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Historie revize dokumentu 
 
Verze E/24.11.2003: 
-  Nové funkce: “I “Is2t n<” na stránce 89, “3I ( )”na stránce 90, “I2> a I2>>” na stránce 90, “3I<” 

na stránce 91, “FUSEF” na stránce 92, “3Ithdev>” na stránce 93, “U1<U1U2>” na stránce 94, 
“I↔O IND3” na stránce 96, “ALARM1-8” na stránce 97, “AI1” na stránce 104 a “TIME1” na 
stránce 106. 

-  Změny v tabulkách 2.-1 “Standardní konfigurace ochrany REX 521“, 2.-2 “Ochranné funkce 
dostupné v různých standardních konfiguracích ochrany REX 521“, 2.-3 “Funkce řízení / 
ovládání dostupné v různých standardních konfiguracích ochrany REX 521“, 2.-4 “Funkce 
měření dostupné v různých standardních konfiguracích ochrany REX 521”, 2.-5 “Funkce 
monitorující provozní podmínky dostupné v různých standardních konfiguracích ochrany REX 
521”, 6.-1 “Vstupní signály”, 6.-3 “Vstupní přepínačové skupiny SWGR (Vyšší a senzorové 
verze ochrany)”, 6.-4 “Výstupní přepínačové skupiny (Základní a střední verze ochrany)”, 6.-5 
“Výstupní přepínačové skupiny SWGR (Vyšší a senzorové verze ochrany)“ a 7.3.4 “Funkce 
DREC”. 

-  Nové obrázky: Obr. 3.3.7.1.-1, Obr. 3.3.7.2.-1, Obr. 9.1.4.1.-2, Obr. 11.7.1.0.-1, Obr. 11.7.1.0.-
1 a Obr. 11.7.3.3.-1. 

-  Změny v kapitolách, které se týkají vlastností standardních konfigurací: 3.3.1.1, 3.3.2.1, 
3.3.4.1, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7. a 12. 

- Nové kapitoly “Standardní konfigurace H07” na stránce 48 a “Chránění motoru, Vyšší verze 
H07” na stránce 210. 

- Zkratka TCS změněna na TCS1. 
- Zkratka 3I MCS změněna na MCS 3I. 
- Zkratka 3U MCS změněna na MCS 3U. 
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1. Bezpečnostní instrukce 
 
 

 
Na konektorech se může vyskytnout nebezpečné napětí i při odpojeném 
pomocném napětí. 

 Při práci se zařízením musí být vždy dodrženy místní i celostátní bezpečnostní 
předpisy platné pro práci na elektrickém zařízení. 

 Zařízení obsahuje komponenty, které jsou citlivé na elektrostatický výboj. 

 Rám přístroje (ochrany) musí být pečlivě uzemněn. 

 

Elektrickou instalaci přístroje smí provádět pouze osoba s příslušnou 
elektrotechnickou kvalifikací. 

 Nedodržení bezpečnostní instrukce může vést k úmrtí, ke zranění osob nebo k 
značným škodám na majetku. 

 Porušení pečetní pásky na zadním panelu zařízení je důvodem k ztrátě 
poskytované záruky a výrobcem není nadále garantována správná činnost přístroje.  
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2. Úvod 

Tento dokument obsahuje popisy standardních konfigurací ochrany REX 521. V části 3 jsou jedna 
za druhou uvedeny a popsány vlastnosti různých standardních konfigurací, zatímco v částech 
4 až 6 jsou popsány způsoby přiřazení signálů a funkce ochrany. Krátký popis funkčních bloků, 
které jsou k dispozici v různých standardních konfiguracích ochrany REX 521, je na různých 
aplikačních příkladech v částech 8, 9, 10 a 11. 

Dostupné standardní konfigurace jsou uvedeny v následující tabulce. Všimněte si, že v popisech 
funkčních bloků na CD-ROM Technical Descriptions of Functions / Technický popis funkcí (viz 
“Reference“ na straně 221) jsou namísto IEC kódů použity názvy funkčních bloků (FB). 

U ochrany existují následující HW verze. Základní verze (Basic), střední verze (Medium), vyšší 
verze (High) a verze pro senzory (Sensor). Standardní konfigurace varianty ochrany, která je 
určena pro senzory, je v parametru Config. name (Označení konfigurace) identifikována 
písmenem “S“, např. H02S.  

