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FEATURES  

Numerical frequency, and voltage relay  

„   Four-stage underfrequency and/or  overfrequency protection  

„  Four-stage frequency rate-of-change protection  

„   Undervoltage block for frequency protection  

„   Undervoltage and/or overvoltage protection  

„   Configurable binary outputs  

„   Automatic monitoring  

„   Metering and recording functions  

„   Menu-driven user interface  

„   Two serial ports for a local PC and a remote PC  

„   IRIG-B port for external clock 

TÍNH NĂNG ĐẶC TRƢNG 

 Rơ le tần số và điện áp số 

 Bảo vệ thấp tần số hoặc quá tần số qua bốn giai đoạn 

 Bảo vệ tốc độ thay đổi tần số qua bốn giai đoạn 

 Khóa quá áp để bảo vệ tần số 

 Bảo vệ thiếu áp và/hoặc quá áp 

 Đầu ra nhị phân có thể cấu hình lại đƣợc 

 Giám sát tự động 

 Các chức năng đo và ghi nhận 

 Giao diện ngƣời dùng dạng điều khiển menu 



 Hai cổng nối tiếp cho máy tính cục bộ (tại chổ) và máy tính từ xa 

 Cổng IRIG-B cho đồng hồ ngoài  

APPLICATION  

ỨNG DỤNG 

GRF100 can be applied for underfrequency and/or overfrequency protection and 

undervoltage and/or overvoltage protection. 

GRF100 có thể đƣợc dùng để bảo vệ thấp tần số và/hoặc quá tần số (nói chung là 

“sai lệch tần số”) và bảo vệ thiếu áp và / hoặc quá áp. 

The relay provides the following frequency protection schemes.  

Rơ le cung cấp các mạch bảo vệ tần số nhƣ sau 

„    Underfrequency protection  

„    Overfrequency protection  

„    Frequency rate-of-change protection  

 Bảo vệ thấp tần số 

 Bảo vệ quá tần số 

 Bảo vệ  tốc độ thay đổi tần số 

In the frequency rate-of-change protection, the GRF100 provides two rate-of-

change elements, one operates for frequency decay rate (-df/dt) and the other for 

frequency rise rate (+df/dt).  

Ở chế độ bảo vệ tốc độ thay đổi tần số, GRF100 cung cấp hai thành phần thay đổi 

tốc độ, một hoạt động ở tốc độ giảm tần số (-df/dt) và cái còn lại hoạt động ở tốc 

độ tăng tần số (+df/dt). 

All the frequency protections, underfrequency, over- frequency, frequency decay 

rate and frequency rise rate, have four operating levels to provide a four-stage 

protection. Each stage of each protection can be delayed by a timer, or blocked by 

setting or via a binary input, individually. 



Tất cả các tính năng bảo vệ tần số, thấp tần số, quá tần số, tốc độ giảm tần số và 

tốc độ tăng tần số, có bốn mức hoạt động để cung cấp tính năng bảo vệ bốn giai 

đoạn. Mỗi giai đoạn của mỗi chức năng bảo vệ có thể đƣợc trì hoãn bởi bộ định 

thời, hoặc bị khóa bằng cách thiết lập hoặc qua một đầu vào nhị phân một cách 

riêng biệt.  

All the frequency protections are blocked by undervoltage elements. 

Tất cả các tính năng bảo vệ tần số bị khóa bởi các thành phần thiếu áp. 

GRF100 provides the following undervoltage and overvoltage protection.  

GRF100 cung cấp các tính năng bảo vệ thiếu áp và quá áp nhƣ sau. 

„    Definite time undervoltage and overvoltage protection  

„    Inverse time undervoltage and overvoltage protection  

„    High-speed undervoltage protection  

 Bảo vệ thiếu áp và quá áp thời gian xác định 

 Bảo vệ thiếu áp và quá áp thời gian nghịch đảo (nghịch thời) 

 Bảo vệ thiếu áp tốc độ cao 

Each of the voltage protections can be delayed by a timer, or blocked by setting or 

via a binary input, individually. 

