledování

N) žádný
A) Auto
synchronizátor

Přídavný
komunikační
protokol
N) žádný
P) PROFIBUS
TM

POZNÁMKY
1 Stahovací svorky poskytujeme pouze pro vstupy snímání proudu (CT),
připojení vstupního provozního výkonu a výstupního výkonu.

Compression type terminals are available for the current sensing
(CT) inputs, operating power input, and power output connections
only.
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