Rozdíly v popisech funkčních bloků ochran REX 521 a ochran řady RED 500 
Platformy ochran řady REX 521 a řady RED 500 se liší v některých detailech, které se týkají 
i popisů funkčních bloků na CD-ROM “Technical Descriptions of Functions / Technický popis 
funkcí“ (viz “Reference“ na straně 221). V popisech jsou především uváděny některé výrazy a od-
kazy, které se týkají jiných výrobků, než jsou ochrany REX 521. Kromě toho u ochran REX 521 
existuje několik charakteristických vlastností, které jsou k dispozici pouze u tohoto výrobku. Jedná 
se o následující vlastnosti a funkce: 

• Maska změnových stavů 1 je vyhrazena pouze pro komunikaci SPA. 

• Přímé ovládání funkce automatického opětného zapnutí bylo zablokováno. 

• U standardní konfigurace ochrany REX 521 je použit omezený počet vstupů a výstupů.  
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Tabulka 2.-1 Standardní konfigurace ochrany REX 521  

HW verze ochrany Základní  
(Basic) 

Střední    
(Medium) 

Vyšší / Pro senzory 
(High / Sensor) 

Standardní konfigurace B01 B02 M01 M02 H011,6,7 H027 H036,7 H047 H057 H06 H07 

Funkční  
bloky 

Název FB 
(funkčníh
o bloku) 

IEEE 
číslo 
zařízení 

           

Ochranná funkce 
3I> NOC3Low 51 x x x x  x x x x x x 
3I>> NOC3High 50/51 x x x x  x x x x x x 
3I>>> NOC3Inst 50/51 x x x x x  x x x  x 
Io> NEF1Low 51N x x      x2 x  x 
Io>> NEF1High 50N/51N x x      x2 x  x 
Io>>> NEF1Inst 50N x x      x2 x   
Io>→ 4 DEF2Low 67N/51N   x x x x x x   x 
Io>>→ 4 DEF2High 67N   x x x x x x   x 
Io>>>→ 4 DEF2Inst 67N   x x x x x x    
3I>→ DOC6Low 67     x x3  x    
3I>>→ DOC6High 67     x x3      
3U> OV3Low 59         x x x 
3U>> OV3High 59         x x x 
3U< UV3Low 27         x x x 
3U<< UV3High 27         x x x 
3I2f> Inrush3 68 x x x x x x x x x   
Iub> CUB3Low 46 x x x x x x x x    
3Ith> TOL3Cab 49F  x x x x x x x    
O→I AR5Func 79  x  x x x x x    
Uo> ROV1Low 59N         x x  
Uo>> ROV1High 59N         x x  
Uo>>> ROV1Inst 59N         x x  
f1 Freq1St1 81U/81O      x  x  x x 
f2 Freq1St2 81U/81O          x  
SYNC1 SCVCSt1 25     x  x     
Is2t n< MotStart 48,14,66           x 
3I ( ) PREV3 46R            x 
I2> NPS3Low 46           x 
I2>> NPS3High 46           x 
3I< NUC3St1 37           x 
FUSEF FuseFail 60           x 
3Ithdev> Tol3Dev 49M           x 
U1<U1U2> PSV3St1 27,47,59           x 

Ovládací funkce 

I↔O CB1 COBCB1  x x x x x x x x x x x 
I↔O IND1 COIND1  x x x x x x x x x x x 
I↔O IND2 COIND2  x x x x x x x x x x x 
I↔O IND3 COIND3            x5 

I↔O POS COLOCAT  x x x x x x x x x x x 
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Tabulka 2.-1 Standardní konfigurace ochrany REX 521  
HW verze ochrany Základní  

(Basic) 
Střední    

(Medium) 
Vyšší / Pro senzory 

(High / Sensor) 

Standardní konfigurace B01 B02 M01 M02 H011,6,7 H027 H036,7 H047 H057 H06 H07 

Funkční  
bloky 

Název FB 
(funkčníh
o bloku) 

IEEE 
číslo 
zařízení 

           