Mỗi tính năng bảo vệ điện áp có thể đƣợc trì hoãn bằng một bộ định thời, hoặc 

khóa bằng cách thiết lập hoặc qua một đầu vào nhị phân một cách riêng biệt. 

GRF100 provides the following metering and recording functions. 

GRF100 cung cấp các chức năng đo và ghi nhận nhƣ sau. 

„    Metering  

„    Fault recording  

„    Event recording  



„    Disturbance recording  

 Đo 

 Ghi nhận sự cố 

 Ghi nhận sự kiện 

 Ghi nhận nhiễu 

GRF100 provides the following user interfaces for relay settings or viewing of 

stored data.  

GRF100 cung cấp các giao diện ngƣời dùng sau đây để thiết lập rơ le hoặc hiển thị 

các dữ liệu đƣợc lƣu trữ. 

„    Relay front panel: LCD, LED display and operation  

keys  

„    Local PC  

„    Remote PC  

 Panel rơ le phía trƣớc: Màn hình LCD, LED và các phím chức năng 

 Máy tính cục bộ (tại chổ)  

 Máy tính từ xa 

The relay can be accessed from a local PC or a remote PC through communication 

ports. A local PC can be connected to the relay via the RS232C port on the front 

fascia of the relay and a remote PC can be connected to the relay through the 

RS485 port at the rear of the relay. 

Rơ le có thể đƣợc điều khiển (truy cập) từ một máy tính cục bộ hoặc máy tính từ xa 

qua các cổng giao tiếp. Máy tính cục bộ có thể đƣợc kết nối với rơ le qua cổng 

RS232C ở bảng trƣớc của rơ le và máy tính từ xa có thể đƣợc nối với rơ le qua 

cổng RS485 ở phía sau rơ le. 



GRF100 has two model series, model 101 and model 201. Model 101 provides a 

single phase-to-phase voltage input, and model 201 provides three phase voltage 

inputs.  

GRF100 có hai mô đun (kiểu), mô đun 101 và mô đun 201. Mô đun 101 cung cấp 

một đầu vào điện áp pha-pha, và mô đun 201 cung cấp ba đầu vào điện áp pha. 

FUNCTIONS 

CHỨC NĂNG  

„    Underfrequency Protection 

  Bảo vệ thấp tần số 

Underfrequency protection is provided to maintain the balance between the power 

generation capability and the loads. It is also used to maintain the frequency within 

the normal range by load shedding. 

Bảo vệ thấp tần số đƣợc cung cấp để duy trì sự cân bằng giữa khả năng phát công 

suất và các phụ tải. Nó cũng đƣợc sử dụng để duy trì tần số trong khoảng bình 

thƣờng bằng cách loại bỏ phụ tải.    

„    Overfrequency Protection 

 Bảo vệ quá tần số  

Overfrequency protection is provided to protect synchronous machines from 

possible damage due to overfrequency conditions. 

Bảo vệ quá tần số đƣợc cung cấp để bảo vệ các máy móc đồng bộ tránh các hƣ 

hỏng có thể có do các điều kiện quá tần số. 

„    Frequency Rate-of-Change Protection 

 Bảo vệ tốc độ thay đổi tần số  

Rate-of-change of frequency protection is applied to ensure that load shedding 

occurs very quickly when the frequency change is very rapid. The frequency rate-

of-change protection calculates the gradient of frequency change (df/dt). GRF100 

provides two rate-of-change elements, a frequency decay rate element and a 



frequency rise rate element. These elements provide a mechanism to measure the 

change (Δf) in frequency over a time interval (Δt=100ms), as shown Figure 1. 

Bảo vệ tốc độ thay đổi tần số đƣợc dùng để đảm bảo rằng sự loại bỏ phụ tải xuất 

hiện rất nhanh khi sự thay đổi tần số xảy ra rất nhanh. Bảo vệ tốc độ thay đổi tần số 

tính gradient của sự thay đổi tần số (df/dt). GRF100 cung cấp hai thành phần tốc 

độ thay đổi, thành phần tốc độ giảm tần số và thành phần tốc độ tăng tần số. Những 

thành phần này cung cấp một cơ chế để đo sự thay đổi tần số (Δf) trên một khoảng 

thời gian (Δt=100ms), nhƣ đƣợc biểu diễn trong hình 1. 

