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Vlastnosti
•  Distanční ochrana vedení obsahuje:
- současné měření mezifázových a jed-

nofázových zemních impedancí, samo-
statné pro každý typ poruchy a každou
distanční zónu, které zajišťuje rychlou
a spolehlivou detekci poruchy

- pět ochranných zón se zcela nezávis-
lým nastavením

- samostatné a nezávislé impedanční
měřící členy obecného kritéria poruchy
s moderní charakteristikou a fázovou
preferenční logikou

- logiku komunikačních schémat s logi-
kou změny směru proudu a konce se
slabým napájením

- detekci kývání výkonu s přídavnou
logikou.

•  Přídavné ochranné funkce, jako:
- fázové nadproudové, zemní proudové

a napěťové funkce
- ochrana při selhání vypínače
- funkce kontroly výpadku pojistky PTN

a proudových obvodů
- rychlý přenos binárních signálů mezi

vývody
- jedno- nebo vícefázové vypínání.

•  Ovládání:
- funkce pro přenos řídících povelů
- opětné zapnutí s kontrolou synchroniz-

mu, fázování a zapínání pod napětí.

•  Monitorování:
- zapisovač událostí
- zapisovač poruch
- lokátor poruch
- zapisovač hodnot při vypnutí
- indikace stavu všech vstupních a vnitř-

ních binárních signálů
- zobrazení měřených středních hodnot

proudu a napětí na vedení s přesností
až ±0,25%

- zobrazení měřené střední hodnoty
činného výkonu s přesností až ±0,5%

•  Měření
- čítač pulzů

•  Komunikace se vzdáleným koncem:
- multiplexovaný nebo vyčleněný optický

nebo galvanický kanál
- přenos binárních signálů na vzdálený

konec
- kontrola komunikačního kanálu.

•  Sériová komunikace:
- rozhraní SPA nebo IEC 870-5-103

(monitorování)
- rozhraní LON (řízení).

•  Široké možnosti konfigurace pomocí
vnitřních logických hradel, časových členů
a volně programovatelných spojů mezi
funkcemi, binárními vstupy a výstupy
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Vlastnosti (pokračování)

•  několik vstupně/výstupních modulů včet-
ně měřícího vstupního mA modulu (pro
převodníky)

•  rozsáhlé programové vybavení pro moni-
torování, vyhodnocování a uživatelskou
konfiguraci terminálu

•  flexibilní software a hardware
•  zvolené procesorové řešení zaručuje vy-

sokou spolehlivost s výbornými možnost-
mi široké kombinace různých funkcí bez
prodloužení vypínacího času

•  číslicová filtrace a měřící technika zajiš-
ťuje správnou funkci při přechodových
dějích

•  univerzální místní ovládací jednotka
(HMI), ovládaná z přední strany

•  různé volitelné jazyky jednotky HMI
•  rozsáhlá vnitřní samokontrola s diagnos-

tikou poruch.

Úvod
Distanční ochrana vedení REL 511 je
jednou ze základních jednotek pro chrá-
nění distribučních a přenosových vedení
a tvoří část automatizačního systému
rozvoden PANORAMA. Koncept automa-
tizace rozvoden PANORAMA obsahuje
kompletní řadu jednotek s jednou funkcí,
multifunkční terminály, monitorovací

systém rozvodny (SMS) a řídící systém
rozvodny (SCS). Jednotky ze systému
PANORAMA jsou k dispozici jako
samostatné ochrany a terminály, nebo jako
zabudované bloky v celkovém systému pro
řízení energetické sítě.

Funkce   
Impedanční funkce
Distanční ochrana (ZM1-5)
Aplikace
Distanční ochrana poskytuje rychlou a spo-
lehlivou ochranu venkovních vedení
a silových kabelů ve všech typech energe-
tických sítí. Šestisystémový princip zajišťuje
u každé nezávislé distanční ochranné zóny
nepřetržité a samostatné měření impedance
ve třech nezávislých mezifázových měřících
smyčkách a ve třech nezávislých jedno-
fázových zemních měřících smyčkách.

Fázová zemní distanční ochrana slouží jako
základní zemní ochrana v sítích s přímo
uzemněným nebo nízkoimpedančně uzem-
něným uzlem.

Nezávislé nastavení reaktančního dosahu
pro mezifázové a jednofázové zemní poru-
chy zajišťuje vysokou selektivitu v sítích, kde
jsou použity různé ochrany pro zkraty
a zemní poruchy.

Xph-e reaktanční dosah pro zemní poruchy
Xph-ph reaktanční dosah pro mezifázové poruchy
Rph-e odporový dosah pro zemní poruchy
Rph-ph odporový dosah pro mezifázové poruchy
Zline impedance vedení

Obr.1 Schématické zobrazení charakteristiky
jedné distanční ochranné zóny v dopřed-
ném směru

Jednotlivé distanční ochranné zóny mohou
pracovat navzájem nezávisle ve směrovém
(dopředném nebo zpětném) nebo nesmě-
rovém režimu. Společně s různými
komunikačními schématy jsou proto vhodné
pro chránění vedení a kabelů ve složitých
konfiguracích sítě, jako jsou dvojitá paralelní
vedení, vedení s více konci, atd. Zóny 1, 2
a 3 mohou vydávat fázově selektivní
startovací a vypínací signály.
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Přídavná čtvrtá a pátá ochranná zóna mají
stejné vlastnosti jako zóny 1-3, ale neumož-
ňují vydávat fázově selektivní signály.

Popis
Samostatné digitální signálové procesory
vypočítávají impedanci v jednotlivých smyč-
kách všech distančních ochranných zón.
Pro všechny smyčky každé distanční zóny
se výsledky aktualizují každou milisekundu.
Měření impedance pro každou poruchu se
provádí podle různých vztahů, které zahr-
nují celý model impedance vedení, jak je
schématicky znázorněno na obr.2.
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Obr.2 Schématické znázornění impedančního
měřícího principu

Nastavení všech parametrů vedení, tj.
sousledné reaktance a odporu a nulové
reaktance a odporu, i nastavení předpo-
kládaného odporu poruchy pro mezifázové
a jednofázové zemní poruchy je nezávislé
pro každou zónu. Charakteristika ochrany
se tak automaticky nastavuje podle charak-
teristického úhlu vedení. Kompenzační
faktor zemní impedance pro měření
zemních poruch se automaticky vypočítává
uvnitř terminálu.

Napěťová polarizace pro směrové měření
používá trvalý výpočet a aktualizaci
sousledné složky napětí pro každou měřící
smyčku zvlášť. To zabezpečuje správné
směrové měření distanční ochrany při

různých rozvíjejících se poruchách ve
složité konfiguraci sítě. Správné směrové
měření při blízkých třífázových zkratech je
zajištěno pomocí paměti, která uchovává
souslednou složku napětí před poruchou.

Funkční bloky pro jednotlivé zóny distanční
ochrany jsou navzájem nezávislé. Každý
funkční blok má různé funkční vstupy
a výstupy, které jsou volně programo-
vatelné k různým vnějším funkcím, logic-
kým hradlům, časovým členům a binárním
vstupům a výstupům. To umožňuje ovlivňo-
vat funkci celé měřící zóny nebo pouze její
vypínací funkci při působení funkce kontroly
výpadku pojistky PTN, závory při kývání
výkonu, atd.

Obecné kritérium poruchy (GFC)
Aplikace
Obecné kritérium poruchy GFC je nezávislá
impedanční měřící funkce, která slouží jako
obecný detektor poruchy a fázový selektor
pro všechny typy sítí. Obecné kritérium
poruchy se nepoužívá jako startovací
podmínka, neboť zóny distanční ochrany
jsou vybaveny šestisystémovým měřením.

Funkce GFC je vhodná zvláště v případech,
kde odpor poruchy, který se má detekovat,
může překročit minimální předpokládanou
impedanci zátěže. Tvar charakteristiky
v impedanční rovině (viz obr.1) zabraňuje
působení impedančních měřících členů při
malé impedanci zátěže a současně
umožňuje pokrývat vyšší odpory poruch
napájených z druhého konce.
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Funkce (pokračování)

Xfw reaktanční dosah v dopředném směru
Xrv reaktanční dosah ve zpětném směru
Rf odporový dosah vztažený k odporu

poruchy
Rld odporový dosah vztažený k minimálnímu

odporu zátěže
ARGld úhel impedance zátěže

Obr.3 Charakteristika obecného kritéria poruchy
GFC v impedanční rovině

Nezávislé měření pro každou poruchovou
smyčku zabezpečuje spolehlivý výběr fáze
a správnou funkci při složitých poruchách
v síti, jako jsou současné poruchy na
paralelních vedeních, rozvíjející se poruchy,
atd. Společně s nezávislou fázovou prefe-
renční logikou rovněž zajišťuje v izolovaných
a kompenzovaných sítích spolehlivou
ochranu při dvojitých zemních spojeních.
Díky nezávislému nastavení reaktančního
dosahu pro mezifázové a jednofázové
zemní poruchy je zajištěna vysoká
selektivita i v sítích s různými typy ochran
pro zkraty a pro zemní poruchy.

Popis
Základní princip funkce je stejný jako
u základních zón distanční ochrany (viz
obr.2). Reaktanční dosah v dopředném
a zpětném směru a pro mezifázové a zemní
poruchy lze nastavit zvlášť a navzájem
nezávisle. Také odporový dosah se může
nastavit různý pro mezifázové a jednofázové
zemní poruchy.

Vliv měření GFC na působení použitých
distančních zón může uživatel naprogra-
movat. Funkce GFC může zablokovat
působení distančních zón s dosahem
větším, než je dosah GFC, pokud je měřená
impedance mimo charakteristiku obecného
kritéria poruchy.

Funkce distančních zón může být rovněž
zcela nezávislá na působení obecného
kritéria poruchy GFC.

Detekce kývání výkonu (PSD)
Aplikace
Funkce pro detekci kývání výkonu, PSD,
detekuje kývání výkonu s periodou kývání
větší než 200 ms (t.j. s frekvencí skluzu až
10% jmenovité frekvence 50 Hz). Dokáže
detekovat kývání při normálním provozu
soustavy i během beznapěťové pauzy
jednopólového cyklu opětného zapnutí.

Popis
Detekce kývání výkonu funguje na principu
měření přechodného času, který potřebuje
přechodná impedance při kývání výkonu na
překonání impedanční oblasti mezi dvěma
impedančními měřícími charakteristikami
(známé jako měření ∆Z/∆t). Impedanční
měřící princip je stejný jako pro distanční
ochranné zóny (viz obr.2 na str.13).
Přechodný čas se měří ve všech třech
fázích zvlášť. Trvale, nebo v závislosti na
specifických provozních podmínkách sítě,
může být navolen provozní režim jedna ze
tří nebo dvě ze tří.

Vysoký stupeň rozlišení mezi kýváním
výkonu a poruchou zajišťují rozdílné časy
pro počáteční a následující kyvy. Zabudo-
vané logické obvody a konfigurovatelné
funkční vstupy umožňují kombinovat funkci
s dalšími funkcemi a podmínkami, i používat
ji stejným způsobem, jako u starších
distančních ochran

Logika komunikačních schémat
pro distanční ochranu (ZCOM)
Aplikace
Aby se dosáhlo rychlého vypnutí poruchy na
úseku vedení, který není pokryt mžikovou
1. zónou, může být odstupňovaná distanční
ochranná funkce doplněna logikou komu-
nikačních schémat ZCOM, která využívá
komunikační kanál. Tato funkce vyžaduje
pro každý směr jeden komunikační kanál,
který je schopen přenést dvoustavový
signál.
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Komunikační schémata se dělí na blokovací
a uvolňovací podle toho, je-li k vyslání
signálu použita impedanční zóna směrovaná
dopředu nebo zpět. Tato funkce podporuje
všechny požadavky na komunikační sché-
mata.

Logika změny směru proudu
a slabého napájení (ZCAL)
Aplikace
Logika změny směru proudu a konce se
slabým napájením ZCAL je přídavná
doplňková funkce k logice komunikačních
schémat.

V propojené soustavě může při vypínání
poruchy dojít ke změně směru poruchového
proudu. Uvolňovací schéma s přesahem
musí mít logiku změny směru proudu, která
zabrání nežádoucímu působení ochrany při
změně směru proudu.

Pokud je při poruše na vedení napájení
poruchy na vzdáleném konci tak malé, že
nedojde k působení dopředných měřících
členů, nebude přijat signál z protějšího
konce a komunikační schéma nebude
správně působit. To nastane v případě, kdy
je nulová impedance zdroje na vzdáleném
konci vedení příliš velká, například pokud je
vypínač vypnutý. Uvolňovací schéma by
proto mělo obsahovat logiku konce se
slabým napájením, která odešle zpět přijatý
signál, a tak zajistí vypnutí. V případech, kdy
rozdělení poruchového proudu brání vyslání
signálu, se může logika použít pro vypnutí
místního vypínače na konci se slabým
napájením.

Automatika zapnutí do poruchy
pro distanční ochranu (SOTF)
Aplikace
Ochrana při zapnutí do poruchy SOTF
zajišťuje rychlé působení distanční ochrany
při zapínání vedení s poruchou nebo vedení
uzemněného (z bezpečnostních důvodů).
Pro detekci zapínání vypínače jsou
k dispozici dva provozní režimy, jeden
používá pomocný kontakt spínače, který
zapíná vypínač, druhý využívá vnitřní
zabudovanou funkci detekce vedení bez
napětí (DLD). Druhý režim se obzvlášť
doporučuje pro přípojnice s takovým

uspořádáním, kde jeden konec vedení může
být zapnut pod napětí více vypínači.

