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Charakterystyka  urz¹dzenia

Cyfrowy  System  Rejestracji

System rejestracji ARCHI  9000  jest wieloprocesorowym 
systemem pomiarowym, rejestruj¹cym zak³ócenia, 
zdarzenia oraz jakoœæ energii o architekturze skupionej lub 
rozproszonej. Posiada swój system operacyjny czasu 
rzeczywistego z archiwizacj¹ danych na dysku twardym. 
System ten przetwarza informacje analogow¹ i dwustanow¹ 
z programowan¹ czêstotliwoœci¹. Precyzyjny pomiar wejœæ 
analogowych, globalna synchronizacja czasu ka¿dego 
modu³u oraz œrodowisko wizualizacji SAZ 2000 daje 
mo¿liwoœæ precyzyjnej analizy zarejestrowanych zdarzeñ 
zarówno tych zarejestrowanych  jak  równie¿  wyliczanych.

System rejestracji ARCHI 9000 przeznaczony jest do 
rejestracji stanu linii przed, w trakcie oraz po wyst¹pieniu 
stanu awaryjnego. Dodatkowo umo¿liwia pomiar i odczyt 
aktualnego stanu monitorowanych linii z ostatnich 100 ms. 

Dane te mog¹ byæ przes³ane do systemów komputerowych i przedstawione w postaci graficznej 
(przebiegi) lub numerycznej. Ka¿dy modu³ systemu posiada swój lokalny bufor pamiêci z 
podtrzymaniem bateryjnym, umo¿liwiaj¹cym zapamiêtanie stanu wszystkich linii wejœciowych. 
Odczyt zarejestrowanej informacji mo¿e byæ dokonany doraŸnie przy pomocy przenoœnego 
komputera lub zdalnie poprzez liniê telefoniczn¹ lub sieæ komputerow¹. Modu³owa konstrukcja i 
bardzo rozbudowane funkcje komunikacyjne umo¿liwiaj¹ dowoln¹ konfiguracje sprzêtow¹ 
odpowiedni¹ do ¿yczeñ klienta.  
      W sk³ad systemu rejestracji zak³óceñ wchodz¹ nastêpuj¹ce podstawowe czêœci:

- cyfrowe modu³y rejestracyjne wejœæ  analogowych i dwustanowych - ARCHI LGU
- jednostki centralne ARCHI CPU
- lokalnego stanowiska wizualizacji i analizy danych ARCHI LVU
- oprogramowania analizy danych SAZ 2000.

Dodatkowo system ARCHI 9000 mo¿e byæ wyposa¿ony w modu³ CSS 4E s³u¿¹cy do 
sygnalizacji stanów wybranych wejœæ dwustanowych, stanów awaryjnych, realizacji z³o¿onych 
logik, tworzenia ró¿nego rodzaju szyn typu AL, UP i innych. Cyfrowy rejestrator dokonuje zapisu 
sygna³ów pomiarowych analogowych i dwustanowych doprowadzonych z okreœlonych 
urz¹dzeñ stacji. 

ARCHI  9000   to :

- SAZ 2000 - jednolity program do obs³ugi, komunikacji,
  Analizy, raportowania, edycji, ect.
- COMTRADE - funkcje importu i eksportu plików,
- obs³uga portami szeregowymi RS, œwiat³owodami, Ethernet

COMPUTERS & CONTROL sp. j .
ul. Porcelanowa 11, 40 - 246 Katowice POLAND
tel. +48 32 204 25 28,  fax +48 32 204 25 31
www.candc.pl,  e-mail: cc.biuro@candc.pl



Dostêpne s¹ dwa typy modu³ów rejestracyjnych, które w ramach jedengo sytemu ARCHI 9000 
mog¹ byæ dowolnie stosowane maksymalnie do 16 modu³ów na jeden system.
 Ka¿dy modu³ rejestracyjny posiada 2 modu³y mikroprocesorowe,  jeden dla próbkowania sygna³ów 
szybkozmiennych,  jeden dla rejestracji wielkoœci wolnozmiennych. 

