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Προδιαγραφή Αυτόματου Πίνακα Evolution

Πίνακας αυτοματισμού και ελέγχου

(Αυτόματος ΔΕΗ – Η/Ζ)

1. Περιγραφή λειτουργίας

Α. Το Η/Ζ μεσολαβεί μεταξύ
του πίνακα ρευματοδότησης
και του πίνακα διανομής, η
ηλεκτρική ενέργεια του
δικτύου της ΔΕΗ διερχόμενη
μέσω αυτών επιτηρείται από το
σύστημα ελέγχου του πίνακα
του Η/Ζ και εφόσον και οι
τρεις φάσεις της κύριας
παροχής έχουν κανονική τάση,
η εγκατάσταση  τροφοδοτείται
από την κυρίως παροχή.

Β. Σε περίπτωση διακοπής ή
ακαταλληλότητας της
ποιότητας ρεύματος μίας ή και
περισσοτέρων φάσεων της
ΔΕΗ, διεγείρεται αυτόματα το
ηλεκτρονικό σύστημα,
διακόπτει εντελώς τη
ρευματοδότηση του δικτύου
της ΔΕΗ,  εκκινεί το Η/Ζ και
αναλαμβάνει τα φορτία της
κατανάλωσης.
Όταν λαμβάνεται το σήμα ότι
υπάρχει πρόβλημα στο ρεύμα
του δικτύου,  ανοίγει η επαφή
του ρεύματος του δικτύου και
ενεργοποιείται ο χρόνος
καθυστέρησης στην εκκίνηση.
Η ρυθμιζόμενη αυτή χρονική
καθυστέρηση από 0-240 sec
συντελεί στην αποφυγή
λανθασμένων εκκινήσεων από
στιγμιαίες διακοπές ΔΕΗ ή
στιγμιαίων διακυμάνσεων.
Όταν ο παραπάνω χρόνος
καθυστέρησης επέλθει,  δίνεται
σήμα εκκίνησης του κινητήρα
του Η/Ζ. Όταν ο κινητήρας και
η γεννήτρια, φθάσουν στις
κατάλληλες ταχύτητες τότε τα
φορτία της εγκατάστασης
μετάγονται από την κύρια
παροχή στο Η/Ζ για όλη τη

διάρκεια της διακοπής ή
ανωμαλίας του δικτύου.
Σε περίπτωση αστοχίας
εκκίνησης του κινητήρα μέσω
κατάλληλης διάταξης
εκτελούνται άλλες τρεις
προσπάθειες εκκίνησης του με
ρυθμιζόμενη παύση μεταξύ των
προσπαθειών.

Γ. Μετά την αποκατάσταση και
των τριών φάσεων του δικτύου
της ΔΕΗ στην κανονική τάση,
ενεργοποιείται το χρονικό
καθυστέρησης της μεταγωγής
από το Η/Ζ στο δίκτυο και όταν
παρέλθει ο ρυθμιζόμενος
χρόνος  μετάγεται το φορτίο
στη ΔΕΗ.
Εάν κατά τη διάρκεια της
παραπάνω χρονικής
καθυστέρησης επανεμφανιστεί
σφάλμα δικτύου, τότε
ακυρώνεται η εντολή κράτησης
του Η/Ζ και  γίνεται άμεση
μεταγωγή των φορτίων στο
Η/Ζ.
Εάν δεν εμφανιστούν
σφάλματα στο δίκτυο ο χρόνος
ψύξης του κινητήρα 120 sec
εξασφαλίζει την λειτουργία του
Η/Ζ χωρίς φορτίο, ώστε  να
ψυχθεί ο κινητήρας πριν
διακοπεί η λειτουργία του.

Ο πίνακας αυτοματισμού και
ελέγχου επιτρέπει την
αυτόματη εκκίνηση του Η/Ζ
και  διατίθεται σε δύο πεδία :

α. Ψηφιακό πεδίο ενδείξεων
και αυτοματισμών, το οποίο
είναι συνδεδεμένο και
στηριγμένο επί της ενιαίας
βάσης του Η/Ζ και το οποίο
περιλαμβάνει και το circuit
breaker.