„    Undervoltage Protection 

 Bảo vệ thiếu áp  

Undervoltage protection is used to protect motors from possible damage caused by 

voltage drops. The undervoltage protection has the following six elements:  

„    Definite time phase-to-phase undervoltage element  

„   Definite time phase-to-neutral undervoltage element  

(for model 201)  

„   Inverse time phase-to-phase undervoltage element  

„   Inverse time phase-to-neutral undervoltage element  

(for model 201)  

„   High-speed phase-to-phase undervoltage element  

„   High-speed phase-to-neutral undervoltage element  

(for model 201) 

Bảo vệ thiếu áp đƣợc sử dụng để bảo vệ các mô tơ không bị hƣ hỏng do sự sụt 

giảm điện áp. Bảo vệ thiếu áp có sáu thành phần sau: 

 Thành phần thiếu áp pha-pha thời gian xác định 

 Thành phần thiếu áp điện áp pha-trung tính thời gian xác định (của mô đun 

201) 



 Thành phần thiếu áp pha – pha thời gian nghịch đảo (nghịch thời) 

 Thành phần thiếu áp pha – trung tính thời gian nghịch đảo (nghịch thời) (của 

mô đun 201) 

 Thành phần thiếu áp pha – pha tốc độ cao 

 Thành phần thiếu áp pha – trung tính tốc độ cao (của mô đun 201)   

„    Overvoltage Protection 

 Bảo vệ quá áp  

Overvoltage protection is used to protect generators from abnormal voltage rises. 

The overvoltage protection has the following four elements:  

Bảo vệ quá áp đƣợc sử dụng để bảo vệ các máy phát khi có sự tăng điện áp bất 

thƣờng. Bảo vệ quá áp có bốn thành phần nhƣ sau: 

„    Definite time phase-to-phase overvoltage element  

„    Definite time phase-to-neutral overvoltage element  

(for model 201)  

„    Inverse time phase-to-phase overvoltage element  

„    Inverse time phase-to-neutral overvoltage element (for  

model 201)  

 Thành phần quá áp pha – pha thời gian xác định 

 Thành phần quá áp pha – trung tính thời gian xác định (của mô đun 201) 

 Thành phần quá áp pha – pha thời gian nghịch đảo (nghịch thời) 

 Thành phần quá áp pha – trung tính thời gian nghịch đảo (nghịch thời) (của 

mô đun 201) 

HARDWARE 

PHẦN CỨNG  



Figure 2 shows the hardware block diagram of the relay.  

Hình 2 biểu diễn sơ đồ khối phần cứng của rơ le. 

The relay is a microprocessor design. The micro- processor performs software 

functions such as signal processing, protection algorithm, scheme logic, output 

relay control and management of the user interface.  

Rơ le là một thiết kế vi xử lý. Vi xử lí thực thi các chức năng phần mềm chẳng hạn 

nhƣ xử lí tín hiệu, thuật toán bảo vệ, sơ đồ logic, điều khiển rơ le đầu ra và quản lí 

giao diện ngƣời dùng. 

Analog inputs include a phase-to-phase voltage input  or phase voltage inputs. The 

number of analog inputs depends on the model of the relay. 

Các đầu vào tƣơng tự bao gồm các đầu vào điện áp pha – pha hoặc các đầu vào 

điện áp pha. Số đầu vào tƣơng tự phụ thuộc vào mô đun của rơ le.    

The internal auxiliary transformers are used to isolate, step down and condition the 

inputs from the VTs. Their output signals are then converted into digital data for 

further processing.  

Các biến áp phụ trợ bên trong đƣợc dùng để cách li, giảm áp và quy định các đầu 

vào từ các VT. Sau đó, các tín hiệu đầu ra đƣợc chuyển sang dữ liệu số để tiếp tục 

xử lý. 