ARCHI LGU/HQ - podstawowe parametry.
Iloœæ wejœæ analogowych : 8 lub 16 wejœæ analogowych / kaseta 19”
Klasa pomiarowa :  > 0,2
Zmienna czêstotliwoœci próbkowania : 1,  2,  4  lub 5kHz
Pasmo przenoszenia (napiêciowe i pr¹dowe) : DC - 20kHz lub DC - 0,45 x fp

(z filtracj¹ dolnoprzepustow¹)
(fp - czêstotliwoœæ próbkowania)

Rozdzielczoœæ przetworników : 14 bitów
T³umienie przy ft/2 : >60 dB
T³umienie sygna³u wspólnego : >65 dB
Odstêp sygna³u/szum : >70 dB
Ró¿nica czasu pomiêdzy kana³ami : <20 µs
Przes³uch miêdzy kana³ami : <-70 dB
Parametry wejœæ napiêciowych:

- zakresy pomiarowe : 115.5V; 173,2V; 300V rms
- zakresy pomiarowe dla wejœæ DC : 163,3V; 245,0V; 424V DC
- impedancja w stanie pracy (U=Un) : 100 kÙ
- obci¹¿enie przy U=200Vrms : 0,4VA

Parametry wejœæ pr¹dowych:
- zakresy pomiarowe dla wejœæ AC : 50In, In=1 lub 5A
- zakresy pomiarowe dla wejœæ DC : 50In x1,41
- obci¹¿alnoœæ d³ugotrwa³a : 2In
- obci¹¿alnoœæ 1 minutowa : 5In
- obci¹¿alnoœæ 1 sekundowa : 100In/1A i 75In/5A
- obci¹¿enie dla I=5Arms : 0,2 VA

Iloœæ wejœæ dwustanowych (3 panele) : po 8 wejœæ / 8 grup, lub
: po 11 wejœæ / 5 grup,   lub
: po 12 wejœæ / 4 grupy, lub
: po 14 wejœc / 2 grupy, lub
: po 15 wejœæ / 1 grupa.

KA¯DA GRUPA POSIADA JEDEN WSPÓLNY “ - “ BIEGUN ZASILANIA.

Pojemnoœæ pamiêci modu³u : 2 - 8 MB
Iloœæ zdarzeñ /czas zdarzenia/ fp : od 12 /30s/  5kHz

: do 63 /140s/ 1kHz
Czas przedawaryjny zdarzenia : od 0,1 do 5 sekund
Czas awaryjny i po awaryjny : od 0,2 do 5s
Iloœæ zdarzeñ dla ci¹g³ej rejestracji : do 63
Dok³adnoœæ synchronizacji czasu : +/- 1 ms
Napiêcie robocze wejœæ dwustanowych : 170 - 250 V DC/ Unz=220VDC

:  80 - 140 V DC/ Unz=110 VDC
:  80 - 240 V DC/ uniwersalne

Obci¹¿enie pr¹dowe : <3 mA DC
Normy : PN-EN 60255-6

: PN-EN 50263
Temperatura pracy : -  5 do + 40°C
Temperatura przechowywania : -25 do + 70°C
Wilgotnoœæ : od 40 do 80%
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ARCHI  LGU/HS - podstawowe parametry.
Iloœæ wejœæ analogowych : 8 lub 16 wejœæ analogowych / kaseta 19”
Klasa pomiarowa :  > 0,5
Zmienna czêstotliwoœci próbkowania : 1,  2,  4,  5, 10  lub  20kHz
Pasmo przenoszenia (napiêciowe i pr¹dowe) : DC - 20kHz lub DC - 0,45 x fp

  (z filtracj¹ dolnoprzepustow¹)
  (fp - czêstotliwoœæ próbkowania)

Rozdzielczoœæ przetworników : 16 bitów
T³umienie przy ft/2 : >60 dB
T³umienie sygna³u wspólnego : >65 dB
Odstêp sygna³u/szum : >70 dB
Ró¿nica czasu pomiêdzy kana³ami : <30 µs
Przes³uch miêdzy kana³ami : <-70 dB
Parametry wejœæ napiêciowych:

- zakresy pomiarowe : 115.5V; 173,2V; 300V rms
- zakresy pomiarowe dla wejœæ DC : 163,3V; 245,0V; 424V DC
- impedancja w stanie pracy (U=Un) : 100kÙ
- obci¹¿enie przy U=200Vrms : 0,4VA

Parametry wejœæ pr¹dowych:
- zakresy pomiarowe dla wejœæ AC : 43 lub100A
- zakresy pomiarowe dla wejœæ DC : 60A lub 141A
- obci¹¿alnoœæ d³ugotrwa³a : 2In
- obci¹¿alnoœæ 1 minutowa : 5In
- obci¹¿alnoœæ 1 sekundowa : 100In/1A i 75In/5A
- obci¹¿enie dla I=5Arms : 0,1 VA

Pojemnoœæ pamiêci modu³u : 8 MB
Iloœæ zdarzeñ /czas rejestracji/ fp : od 12 /30s/  20kHz

: do 128 /260s/ 1kHz
Czas przedawaryjny zdarzenia : od 0,1 do 5 sekund
Czas awaryjny i po awaryjny : od 0,2 do 5s
Iloœæ zdarzeñ dla ci¹g³ej rejestracji : do 128
Dok³adnoœæ synchronizacji czasu : +/- 1 ms
Normy : PN-EN 60255-6

: PN-EN 50263
Temperatura pracy : -  5 do + 40°C
Temperatura przechowywania : -25 do + 70°C
Wilgotnoœæ : od 40 do 80%

Ka¿dy system rejestracji posiada kilka definiowanych nazw u¿ytkowników  oraz hase³ dostêpu 
pozwalaj¹cych na:

- przegl¹danie danych
- przegl¹danie danych, odbierania danych
- przegl¹danie danych, odbieranie danych, dokonywanie zmian parametrów 
- przegl¹danie danych, odbieranie danych, dokonywanie zmian parametrów, kasowanie 
  

System ARCHI 9000 analizuje sygna³y analogowe i dwustanowe oraz samodzielnie decyduje o 
rozpoczêciu rejestracji. Analiza ta jest oparta o:

- stany sygna³ów dwustanowych 
- wartoœci skuteczne sygna³ów mierzonych bezpoœrednio
- zmian wartoœci mierzonych w zadanym przedziale czasowym ÄX/ Ät
- wartoœci sygna³ów wyliczanych dla rejestracji wolnozmiennych:

- pr¹d kolejnoœci zgodnej/przeciwnej/zerowe
- napiêcie kolejnoœci zgodnej/przeciwnej/zerowe
- moc czynna oraz jej pierwsza pochodna - dP/dt
- moc bierna oraz jej pierwsza pochodna - dQ/dt
- czêstotliwoœæ oraz jej pierwsza pochodna df/dt

danych
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Rejestrator umo¿liwia zdefiniowanie nastêpuj¹cych kryteriów wyzwalania dla przebiegów 
szybkozmiennych:

- zwiêkszania oraz zmniejszania wartoœci RMS napiêæ
- zmiany wartoœæ RMS napiêcia ÄU/Ät
- zwiêksza oraz zmniejsza wartoœæ RMS pr¹dów
- zmiany wartoœci RMS pr¹dów Ä
- zwiêkszania lub zmniejszania czêstotliwoœci f
- pojawienia siê okreœlonego stanu wejœcia dwustanowego 
- pojawienia siê okreœlonej kombinacji stanów wejœæ dwustanowych oraz innych
   kryteriów rejestracji
- zmiany stanu wejœcia dwustanowego

oraz korzystaj¹c z danych i obliczeñ wykonywanych przez bloki rejestracji wolnoziemnej:

- zwiêkszenia oraz zmniejszenia wartoœci wyliczanego pr¹du kolejnoœci zerowej 
- 
- 