Popis
Funkce je aktivní po dobu jedné sekundy od
okamžiku, kdy bylo vnějším pomocným
kontaktem nebo funkcí detekce vedení bez
napětí (automatický režim) indikováno
zapínání vypínače. Jestliže se detekuje
porucha v nesměrovém dosahu vybrané
vnitřní distanční ochranné zóny, bude
generován výstupní signál. Konfigurovatelné
funkční vstupy a výstupy umožňují
nakonfigurovat funkci pro různé použití.
Upozornění: pokud má funkce pracovat
v automatickém režimu, je nezbytně nutná
funkce pro detekci vedení bez napětí

Místní urychlovací logika (ZCLC)
Aplikace
Aby se dosáhlo rychlého vypnutí poruchy na
celé délce vedení i v případech, kde není
komunikační kanál, používá se místní
urychlovací logika ZCLC. Logika se ovládá
buď funkcí opětného zapnutí, nebo funkcí
ztráty zátěže.

Proudové fázové funkce
Mžiková fázová nadproudová
ochrana (IOC)
Aplikace
Poruchový proud je do značné míry
ovlivňován různými provozními podmínkami
soustavy, jako je impedance zdroje a poloha
poruchy na dlouhých přenosových vedeních.
Na dlouhých přenosových vedeních, kde
jsou krátké vypínací časy velmi důležité pro
zachování stability soustavy, zajišťuje velmi
rychlé vypínací časy pro blízké poruchy
mžiková fázová nadproudová ochrana IOC
s malým přesahem měřících členů.

Popis
Funkce IOC obsahuje třífázovou mžikovou
nadproudovou ochranu. Pokud se požaduje
jednofázové vypínání, umožňuje to jedno
a/nebo třífázová vypínací logika, která
dostává fázově selektivní startovací signály
z nadproudové ochrany.
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Funkce (pokračování)

Časově zpožděná fázová nadprou-
dová ochrana (TOC)
Aplikace
Časově zpožděná nadproudová ochrana
TOC působí za různých provozních pod-
mínek sítě, kdy proud překročí přednas-
tavenou hodnotu a setrvá tak déle, než je
nastavené časové zpoždění na příslušném
časovém členu. Pro zvýšení bezpečnosti
celého systému chránění lze funkci také
použít pro kontrolní aplikace, nebo ji využít
jako detektor poruchy pro další ochranné
funkce. Ochrana může sloužit jako záložní
funkce k distanční ochraně vedení, pokud se
aktivuje při výpadku pojistky PTN, který
blokuje funkci distanční ochrany.

Popis
Funkce TOC obsahuje třífázovou časově
zpožděnou nadproudovou ochranu. Funkce
obsahuje fázově selektivní startovací
signály.

Ochrana při selhání vypínače
(BFP)
Aplikace
Ochrana při selhání vypínače BFP vytváří
záložní ochranu, která má v případě selhání
vypínače vypnout a odstranit poruchu podle
povelu ochrany daného objektu. Funkce
kontroluje, jestli určitou dobu po působení
ochrany objektu trvá poruchový proud.

Popis
Ochrana při selhání vypínače se startuje
vypínacím povelem od vnitřních ochranných
funkcí, nebo vnějších povelů, připojených
k binárním vstupům. Start může být jedno-
fázový nebo třífázový.

Hodnoty působení tří proudových měřících
členů jsou nastavitelné v širokém rozsahu.
Měření má stabilizaci proti stejnosměrným
přechodovým složkám, které by mohly
vyvolat nežádoucí působení funkce při
přesycení proudových transformátorů
a správné funkci vypínače. Měření času je
samostatné pro každou fázi. K dispozici jsou
dva nezávislé časové členy, T1 pro
opakované vypnutí vlastního vypínače a T2
pro působení na vypínací logiku pro
nadřazené vypínače.

Proudové zemní funkce
Zemní nadproudové
Aplikace
Při jednofázových zemních poruchách se
bude primární odpor poruchy měnit podle
provozních podmínek v síti a místa poruchy.
V mnoha případech je odpor poruchy
mnohem větší než odpor, který může pokrýt
impedanční distanční ochrana.

Zemní vysokoohmické poruchy je možné
detekovat měřením nulového proudu (3I0).
Z toho důvodu lze použít zemní nadprou-
dové funkce jako doplněk k impedančně
měřící distanční ochranné funkci pro citlivou
detekci zemních poruch.

Aby se předešlo nežádoucímu působení při
zapínání silového transformátoru s uzemně-
ným uzlem, jsou funkce vybaveny bloko-
váním druhou harmonickou.

Pro zlepšení selektivity v různých aplikacích
je inverzně zpožděná funkce vybavena
minimálním proudem působení a minimál-
ním časem působení.

Mžiková a časově zpožděná funkce mohou
být nastaveny jako směrové a spolupracovat
společně s logikou komunikačních schémat
a logikou slabého napájení a změny směru
proudu.

Popis
Jsou volitelné následující nadproudové
zemní funkce:

1. Mžiková
2. Časově zpožděná
- S nezávislým časovým zpožděním

3. Inverzní časově zpožděná
- Normálně inverzní (NI)
- Velmi inverzní (VI)
- Extrémně inverzní (EI)
- Logaritmicky inverzní (IDG)
- NI, VI a EI jsou podle normy IEC 255-3

4. Směrové porovnávání a logika
komunikačních schémat EFC
a EFCA

5. 4 stupňová zemní ochrana
(4 členy)
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Čtyřstupňová zemní nadproudová ochrana
má tři proudové stupně s nezávislým
časovým zpožděním a čtvrtý proudový
stupeň s nezávislým časovým zpožděním
nebo závislou časovou charakteristikou.

Pro všechny čtyři stupně může být nezávisle
na ostatních stupních nastaven jeden
z následujících režimů:

•  Nesměrová (non-dir) nadproudová funkce
s blokováním druhou harmonickou

•  Nesměrová (non-dir) nadproudová funkce
bez blokování druhou harmonickou

•  Dopředná směrová (dir) nadproudová
funkce s blokováním druhou harmonickou

•  Dopředná směrová (dir) nadproudová
funkce bez blokování druhou harmonickou

•  Nadproudová funkce s blokováním druhou
harmonickou a s blokováním od měřícího
členu ve zpětném směru

•  Nadproudová funkce s blokováním druhou
harmonickou a bez blokování od měřícího
členu ve zpětném směru.

Napěťové funkce
Časově zpožděná podpěťová
ochrana (TUV)
Aplikace
Časově zpožděnou podpěťovou ochranu
TUV lze aplikovat ve všech případech, kdy
je potřeba spolehlivá detekce nízkých
fázových napětí. Pro zvýšení bezpečnosti
celého systému chránění lze funkci také
použít pro kontrolní aplikace, nebo ji využít
jako detektor poruchy pro další ochranné
funkce.

Popis
Funkce měří tři fázová napětí, a pokud
některé ze třech měřených fázových napětí
klesne pod nastavenou hodnotu, vydá
výstupní signál. Působení se může zpozdit
pomocí zabudovaného časového členu
s nastavitelným zpožděním. Funkci lze
zablokovat různými vnějšími stavy, například
při působení detekce výpadku pojistky PTN,
nebo pomocným kontaktem, který signa-
lizuje vypnutou polohu vývodového

odpojovače. Ochrana má fázově selektivní
indikaci.

Časově zpožděná nadpěťová
a zemní ochrana (TOV)
Aplikace
Při různých provozních stavech sítě může
dojít ke zvýšení napětí, které poškodí
primární i sekundární zařízení. Taková na-
pětí detekuje časově zpožděná nadpěťová
ochrana a vydává do soustavy různé povely.
K dispozici je mžiková i časově zpožděná
nadpěťová ochrana.

Popis
Funkce měří tři fázová napětí a vypočítává
nulové napětí (3U0). Vydává příslušné
výstupní signály, pokud měřené fázové nebo
nulové napětí překročí přednastavenou
hodnotu (start) a zůstane na vysoké úrovni
déle, než je nastavené časové zpoždění na
příslušných časových členech (vypnutí). Při
překročení fázového napětí funkce také
detekuje fáze, které vyvolaly poruchu.

Funkce kontroly primárního sys-
tému
Kontrola přerušení vodiče (BRC)
Aplikace
Funkce kontroly přerušení vodiče BRC
detekuje proudovou nesymetrii ve třech
fázích. Funkce BRC je zvlášť vhodná pro
detekci přerušení vodičů na chráněných
vedeních a kabelech (sériové poruchy) bez
vzniku dalšího zkratu (fázových zemních
a mezifázových poruch). Funkce bude také
detekovat přerušení v sekundárních obvo-
dech.

Popis
Funkce měří všechny tři fázové proudy
a působí, pokud poměr mezi nejmenším
a největším měřeným fázovým proudem
klesne pod nastavenou hodnotu. Fázový
proud musí být větší než 20% jmenovitého
proudu terminálu.
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Kontrola ztráty napětí (LOV)
Aplikace
Kontrola ztráty napětí LOV je vhodná pro
sítě s funkcí automatické obnovy napětí.
Pokud všechna tři fázová napětí klesnou
pod nastavenou hodnotu po dobu delší než
7 sekund, vydá funkce LOV třífázový
vypínací povel na vypínač. Působení funkce
se kontroluje funkcí kontroly výpadku
pojistky PTN a informací o zapnuté poloze
vypínače.

Kontrola přetížení (OVLD)
Aplikace
Ochrana proti přetížení OVLD zabraňuje
nadměrnému zatížení vedení. Její princip je
založen na měření maximálního fázového
proudu a jeho době trvání. Proud a časové
zpoždění jsou nastavitelné v širokém
rozsahu.

Kontrola sekundárních obvodů
Kontrola proudových obvodů
(CTSU)
Aplikace
Chybné informace o proudech tekoucích
chráněným objektem mohou ovlivnit bezpeč-
nost (rozdílová ochrana vedení) a funkčnost
(distanční ochrana vedení) celého systému
chránění. Funkce kontroly proudových
obvodů CTSU zabudovaná v terminálech
řady REx 5xx detekuje různé poruchy
v sekundárních proudových obvodech
a ovlivňuje chování hlavních ochranných
funkcí.

Popis
Funkce porovnává sekundární hodnoty
proudů 3I0 ze dvou různých přístrojových
transformátorů proudu nebo různých jader
stejného přístrojového transformátoru. Po-
kud je rozdíl větší než nastavená hodnota,
vydá funkce výstupní signál. Signál lze
nakonfigurovat pro zablokování různých
ochranných funkcí nebo pro vydání alarmu.

Funkce kontroly výpadku pojistky
PTN (FUSE)
Aplikace
Kontrola výpadku pojistky FUSE nepřetržitě
sleduje obvody střídavého napětí mezi
přístrojovými transformátory napětí a termi-

nálem. Při poruše v sekundárních napěťo-
vých obvodech se mohou různé výstupní
signály použít pro zablokování distanční
ochrany a dalších napěťově závislých
funkcí, jako funkce kontroly synchronizmu,
podpěťové ochrany, atd.

Měření nulových složek je, doporučeno pro
přímo nebo nízkoimpedančně uzemněné
soustavy.

Měření zpětných složek je, doporučeno pro
izolované nebo vysokoimpedančně uzemně-
né soustavy.

Popis
Funkce nepřetržitě měří nulové nebo zpětné
složky napětí a proudů ve třífázových
napěťových a proudových obvodech. Funk-
ce působí, pokud měřená nulová nebo
zpětná složka napětí překročí nastavenou
hodnotu působení a nulová nebo zpětná
složka proudu zůstane pod nastavenou
hodnotou.

K dispozici jsou dva výstupní signály. První
závisí přímo na proudovém a napěťovém
měření. Druhý závisí na působení funkce
pro detekci vedení bez napětí, aby zabránil
nežádoucímu působení distanční ochrany
v případě, kdy bylo vedení vypnuto a zapíná
se při výpadku pojistky PTN. Pro zajištění
správné funkce při současném přerušení
všech tří měřených fázových napětí slouží
speciální funkční vstup, ke kterému se
připojí pomocný kontakt jističe PTN (pokud
je použit).

Ovládání
Ovládání povelů
Aplikace
Terminály mohou být vybaveny 16 výstup-
ními funkcemi, které lze ovládat buď
z řídícího systému rozvodny, nebo z místní
ovládací jednotky HMI (viz. „Místní ovládací
jednotka“ na straně 7). Výstupní funkce se
mohou použít například pro ovládání
vysokonapěťových spínacích přístrojů. Pro
místní ovládání je možné použít také místní
jednotku HMI. S pomocí konfiguračních
logických obvodů může uživatel vytvářet
pulzy nebo trvalé signály pro ovládání uvnitř
terminálu, nebo pro ovládání binárních
výstupů.
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Kontrola synchronizmu a zapínání
pod napětí (SYNX)
Aplikace
Funkce kontroly synchronizmu SYNx se
používá pro kontrolované zapínání vedení
v již propojené síti. Pokud je funkce použita,
dává uvolňovací signál při splněných
napěťových podmínkách na vypínači, který
se má zapínat. Funkce kontroly synchro-
nizmu měří napětí na přípojnici a na vedení.
Jestliže jsou splněny zadané podmínky pro
rozdílové napětí (UDiff), rozdíl fázových úhlů
(PhaseDiff) a rozdíl frekvence (FreqDiff),
funkce působí a povoluje zapnutí vypínače.