The front panel provides a 2 x 16 character, liquid crystal display (LCD) and 9 

pushbutton keys to provide local access to the relay menu. There are also 6 light 

emitting diodes (LED) for visual indication of the status of the relay. 

Panel phía trƣớc có 2x16 kí tự, màn hình tinh thể lỏng (LCD) và 9 phím bấm cho 

phép truy cập tại chổ vào menu rơ le. Có sáu diode phát quang (LED) để hiển thị 

trạng thái của rơ le. 

The relay provides three communication ports, RS232C for connection of a local 

PC, RS485 for a remote PC and IRIG-B for an external clock. 

Rơ le cung cấp ba cổng truyền thông, RS232C để kết nối máy tính cục bộ (tại chổ), 

RS485 cho máy tính từ xa và IRIG-B cho đồng hồ bên ngoài. 



The terminal blocks are located at the rear of the relay providing connections for 

all input and output circuits.  

Các khối đầu cuối đƣợc đặt ở phía sau của rơ le để cung cấp kết nối cho tất cả các 

mạch đầu vào và đầu ra. 

The relay is housed in the case as shown in Figure 5.  

Rơ le đƣợc đặt ở vị trí nhƣ trong hình 5. 

METERING AND RECORDING 

ĐO VÀ GHI NHẬN  

„    Metering and Monitoring 

  Đo và giám sát 

The following items of power system data are measured continuously and 

displayed on the LCD on the relay fascia, at the local PC, and the remote PC when 

connected, and can be indicated as primary or secondary values. 

Các chi tiết sau đây của dữ liệu hệ thống công suất đƣợc đo liên tục và đƣợc hiển 

thị trên màn hình LCD ở bảng rơ le, tại máy tính cục bộ, và máy tính từ xa khi 

đƣợc kết nối, và có thể đƣợc chỉ ra nhƣ các giá trị sơ cấp hoặc thứ cấp. 

„    Frequency (max. and min.) and frequency rate-of- change (df/dt max.)  

 Tần số (cực đại và cực tiểu) và tốc độ thay đổi tần số (df/dt cực đại) 

„    Voltages (Each phase voltage and phase angle for model 201)  

 Điện áp (Mỗi điện áp pha và mỗi góc pha đối với mô đun 201) 

The user can monitor the following output and status on the LCD and at 

local/remote PCs 

Ngƣời dùng có thể điều khiển các đầu ra và trạng thái sau đây trên màn hình LCD 

và tại các máy tính cục bộ/từ xa  

„    Relay element output  



„   Binary input/output 

„    Event Record  

 Đầu ra thành phần rơ le 

 Đầu ra/đầu vào nhị phân 

 Ghi nhận sự kiện 

The most recent 96 time-tagged events are stored with 1 ms resolution. Events 

recorded are as follows. 

96 sự kiện đƣợc lên chƣơng trình gần đây nhất đƣợc lƣu trữ với độ phân giải 1 ms. 

Các sự kiện đƣợc ghi nhận nhƣ sau.  

„    Tripping  

„    Alarms  

„    Change of binary input signal  

„    Change of relay setting  

„    Relay failure 

„    Fault Record 

 Sự ngắt 

 Đèn báo  

 Sự thay đổi của tín hiệu đầu vào nhị phân 

 Sự thay đổi thiết lập rơ le 

 Sự cố rơ le  

 Ghi nhận sự cố 

A relay trip initiates fault recording. Time-tagged fault data can be stored for the 8 

most recent faults. Fault record items are as follows. 



Một sự ngắt rơ le kích hoạt tính năng ghi nhận sự cố. Dữ liệu bị lỗi đƣợc lên 

chƣơng trình có thể đƣợc lƣu trữ khoảng 8 sự cố gần đây nhất. Ghi nhận sự cố nhƣ 

sau.  