ALARM1-8 MIMIALAR 
1-8 

 x x x x x x x x x x x 

Měřicí funkce 
3I MECU3A  x x x x x x x x x x x 
Io MECU1A  x x x x x x x x x x x 
Uo MEVO1A    x x x x x x x x x 
DREC MEDREC  x x x x x x x x x x x 
3U MEVO3A      x x x x x x x 
f MEFR1      x x x x x x x 
PQE MEPE7      x x x x x x x 
AI1 MEAI1            x 

Funkce monitorování provozních podmínek 
CB wear CMB 

WEAR1 
 x x x x x x x x x x x 

TCS1 CMTCS1  x x x x x x x x x x x 
MCS 3I CMCU3  x x x x x x x x x x x 
MCS 3U CMVO3      x x x x x x x 
TIME1 CMTIME1            x 

Funkce monitorování kvality energie 
PQ3Inf PQCU3H  x x x x x x x x x x x 
PQ3Unf PQVO3H      x x x x x x x 

Standardní funkce 
SWGRP   x x x x x x x x x x x 

 
1 Typ H01 je k dispozici pouze u verze ochrany REX 521 určené pro senzory 
2 Konfigurováno fixně ke kanálu I0 (1/5 A) 
3 Funkce 3I>→ a 3I>>→ nelze nastavit do provozního režimu funkce 3I>, 3I>> nebo 3I>>> 

4 S určitými limity lze použít jako funkční blok Io>, Io>> a Io>>>, nebo Uo>, Uo>>, Uo>>> 
5 Indikace stavu motoru 
6 Vypočtená nulová složka Uo (Uos) použitá v konfiguraci určené pro senzory 
7 K dispozici je také vypočtená nulová složka Io (Ios) 
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Tabulka 2.-2 Ochranné funkce dostupné v různých standardních konfiguracích ochrany 

REX 521  

Funkce Popis 
Is2t n< Třífázová funkce kontroly rozběhu motoru 
3I> Třífázová nesměrová nadproudová ochrana, stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti  
3I>> Třífázová nesměrová nadproudová ochrana, stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti  
3I>>> Třífázová nesměrová nadproudová ochrana, mžikový stupeň 
3I() Ochrana proti opačnému sledu fází 
Io> Nesměrová zemní ochrana, stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti  
Io>> Nesměrová zemní ochrana, stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti  
Io>>> Nesměrová zemní ochrana, mžikový stupeň 
Io> → Směrová zemní ochrana, stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti  
Io>> → Směrová zemní ochrana, stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti  
Io>>> → Směrová zemní ochrana, mžikový stupeň 
I2> Ochrana vyhodnocující zpětnou složku proudu, stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti 
I2>> Ochrana vyhodnocující zpětnou složku proudu, stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti 
3I> → Třífázová směrová nadproudová ochrana, stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti 
3I>> → Třífázová směrová nadproudová ochrana, stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti 
3I< Třífázová podproudová ochrana 
3U> Třífázová přepěťová ochrana, stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti 
3U>> Třífázová přepěťová ochrana, stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti 
3U< Třífázová podpěťová ochrana, stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti 
3U<< Třífázová podpěťová ochrana, stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti 
3I2f> Třífázový detektor zapínacího proudu transformátoru a rozběhu motoru 
Iub> Ochrana při fázové nevyváženosti 
3Ith> Třífázová ochrana proti tepelnému přetížení kabelu 
3Ithdev Třífázová ochrana proti tepelnému přetížení zařízení 
O → I Funkce automatického opětného zapnutí (5 cyklů) 
Uo> Přepěťová ochrana, měření nulové složky, stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti 
Uo>> Přepěťová ochrana, měření nulové složky, stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti 
Uo>>> Přepěťová ochrana, měření nulové složky, mžikový stupeň  
U1<U1U2> Ochrana vyhodnocující souslednou a zpětnou složku napětí 
f1 Podfrekvenční nebo nadfrekvenční ochrana, stupeň 1 
f2 Podfrekvenční nebo nadfrekvenční ochrana, stupeň 2 
FUSEF Kontrolní funkce poruchy pojistek / jištění 
SYNC Funkce kontroly synchronního stavu / napěťového stavu 

 

Tabulka 2.-3 Funkce řízení / ovládání dostupné v různých standardních konfiguracích 
ochrany REX 521  