β. Ανεξάρτητο πεδίο
μεταγωγής (ισχύος)  επιτοίχιο ή
επιδαπέδιο.

2. Πεδίο Ενδείξεων Ελέγχου
& Αυτοματισμού

Ο πίνακας ένδειξης ελέγχου και
αυτοματισμού είναι ερμάριο
κλειστού τύπου, ισχυρής
μεταλλικής κατασκευής και
ειδικής βαφής, επισκέψιμος
από εμπρός.
Ο ως άνω πίνακας είναι
τοποθετημένος στο πλαίσιο του
Η/Ζ  και  είναι εξοπλισμένος με
προηγμένο ψηφιακό σύστημα
λειτουργίας και ελέγχου
EVOLUTION.
Το σύστημα ενσωματώνει την
προστασία του κινητήρα και
της γεννήτριας σε κοινό
λογισμικό, το οποίο έχει την
δυνατότητα ανάλυσης και
σύγκρισης των διαφόρων
παραμέτρων.
Οι πληροφορίες διοχετεύονται
και  απεικονίζονται με απλό
τρόπο στην ψηφιακή οθόνη του
πίνακα.
Οι ηλεκτρικές ενδείξεις, οι
παράμετροι λειτουργίας του
κινητήρα, οι οδηγίες, οι
προειδοποιήσεις και οι
συναγερμοί απεικονίζονται με
απλό τρόπο στην μεγάλη
ψηφιακή του οθόνη.
Ενδείξεις,  ηχητική σήμανση
και μηνύματα ως κάτωθι:

2.1 Ενδεικτικές λυχνίες πίνακα
αυτόματης λειτουργίας
 Λυχνία χρώματος πρασίνου

(ΟΚ, Ready, Active)

Ενεργοποιείται όταν οι
προστασίες του κινητήρα

mailto:info@tzortzi.gr
mailto:sales@tzortzi.gr
www.tzortzi.gr


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΌΜΑΤΟΥ ΠΊΝΑΚΑ EVOLUTION ΑΠΡ 2010.DOC

Α. ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΕΒΕ
Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη • Φωτοβολταϊκά • Πετρελαιοκινητήρες

Γιαννιτσών 79 54627 Θεσσαλονίκη Τηλ 2310/529340 Fax 2310/543929
Email: info@tzortzi.gr sales@tzortzi.gr www.tzortzi.gr

2

έχουν ενεργοποιηθεί μετά
την εκκίνηση.

 Λυχνία χρώματος κίτρινου

Ενεργοποιείται τόσο για
προειδοποιητικά μηνύματα
όσο και προς της εμφάνισης
σφάλματος σβέσης.

 Λυχνία χρώματος κόκκινου

Ενεργοποιείται σε
σφάλματα που απαιτούν
σβέση με ενεργοποίηση και
ηχητικής σήμανσης.

 Δύο λυχνίες χρώματος
πρασίνου ΔΕΗ & Η/Ζ

Ενεργοποιείται αναλόγως
από ποια πηγή ενέργειας
τροφοδοτείται η
εγκατάσταση ΔΕΗ ή Η/Ζ.

2.2 Οθόνη
Επί της οθόνης
εμφανίζονται τα στοιχεία
του Η/Ζ οι μετρήσεις και τα
μηνύματα ως κάτωθι:

α Ενδείξεις στοιχείων Η/Ζ
o Στοιχεία και τηλέφωνα

προμηθευτή του Η/Ζ.
o S/N ……… του Η/Ζ.
o Μοντέλο Η/Ζ.
o Έκδοση κάρτας: auto ή

manual κ.λ.π.
o Φάσεις Η/Ζ πχ 3F + Ν.
o Συχνότητα λειτουργίας Η/Ζ

(Hz).
o Τάση μπαταρίας (Volt) 12 ή

24 V.

β Ενδείξεις και μετρήσεις
σελίδας 1

o Τάση γεννήτριας (Volt).
o Ένταση γεννήτριας

(Ampere).
o Συχνότητα (Hz).
o Στροφές.
o Ώρες λειτουργίας.
o Πίεση λαδιού (bar).
o Θερμοκρασία νερού (oC).
o Τάση μπαταρίας (Vdc).
o Ένδειξη θέσης λειτουργίας

(BLOCK, MANUAL,
AUTO).

o Μηνύματα status, warning,
alarm.