„    Date and time  

„    Tripping mode  

„    Pre-fault and post-fault voltage and frequency data  

„    Disturbance Record 

 Ngày và giờ 

 Chế độ ngắt 

 Dữ liệu điện áp định trƣớc và định sau và dữ liệu tần số 

 Ghi nhận nhiễu  

The relay can record 4 analog signals and 12 binary signals. The disturbance 

recorder is initiated by operation of the frequency element, overvoltage element, 

under- voltage element and/or relay tripping. Voltage is recorded as an analog data.  

Rơ le có thể ghi nhận 4 tín hiệu tƣơng tự và 12 tín hiệu nhị phân. Bộ ghi nhiễu 

đƣợc kích hoạt qua hoạt động của thành phần tần số, thành phần quá áp, thành 

phần thiếu áp và/hoặc sự ngắt rơ le. Điện áp đƣợc thu dƣới dạng tín hiệu tƣơng tự. 

Pre-fault recording time is fixed at 300 ms, post-fault recording time is user 

selectable from 100 ms to 3 s. The maximum number of stored records depends on 

the post-fault recording time. In the case of a post- fault recording time of 500 ms, 

up to 20 disturbancerecords can be stored. The number of the recorded data is 

displayed on the LCD.  

Thời gian ghi nhận cài đặt trƣớc đƣợc cố định ở 300 ms, thời gian ghi nhận cài đặt 

sau do ngƣời dùng tự lựa chọn từ 100 ms đến 3 s. Số bản ghi đƣợc lƣu trữ tối đa 

phụ thuộc vào thời gian ghi nhận cài đặt sau. Trong trƣờng hợp thời gian ghi nhận 

cài đặt sau là 500 ms, số bản ghi nhiễu đƣợc lƣu trữ có thể lên đến 20. Số dữ liệu 

ghi nhận đƣợc hiển thị trên màn hình LCD. 



„    Calendar and Time  

 Lịch và thời gian 

A calendar and time are provided for time-tagging of recorded data. 

Synchronisation with the GPS (Global positioning system) is possible using the 

IRIG-B port. 

Lịch và thời gian đƣợc cung cấp để lên chƣơng trình ghi nhận dữ liệu. Sự đồng bộ 

hóa với GPS (hệ thống định vị toàn cầu) là có thể dùng cổng IRIG-B. 

USER INTERFACE 

GIAO DIỆN NGƢỜI DÙNG  

„    Relay Front Panel  

 Panel phía trƣớc của rơ le 

The relay front panel incorporates the following user interfaces. Setting the relay 

and viewing stored data are possible using the Liquid Crystal Display (LCD) and 

operation keys.  

Panel phía trƣớc của rơ le tích hợp các giao diện ngƣời dùng nhƣ sau. Thiết lập rơ 

le và hiển thị dữ liệu lƣu trữ nhờ vào màn hình tinh thể lỏng (LCD) và các phím 

chức năng. 

- 16 character, two line LCD with back light  

- 6 Light Emitting Diodes (LEDs)  

- Operation keys  

- RS232C port  

- Monitoring jacks  

- 16 kí tự, LCD hai đƣờng với ánh sáng ngƣợc 

-6 diode phát quang (LED) 

-Các phím chức năng 



-Cổng RS232C 

-Jack kiểm tra 

Figure 3 shows the relay front panel. 

Hình 3 biểu diễn panel phía trƣớc của rơ le 

The following items are displayed on the LCD.  

- Setting  

- Metering  

- Event records  

- Fault records  

- The number of disturbance records  

- Any failure message detected by the automatic monitoring  

Các chi tiết sau đƣợc hiển thị trên màn hình LCD. 

-Thiết lập 

-Đo đạc 

-Ghi nhận sự kiện 

-Ghi nhận sự cố 

-Một số bản ghi nhiễu 

-Bất kì tin nhắn lỗi nào đƣợc phát hiện bởi sự giám sát tự động 

Password protection can be provided from the setting menu on the LCD to provide 

security for relay setting changes. After the password has been set, the password 

must be entered to access the setting menu from a local or remote PC as well as on 

the LCD. 