Funkce Popis 

I ↔ O CB1 Ovládání vypínače s indikací 
I ↔ O IND1 Indikace stavu objektu  
I ↔ O IND2 Indikace stavu objektu  
I ↔ O IND3 Indikace stavu objektu  
I ↔ O POS Volba pozice logiky ovládání (dálkově / místně) 
ALARM1-8 Výstražná LED dioda 1 - 8 
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Tabulka 2.-4 Funkce měření dostupné v různých standardních konfiguracích ochrany 

REX 521 

Funkce Popis 
3I Měření třífázového proudu 
Io Měření nulového proudu 
Uo Měření nulové složky napětí 
DREC Poruchový zapisovač přechodových jevů 
3U Měření třífázového napětí 
f Měření systémové frekvence 
PQE Měření třífázového výkonu a energie  
MEAI1 Funkce analogového měření 

 
 
Tabulka 2.-5 Funkce monitorující provozní podmínky dostupné v různých standardních 

konfiguracích ochrany REX 521 

Funkce Popis 
CB wear Elektrické opotřebení vypínače 1 
TCS1 Kontrola vypínacího obvodu 1 
MCS 3I Kontrolní funkce vstupního obvodu měření proudu 
MCS 3U Kontrolní funkce vstupního obvodu měření napětí 
TIME1 Čítač provozní doby 

 
 
Tabulka 2.-6 Funkce vyhodnocení kvality energie dostupné v různých standardních 

konfiguracích ochrany REX 521 

Funkce Popis 
PQ 3Inf Měření zkreslení průběhu proudu 
PQ 3Unf Měření zkreslení průběhu napětí 
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3. Standardní konfigurace 

3.1. HW verze: Základní (Basic) 

3.1.1. Standardní konfigurace B01 

3.1.1.1. Charakteristické vlastnosti 
• Třífázová nesměrová nadproudová ochrana s třemi stupni 
• Nesměrová zemní ochrana s třemi stupni 
• Ochrana při fázové nevyváženosti tří fází 
• Třífázová ochrana proti tepelnému přetížení kabelu 
• Třífázový detektor zapínacího proudu transformátoru a rozběhu motoru 
• Kontrolní funkce vstupního obvodu měření proudu 
• Měření zkreslení průběhu proudu  
• Třífázové měření proudu 
• Měření nulového proudu 
• Výpočet akumulovaného elektrického opotřebení vypínače (CB) 
• Poruchový zapisovač přechodových jevů 
• Kontrola vypínacího obvodu 
• Časově zpožděný vypínací výstup funkce ochrany při selhání vypínače (CBFP) 
• Ovládání vypínače s indikací polohy 
• Přídržná funkce (výstupních signálů)   
• Stavová indikace objektu 
• Volba pozice logiky ovládání (dálkově / místně) 
• Uživatelem konfigurovatelné vstupy a výstupy 
• Blokovací podmínky ovládání 
• Uživatelem konfigurovatelné výstražné LED diody 

 
Detailnější informace o vlastnostech funkcí jsou uvedeny v kapitole “Popis funkčních bloků“ na 
straně 73. 
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Obr. 3.1.1.1.-1 Blokové schéma standardní konfigurace B01 

 

3.1.1.2. Aplikace 
Tato standardní konfigurace ochrany REX521 je navržena pro systémy s jednoduchou přípojnicí, 
systémy s jedním vypínačem a pro selektivní chránění při zkratech, časově zpožděné chránění při 
nadproudech i zemních poruchách v radiálních sítích s izolovanými nulovými body, v účinně 
uzemněných sítích, odporově uzemněných sítích a v rezonančně uzemněných sítích. 

Detailnější informace jsou uvedeny na stránkách 113, 126 a 135, kde jsou popsány aplikační 
příklady konfigurace B01. 
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Obr. 3.1.1.2.-1 Blokové schéma standardní konfigurace B01 ochrany REX 521 



1MRS 751802-MUM Ochrana   REX 521 
 
  Technický referenční manuál, Standardní konfigurace 
 
 