γ Ενδείξεις και μετρήσεις
σελίδας 2

o Παραγόμενη τάση (φάση -
ουδέτερο & φάση - φάση).

o Ένταση φάσεων.
o Λοιπές έξτρα προαιρετικές

μετρήσεις kW, cosφ κ.λ.π.
o Hz (περίοδοι).
o Τάση δυναμό D+.
o Προσπάθειες εκκίνησης.
o Ποσότητα (%)

εναπομένοντος πετρελαίου
(σε Η/Ζ που φέρουν
ημερήσια δεξαμενή
πετρελαίου).

o Ένδειξη ωρών λειτουργίας
που υπολείπονται της
προγραμματισμένης.
συντήρησης π.χ -50 Hr

δ Ενδείξεις και μετρήσεις
σελίδας 3

o Τάση & Hz κεντρικής
παροχής (ΔΕΗ).

o Τάση & Hz Η/Ζ (φάση -
φάση).

o Παρουσία / Έλλειψη
κεντρικής παροχής (ΔΕΗ).

o Τροφοδοσία
καταναλώσεων από ΔΕΗ ή
από Η/Ζ.

o Θέσεις λειτουργίας Η/Ζ
(MAN, AUT, TEST,
BLOCK).

o Ημερομηνία & ώρα.

ε Αλάρμ προειδοποιητικών
μηνυμάτων με
ενεργοποίηση της κίτρινης
λυχνίας και εμφάνισης
αντίστοιχων μηνυμάτων.

o Χαμηλή στάθμη καυσίμου.
o Απαιτείται συντήρηση.
o Χαμηλή τάση μπαταρίας.
o Υψηλή τάση μπαταρίας.
o Υψηλή ένταση γεννήτριας.

στ Αλάρμ με σβέση του
κινητήρα, ενεργοποίηση
της κόκκινης λυχνίας και
της σειρήνας και
εμφάνιση αντίστοιχων
μηνυμάτων.

o Ενεργοποίηση του
Emergency Stop.

o Υπερστροφία.

o Υποστροφία.
o Υψηλή θερμοκρασία.
o Χαμηλή πίεση λαδιού.
o Αποσυνδεδεμένο καλώδιο

σένσορα χαμηλής πίεσης
λαδιού.

o Αποτυχία εκκινήσεως.
o Αποτυχία σβέσης κινητήρα.
o Μηχανικό πρόβλημα.
o Απομονωμένο καλώδιο D+.
o Χαμηλή τάση γεννήτριας.
o Υψηλή τάση γεννήτριας.
o Ασυμμετρία φάσεων

γεννήτριας.
o Γενικό σφάλμα συστήματος

2.3 Επιτήρηση τάσης
Το σύστημα περιλαμβάνει
έναν τριφασικό επιτηρητή
τάσης της κεντρικής
παροχής, μεγάλης
ακρίβειας, ο οποίος
επιτηρεί τις τρεις φάσεις
της κεντρικής παροχής
και αν μειωθεί η τάση
κάτω ορισμένων ορίων,
έστω και στη μια φάση,
δίνεται εντολή  εκκίνησης
του Η/Ζ και σύνδεση των
καταναλωτών στο δίκτυο
της γεννήτριας.

2.4 Ανεξάρτητο επικουρικό
σύστημα συντηρητικής
φόρτισης των
συσσωρευτών από το
ρεύμα της κεντρικής
παροχής (ΔΕΗ).

2.5 Όλους τους απαραίτητους
χρονοδιακόπτες,
βοηθητικές ασφάλειες,
ακροδέκτες για τα κύρια
και βοηθητικά κυκλώματα
με τις απαιτούμενες
καλωδιώσεις του πίνακα.
Συστήματα επιβράδυνσης
εκκίνησης και διακοπής
του κινητήρα και σύστημα
επιβράδυνσης της
σύνδεσης των
καταναλωτών από την
γεννήτρια μετά την
επαναφορά της τάσης της
κεντρικής παροχής.