Chức năng bảo vệ mật khẩu đƣợc cung cấp từ menu setting trên màn hình LCD để 

bảo mật cho sự thay đổi thiết lập Rơ le. Sau khi mật khẩu đƣợc thiết lập, mật khẩu 



phải đƣợc đƣa vào để truy cập menu setting từ máy tính cục bộ hoặc từ xa cũng 

nhƣ trên LCD. 

Details of metering, fault records, and relay failures can be monitored by pressing 

the VIEW key. The VIEW key can be pressed without removing the relay front 

cover. Arbitrary signals can be assigned to the two user configurable LEDs. 

Các chi tiết về đo đạc, bản ghi sự cố, và lỗi rơ le có thể đƣợc điều khiển bằng cách 

nhấn phím VIEW. Phím VIEW có thể đƣợc nhấn mà không cần mở lớp bọc phía 

trƣớc của rơ le. Các tín hiệu tùy ý có thể đƣợc ấn định cho hai LED có thể cấu hình 

lại đƣợc. 

Two monitoring jacks are operable when the test mode is selected in the LCD 

window.  An oscilloscope can be connected to the relay through these jacks. 

Selection of output signals to the monitoring jacks can be set from the menu. 

Hai jack kiểm tra hoạt động khi chế độ kiểm tra đƣợc chọn trong cửa sổ LCD. Một 

dao động kí (dao động nghiệm, máy hiện sóng) có thể đƣợc kết nối với rơ le qua 

những jack này. Việc chọn các tín hiệu đầu ra của các jack kiểm tra có thể đƣợc 

chọn từ menu. 

Local PC 

Máy tính cục bộ (tại chổ) 

The user can communicate with the GRF100 from a local PC via the RS232C port 

on the relay fascia. The following data can be viewed or analysed on the local PC 

with RSM100 software. 

Ngƣời sử dụng có thể giao tiếp với GRF100 từ một máy tính cục bộ (tại chổ) qua 

cổng RS232C ở bảng rơ le. Các dữ liệu sau có thể đƣợc hiển thị hoặc phân tích trên 

máy tính cục bộ (tại chổ) với phần mềm RSM100. 

- Setting  

- Metering  

- Event records  

- Fault records  



- Disturbance records 

-Thiết lập 

-Đo đạc 

-Ghi nhận sự kiện 

-Ghi nhận sự cố 

-Ghi nhận nhiễu 

Relay Setting and Monitoring (RSM) 

Thiết lập và giám sát rơ le (RSM) 

GRF100 can be connected to the RSM system via the RS485 interface at the rear 

of the relay.    The user can operate the relay from a remote PC in the same way as 

from a local PC. 

GRF100 có thể đƣợc kết nối với hệ thống RSM qua giao diện RS485 ở phía sau rơ 

le. Ngƣời dùng có thể điều khiển rơ le từ một máy tính từ xa theo cách tƣơng tự 

nhƣ máy tính cục bộ (tại chổ). 

A maximum of 32 x 8 relays can be connected to the remote PC in multi-drop 

mode, via the protocol converter G1PR2.  The G1PR2 can be provided with 

maximum 8 ports and each port supports maximum 32 relays addressing. 

Cực đại của rơ le 32x8 có thể đƣợc kết nối với máy tính từ xa ở chế độ đa điểm, 

qua bộ chuyển đổi giao thức G1PR2. G1PR2 có thể có tối đa là 8 cổng và mỗi 

cổng hổ trợ tối đa 32 địa chỉ rơ le. 

The RSM100 software is also used to communicate with the relay and to view or 

analyse disturbance records on the remote PC. 

Phần mềm RSM100  cũng đƣợc sử dụng để giao tiếp với rơ le và để hiển thị hoặc 

phân tích bản ghi nhiễu trên máy tính từ xa. 

Data transmission rate between relays and the protocol converter is 64kbps. 

Tốc độ truyền dữ liệu giữa các rơ le và các bộ chuyển đổi giao thức là 64 kb trên 

giây. 



Figure 4 shows the configuration of the RSM system. 

Hình 4 biểu diễn cấu hình của hệ RSM. 