 21 

3.1.2. Standardní konfigurace B02 

3.1.2.1. Charakteristické vlastnosti 
• Třífázová nesměrová nadproudová ochrana s třemi stupni 
• Třífázový detektor zapínacího proudu transformátoru a rozběhu motoru 
• Nesměrová zemní ochrana s třemi stupni  
• Ochrana při fázové nevyváženosti tří fází 
• Třífázová ochrana proti tepelnému přetížení kabelu 
• Kontrolní funkce vstupního obvodu měření proudu 
• Měření zkreslení průběhu proudu 
• Třífázové měření proudu 
• Měření nulového proudu 
• Výpočet akumulovaného elektrického opotřebení vypínače (CB) 
• Poruchový zapisovač přechodových jevů 
• Kontrola vypínacího obvodu 
• Časově zpožděný vypínací výstup funkce ochrany při selhání vypínače (CBFP) 
• Automatické opětné zapnutí, 1…5 cyklů  
• Ovládání vypínače s indikací polohy 
• Přídržná funkce (výstupních signálů) 
• Stavová indikace objektu 
• Volba pozice logiky ovládání (dálkově / místně) 
• Uživatelem konfigurovatelné vstupy a výstupy 
• Blokovací podmínky ovládání 
• Uživatelem konfigurovatelné výstražné LED diody 
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Obr. 3.1.2.1.-1 Blokové schéma standardní konfigurace B02 

 

3.1.2.2. Aplikace 
Standardní konfigurace B02 ochrany REX 521 je navržena pro systémy s jednoduchou přípojnicí, 
systémy s jedním vypínačem a pro selektivní chránění při zkratech, časově zpožděné chránění při 
nadproudech i zemních poruchách, včetně funkce automatického opětného zapnutí. Tato 
konfigurace může být použita v různých typech sítí, jako například v radiálních sítích s izolovanými 
nulovými body, v účinně uzemněných sítích, odporově uzemněných sítích a v rezonančně 
uzemněných sítích. 

Detailnější informace jsou uvedeny na stránce 143, kde jsou popsány aplikační příklady 
konfigurace B02. 
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Obr. 3.1.2.2.-1 Blokové schéma standardní konfigurace B02 ochrany REX 521 
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3.2. HW verze: Střední (Medium) 

3.2.1. Standardní konfigurace M01 

3.2.1.1. Charakteristické vlastnosti 
• Třífázová nesměrová nadproudová ochrana s třemi stupni 
• Třífázový detektor zapínacího proudu transformátoru a rozběhu motoru 
• Směrová zemní ochrana s třemi stupni 
• Ochrana při fázové nevyváženosti tří fází 
• Třífázová ochrana proti tepelnému přetížení kabelu 
• Kontrolní funkce vstupního obvodu měření proudu 
• Měření zkreslení průběhu proudu 
• Třífázové měření proudu 
• Měření nulového proudu 
• Měření nulové složky napětí 
• Výpočet akumulovaného elektrického opotřebení vypínače (CB) 
• Poruchový zapisovač přechodových jevů 
• Kontrola vypínacího obvodu 
• Časově zpožděný vypínací výstup funkce ochrany při selhání vypínače (CBFP) 
• Ovládání vypínače s indikací polohy  
• Přídržná funkce (výstupních signálů) 
• Stavová indikace objektu 
• Volba pozice logiky ovládání (dálkově / místně) 
• Uživatelem konfigurovatelné vstupy a výstupy 
• Blokovací podmínky ovládání 
• Uživatelem konfigurovatelné výstražné LED diody 
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Obr. 3.2.1.1.-1 Blokové schéma standardní konfigurace M01 

 

3.2.1.2. Aplikace 
Standardní konfigurace M01 ochrany REX521 je navržena pro systémy s jednoduchou přípojnicí, 
systémy s jedním vypínačem a pro selektivní chránění při zkratech, časově zpožděné chránění při 
nadproudech i pro směrové vyhodnocení zemních poruch v radiálních sítích s izolovanými 
nulovými body, v účinně uzemněných sítích, odporově uzemněných sítích a v rezonančně 
uzemněných sítích. 