Funkce zapínání pod napětí se může
nastavit tak, aby dovolila zapnutí pod napětí
v jednom, v druhém, nebo v obou směrech.
Například přípojnici pod napětím a vedení
bez napětí. Funkce může mít různé
nastavení pro ruční zapínání pod napětí
a pro povel od automatiky opětného zapnutí.

Popis
Funkce kontroly synchronizmu pro systémy
s dvojitou přípojnicí obsahuje funkci pro
výběr napětí. Terminál si volí správné napětí
pro kontrolu synchronizmu a zapínání pod
napětí podle stavu pomocných kontaktů
vypínačů a odpojovačů. Funkce je také
navržena tak, aby dovolila ruční zapnutí
vypínače, pokud jsou obě strany vypínače
bez napětí.

Fázování
Upozornění: Tato funkce je k dispozici
pouze s funkcí kontroly synchronizmu
a zapínání pod napětí, která je popsány
v předchozí části.

Aplikace
Aby se zamezilo namáhání soustavy a jejích
komponentů při zapínání dvou asynchron-
ních systémů, musí se společně s kontrolou
synchronizmu provádět fázování vypínačů.
Funkce pro kontrolu fázování kompenzuje
měřený skluz frekvence i zapínací čas
vypínače.

Popis
Funkce pro kontrolu fázování může být
součástí funkce pro kontrolu synchronizmu,
nelze ji dodat samostatně. Kontrola fázování
se používá, pokud je rozdíl frekvence větší,
než je nastavená hodnota pro kontrolu
synchronizmu.

Opětné zapnutí
Aplikace
Pro funkci opětného zapnutí lze vybrat jeden
ze čtyř funkčních bloků AR01-AR04, které
umožňují osm různých programů jedno-,
dvou- a třífázového opětného zapnutí. Bez-
napěťovou pauza třífázového opětného
napětí je možné nastavit na rychlé nebo
zpožděné opětné zapnutí. Třífázové opětné
zapnutí lze provádět s kontrolou synchro-
nizmu a zapínání pod napětí, nebo bez této
kontroly.

Popis
Funkce opětného zapnutí spolupracuje
s ochrannými funkcemi vedení, vypínací
logikou, funkcí kontroly vypínače a kontroly
synchronizmu. Prostřednictvím binárních
vstupních signálů může být také ovlivněna
dalšími ochrannými funkcemi. Funkce opět-
ného zapnutí je logická funkce sestavená
z logických členů.

Logika
Třípólová vypínací logika (TRIP)
Aplikace
Funkce je určena pro pouze současné
třípólové vypínání vypínače

Popis
Výstupní vypínací povel aktivují dva funkční
vstupy. První vyvolá vypínací povel pouze
v případě, že funkce není zablokovaná, její
režim nebyl vypnut a terminál není
v testovacím režimu. Druhý funkční vstup
překlenuje tyto podmínky. Je určen pro
ochranné systémy rozvodny jako ochranu
při selhání vypínače, nebo pro vypínací
povely přijaté z druhého konce chráněného
vedení.

Jedno- a dvoupólová vypínací
logika (TRIP)
Aplikace
Funkce působí pro jednofázové poruchy
v jednopólovém režimu, pro dvoufázové
poruchy (se zemí nebo bez zemně) ve
dvoupólovém režimu, a pro třífázové poru-
chy v třípólovém režimu. Lze také nastavit
třípólové vypínání pro jedno a dvoufázové
poruchy.
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Logika se dá použít ve všech terminálech,
které mají zabudovanou funkci pro výběr
fáze a používají se v aplikacích, kde se
z důvodů udržení stability soustavy vyžaduje
jednopólové vypínání. Dvoupólový režim se
může použít pro dvojitá paralelní vedení.

Popis
Funkce má speciální funkční vstupy pro
aktivaci jednopólového, dvoupólového a tří-
pólového vypínacího povelu. Volba vypína-
cích povelů v jednotlivých fázích závisí na
přítomnosti příslušných signálů pro výběr
fáze na speciálních funkčních vstupech.
Pokud chybí signály pro výběr fáze, zajistí
konečné třífázové vypnutí přídavné logické
obvody.

Funkce je vybavena logickými obvody, které
zajišťují správnou funkci při rozvíjejících se
poruchách a při opětném zapnutí do trvalé
poruchy. Speciální funkční vstupy umožňují
překlenout vnitřní podmínky a aktivovat
okamžitý třípólový vypínací povel. Tyto vstu-
py mohou být aktivovány různými vnějšími
funkcemi, jako ochranou při selhání vypí-
nače, vypínacím povelem ze vzdáleného
konce vedení, atd.

Logika nesouhlasu pólů (PD)
Aplikace
K nesouhlasu pólů může dojít při působení
vypínače s nezávislými pohony pro všechny
tři póly. Příčinou může být přerušení obvodu
zapínací nebo vypínací cívky, nebo mecha-
nická závada, která vede k přilepení pólu.
Nesouhlas vyvolaný selháním jednoho pólu
při zapínání nebo vypínání lze tolerovat po
omezenou dobu, například během jednopó-
lového cyklu opětného zapnutí.

Popis
Funkce logiky nesouhlasu pólů je založena
na kontrole polohy pomocných kontaktů
vypínače. K binárnímu vstupu vyčleněnému
pro tento účel se připojí tři paralelně
zapojené pracovní kontakty spojené do série
se třemi klidovými kontakty.

Přídavná konfigurační logika
Aplikace
Konfigurační logika je obsažena v základní
výbavě. Jako přídavné funkce jsou k dispo-
zici další logické obvody, obsahující také
více hradel AND a OR. Pomocí této logiky
mohou uživatelé v terminálu konfigurovat
různé logické funkce, aby splnili speciální
požadavky pro různé aplikace.

Zkušební logika pro komunikační
kanál (CCHT)
Aplikace
Při mnoha aplikacích v sekundárních
obvodech se požaduje zkouška některých
funkcí s potvrzením výsledku zkoušky.
Zkušební logika pro komunikační kanál
umožňuje zkoušení komunikačních kanálů
(PLC) v aplikacích, kde není možné kanály
trvale monitorovat jiným způsobem.

Popis
Logika vysílá impulzy (přenosové signály),
které startují různé vnější funkce, a sleduje
jejich odezvu. Indikuje úspěšnou nebo
neúspěšnou odezvu na započatou zkoušku.
Rovněž je možné přerušit zkoušku externím
signálem, který zruší vnitřní proces.

Přenos binárních signálů na
vzdálený konec (RTC)
Aplikace
Funkce pro přenos binárních signálů se
používá hlavně pro vysílání signálů logiky
komunikačních schémat, vypínacích a dal-
ších binárních signálů požadovaných na
vzdáleném konci. Po chráněném vedení se
může přenášet až 32 volitelných vnitřních
nebo vnějších binárních signálů.

Popis
Funkce pracuje s vnitřními binárními signály
a s binárními vstupy a výstupy. Může být
vybavena různými komunikačními moduly
56/64 kbit/s pro optické nebo galvanické
propojení. Další informace o variantách
komunikace viz „Komunikace se vzdáleným
koncem“.
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Přenos binárních signálů mezi
vývody
Aplikace
Pro příjem signálů vysílaných z jiných
terminálů REx 5xx po sběrnici LON bus je
k dispozici jeden funkční blok pro 16 binár-
ních signálů s rychlým cyklem vyhodnoco-
vání. Ostatní terminály musí být pro vyslání
signálů vybaveny funkčními bloky pro
přenos událostí. K dispozici je dále 79
přídavných funkčních bloků pro příjem
signálů s pomalejším cyklem vyhodno-
cování.

Monitorování
Zapisovač poruch (DREP)
Aplikace
Funkce poruchového zapisovače je důleži-
tou součástí monitorovacího systému roz-
vodny, která umožňuje vyhodnocování
různých událostí v energetické soustavě.
Tento výkonný poruchový zapisovač může
zaznamenávat až 10 analogových kanálů
a 48 binárních signálů (vnitřní signály
v terminálu a vnější signály připojené
k binárním vstupům na terminálu). Každý ze
zaznamenávaných analogových a binárních
signálů lze naprogramovat pro spouštění
poruchového záznamu.

Analogové kanály jsou navíc programova-
telné pro start poruchového zapisovače při
překročení horní nastavené meze, nebo
poklesu pod spodní nastavenou mez.
Binární signály mohou spouštět poruchový
zapisovač při změně stavu z logické 0 na
logickou 1 a naopak. V širokém rozsahu lze
nastavit časy před poruchou a po poruše a
limitní čas záznamu. Sběr poruchových
záznamů lze provádět místně i dálkově.
Poruchové záznamy se mohou vyhodno-
covat pomocí programu REVAL, který se
dodává samostatně.

Zapisovač událostí (EVR)
Aplikace
K dispozici je funkce zapisovače událostí.
V logickém sledu zobrazuje startovací
a vypínací signály, které se v terminálu
objevily. U každé z deseti posledních za-
znamenaných poruch se uchová až 150
časově označených událostí. V zapisovači
se zaznamenávají také vnitřní události, jako
je například změna nastavení.

Lokátor poruch (FLC)
Aplikace
Nezbytným doplňkem ochrany vedení je
přesný lokátor poruch. Společně se vzdále-
ností do poruchy poskytuje lokátor poruch
informací o měřené smyčce, která byla
použita pro výpočet, a amplitudy a fázové
úhly proudů a napětí před poruchou a při
poruše. Existuje možnost přepočítat vzdá-
lenost do poruchy se změněnými parametry.
K dispozici jsou údaje o posledních deseti
poruchách.

Algoritmus lokátoru poruch kompenzuje vliv
proudu zátěže, zdánlivý odpor poruchy
a vzájemnou nulovou impedanci.

Zapisovač hodnot při vypnutí
(TRVAL)
Aplikace
V zapisovači hodnot při vypnutí jsou k dis-
pozici informace o aktuálních primárních
a sekundárních fázorech napětí a proudů.
Pro posledních 10 poruch se u použitých
napětí a proudů zaznamenávají hodnoty
před poruchou a při poruše včetně jejich
fázových úhlů.

Zvýšená přesnost měření pro
U,I,P,Q
Aplikace
Zvýšit přesnost měření znamená provést
softwarovou kalibraci pěti napěťových a pěti
proudových vstupních transformátorů.

Měření
Čítač pulzů
Aplikace
Čítač pulzů poskytuje od řídícího systému
informace o počtu pulzů, které se objevily
během definované časové periody, napří-
klad pulzy pro výpočet elektrické spotřeby.
Pulzy se snímají na modulu binárních
vstupů a pak se čtou čítačem pulzů. Počet
pulzů v čítači se pak odečítá jako provozní
hodnota po sběrnici LON do řídícího
systému rozvodny, nebo po sběrnici SPA do
monitorovacího systému rozvodny. Funkce
se normálně používá pro čítání pulzů
z vnějších elektroměrů kWh a kVarh v obou
směrech.
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Funkce (pokračování)

Obecné vlastnosti
Aktivace parametrových skupin
(GRP)
Aplikace
Různé provozní podmínky soustavy vyža-
dují různé nastavení ochranných funkcí.
Terminály řady 500 mají zabudované čtyři
nezávislé parametrové skupiny, které
obsahují všechny nastavitelné parametry
všech ochranných, řídících a monitoro-
vacích funkcí. Uživatel může kdykoli změnit
aktivní parametrovou skupinu buď z místa
pomocí místní ovládací jednotky HMI nebo
osobního počítače, dálkově z řídícího nebo
monitorovacího systému rozvodny, nebo
aktivací příslušného funkčního vstupu na
funkčním bloku GRP. Pomocí funkčního
bloku GRP a dalších funkcí je možné
provádět adaptivní změnu aktivní paramet-
rové skupiny.

Popis
Funkční blok GRP má čtyři funkční vstupy.
Každý vstup odpovídá jedné parametrové
skupině uložené v terminálu. Aktivací
některého z těchto vstupů se mění aktivní
parametrová skupina. Pro konfigurační
účely jsou k dispozici čtyři výstupní funkční
signály, takže jsou nepřetržitě dostupné
informace o aktivní parametrové skupině.

Detekce vedení bez napětí (DLD)
Upozornění: Detekce vedení bez napětí je
nainstalovaná pouze společně s funkcí
automatiky zapnutí do poruchy, funkcí
konce slabého napájení a funkcí kontroly
výpadku pojistky PTN.

Aplikace
Pro svou správnou činnost vyžadují různé
ochranné, řídící a monitorovací funkce
informace o stavu chráněného objektu,
kterým je vedení a pod. Funkce pro detekci
vedení bez napětí DLD detekuje, zda je
chráněný objekt připojen ke zbytku
soustavy, nebo ne.

Popis
Funkce trvale měří všechny tři fázové
proudy a fázová napětí na chráněném
vedení. Pokud všechny tři měřené proudy
a napětí klesnou pod nastaveno mez po
dobu delší než 200 ms, je vedení

považováno za vypnuté (není pod
napětím). Jestliže byla pro terminál vybrána
jednofázová vypínací logika, pracuje funkce
jako fázově selektivní.

Sériová komunikace
Aplikace
Terminál lze připojit jako součást řídícího
systému rozvodny SCS nebo monitoro-
vacího systému SMS pomocí jednoho nebo
dvou přídavných optických sériových
rozhraní, z nichž jedno využívá protokol
SPA nebo IEC 870-5-103, a druhý protokol
LON. Konektory jsou umístěny na zadní
straně terminálu.