IEC60870-5-103 Communications 

Truyền thông IEC60870-5-103 

GRF100 supports the IEC60870-5-103 communication protocol. This protocol is 

used for communication with a substation control and monitoring system and is 

used to transfer measurand data, status data and general commands, between fthe 

relay and the control system. 

GRF100 hổ trợ giao thức truyền thông IEC60870-5-103. Giao thức này đƣợc sử 

dụng để giao tiếp với hệ thống điều khiển và giám sát trạm con và đƣợc sử dụng để 

truyền dữ liệu đo đƣợc, dữ liệu trạng thái và các lệnh chung, giữa rơ le và hệ thống 

điều khiển. 

Relay Setting 

Thiết lập rơ le 

The user can input or change settings using the operation keys on the relay fascia 

or via a local or remote PC with the RSM system. 

Ngƣời dùng có thể nhập hoặc thay đổi các thiết lập dùng các phím chức năng trên 

bảng rơ le hoặc qua một máy tính cục bộ hoặc máy tính từ xa với hệ thống RSM.  

Password protection is provided to change settings. 

Bảo vệ mật khẩu đƣợc cung cấp để thay đổi thiết lập. 

Four active setting groups are provided. This allows the user to set one group for 

normal operating conditions while other groups may be set to cover alternative 

operating conditions. 

Bốn nhóm thiết lập tích cực đƣợc cung cấp. Điều này cho phép ngƣời dùng thiết 

lập một nhóm cho các điều kiện hoạt động bình thƣờng trong khi các nhóm khác 

có thể đƣợc thiết lập để bao quát các điều kiện hoạt động luân phiên. 

Configurable Binary Output Contacts 



Các tiếp xúc đầu ra nhị phân có thể cấu hình đƣợc 

GRF100 is provided with 4 user configurable normally open output contacts for 

alarm and indication. 

GRF100 có 4 tiếp xúc đầu ra mở bình thƣờng có thể cấu hình đƣợc bởi ngƣời dùng 

để báo động và chỉ thị. 

Binary Inputs 

Các đầu vào nhị phân 

GRF100 is provided with 5 binary inputs. 

GRF100 có 5 đầu vào nhị phân. 

The binary input circuits are provided with a logic level inversion function. 

Các mạch đầu vào nhị phân đƣợc cung cấp với chức năng đảo ngƣợc mức logic. 

PC DISPLAY 

MÀN HÌNH MÁY TÍNH 

Fault record 

Event record 

Metering 

Setting 

Ghi nhận sự cố 

Ghi nhận sự kiện 

Đo đạc 

Thiết lập 

Automatic Monitor Function 

Chức năng giám sát tự động 



The automatic monitoring function will detect failures, should they occur, that 

might cause unwanted operation. The items monitored include the following: 

Chức năng giám sát tự động sẽ phát hiện các lỗi khi chúng xuất hiện, các lỗi này có 

thể gây ra các hoạt động không mong muốn. Các chi tiết đƣợc giám sát bao gồm: 

- Analog-to-digital converter  

- Watchdog timer  

- DC power supply circuits  

- CPU 

- Bộ chuyển đổi tƣơng tự - số 

- Bộ định thời cảnh báo 

- Mạch cấp nguồn một chiều 

- CPU  

Alarms 

Đèn báo 

In the unlikely event that a relay failure should occur, it will be detected by the 

automatic monitoring function and the LED ALARM on the relay fascia will be 

illuminated. A binary “RELAY FAILURE” output operates simultaneously and the 

date/time of any such failure will be stored in the event record. 

Nhiều khi các sự cố rơ le có thể xuất hiện, nó sẽ đƣợc phát hiện bằng chức năng 

giám sát tự động và ĐÈN CẢNH BÁO MÀU ĐỎ trên bảng rơ le sẽ phát sáng. Một 

đầu ra “LỖI RƠ LE” nhị phân hoạt động đồng thời và  ngày/giờ của bất kì sự cố 

nào cũng sẽ đƣợc lƣu trữ trong bản ghi nhận sự kiện. 

 