2.6 Πλεξούδες συνεχούς και
εναλλασσόμενου
ρεύματος πλήρεις εντός
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σωλήνων (πλεξούδες DC
και AC).
Οι πλεξούδες του
κινητήρα και του
εναλλακτήρα  συνδέονται
με τον πίνακα μέσω
βιομηχανικού τύπου
συνδετήρες πολλαπλών
ακροδεκτών, έτσι ώστε να
επιτρέπεται ο γρήγορος
εντοπισμός βλάβης και η
εύκολη σύνδεση.

2.7 Πεδίο προστασίας της
γεννήτριας (Circuit
Breaker).
Στο πεδίο ενδείξεων σε
ξεχωριστή θέση
βρίσκεται και ο circuit
breaker ο αυτόματος
τετραπολικός διακόπτης
ίσης ισχύος με το Η/Ζ, με
θερμικά και μαγνητικά
στοιχεία για την
προστασία της γεννήτριας
από υπερφόρτωση και
βραχυκύκλωμα.

2.8 Απομακρυσμένες
ενδείξεις
Ο πίνακας αυτοματισμού
και ελέγχου διαθέτει
ελεύθερη επαφή για
απομακρυσμένο γενικό
alarm.
Επίσης διαθέτει θύρα
εξόδου RS485/232 έτσι
ώστε να έχει δυνατότητα
ενσύρματης
απομακρυσμένης
επικοινωνίας με
ηλεκτρονικό υπολογιστή
μέσω software και με
επιπλέον χρέωση.

2.9 Ο πίνακας αυτοματισμού
και ελέγχου έχει τη
δυνατότητα αυτομάτου
δοκιμής του Η/Ζ άνευ
φορτίου, με ρύθμιση
διαστήματος μεταξύ των
δοκιμών από 1 έως 7
ημέρες.

2.10 Ο πίνακας αυτοματισμού
και ελέγχου  έχει την
δυνατότητα
προειδοποίησης του
χειριστή για την

αναγκαιότητα service με
ρύθμιση των
μεσοδιαστημάτων μεταξύ
των σέρβις αυτών με
προειδοποιητικό alarm
και μήνυμα στην οθόνη.
Η ρύθμιση αυτή δεν
εμποδίζει τη λειτουργία
του Η/Ζ εάν αυτό έχει
υπερβεί τις
προκαθορισμένες ώρες.

3. Πεδίο Μεταγωγής – Ισχύος

Έκαστο πεδίο μεταγωγής είναι
ανεξάρτητο, μεταλλικό,
επιτοίχειο ή επιδαπέδιο,
ερμάριο κλειστού τύπου,
επισκέψιμο από εμπρός που
περιλαμβάνει :

3.1 Δύο αυτόματους
τετραπολικούς διακόπτες
φορτίου (ρελέ) ή έναν
ηλεκτροκίνητο
τετραπολικό διακόπτη
διπλής ενεργείας γνωστού
Ευρωπαϊκού εργοστασίου
ίσης ισχύος με την ισχύ
του Η/Ζ με τις
κατάλληλες βοηθητικές
επαφές για το δίκτυο της
κεντρικής παροχής και
της γεννήτριας.

3.2 Σύστημα ηλεκτρικής και
μηχανικής μανδάλωσης
των δύο ως άνω
αυτομάτων διακοπτών
του συστήματος
μεταγωγής για τον
αποκλεισμό της
ταυτόχρονης
ρευματοδότησης των
εγκαταστάσεων από την
κεντρική παροχή και του
Η/Ζ.

3.3 Λυχνίες ενδεικτικές
παροχής ρεύματος από το
δίκτυο κεντρικής παροχής
ή από το Η/Ζ.

3.4 Καλώδια με τους
ακροδέκτες τους για τη
σύνδεση του πεδίου
ενδείξεων με τα πεδία
ισχύος με την κατάλληλη
αρίθμηση για την σωστή

σύνδεση στις αντίστοιχες
θέσεις στα δύο πεδία.
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