Každé rozhraní lze nezávisle nakonfigu-
rovat pro různé monitorovací a nastavovací
funkce. Do vzdálenosti 30 metrů (90 stop)
lze použít plastová vlákna, skleněná vlákna
do vzdálenosti 300 metrů (1500 stop).

Optickou síť lze použít pro funkci řídícího
systému SCS. To umožňuje přístup do
terminálu po sběrnici LON z velína
rozvodny a řídícího centra (dispečinku).

Druhá sběrnice se používá pro monito-
rovací systém rozvodny SMS. Lze s ní
propojit různé číslicové ochrany a terminály
konceptu PANORAMA, které jsou vybaveny
sériovou komunikací. Osobní počítač (PC).
může být připojen přímo (pokud je počítač
umístěn v rozvodně), nebo se připojí
pomocí telefonního modemu přes telefonní
síť s charakteristikami CCITT.

Časová synchronizace
Aplikace
Terminál má vnitřní hodiny, které mohou
být synchronizovány minutovými pulzy
přivedenými na binární vstup, nebo přes
sériovou komunikaci.

Místní ovládací jednotka HMI
Aplikace
Místní ovládací jednotka HMI slouží jako
zobrazovací a vstupní rozhraní, které
v logickém sledu zobrazuje startovací
a vypínací signály které se objevily během
každé z deseti posledních zaznamenaných
poruch.
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Navíc umožňuje jednotka HMI zobrazení
měřených hodnot, jako proudu, napětí,
výkonu (činného a jalového) a frekvence,
i zobrazení logického stavu binárních
vstupů a vnitřních logických signálů.

Měření stejnosměrných a střída-
vých veličin
Aplikace
Tato funkce poskytuje třífázové nebo jedno-
fázové hodnoty napětí a proudů. Při
třífázovém měření se vypočítávají hodnoty
činného (W) a jalového (Var) výkonu,
frekvence (Hz), a střední hodnoty napětí
(U) a proudu(I).

Měření umožňuje nastavit alarmové hodno-
ty jako podmínky pro aplikaci v konfigurační
logice. Kromě přímých vstupů pro napětí
a proudy jsou k dispozici také vstupy pro
připojení mA signálů.

Vnitřní samokontrola se zapisova-
čem vnitřních událostí
Aplikace
Systém vnitřní samokontroly pracuje nepře-
tržitě a zahrnuje:

- běžnou mikroprocesorovou funkci
watchdog

- kontrolu digitalizovaných měřených
signálů

- kontrolní součty pro potvrzení obsahu
programové paměti

- kontrolní součty pro potvrzení komuni-
kačních signálů

- kontrolu zápisu a čtení paměti a regis-
trů

Stav vnitřní samokontroly lze monitorovat z-
místní ovládací jednotky HMI nebo ze
systému SMS nebo SCS.

Při vzniku vnitřní poruchy lze získat četné
informace o poruše ze seznamu vnitřních
signálů, který je přístupný z řídícího nebo
monitorovacího systému rozvodny. K dis-
pozici je seznam posledních 40 vnitřních
událostí označených datem a časem.
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Funkce (pokračování)

Komunikace se vzdáleným
koncem
Aplikace
Pro rychlý a spolehlivý přenos důležitých
údajů při současném zachování rychlé
odezvy na události vzniklé na vzdáleném
konci chráněného vedení se používají
vyčleněné sériové komunikační trasy. Pro
podporu více jednotek jsou k dispozici
multiplexované kanály. Sériové kanály
mohou používat buď optická vlákna (krátké
i dlouhé vzdálenosti a vysoká izolace) nebo
galvanické spoje (krátké vzdálenosti).

Optické moduly mohou komunikovat po
vyčleněných vláknech bez dalšího zařízení
do vzdálenosti přibližně 30 km. Pokud se
má komunikovat na delší vzdálenosti, může
se použít externí zařízení FOX 20
z ABB Network Partner Ltd. (Švýcarsko).
Zařízení FOX 20 pracuje v tomto případě
jako opakovač a přenáší signály po vyčle-
něných optických vláknech, kterými je
propojeno. V této konfiguraci lze po vlák-
nech typu single-mode pokrýt vzdálenosti
až do 120 km. FOX 20 může pracovat také
jako multiplexor. V tomto případě může být
paralelně přenášeno několik kanálů
64 kbit/s a kanál RS 232.

Do vzdálenosti 100 m je možné provádět
přímé galvanické spojení s multiplexorem.
Tyto moduly mají rozhraní, která podporují
normy CCITT V.35/36 contradirectional,
X.21 64 kbit/s a normu EIA RS 530/422
contradirectional 56 kbit/s. Na požádání lze
dodat moduly s komunikací V.35/36
a RS 530/422 codirectional.

Rozhraní CCITT G.703 je možné připojit
pomocí přídavného převodníku RS 530/
422 contradirectional na G.703. Vzdálenost
mezi terminálem a převodníkem je omeze-
na na 10 metrů.

Pokud je vzdálenost pro přímé galvanické
spojení příliš velká, použije se optický
modem pro krátké vzdálenosti. Vzdálenost
může být do 5 km. Opto/elektrický převod-
ník může přímo podporovat normy CCITT
V.35/36 contradirectonal i X.21 a G.703.

Přímou galvanickou komunikaci po kabelu
se zkroucenými páry lze realizovat do vzdá-
lenosti 4 km pomocí galvanického modemu
pro krátké vzdálenosti.

< 30 km

Optická
vlákna

Vyčleněná optická vlákna

REx 5xx REx 5xx

Spojení G.703

RS 530/422

REx 5xx Convertor

< 10 m

G.703

Další
uživatelé

FOX20

MUX

Optická
vlákna

REx 5xx

< 30 km

Na vzdálený
konec

Multiplexový kanál, optické připojení

Multiplexový kanál, galvanické připojení

REx 5xx
<100 m

Další
uživatelé

MUX

Galvanické rozhraní
V35, V.36, X.21, RS530

56/64 kbit/s

Na vzdálený
konec

Zkroucená
dvoulinka

REx 5xx REx 5xx

< 4 km

Vyčleněný kanál, galvanický modem pro
krátké vzdálenosti

Multiplexový kanál, optický modem
pro krátké vzdálenosti

Optická
vlákna

REx 5xx
21-15X/16X

< 5 km

V.35/36 (15X)
X.21 (16X)
G.703 (16X)

Obr.4 Varianty komunikace
(neplatí pro REC 561)
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Mechanické provedení

Mechanický montážní a připojovací systém
řady REx 5xx se skládá z přístrojové skříň-
ky, ve které jsou uloženy desky plošných
spojů. Skříňka se dodává v různých
velikostech. REL 511 se normálně dodává
ve skříňce o šířce 1/2x19". Skříňka je vyro-
bena z přeplátovaných bodově svařených
ocelových dílů. Vnější povrch má světle
béžový odstín.

Na přední straně vyrobené z hliníkového
profilu je umístěna místní ovládací jednotka
HMI.

U terminálů s šířkou 1/2 a 3/4 19 palcového
rozměru je stupeň krytí IP 40 podle
IEC 529. U zapuštěné a polozapuštěné
montáže lze pro přední stranu docílit
pomocí doplňků krytí IP 54

Řada REx 5xx může být v provedení 19”
zapuštěném, nebo může být vybavena růz-
nými montážními díly. Výrobky ve skříňkách
o šířce 1/2x19" a 3/4x19" mohou být
v provedení polozapuštěném. Do 19“ panelů
mohou být vedle sebe umístěny dvě skříňky
o šířce 1/2x19". Do samostatné skříňky ve
stejném provedení lze umístit zkušební
zásuvku typu RTXP nebo moduly COMBI-
FLEX. Tato skříňka s označením RHGS je
k dispozici v šířkách 1/4x19" a 1/2x19" a může
se namontovat vedle výrobku řady REx 5xx,
jehož šířka je menší než 1/1x19".

Veškerá elektrická připojení jsou na zadní
straně skříňky přes šroubové svorkovnice.
Konektory pro sériovou komunikaci jsou typu
Hewlett Packard (HFBR) pro plastová optická
vlákna, nebo bajonetové ST pro skleněná
vlákna.

Mechanické moduly

Transformátorový modul;
Pět proudových a pět napěťových transformátorů.

Napájecí modul;
Pro skříňku 1/2x19" a 3/4x19", tento modul obsahuje regulovaný DC/DC převodník, který dodává
pro všechny statické obvody a dále obsahuje 4 binární vstupy 5 binárních výstupů.

Modul A/D převodníku;
Pro 10 analogových signálů, pracuje se vzorkovací frekvencí 2000 Hz.

Hlavní procesorový modul;
V tomto modulu  se zpracovávají nebo jím procházejí všechny informace, jako konfigurace,
nastavení a komunikace

Signálový procesorový modul;
Obsahuje až 12 digitálních signálových procesorů, které provádějí všechny měřící funkce.

Moduly binárních vstupů a výstupů;
Modul binárních vstupů a výstupů s 8 vstupy, 10 výstupy a 2 signalizačními výstupy.
Modul binárních vstupů se 16 vstupy.
Modul binárních výstupů s 24 jednoduchými výstupy nebo 12 dvoupólovými povelovými výstupy
s funkcí kontroly výstupních obvodů..

Analogový vstupní modul;
mA vstupní modul pro 6 analogových kanálů.

Komunikační moduly;
Modul pro multiplexovanou linku, galvanické připojení. Konektor typu 25 pin D-sub pro V35/36, RS
530/422 contra-directional nebo 15 pin D-sub pro X.21.
Modul pro multiplexovanou linku, optické připojení. Stejný modul se používá pro vyčleněná
optická vlákna (≤ 30 km). Konektor typu FC (FC/PC).
Modul pro multiplexovanou linku, galvanické propojení na krátké vzdálenosti (≤ 5 km). Bajonetový
konektor typu ST.
Modul pro vyčleněnou galvanickou linku na krátké vzdálenosti (≤ 4 km). Šroubový konektor pro
zkroucené dvoulinky.
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Mechanické provedení (pokračování)

Rozměry

Velikost A B C D E F G H I J K
6U x 1/2 223,7 205,7 203,7 - -
6U x 3/4 265,9 336 204,1 245,1 255,8 318 190,5 316 - 227,6 -

(mm)

Rozměry otvoru
Velikost A ±1 B ±1
6U x 1/2 210,1
6U x 3/4 322,4 259,3

(mm)

C = 4-10 mm

D = 16.5 mm
E = 187.6 mm bez ochranného krytu,
       228.6 mm s ochranným krytem
F = 106.5 mm
G = 97.6 mm bez ochranného krytu,
       138.6 mm s ochranným krytem
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Velikost A B C D E
6U x 1/2 292 267,1
6U x 3/4 404,3 379,4 278,8 390 247

(mm)
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Mechanické provedení (pokračování)

Zadní pohled

Obr. 5 Zadní pohled na REL 511 (standardní rozměr skříňky 1/2x19”)

Zapojení svorkovnic

Obr. 6 Zapojení svorkovnic bez zkušební zásuvky

3) URČENO PRO KOMPENZACI
PARALENÍHO VEDENÍ NEBO
KONTROLU OBVODŮ PTP

4) URČENO PRO ZEMNÍ SMĚROVOU
OCHRANU

5) URČENO PRO REFERENČNÍ NAPĚTÍ
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Obr. 7 Zapojení svorkovnic se zkušební zásuvkou (vnitřní uzel proudu)

Obr. 8 Zapojení svorkovnic se zkušební zásuvkou (vnější uzel proudu)

9) URČENO PRO KOMPENZACI
PARALENÍHO VEDENÍ NEBO
KONTROLU OBVODŮ PTP

10) URČENO PRO ZEMNÍ SMĚROVOU
OCHRANU

11) URČENO PRO REFERENČNÍ NAPĚTÍ

6) URČENO PRO KOMPENZACI
PARALENÍHO VEDENÍ NEBO
KONTROLU OBVODŮ PTP

7) URČENO PRO ZEMNÍ SMĚROVOU
OCHRANU

8) URČENO PRO REFERENČNÍ NAPĚTÍ
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Technická data
Tabulka1: Vstupní veličiny
Veličina Jmenovitá hodnota Jmenovitý rozsah
Proud

    Provozní rozsah
    Dovolené přetížení

    Zátěž

Ir = 1 nebo 5 A
Ir = 0.2, 1 nebo 5 A pro I5
(0.004-100) ´ Ir
4 x Ir trvale
100 x Ir po 1 s *)
< 0.25 VA při Ir

(0.2-30) x Ir

Sdružené střídavé napětí

    Provozní rozsah
    Dovolené přetížení

    Zátěž

Ur = 100/110/115/120 V
Ur = 200/220/230/240 V
(0.001-1.5) x Ur

1.5 ´ Ur trvale
2.5 ´ Ur pro 1 s
< 0.2 VA při Ur

(80-120) % Ur

Frekvence fr = 50/60 Hz ± 5 %
Pomocné ss napětí EL
    spotřeba
        základní terminál
        každé výstupní relé
    rozdělení výkonu
        RL24 = (24/30)V
        RL48 = (48/60)V
        RL110 = (110/125)V
        RL220 = (220/250)V