Detailnější informace jsou uvedeny na stránkách 152 a 159, kde jsou popsány aplikační příklady 
konfigurace M01. 
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Obr. 3.2.1.2.-1 Blokové schéma standardní konfigurace M01 ochrany REX 521 
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3.2.2. Standardní konfigurace M02 

3.2.2.1. Charakteristické vlastnosti 
• Třífázová nesměrová nadproudová ochrana s třemi stupni 
• Třífázový detektor zapínacího proudu transformátoru a rozběhu motoru 
• Směrová zemní ochrana s třemi stupni 
• Ochrana při fázové nevyváženosti tří fází 
• Třífázová ochrana proti tepelnému přetížení kabelu 
• Kontrolní funkce vstupního obvodu měření proudu 
• Měření zkreslení průběhu proudu 
• Třífázové měření proudu 
• Měření nulového proudu 
• Měření nulové složky napětí 
• Výpočet akumulovaného elektrického opotřebení vypínače (CB) 
• Poruchový zapisovač přechodových jevů 
• Kontrola vypínacího obvodu 
• Časově zpožděný vypínací výstup funkce ochrany při selhání vypínače (CBFP) 
• Automatické opětné zapnutí, 1…5 cyklů  
• Ovládání vypínače s indikací polohy 
• Přídržná funkce (výstupních signálů) 
• Stavová indikace objektu 
• Volba pozice logiky ovládání (dálkově / místně) 
• Uživatelem konfigurovatelné vstupy a výstupy 
• Blokovací podmínky ovládání 
• Uživatelem konfigurovatelné výstražné LED diody 
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Obr. 3.2.2.1.-1 Blokové schéma standardní konfigurace M02 

 

3.2.2.2. Aplikace 
Standardní konfigurace M02 ochrany REX521 je navržena pro systémy s jednoduchou přípojnicí, 
systémy s jedním vypínačem a pro selektivní chránění při zkratech, časově zpožděné chránění při 
nadproudech i pro směrové vyhodnocení zemních poruch, včetně funkce automatického 
opětného zapnutí. Tato konfigurace může být použita v různých typech sítí, jako například v ra-
diálních sítích s izolovanými nulovými body, v účinně uzemněných sítích, odporově uzemněných 
sítích a v rezonančně uzemněných sítích. 

Detailnější informace jsou uvedeny na stránce 166, kde jsou popsány aplikační příklady 
konfigurace M02. 
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Obr. 3.2.2.2.-1 Blokové schéma standardní konfigurace M02 ochrany REX 521 
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3.3. HW verze: Vyšší (High) 

3.3.1. Standardní konfigurace pro senzory H01 (Sensors) 

3.3.1.1. Charakteristické vlastnosti 
• Třífázová směrová nadproudová ochrana s dvěma stupni 
• Třífázová nesměrová nadproudová ochrana s jedním stupněm 
• Třífázový detektor zapínacího proudu transformátoru a rozběhu motoru 
• Směrová zemní ochrana s třemi stupni 
• Ochrana při fázové nevyváženosti tří fází 
• Třífázová ochrana proti tepelnému přetížení kabelu 
• Funkce kontroly synchronního / napěťového stavu s jedním stupněm 
• Kontrolní funkce vstupního obvodu měření proudu 
• Kontrolní funkce vstupního obvodu měření napětí 
• Měření zkreslení průběhu proudu 
• Měření zkreslení průběhu napětí 
• Třífázové měření proudu 
• Měření nulového proudu 
• Měření tří fázových napětí (napětí fáze – nula) 
• Měření nulové složky napětí 
• Měření systémové frekvence 
• Měření třífázového výkonu a energie 
• Výpočet akumulovaného elektrického opotřebení vypínače (CB) 
• Poruchový zapisovač přechodových jevů 
• Kontrola vypínacího obvodu 
• Časově zpožděný vypínací výstup funkce ochrany při selhání vypínače (CBFP) 
• Automatické opětné zapnutí, 1…5 cyklů  
• Ovládání vypínače s indikací polohy 
• Přídržná funkce (výstupních signálů) 
• Stavová indikace objektu 
• Volba pozice logiky ovládání (dálkově / místně) 
• Uživatelem konfigurovatelné vstupy a výstupy 
• Blokovací podmínky ovládání 
• Uživatelem konfigurovatelné výstražné LED diody 
 

 

 

Standardní konfigurace H01 je k dispozici pouze u HW verze ochrany určené pro 
senzory. 
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Obr. 3.3.1.1.-1 Blokové schéma standardní konfigurace H01 
 

3.3.1.2. Aplikace 
Standardní konfigurace H01 ochrany REX521 je navržena pro systémy s jednoduchou přípojnicí, 
systémy s jedním vypínačem a pro selektivní směrové i nesměrové chránění při zkratech, časově 
zpožděné směrové chránění při nadproudech i pro směrové vyhodnocení zemních poruch, včetně 
funkce automatického opětného zapnutí s kontrolou synchronního a napěťového stavu soustav. 