I/Ät

zwiêkszenia oraz zmniejszenia wartoœci wyliczanego napiêcia kolejnoœci zerowej
zwiêkszenia oraz zmniejszenia wartoœci wyliczanego pr¹du kolejnoœci zgodnej 

- zwiêkszenia oraz zmniejszenia wartoœci wyliczanego napiêcia kolejnoœci zgodnej
- zwiêkszenia oraz zmniejszenia wartoœci wyliczanego pr¹du kolejnoœci przeciwnej
- zwiêkszenia oraz zmniejszenia wartoœci wyliczanego napiêcia kolejnoœci  
  przeciwnej
- zmiany czêstotliwoœci ( df/df )
- zmiany mocy czynnej (dP/df )
- zmiany mocy biernej (dQ/dt )

Mody³y rejestruj¹ce, jednostki centralne i stanowiska lokalne systemu Archi 9000 posiadaj¹ 
wewnêtrzne zegary czasu rzeczywistego synchronizowane równolegle z zegara odbiornika GPS 
przy pomocy wejœcia dwustanowego. Dok³adnoœæ zegara GPS jest lepsza ni¿ 5µs. Zegar GPS 
posiada wyjœcie wysokonapiêciowe 0-220VDC na którym nadaje znacznik czasu zgodny ze 
standardem DCF. Wyjœcie to pod³¹cza siê równolegle do wszystkich modu³ów systemu ARCHI 
9000. System automatycznie prze³¹cza siê na czas letni i zimowy. Dok³adnoœæ synchronizacji 
zegarów wynosi co najmniej +/- 1ms w ramach ARCHI 9000 jak równie¿ Pomiêdzy dowolnie 
usytuowanymi geograficznie innymi systemami tego typu.

Ka¿dy modu³ rejestruj¹cy charakteryzuje:
- 8 lub 16 dowolnych wejœæ do pomiaru sygna³ów analogowych
- do 45 wejœæ dwustanowych
- do 8 sygna³ów wyjœciowych przekaŸnikowych do sygnalizowania stanów modu³u
- panel z LED-ami pokazuj¹cy aktualny status urz¹dzenia.

Funkcjonalne cechy to:
- programowy wybór czêstotliwoœci
- programowy wybór sposobu wyzwalania
- pomiar czêstotliwoœci z programowan¹ zmian¹ liczby kana³ów
- buforowanie zgromadzonych danych
- programowane ustalenie czasu przedawaryjnego
- programowane ustalenie liczby rejestrowanych zdarzeñ przy sta³ym pobudzeniu
- programowane ustalenie rozdzielczoœci przetwarzanej informacji analogowej. 
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PRZETWORNIK POZIOMU 
     SYGNA£U  DCF 77

Konfiguracja sprzêtowa synchronizacji czasów modu³ów 
rejestratorów typu: ARCHI LGU z wykorzystaniem odbiornika GPS

ŒCIANA BUDYNKU

EMULATOR SYGNA£U
 DCF - 77

   SEPARACJA
GALWANICZNA

{

{

DCF 77 DCF 77

Antena GPS (z magnetycznym chwytakiem) 

Impulsy wysokonapiêciowe do modu³ów systemu ARCHI 9000

TELEGRAM
DCF

+

+

110V lub
220V DC

110V lub

220V DC

110V lub

220V DC

110V lub
220V DC

+

+
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COM2
Pêtla Pr¹dowa

Komunikacja
Miêdzymodu³owa

Komunikacja do prezentera
lub systemu nadrzêdnego

np. SAZ 2000

Do oœrodka zbierania danych

Do modu³ów ARCHI LGU

ETH-TCP/IP

ETH-TCP/IP

Drukarka
Lokalna

Arch-CPU-ETH
LUB

I

COM 3

MODEM
COM1

RS 232

COM 2

Pêtla Pr¹dowa

Komunikacja
Miêdzymodu³owa

Komunikacja do prezentera
lub systemu nadrzêdnego

np. SAZ 2000

ETH

RS232Do oœrodka zbierania danych

Do modu³ów ARCHI LGU

Archi-CPU-Com

220V

DCF
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