EL = (48-250) V

≤ 16 W
≤ 0.15 W

max. 0.05 W/vstup
max. 0.1 W/vstup
max. 0.2 W/vstup
max. 0.4 W/vstup

± 20 %

Binární vstupně/výstupní modul
    ss napětí RL

    spotřeba
        každý I/O modul
        každé výstupní relé
    rozdělení výkonu
        RL24 = (24/30) V
        RL48 = (48/60) V
        RL110 = (110/125) V
        RL220 = (220/250) V

RL24 = (24/30)V
RL48 = (48/60)V
RL110 = (110/125)V
RL220 = (220/250)V

≤ 1.0 W
≤ 0.15 W

max. 0.05 W/vstup
max. 0.1 W/vstup
max. 0.2 W/vstup
max. 0.4 W/vstup

± 20 %
± 20 %
± 20 %
± 20 %

Modul binárních vstupů
    ss napětí RL

    spotřeba
        každý vstupní modul
    rozdělení výkonu
        RL24 = (24/30) V
        RL48 = (48/60) V
        RL110 = (110/125) V
        RL220 = (220/250) V

RL24 = (24/30)V
RL48 = (48/60)V
RL110 = (110/125)V
RL220 = (220/250)V

≤ 0.5 W

max. 0.05 W/vstup
max. 0.1 W/vstup
max. 0.2 W/vstup
max. 0.4 W/vstup

± 20 %
± 20 %
± 20 %
± 20 %

Modul binárních výstupů
    spotřeba
        každý výstupní modul
        každé výstupní relé

≤ 1.0W
≤ 0.25 W
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Tabulka1: Vstupní veličiny
Veličina Jmenovitá hodnota Jmenovitý rozsah
mA vstupní modul
    vstupní rozsah

    vstupní odpor

    spotřeba
        každý mA-modul
        každý mA-vstup

± 20 mA

Rvst = 194 Ω

≤ 4 W
≤ 0.1 W

Veličina Jmenovitá hodnota Jmenovitý rozsah
Teplota okolí 20 °C -5 °C až +55 °C
Zvlnění ss pomocného napětí max. 2 % max. 12 %
Relativní vlhkost (10-90) % (10-90) %

*) max. 350 A pro 1 s, pokud je součástí zkušební zásuvka COMBIFLEX, I2t = 10 kAs

Tabulka 2: Vliv okolí
Závislost na: Ve jmenovitém rozsahu: V provozním rozsahu:
Teplota okolí 0.01 % / °C Správná funkce
Zvlnění pomocného ss napětí Zanedbatelný Správná funkce
Přerušení pomocného ss napětí
    bez restartu
    správná funkce
    doba restartu

< 50 ms
0 - ∞
< 100 s

< 50 ms
0 - ∞
< 100 s

Tabulka 3: Electromagnetická kompatibilita
Zkouška Zkušební hodnota Referenční norma
Rušení 1 MHz
    Pro galvanický modem na krátké
vzdál.
    Pro galvanické rozhraní *)
        - normální provoz
        - rozdílový provoz

2.5 kV
2.5 kV

1 kV
0.5 kV

IEC 60255-22-1, Třída III
IEC 60255-22-1, Třída III

Třída II
Třída II

Elektrostatický výboj
    Pro galvanický modem na krátké
vzdál.
    Pro galvanické rozhraní *)

8 kV
8 kV
-

IEC 60255-22-2, Třída III
IEC 60255-22-2, Třída III

Rychlé přechodové rušení
    Pro galvanický modem na krátké
vzdál.
    Pro galvanické rozhraní *)

4 kV
4 kV
1 kV

IEC 60255-22-4, Třída IV
IEC 60255-22-4, Třída IV
Třída II, hladina 2

Vyzařované elektromagnetické pole 10 V/m, (25-1000) MHz IEC 60255-22-3, Třída III
IEEE/ANSI C37.90.2

*) Pro FOX6Plus neplatí následující protokoly:
- V.36/V11 Co-directional podle CCITT
- RS530/RS422 Co-directional podle EIA

Tabulka 3: Zkoušky izolace (referenční norma IEC 60255-5)
Zkouška Zkušební hodnota
Zkouška izolace
    Pro galvanický modem na krátké
vzdál.
    Pro galvanické rozhraní *)

2.0 kV st, 1 min
2.5 kV st, 1 min
1.0 kV st, 1 min

Zkouška impulzním napětím
    Pro galvanický modem na krátké
vzdál.
    Pro galvanické rozhraní *)
    Pro ostatní obvody

5 kV, 1.2/50 ms, 0.5 J
1 kV, 1.2/50 ms, 0.5 J
5 kV, 1.2/50 ms, 0.5 J

Izolační odpor >100 MW pro 500 V ss



ABB Automation Distanční ochrana vedení REL 511*2.0
1MRK 606 003-BCZ

Strana 22
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Technická data (pokračování)

Tabulka 5: Shoda CE
Zkouška Zkušební hodnota
Imunita EN 50082-2
Emisivita EN 50081-2
Nízkonapěťový předpis EN 50178

Tabulka 6: Mechanické zkoušky
Zkouška Zkušební hodnota Referenční norma
Vibrace Třída I IEC 60255-21-1
Nárazy a otřesy Třída I IEC 60255-21-2
seizmická Třída I IEC 60255-21-3

Tabulka 7: Parametry kontaktů (referenční norma IEC 60255)
Funkce nebo veličina Vypínací a signalizační

relé
Rychlá signalizizační
relé

Max. pracovní napětí 250 V st, ss 250 V st, ss
Zkušební napětí na kontaktech, 1 min 1000 V ef 800 V ss
Proudová zatížitelnost
    trvalá
    1 s

8 A
10 A

8 A
10 A

Zapínací schopnost při induktivní zátěži
pro L/R>10 ms
   0.2 s
   1.0 s

30 A
10 A

0.4 A
0.4 A

Vypínací schopnost st, cos ϕ≡> 0.4 250 V/8.0 A 250 V/8.0 A
Vypínací schopnost ss pro L/R<40ms 48 V/1 A

110 V/0.4 A
220 V/0.2 A
250 V/0.15 A

48 V/1 A
110 V/0.4 A
220 V/0.2 A
250 V/0.15 A

Maximální kapacitní zátěž - 10 nF

Tabulka 8: Další obecné údaje
Hmotnost přibližně. 1/2 x 19" vana: ≤ 8.5 kg

3/4 x 19" vana: ≤ 11 kg
Rozměry
    šířka

    výška
    hloubka

1/2 x 19" vana: 223.7 mm
3/4 x 19" vana: 336 mm
267 mm
245 mm

Skladovací teplota -40 °C až +70 °C

Tabulka 9: Komunikační rozhraní na předním panelu
Funkce Hodnota
Protokol SPA
Komunikační rychlost 300, 1200, 2400, 4800 nebo 9600 bit/s
Adresa 1 až 899
Dálková změna parametrové sady ano
Dálková změna nastavitelných
parametrů

ano

Konektor speciální opto/elektrický kabel
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Tabulka 10: Sériová komunikace (SPA)
Funkce Hodnota
Protokol SPA
Komunikační rychlost 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 nebo 38400

bit/s
Adresa 1 to 899
Dálková změna parametrové sady yes/no
Dálková změna nastavitelných parametrů yes/no
Konektory a optická vlákna pro sklo nebo plast

Tabulka 11: Sériová komunikace (LON)
Funkce Hodnota
Protokol LON
Komunikační rychlost 1.25 Mbit/s
Konektory a optická vlákna pro sklo nebo plast

Tabulka 12: Sériová komunikace (IEC 870-5-103)
Funkce Hodnota
Protokol IEC 870-5-103
Komunikační rychlost 9600, 19200 bit/s
Konektory a optická vlákna pro sklo nebo plast

Impedanční funkce
Tabulka 13: Distanční ochrana - měřící členy ZM1, 2, 3, 4, 5
Funkce Hodnota
Doba působení
    typická
    min. a max.

28ms
Viz samostatné izochronní grafy

Min. provozní proud (10-30) % Ir v krocích po 1 %
Přídržný poměr typicky 105 %
Doba odpadu typicky 40 ms
Výstupní signály pro start a vypnutí
    zóna 1-3
    zóny 4,5

třífázové nebo jednofázové a třífázové
třífázové

Přesnost nastavení Zahrnuta v přesnosti měření
Počet zón 3, 4 nebo 5, směr je volitelný
Rozsah nastavení impedance pro Ir = 1 A *)
    reaktanční dosah
        sousledná reaktance, X1PP/X1PE
        nulová reaktance, X0PE
    odporový dosah
        sousledný odpor, R1PP/R1PE
        nulový odpor, R0PE
    odpor poruchy
        pro mezifázové poruchy, RFPP
        for jednofázové poruchy, RFPE

(0.1-400) Ω /fázi v krocích po 0.01 Ω
(0.1-1200) Ω /fázi v krocích po 0.01 Ω

(0.1-400) Ω /fázi v krocích po 0.01 Ω
(0.1-1200) Ω /fázi v krocích po 0.01 Ω

(0.1-400) Ω /smyčku v krocích po 0.01 Ω
(0.1-400) Ω /smyčku v krocích po 0.01 Ω

Rozsah nastavení časových členů
    pro impedanční zóny (0-60) s v krocích po 1 ms
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Tabulka 13: Distanční ochrana - měřící členy ZM1, 2, 3, 4, 5
Funkce Hodnota
Statická přesnost při  0° a 85°
    napěťový rozsah (0.1-1.1) x Ur

    proudový rozsah (0.5-30) x Ir

± 5 %

Statická úhlová přesnost při 0° a 85°
    napěťový rozsah (0.1-1,1) x Ur

    proudový rozsah (0.5-30) x Ir

± 5°

Maximální dynamický přesah pro 85° měřený
s kapacitními PTN, 0.5 < SIR < 30

± 5 %

*) Pro Ir = 5A vydělte hodnoty pěti

Tabulka 14: Obecné kritérium poruchy GFC
Funkce Hodnota
Rozsah nastavení impedance pro Ir = 1 A *)
    reaktanční dosah v dopředném směru
        sousledná reaktance, X1FwPP/X1FwPE
        nulová reaktance, X0FwPE
reaktanční dosah ve zpětném směru
        sousledná reaktance, X1RvPP/X1RvPE
        nulová reaktance, X0RvPE
    odporový dosah (dopředu a dozadu)
        pro mezifázové poruchy, RFPP
        for jednofázové poruchy, RFPE
        odpor zátěže, RLd
        bezpečnostní úhel impedance zátěže,
        ARGLd

(0.1-400) Ω /fázi v krocích po 0.01 Ω
(0.1-1200) Ω /fázi v krocích po 0.01 Ω

(0.1-400) Ω /fázi v krocích po 0.01 Ω
(0.1-1200) Ω /fázi v krocích po 0.01 Ω

(0.1-400) Ω /smyčku v krocích po 0.01 Ω
(0.1-400) Ω /smyčku v krocích po 0.01 Ω
(0.1-400) Ω /smyčku v krocích po 0.01 Ω

(5-45)° v krocích po 1°
Rozsah nastavení nadproudového kritéria
    fázové proudy
    nulový proud

(10-400) % Ir v krocích po 1%
(10-150) % Ir v krocích po 1%

Časové členy pro kritérium GFC
    pro fázové měření
    pro měření zemních poruch

(0-60) s v krocích po 1 ms
(0-60) s v krocích po 1 ms

Fázová preferenční logika
    úroveň nulového proudu 3I0
    úroveň nulového napětí 3U0

    napěťový výběr fáze
    mezifázový
    jednofázový zemní
    cyklická vypínací preference fází
    acyklická vypínací preference fází

    acyklická blokovací preference fází

(20-200) % Ir v krocích po 1%
(30-70) % Ur v krocích po 1%

(10-100) % Ur v krocích po 1%
(20-170) % Ur v krocích po 1%
L1L3L2, L3L1L2
L1L3L2, L1L2L3, L3L2L1, L3L1L2, L2L1L3, L2L3L1
L1L3L2, L1L2L3, L3L2L1, L3L1L2, L2L1L3, L2L3L1

*) Pro Ir = 5A vydělte hodnoty pěti
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Tabulka 15: Detekce kývání výkonu PSD
Funkce Rozsah nastavení Přesnost
Rozsah nastavení impedance pro Ir =1A *)
    reaktanční dosah, XIN

    odporový dosah, RIN

Násobící koeficient dosahu
Násobící koeficient dosahu

(0.1-400) Ω/fázi v krocích po 0.01 Ω
(0.1-400) Ω/fázi v krocích po 0.01 Ω
(120-200) % z XIN v krocích po 1 %
(120-200) % z RIN v krocích po 1 %

Startovací čas, tp1
Rychlý čas, tp2
Přidržovací čas pro aktivaci rychlého
cyklu, Tw
Přidržovací čas pro detekci kývání, tH
Čas pro překlenutí doby 1 fázového cyklu
opětného zapnutí, tEF
Zpožďovací čas pro blokování nulovým
proudem, tR1
Zpoždění pro blokování výstupních signálů
při pomalém kývání, tR2

