
Terminal Integrado de
Protecção, Controlo e Medida8IRV

Contribuímos para melhorar a Segurança, Qualidade de Serviço e Rentabilidade dos Sistemas Eléctricos

Descrição
Os terminais de protecção e controlo
modelo 8IRV são equipamentos baseados
na tecnologia digital mais avançada, e
projectados para proporcionar o máximo
de flexibilidade e versatilidade na sua
utilização, incorporando todas as funções
necessárias para a protecção, controlo e
medida.

Estes equipamentos incorporam uma
unidade programável, que permite ao
utilizador definir uma lógica de operação,
tanto das funções de protecção como das
de controlo, de modo a adaptá-lo às
necessidades da instalação

· Máxima intensidade instantânea de fases,
sequência inversa, terra e neutro sensível.

· Máxima intensidade temporizada (tempo
inverso / fixo) de fases, sequência inversa,
terra e neutro sensível.

· Máxima intensidade com controlo de
tensão.

· Direccional de fases, terra, neutro sensível
e neutro isolado.

· Direccional de potência aparente.

· Máxima e mínima tensão de fases.

· Máxima tensão homopolar e de sequência
inversa.

· Mínima intensidade temporizada de fases
(tempo fixo).

Funções de Protecção

· Máxima, mínima e derivada de frequência.

· Falha de disjuntor.

· Fase aberta.

· Detecção de corrente residual.

· Controlo de sincronismo.

· Salto de vector.

· Unidade térmica.

· Defeitos restritos à terra.

· Religador.
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F a z e n d o  u s o  d a s  e l e v a d a s
capacidades de controlo do 8IRV, é
possível estabelecer uma lógica de
operação entre as duas unidades
descritas, de modo a que o disparo se
dê apenas quando ambas forem
activadas.

Enquanto que a unidade de controlo
de potência aparente permite limitar a
potência a um determinado valor, a
unidade de protecção direccional,
regulada para um ângulo  θ = 0º (e
portanto sensível apenas à potência
activa), permite detectar o sentido da
potência (consumida ou fornecida).

Deste modo, através da associação de
uma unidade de protecção direccional
de potência com uma unidade de
controlo de potência aparente, obtém-

Unidade Direccional de Potência Aparente

As capacidades de controlo e medida
do 8IRV permitem associar níveis de
actuação às várias grandezas medidas
pelo equipamento. Deste modo,
associando um nível de actuação à
medida da potência aparente, é
possível realizar uma unidade sensível
à potência aparente, actuando sempre
que esta apresente um valor superior
ao pretendido.

Trata-se de uma unidade não
direccional e, portanto, sem controlo
do sentido da potência (fornecida ou
consumida).

Unidade de Controlo da Potência Aparente
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SMIN

De acordo com o ângulo valores de
potência ajustados, obtém-se uma
grande variedade de características de
operação; com ângulos de 0º ou 180º
obtêm-se unidades de potência activa,
com 90º ou 270º unidades de potência
reactiva e, com ângulos diferentes
destes obtém-se, de uma certa forma,
unidades sensíveis à  potência
aparente.   

O 8IRV dispõe de duas unidades
direccionais de potência cujo princípio
de funcionamento assenta sobre o
cá lcu lo  da potênc ia  t r i fás ica ,
dependente da desfasagem relativa
entre as correntes e tensões de fase
correspondentes.

As unidades foram desenvolvidas para
aplicações em máquinas síncronas ou
em interligações com co-gerações,
podendo ser utilizadas como protecção
contra o retorno de potência ou como
limitador de potência.

Ambas as unidades dispõem de
ângulos característicos ajustáveis e
uma potência mínima de operação,
segundo a equação: 

P cosθ + Q senθ > SMIN

Unidade de Protecção
Direccional de Potência

se uma Unidade Direccional de
Potência Aparente sensível não só ao
valor da potência aparente como ao
sentido da mesma.
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