(0-60) s v krocích po 1 ms
(0-60) s v krocích po 1 ms

(0-60) s v krocích po 1 ms
(0-60) s v krocích po 1 ms

(0-60) s v krocích po 1 ms

(0-60) s v krocích po 1 ms

(0-60) s v krocích po 1 ms

± 0,5 % ± 10 ms
± 0,5 % ± 10 ms

± 0,5 % ± 10 ms
± 0,5 % ± 10 ms

± 0,5 % ± 10 ms

± 0,5 % ± 10 ms

± 0,5 % ± 10 ms
Statická přesnost při  0° a 85°
    napěťový rozsah (0.1-1.1) x Ur

    proudový rozsah (0.5-30) x Ir

± 5 %

Statická úhlová přesnost při 0° a 85°
    napěťový rozsah (0.1-1,1) x Ur

    proudový rozsah (0.5-30) x Ir

± 5°

*) Pro Ir = 5A vydělte hodnoty pěti

Tabulka 16: Logika komunikačních schémat pro distanční ochranu ZCOM
Funkce Rozsah nastavení Přesnost
Provozní režim Intertrip / Permissive underreach/

Permissive overreach / Blocking
Koordinační časy
    Koordinační čas, tCoord
    Minimální vysílací čas, tSendMin

(0-60) s v krocích po 1 ms
(0-60) s v krocích po 1 ms

± 0,5 % ± 10 ms
± 0,5 % ± 10 ms

Odblokovací logika
    Bezpečnostní čas, tSecurity (0-60) s v krocích po 1 ms ± 0,5 % ± 10 ms

Tabulka 17: Logika změny směru proudů a slabého napájení ZCAL
Funkce Rozsah nastavení Přesnost
Funkce echo a vypnutí na konci se slabým
napájením
    Napětí působení U<
         fáze – fáze

         fáze – zem
    Koordinační čas, tWEI

(20-170) % Ur v krocích po 1%

(10-100) % Ur v krocích po 1%
(0-60) s v krocích po 1 ms

± 2.5 % Ur pro U ≤ Ur

± 2.5 % U pro U > Ur

± 2.5 % Ur

± 0,5 % ± 10 ms
Logika změny směru proudu
   Aktivační zpoždění, tPickup
   Časové zpoždění pro CR, CS, tDelay

(0-60) s v krocích po 1 ms
(0-60) s v krocích po 1 ms

± 0,5 % ± 10 ms
± 0,5 % ± 10 ms

Tabulka 18: Automatika zapnutí do zkratu pro distanční ochranu SOTF
Funkce Rozsah nastavení Přesnost
Minimální doba trvání pro polohu vypínače
vypnuto

200 ms pevně ± 0,5 % ± 10 ms
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Tabulka 19: Detekce vedení bez napětí DLD
Funkce Rozsah nastavení
Automatická kontrola podmínek vedení bez
napětí
    fázové napětí pro detekci
    fázový proud pro detekci

(10-100) % Ur v krocích po 1%
(5-100) % Ir v krocích po 1%

Tabulka 20: Místní urychlovací logika ZCLC
Funkce Rozsah nastavení
Režim funkce prodloužení zóny On / Off
Režim funkce při ztrátě zátěže On / Off

Proudové funkce
Tabulka 21: Mžiková nadproudová ochrana IOC
Funkce Rozsah nastavení Čas

působení
Přesnost

Proud působení I>>
    fázové měřící členy

    měřící členy nulového proudu

(50-2000)% Ir
v krocích po 1%

(50-2000)% Ir
v krocích po 1%

-
± 2.5 % Ir
pro I ≤ Ir
± 2.5 % I
pro I > Ir

± 2.5 % Ir
pro I ≤ Ir
± 2.5 % I
pro I > Ir

Minimální čas působení při I > 10 x Inast max 15 ms
Dynamický přesah při τ < 100 ms - - < 5 %

Tabulka 22: Časově zpožděná nadproudová ochrana TOC
Funkce Rozsah nastavení Přesnost
Proud působení I>
    fázové měřící členy

    měřící členy nulového proudu

(10-400) % Ir v krocích po 1 %

(10-150) % Ir v krocích po 1 %

± 2.5 % Ir
pro I ≤ Ir
± 2.5 % I
pro I > Ir

± 2.5 % Ir
pro I ≤ Ir
± 2.5 % I
pro I > Ir

Časové zpoždění
    fázové měřící členy
     měřící členy nulového proudu

(0-60) s v krocích po 1ms
(0-60) s v krocích po 1ms

Dynamický přesah při τ < 100 ms - < 5 %

Tabulka 23: Ochrana při selhání vypínače BFP
Funkce Rozsah nastavení Přesnost
Proud působení
(jeden měřící člen na fázi)

(5-200) % Ir v krocích po 1 % ± 2.5 % Ir
pro I ≤ Ir
± 2.5 % I
pro I > Ir

Zpoždění prvního stupně (retrip) t1 (0-60) s v krocích po 1 ms ± 0,5 % ± 10 ms
Zpoždění druhého stupně t2 (0-60) s v krocích po 1 ms ± 0,5 % ± 10 ms

Hodnota
Vypínací čas max 18 ms
Čas působení proudové detekce max 10 ms
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Tabulka 24: Časově zpožděná zemní nadproudová ochrana TEF
Funkce Rozsah nastavení Přesnost
Základní proud, inverzní časové zpoždění:
3I0

(5-300) % Ir v krocích po 1 % ± 5 % nastavené
hodnoty

Volba zemní ochrany Nesměrová nebo směrová
Hodnota působení pro směrové
proudové měření
    dopředné 3I0 při ϕ = 65°
    zpětné

(5-35) % Ir v krocích po 1 %
60 % nastavení pro dopředný směr

± 2.5 % Ir
± 2.5 % Ir

Charakteristický úhel 65° ± 5° při 20 V
a Inast = 35 % Ir

Nezávislé časové zpoždění (0-60) s v krocích po 1 ms ± 0.5 % ± 10 ms
Normální inverzní charakteristika k = (0.05-1.1) v krocích po 0.01 IEC 255-3 Třída

5      ± 60 ms
Velmi inverzní charakteristika k = (0.05-1.1) v krocích po 0.01 IEC 255-3 Třída

7.5   ± 60 ms
Extrémně inverzní charakteristika k = (0.05-1.1) v krocích po 0.01 IEC 255-3 Třída

7.5   ± 60 ms
Logaritmická charakteristika

   t = 5, 8-1, 35 x In (I/3I0)
± 5 % t při
I = (1.3-29) x 3I0

Minimální provozní proud pro závislou
charakteristiku, IMin

(100-400) % 3I0 v krocích po 1 % ± 5 % nastavené
hodnoty

tMin pro závislou charakteristiku (0-60) s v krocích po 1 ms ± 0,5 % ± 10 ms
Jmenovité napětí Ur

Minimální polarizační napětí 1 % Ur ± 5 % pro 50 Hz
-15 % až -5 %
pro 60 Hz

Čas působení Hodnota
Čas odpadu < 70 ms

Tabulka 25: Logika komunikačních schémat pro zemní ochranu EFC
Funkce Rozsah nastavení Přesnost
Komunikační schéma None, Permissive, Blocking
Koordinační čas, tCoord (0-60) s v krocích po 1 ms ± 0,5 % ± 10 ms

Tabulka 26: Přídavná komunikační logika k zemní ochraně EFCA
Funkce Rozsah nastavení Přesnost
Hodnota napětí pro WEI vypnutí
Aktivační čas změny funkce směru proudu
Zpoždění funkce změny směru proudu

(5-70) % Ur v krocích po 1 %
(0-60) s v krocích po 1 ms
(0-60) s v krocích po 1 ms

± 5 % nast. hodnoty
± 0,5 % ± 10 ms
± 0,5 % ± 10 ms

Tabulka 27: 4 stupňová zemní ochrana EF4
Funkce Rozsah nastavení Přesnost
Proudová hodnota pro stupeň 1 (50-2500) % Ir v krocích po 1 % ± 5 % nast. hodnoty
Nezávislé zpoždění pro stupeň 1 (0-60) s v krocích po 1 ms ± 0,5 % ± 10 ms
Proudová hodnota pro stupeň 2 (20-1500) % Ir v krocích po 1 % ± 5 % nast. hodnoty
Nezávislé zpoždění pro stupeň 2 (0-60) s v krocích po 1 ms ± 0,5 % ± 10 ms
Proudová hodnota pro stupeň 3 (20-1500) % Ir v krocích po 1 % ± 5 % nast. hodnoty
Nezávislé zpoždění pro stupeň 3 (0-60) s v krocích po 1 ms ± 0,5 % ± 10 ms
Proudová hodnota pro stupeň 4, nezávislé
zpoždění, nebo minimální proud působení
pro závislé časové zpoždění

(4-440) % Ir v krocích po 1 % ± 5 % nast. hodnoty
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Tabulka 27: 4 stupňová zemní ochrana EF4
Funkce Rozsah nastavení Přesnost
Nezávislé zpoždění pro stupeň 4 nebo
přídavné zpoždění závislé
charakteristiky

(0-60) s v krocích po 1 ms ± 0,5 % ± 10 ms

Základní proud pro závislé čas.
zpoždění

(4-110) % Ir v krocích po 1 % ± 5 % nast. hodnoty

Časový násobitel pro závislé čas.
zpoždění

(0.05-1.10) s v krocích po 0.01 s ± 0,5 % ± 10 ms

Minimální čas. zpoždění závislé
charakteristiky

(0-60) s v krocích po 1 ms ± 0,5 % ± 10 ms

Hodnota působení pro směrové
proudové měření
    dopředné 3I0 při ϕ = 65°
    zpětné

(5-35) % Ir v krocích po 1 %
60 % nastavení pro dopředný směr

± 2.5 % Ir
± 2.5 % Ir

Úroveň harmonické pro blokování (20 nebo 32) % základní
harmonické

Charakteristický úhel 65° ± 5° při 20 V
a Inast = 35 % Ir

Normální inverzní charakteristika k = (0.05-1.1) v krocích po 0.01 IEC 255-3 Třída 5
± 60 ms

Velmi inverzní charakteristika k = (0.05-1.1) v krocích po 0.01 IEC 255-3 Třída 7.5
± 60 ms

Extrémně inverzní charakteristika k = (0.05-1.1) v krocích po 0.01 IEC 255-3 Třída 7.5
± 60 ms

Logaritmická charakteristika

   t = 5, 8-1, 35 x In (I/3I0)
± 5 % t při
I = (1.3-29) x 3I0

Aktivační čas zapnutí do poruchy, t4U (0-60) s v krocích po 1 ms ± 0,5 % ± 10 ms
Jmenovité napětí Ur

Napěťové funkce
Tabulka 28: Časově zpožděná podpěťová ochrana TUV
Funkce Rozsah nastavení Přesnost
Napětí působení U< (10-100) % Ur v krocích po 1% ± 2,5 % Ur

Časové zpoždění (0-60) s v krocích po 1ms ± 0,5 % ± 10 ms

Tabulka 29: Časově zpožděná nadpěťová a zemní napěťová ochrana TOV
Funkce Rozsah nastavení Přesnost
Napětí působení U>
   fázové měřící členy

   měřící členy nulového napětí

(50-200)% Ur v krocích po 1%

(5-100)% Ur v krocích po 1%

± 2.5 % Ur pro
U ≤ Ur

± 2.5 % U pro
U > Ur

Časové zpoždění
   fázové měřící členy
   měřící členy nulového napětí

(0-60) s v krocích po 1ms
(0-60) s v krocích po 1ms

± 0,5 % ± 10 ms
± 0,5 % ± 10 ms

Funkce kontroly primárního systému
Tabulka 30: Kontrola přerušení vodiče BRC
Funkce Rozsah nastavení Přesnost
Proud působení
   časové zpoždění

(10-100) % Ir v krocích po 1 %
(0-60) s v krocích po 1 ms

± 2.5 % Ir
± 0,5 % ± 10 ms
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Tabulka 31: Kontrola ztráty napětí LOV
Funkce Rozsah nastavení Přesnost
Hodnota působení U< (10-100) % Ur v krocích po 1% ± 2.5 % Ur

Tabulka 32: Kontrola přetížení OVLD
Funkce Rozsah nastavení Přesnost
Proud působení I>

Časové zpoždění

20-300) % Ir v krocích po 1 %

(0-60) s v krocích po 1 ms

± 2.5 % Ir pro I ≤ Ir
± 2.5 % I pro I > Ir
± 0,5 % ± 10 ms

Kontrola sekundárních obvodů
Tabulka 33: Kontrola proudových obvodů CTSU
Funkce Rozsah nastavení Přesnost
Proud působení I> (5 - 100)% Ir v krocích po 1% ± 2.5 % Ir

Tabulka 34: Kontrola výpadku pojistky PTN  FUSE
Funkce Rozsah nastavení Přesnost
Nulové složky:
    napětí působení 3U0

    proud působení 3I0
(10 - 50)% Ur v krocích po 1%
(10 - 50)% Ir v krocích po 1%

± 2.5 % Ur

± 2.5 % Ir
Zpětné složky:
    napětí působení 3U2

    proud působení 3I2
(10 - 50)% Ur v krocích po 1%
(10 - 50)% Ir v krocích po 1%

± 2.5 % Ur

± 2.5 % Ir

Ovládání
Tabulka 35: Kontrola synchronizmu a zapínání pod napětí SYNx
Funkce Rozsah nastavení Přesnost
Kontrola synchronizmu
   max. rozdíl frekvence, FreqDiff
   max. rozdíl napětí, UDiff
   max. rozdíl fázového úhlu, PhaseDiff

(50-300) mHz v krocích po 10 mHz
(5-50) % Ur v krocích po 1 %
(5-75)° v krocích po 1°

≤ 20 mHz
± 2.5 % Ur

± 2 %
Zapínání pod napětí
   min. napětí na vedení pod napětím,
UHigh
   max. napětí na vedení bez napětí,
ULow
   doab pro automatické zapínání,
   tAutoEnerg
   doab pro ruční zapínání,
   tManEnerg

(50-120)% Ur v krocích po 1%
(10-100) % Ur v krocích po 1%

(0-60) s v krocích po 1 ms

(0-60) s v krocích po 1 ms

± 2.5 % Ur

± 2.5 % Ur

± 0,5 % ± 10 ms

± 0,5 % ± 10 ms

Fázování
   skluzová frekvence, FreqDiffSynch
   délka zapínacího pulzu, tPulse
   zapínací doba vypínače, tBreaker

(50-500) mHz v krocích po 10mHz
(0-60) s v krocích po 1ms
(0-60) s v krocích po 1ms

≤ 20 mHz
± 0,5 % ± 10 ms
± 0,5 % ± 10 ms

Fázový posun ϕλινε ≡- ϕβυσ≡

Poměr napětí Ubus/Uline

(0-360)° v krocích po 5°
(0.20-5.00) v krocích po 0.01

Čas působení Hodnota
Pro kontrolu synchronizmu
Pro kontrolu zapínání pod napětí

typicky 190 ms
typicky 80 ms
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Tabulka 36: Opětné zapnutí ARxx
Funkce Rozsah nastavení Přesnost
Počet cyklů opětného zapnutí 1 - 4
Počet programů opětného zapnutí 6
Beznapěťová pauza OZ:
   1.pokus - t1 1fázový
   1.pokus - t1 2fázový
   1.pokus - t1 3fázový
   2.pokus - t2 3fázový
   3.pokus - t3 3fázový
   4.pokus - t4 3fázový

(0-60) s v krocích po 1 ms
(0-60) s v krocích po 1 ms
(0-60) s v krocích po 1 ms
(0-9000) s v krocích po 0.1 s
(0-9000) s v krocích po 0.1 s
(0-9000) s v krocích po 0.1 s

± 0,5 % ± 10 ms
± 0,5 % ± 10 ms
± 0,5 % ± 10 ms
± 0,5 % ± 10 ms
± 0,5 % ± 10 ms
± 0,5 % ± 10 ms

Blokovací doba OZ, tReclaim (0-9000) s v krocích po 0.1 s ± 0,5 % ± 10 ms
Prodloužení blokovacího signálu, tInhibit (0-60) s v krocích po 1 ms ± 0,5 % ± 10 ms
Délka zapínacího povelu, tPulse (0-60) s v krocích po 1 ms ± 0,5 % ± 10 ms
Max. doba pro synchocheck, tSync (0-9000) s v krocích po 0.1 s ± 0,5 % ± 10 ms
Doba zapnutí vypínače před startem, tCB 5 s ± 0,5 % ± 10 ms
Zablokování OZ po dlouhém trvání startu,
tTrip (0-60) s v krocích po 1 ms ± 0,5 % ± 10 ms
Doba čekání na master, tWait (0-9000) s v krocích po 0.1 s ± 0,5 % ± 10 ms

Logika
Tabulka 37: Komunikace se vzdáleným koncem
Funkce Hodnota
Datová komunikace mezi terminály
   typ přenosu
   přenosová rychlost

synchronní
56 nebo 64 kbit/s
Pro G. 703 pouze 64 kbit/s

Galvanické rozhraní Zapojení
Typ rozhraní V.36/V11 Co-directional

V.36/V11 Contra-directional
X.21/X27
RS530/RS422 Co-directional
RS530/RS422 Contra-directional
G.703

Podle CCITT
Podle CCITT
Podle CCITT
Podle EIA
Podle EIA
Podle CCITT

Typ konektoru D-sub 15 nebo 25 pinů (G.703 šroubový)
Galvanický modem pro krátké vzdálenosti
Dosah
Rozhraní
Konektor
Izolace

max 4 km
Vyvážená symetrická třístavová proudová smyčka
5-pinový dělený konektor se šroubovými svorkami
Galvanické oddělení přes optočleny a izolační DC/DC-
převodník

Optické rozhraní

Typ vláken
Graded-index multimode
50/125µm Single mode 9/125 µm

Optický konektor
Vlnová délka
Optický vysílač
   vysílaný výkon
Optický přijímač
   citlivost
Vzdálenost přenosu

Typ FC např. Diamond HFC-13
1300 nm
LED
-16 dBm
PIN dioda
-40 dBm
max 20 km

Typ FC-PC, např.
Diamond
HPC-10
1300 nm
LED
-21 dBm
PIN dioda
-40 dBm
max 30 km
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Tabulka 37: Komunikace se vzdáleným koncem
Funkce Hodnota
Typ rozhraní Specifický protokol ABB FOX
Optický modem pro krátké vzdálenosti
Vzdálenost přenosu
Optické vlákno
Optické konektory
Optický zisk
Typ rozhraní

max 5 km
1300 nm, vlákna multimode
ST
15dB
Specifický protokol Fiberdata

Tabulka 38: Vypínací logika TRIP
Funkce Rozsah nastavení Přesnost
Vypínací režim 3-fáz., 1/3-fáz., 1/2/3-fáz.

Tabulka 39: Logika nesouhlasu pólů PD
Funkce Rozsah nastavení Přesnost
Funkce založena na stavu pomocného
kontaktu – časové zpoždění (0-60) s v krocích po 1 ms ± 0,5 % ± 10 ms

Tabulka 40: Testovací logika komunikačního kanálu CCHT
Funkce Rozsah nastavení Přesnost
Časový interval pro automatický start testovací
funkce, tStart (0-90000) s v krocích po 0.1 s ± 0,5 % ± 10 ms
Časový interval pro úspěšné testování vnějších
funkcí, tWait (0-90000) s v krocích po 0.1 s ± 0,5 % ± 10 ms
Minimální časový interval pro opakovaný test
vnějších funkcí, tCh (0-90000) s v krocích po 0.1 s ± 0,5 % ± 10 ms
Doba trvání funkčního výstupního signálu
CCHT-CS (0-90000) s v krocích po 0.1 s ± 0,5 % ± 10 ms
Doba trvání funkčního výstupního signálu
CCHT-CHOK (0-90000) s v krocích po 0.1 s ± 0,5 % ± 10 ms
Doba trvání blokovacích podmínek po odpadu
signálu CCHT-BLOCK (0-90000) s v krocích po 0.1 s ± 0,5 % ± 10 ms

Tabulka 41: Základní konfigurační logika
Časové členy
Funkce Počet Rozsah nastavení Přesnost
Časový člen TM 10 (0-60) s v krocích po 1 ms ± 0,5 % ± 10 ms
Časový člen s dlouhým časem, TL 10 (0-90000) s v krocích po 0.1 s ± 0,5 % ± 10 ms
Pulzní časový člen TP 10 (0-60) s v krocích po 1 ms ± 0,5 % ± 10 ms
Pulzní časový člen s dlouhým
časem, TQ

10 (0-90000) s v krocích po 0.1 s ± 0,5 % ± 10 ms

Logika
Funkce Počet Popis
AND 30 4 vstupy (1 invertovaný),2 výstupy (invertovaný

a neinvertovaný)
OR 60 6 vstupů, 2 výstupy (invertovaný a neinvertovaný)
XOR 39 2 vstupy, 2 výstupy (invertovaný a neinvertovaný)
INV 20
SR 5 2 vstupy, 2 výstupy (invertovaný a neinvertovaný)
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Tabulka 42: Přídavná konfigurační logika
Časové členy
Funkce Number Rozsah nastavení Přesnost
 Pulse timer 40 (0-60) s v krocích po 1 ms
Logika
Funkce Number Description
 AND 239 4 vstupy (1 inverted),2 outputs (inverted and non-

inverted)
 OR 159 6 vstupů, 2 outputs (inverted and non-inverted)
 INV 59

Monitorování
Tabulka 43: Zapisovač poruch DREP
Funkce Rozsah nastavení
Počet binárních signálů 0 - 48
Počet analogových signálů 0 - 10
Vzorkovací frekvence 2 kHz
Šířka záznamového pásma (5-250) Hz
Nadproudové spouštění (0 - 5000) % Ir v krocích po 1 %
Podproudové spouštění (0 - 200) % Ir v krocích po 1 %
Nadppěťové spouštění (0 - 200) % Ur v krocích po 1 % pro 100 V

sekundárně
Podppěťové spouštění (0 - 110) % Ur v krocích po 1 %
Čas před poruchou (10 - 300) ms v krocích po 10 ms
Čas po poruše (100 - 3000) ms v krocích po 100 ms
Limitní čas (500 - 4000) ms v krocích po 100 ms
Počet zaznamenaných poruch Max. 10 poruch
Celkový čas záznamu při zapisování 10 analogových
a 48 binárních signálů *)

maximálně 40 s

Napěťové kanály
   dynamický rozsah
   rozlišení
   přesnost při jmenovité frekvenci
      U ≤ Ur

      U > Ur

(0.01-2.0) x Ur pro 100 V sec.
0.1 % Ur

± 2.5 % Ur

± 2.5 % U
Proudové kanály
   dynamický rozsah
      bez ss složky
      s max. ss složkou
  rozlišení
   přesnost při jmenovité frekvenci
      I ≤ Ir
      I > Ir

(0.01-110) x Ir
(0.01-60) x Ir
0.5 % Ir

± 2.5 % Ir
± 2.5 % I

Zabudovaný kalendář pro 30 včetně přestupných roků
*) Obsah vyšších harmonických může ovlivnit maximální dobu záznamu

Tabulka 44: Zapisovač událostí EVR
Funkce Hodnota
Rozlišení časových značek
Kapacita zapisovače událostí
   Max. počet událostí na 1 poruchový zápis
   Max. počet poruchových zápisů
Chyba časových značek při synchronizaci jednou za 1 s
Chyba časových značek při synchronizaci jednou za 10 s
Chyba časových značek při synchronizaci jednou za 60 s
   (synchronizace minutovými pulzy)
Chyba časových značek bez časové synchronizace

1 ms

150
10
± 1.5 ms
± 1.5 ms

± 1.5 ms
± 3 ms/min
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Tabulka 45: Lokátor poruch FLC
Funkce Rozsah nastavení
Lokátor vzdálenosti do poruchy
   dosah pro Ir =1 A v
      odporovém směru
      reaktančním směru
   výběr fáze

(0 - 1500) Ω/fázi
(0 - 1500) Ω/fázi
vnitřní

Tabulka 46: měření mA veličin
Funkce Rozsah nastavení Přesnost
mA měřící funkce ± 5, ± 10, ± 20 mA

0-5, 0-10, 0-20, 4-20 mA
± 0.1 % nasta-
vené hodnoty

Max. proud převodníku do vstupu, I_Max (-25 až +25) mA v krocích po 0.01
Min. proud převodníku do vstupu, I_Min (-25 až +25) mA v krocích po 0.01
Horní alarmová hodnota vstupu, HiAlarm (-25 až +25) mA v krocích po 0.01
Horní hodnota varování vstupu, HiWarn (-25 až +25) mA v krocích po 0.01
Spodní hodnota varování vstupu, LowWarn (-25 až +25) mA v krocích po 0.01
Spodní alarmová hodnota vstupu, LowAlarm (-25 až +25) mA v krocích po 0.01
Alarmová hystereze vstupu, Hystereses (0 - 20) mA v krocích po 1
Amplitudové pásmo necitlivosti vstupu,
DeadBand

(0 - 20) mA v krocích po 1

Integrační pásmo necitlivosti vstupu, IDeadB (0 - 1000) mA v krocích po 0.01

Tabulka 47: Měření střídavých veličin
Funkce Rozsah nastavení Přesnost
Frekvence (0.95-1.05) x fr ± 0.2 Hz

Napětí (ef. hodnota) (0.1-1.5) x Ur ± 2.5 % Ur pro U ≤ Ur

± 2.5 % U pro U > Ur

Proud (ef. hodnota) (0.2-4) x Ir ± 2.5 % Ir pro I ≤ Ir
± 2.5 % I pro I > Ir

Činný výkon *)
Jalový výkon *)

při |cos ϕ| > 0.9
při |cos ϕ| ≤≤≤≤ 0.8

± 5 %
± 7.5 %

*) Měřeno při Ur a 20 % Ir

Tabulka 48: Zvýšená přesnost měření
Funkce Rozsah nastavení Přesnost
Frekvence (0.95-1.05) x f r ± 0.2 Hz
Napětí (0.8-1.2) x Ur ± 0.25 % Ur pro U ≤ Ur

± 0.25 % U pro U > Ur

Proud (0.2-2) x Ir ± 0.25 % Ir pro I ≤ Ir
± 0.25 % I pro I > Ir

Činný výkon*) při |cos ϕ| > 0.9
0.8 x Ur< U < 1.2 x Ur

0.2 x Ir < I < 2 x Ir
± 0.5 % Pr pro P ≤ Pr *)
± 0.5 % P pro P >Pr *)

*) P činný výkon pro U = Ur, I = Ir a |cos ϕ| = 1
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Měření
Tabulka 49: Čítač pulzů
Funkce Rozsah nastavení Přesnost
Čas cyklu pro čítání pulzů (0.5-60) min v krocích po 30 s ± 0.1 % nast. hodnoty

Objednávka
Základní verze REL 511 je ochranný terminál vedení, který obsahuje distanční ochranu vedení
pro mezifázové a jednofázové poruchy s pěti distančními měřícími zónami a samostatným
obecným kritériem poruchy. Základní verze dále obsahuje nezávislou nadproudovou časově
zpožděnou ochranu.

Základní funkce
Systém vnitřní samokontroly se zabudovaným zapisovačem vnitřních událostí
Hodiny reálného času s externí časovou synchronizací
Čtyři skupiny nastavitelných parametrů
Místní ovládací jednotka (HMI)
Konfigurační logika
Měření provozních hodnot
Monitorování střídavého analogového měření
Monitorování stejnosměrného analogového měření
Poznámka: vyžaduje vstupní mA modul

Objednací číslo: 1MRK 002 492-AA Množství:           
Obsahuje základní funkce a vybrané přídavné funkce a moduly uvedené níže

Základní údaje:
Frekvence f r 50/60 Hz
ss napájecí napětí EL 48/60/110/125/220/250 V

Základní údaje pro specifikaci:
Střídavé vstupy

1 A, 110 V   1MRK 000 157-MA
5 A, 110 V   1MRK 000 157-NA
1 A, 220 V   1MRK 000 157-VA
5 A, 220 V   1MRK 000 157-WA

SS napětí binárních vstupů
24/30 V   1MRK 000 179-EA
48/60 V   1MRK 000 179-AB
110/125 V   1MRK 000 179-BB
220/250 V   1MRK 000 179-CB

Konfigurace z výroby
Standardní konfigurace, třífázové vypínání Množství:           

Standardní konfigurace, jedno- nebo dvoufázové vypínání Množství:           

Konfigurace specifikovaná zákazníkem Množství:           
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Funkce:
= funkce se dodává vždy v základní verzi

Impedanční ochrana vedení
Obecné kritérium poruchy, impedanční a/nebo proudové kritérium   1MRK 001 456-AA
Obecné kritérium poruchy s fázovou preferenční logikou, impedanční
a/nebo proudové kritérium   1MRK 001 456-MA
3 zónová mezifázová ochrana   1MRK 001 456-CA
3 zónová jednofázová zemní ochrana   1MRK 001 456-DA
Přídavná zóna 4   1MRK 001 456-FA
Přídavná zóna 5   1MRK 001 456-GA
Detekce kývání výkonu   1MRK 001 456-LA
Logika komunikačních schémat   1MRK 001 456-NA
Logika změny směru proudu a slabého napájení   1MRK 001 455-PA
Automatika při zapnutí do poruchy   1MRK 001 456-RA
Místní urychlovací logika   1MRK 001 456-TA

Proudové fázové
Mžiková fázová nadproudová ochrana   1MRK 001 457-AA
Časově zpožděná fázová nadproudová ochrana   1MRK 001 457-BA
Ochrana při selhání vypínače   1MRK 001 458-AA

Proudové zemní
Mžiková zemní nadproudová ochrana (nesměrová)   1MRK 001 456-VA
Časově zpožděná zemní nadproudová ochrana (nesměrová)   1MRK 001 456-XA
Závislá časově zpožděná zemní nadproudová ochrana (nesměrová)   1MRK 001 456-YA
Poznámka: Nelze ji zvolit v kombinaci se 4-stupňovou zemní nadproudovou
ochranou a zemním směrovým článkem a komunikační logikou
Zemní směrový článek, závislá časově zpožděná zemní   1MRK 001 456-ZA
nadproudová ochrana a komunikační logika (směrový článek)
4-stupňová zemní nadproudová ochrana (směrová a nesměrová)   1MRK 001 459-HA

Napěťové fázové
Časově zpožděná podpěťová ochrana   1MRK 001 457-RA
Časově zpožděná nadpěťová ochrana   1MRK 001 457-GA

Napěťové zemní
Časově zpožděná zemní nadpěťová ochrana   1MRK 001 459-FA

Funkce kontroly primárního systému
Kontrola přerušení vodiče   1MRK 001 457-UA
Kontrola ztráty napětí   1MRK 001 457-VA
Kontrola přetížení   1MRK 001 457-FA

Kontrola sekundárních obvodů
Kontrola proudových obvodů (proudové měření)   1MRK 001 457-XA
Kontrola výpadku pojistky MTN (zpětné složky)   1MRK 001 457-YA
Kontrola výpadku pojistky MTN (nulové složky)   1MRK 001 457-ZA
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Ovládání
Poznámka: Pro funkci ovládacích povelů, kontrolu synchronizmu a funkci opětného zapnutí lze vybrat
vždy jen jednu alternativu.
Ovládání povelů (16 signálů)   1MRK 001 458-EA
Kontrola synchronizmu a zapínání pod napětí, jeden vypínač   1MRK 001 458-GA
Kontrola synchronizmu a zapínání pod napětí, dva vypínače   1MRK 001 458-FA
Kontrola synchronizmu, fázování a zapínání pod napětí, jeden vypínač   1MRK 001 458-KA
Kontrola synchronizmu, fázování a zapínání pod napětí, dva vypínače   1MRK 001 457-HA
1 a/nebo 3 fázové opětné zapnutí, jeden vypínač   1MRK 001 458-LA
1 a/nebo 3 fázové opětné zapnutí, dva vypínače   1MRK 001 457-KA
3 fázové opětné zapnutí, jeden vypínač   1MRK 001 458-MA
3 fázové opětné zapnutí, dva vypínače   1MRK 001 457-LA

Logiky
Třífázová vypínací logika   1MRK 001 458-VA
Jedno- nebo dvoufázová vypínací logika   1MRK 001 458-XA
Kontrola nesouhlasu pólů (od stavu vnějších kontaktů)   1MRK 001 458-UA
Přídavná konfigurační logika   1MRK 001 457-MA
Testovací logika komunikačního kanálu   1MRK 001 459-NA
Přenos binárních signálů na vzdálený konec   1MRK 001 458-ZA
Poznámka: Viz varianty komunikačních modulů
Rychlý přenos binárních signálů mezi vývody   1MRK 001 455-RA
(ochranné aplikace)

Monitorování
Zapisovač poruch, 40 s   1MRK 001 458-NA
Zapisovač událostí   1MRK 001 459-KA
Lokátor poruch   1MRK 001 458-RA
Zapisovač hodnot při vypnutí   1MRK 001 458-SA
Poznámka: Pokud je specifikován lokátor poruch je tato funkce jeho součástí
Zvýšená přesnost měření pro U, I, P, Q   1MRK 000 597-PA

Měření
Logika pro čítání pulzů   1MRK 001 458-TA

Mechanické uspořádání:
Skříňka

Velikost skříňky 1/2 x 19" (max. 3 I/O)
1MRK 000 151-FA

  Standardní

3/4 x 19" (max. 8 I/O)
1MRK 000 151-GA

  Na objednávku
Kombinované vstupně/výstupní
a výstupní moduly (max) 3 4
mA vstupní moduly (max) 1 3

Poznámka: Pokud je specifikován přídavný komunikační modul (pro komunikaci s protějším koncem),
zabírá jednu I/O pozici
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I/O moduly
Ve skříňce 3/4 x 19" je k dispozici 8 modulů a ve skříňce 1/2 x 19" 3 moduly.

ss napětí
bin. vstupů

Množství Objednací číslo

24/30 V           1MRK 000 508-DA

48/60 V           1MRK 000 508-AA

110/125 V           1MRK 000 508-BA

Modul binárních vstupů
(16 vstupů)

220/250 V           1MRK 000 508-CA

24/30 V           1MRK 000 173-GA

48/60 V           1MRK 000 173-AB

110/125 V           1MRK 000 173-BB

Modul binárních vstupů a výstupů
(8 vstupů a 12 výstupů)

220/250 V           1MRK 000 173-CB

Modul binárních výstupů
(24 jednoduchých výstupů nebo 12 povelových výstupů)

          1MRK 000 614-AA

mA vstupní modul (6 kanálů)           1MRK 000 284-AA

Poznámka: Pro standardní konfiguraci z výroby je potřeba jeden modul binárních vstupů a výstupů.

Varianty komunikačního modulu pro komunikaci se vzdáleným koncem
Poznámka: Používá se pouze v případě, že je specifikována funkce pro přenos
binárních signálů na vzdálený konec.
Lze vybrat pouze jednu alternativu. Optická vlákna nebo elektrické kabely nejsou přiloženy.

Galvanické rozhraní V.35/V.36 contra-directional   1MRK 000 185-BA
Galvanické rozhraní X.21   1MRK 000 185-CA
Galvanické rozhraní RS 530/422 contra-directional   1MRK 000 185-EA
Optický modem   1MRK 000 195-AA
Galvanický modem pro krátké vzdálenosti   1MRK 001 370-AA
Optický modem pro krátké vzdálenosti   1MRK 001 370-BA
Galvanické rozhraní V.35/V.36 a RS 530/422 co-directional   Na požádání

Moduly pro sériovou komunikaci
Sériová komunikace pro SMS a SCS; (jedna alternativa pro každý port)

SMS, rozhraní SPA/IEC 870-5-103 (pozice X13)
Plast/Plast   1MRK 000 168-FA
Sklo/Sklo   1MRK 000 168-DA

SCS, rozhraní LON (pozice X15)
Plast/Plast   1MRK 000 168-EA
Sklo/Sklo   1MRK 000 168-DA

Příslušenství pro obsluhu
Jazyk pro ovládací jednotku HMI
Druhý jazyk kromě Anglického

Německý   1MRK 001 459-AA
Ruský   1MRK 001 459-BA
Francouzský   1MRK 001 459-CA
Španělský   1MRK 001 459-DA
Italský   1MRK 001 459-EA
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Zákaznická specifikace
Zákaznické objednací číslo           

Combiflex
COMBITEST zkušební zásuvka RTXP 24 namontovaná vedle
terminálu ve skříňce typu RHGS6 s prosklenými dvířky   1MRK 000 371-CA

  Vnitřní proud. uzel RK 926 215-BB   Vnější proud. uzel RK 926 215-BC
Vypínač pomocného napájecího napětí   RK 795 017-AA

Montážní díly s třídou krytí IP40 z přední strany ochrany:
19" vana    1MRK 000 020-BR
Montáž na panel    1MRK 000 020-DA
Zapuštěná montáž    1MRK 000 020-Y

přídavné krytí IP54 (pouze ochranný terminál)    1MKC 980 001-2
Polozapuštěná montáž    1MRK 000 020-BS

přídavné krytí IP54 (pouze ochranný terminál)    1MKC 980 001-2

Příslušenství:
Dokumentace pro uživatele
Uživatelský manuál, REL 511 Množství:            1MRK 606 003-UEN

Combiflex
Spínač (pro uzamčení změny nastavení) Množství:            1MRK 000 611-A
Odporová jednotka pro tvorbu napětí 3Uo (RXTMA 1) Množství:             1MRK 000 486-AA

Komunikace (s terminálem na vzdáleném konci)
Převodník pro rozhraní (ss napětí 48 V)

Převodník RS 530/422 contra-directional
na G.703 co-directional*) Množství:              1MRK 001 295-AA

Opto/elektrické převodníky pro optické modemy
pro krátkou vzdálenost (ss napětí 48-110 V)

V.35/V.36 Množství:             1MRK 001 295-CA
X.21/G.703 / RS 530 Množství:            1MRK 001 295-DA

Optický opakovač a multioplexor (FOX 20) **)
dodává se z ABB Network Partner Ltd (Turgi, Švýcarsko)
*) Pro ss napájení 110-250 V je potřeba dc/dc převodník typu RXTUG 22H, viz 1MRK 513 001-BEN.
**) Kompatibilní s optickým modemem podle 1MRK 000 195-AA.

Konfigurační a monitorovací nástroje
Kabel pro připojení PC z přední starny (Opto/9-pól. D-sub) Množství:             1MKC 950 001-1
CAP 531, grafický konfigurační program (IEC 1131-3) Množství:            1MRK 000 876-KB
CAP/REx 500, programový modul pro CAP Množství:            1MRK 000 876-PA
LNT 505, konfigurační nástroj pro LON Množství:             1MRS 151 400
SLDT, LON konfigurační modul pro REx 500 1MRK 001 700-4
je přístupný na naší webovské stránce: www.abb.se/net
SMS-BASE, základní program pro SMS aplikace Množství:            RS 881 007-AA
SM/REx 500, programový modul pro SMS Množství:             1MRK 000 314-MA
REPORT, program pro zpracování událostí Množství:            RS 881 011-AA
a alarmů v SMS
RECOM program pro přenos poruchových záznamů Množství:             1MRK 000 077-DC
REVAL program pro vyhodnocení poruchových záznamů, Množství:            1MRK 000 078-AB
anglická verze

Nástroje pro MicroSCADA
LIB 520, inženýrský nástroj pro systém MicroSCADA Množství:            Na požádání

Pro naši statistiku a reference vyplňte laskavě následující údaje:

Země:           Konečný uživatel:           

Název rozvodny:           Napěťová hladina:           kV
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Reference Series RE 500
Mechanical design and mounting accessories 1MRK 514 003-BEN

Technical reference manual, REL 511 1MRK 606 003-UEN

Reference list REL 511 1MRK 506 002-REN

LIB 520 1MRK 511 057-BEN

SMS 010 1MRK 511 014-BEN

CAP 531 1MRK 511 056-BEN

Výrobce ABB Network Partner AB
S-721 71 Västerås
Sweden
Tel.: +46-21-321 300
Fax: +46-21-146 918

Dodavatel ABB Energo s.r.o.
Komenského 821
541 70  Trutnov
Czech Republic
Tel.: +420-439-808 111
Fax: +420-439-808 501