Detailnější informace jsou uvedeny na stránce 176, kde je popsán aplikační příklad konfigurace 
H01. 
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Obr. 3.3.1.2.-1 Blokové schéma standardní konfigurace H01 ochrany REX 521 
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3.3.2. Standardní konfigurace H02 

3.3.2.1. Charakteristické vlastnosti 
• Třífázová směrová nadproudová ochrana s dvěma stupni 
• Třífázová nesměrová nadproudová ochrana s dvěma stupni 
• Třífázový detektor zapínacího proudu transformátoru a rozběhu motoru 
• Směrová zemní ochrana s třemi stupni 
• Podfrekvenční nebo nadfrekvenční ochrana s jedním stupněm 
• Ochrana při fázové nevyváženosti tří fází 
• Třífázová ochrana proti tepelnému přetížení kabelu 
• Kontrolní funkce vstupního obvodu měření proudu 
• Kontrolní funkce vstupního obvodu měření napětí 
• Měření zkreslení průběhu proudu 
• Měření zkreslení průběhu napětí 
• Třífázové měření proudu 
• Měření nulového proudu 
• Třífázové měření napětí 
• Měření nulové složky napětí 
• Měření systémové frekvence 
• Měření třífázového výkonu a energie 
• Výpočet akumulovaného elektrického opotřebení vypínače (CB) 
• Poruchový zapisovač přechodových jevů 
• Kontrola vypínacího obvodu 
• Časově zpožděný vypínací výstup funkce ochrany při selhání vypínače (CBFP) 
• Automatické opětné zapnutí, 1…5 cyklů  
• Ovládání vypínače s indikací polohy 
• Přídržná funkce (výstupních signálů) 
• Stavová indikace objektu 
• Volba pozice logiky ovládání (dálkově / místně) 
• Uživatelem konfigurovatelné vstupy a výstupy 
• Blokovací podmínky ovládání 
• Uživatelem konfigurovatelné výstražné LED diody 
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Obr. 3.3.2.1.-1 Blokové schéma standardní konfigurace H02 
 

3.3.2.2. Aplikace 
Standardní konfigurace H02 ochrany REX521 je navržena pro systémy s jednoduchou přípojnicí, 
systémy s jedním vypínačem a pro selektivní směrové i nesměrové chránění při zkratech, časově 
zpožděné směrové i nesměrové chránění při nadproudech a pro směrové vyhodnocení zemních 
poruch, včetně funkce automatického opětného zapnutí. 

Detailnější informace jsou uvedeny na stránce 180, kde je popsán aplikační příklad konfigurace 
H02. 
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Obr. 3.3.2.2.-1 Blokové schéma standardní konfigurace H02 ochrany REX 521 
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3.3.3. Standardní konfigurace H03 

3.3.3.1. Charakteristické vlastnosti 
• Třífázová nesměrová nadproudová ochrana s třemi stupni 
• Třífázový detektor zapínacího proudu transformátoru a rozběhu motoru 
• Směrová zemní ochrana s třemi stupni 
• Ochrana při fázové nevyváženosti tří fází 
• Třífázová ochrana proti tepelnému přetížení kabelu 
• Funkce kontroly synchronního / napěťového stavu s jedním stupněm 
• Kontrolní funkce vstupního obvodu měření proudu 
• Kontrolní funkce vstupního obvodu měření napětí 
• Měření zkreslení průběhu proudu 
• Měření zkreslení průběhu napětí 
• Třífázové měření proudu 
• Měření nulového proudu 
• Třífázové měření napětí 1 
• Měření nulové složky napětí 
• Měření systémové frekvence 
• Měření třífázového výkonu a energie 
• Výpočet akumulovaného elektrického opotřebení vypínače (CB) 
• Poruchový zapisovač přechodových jevů 
• Kontrola vypínacího obvodu 
• Časově zpožděný vypínací výstup funkce ochrany při selhání vypínače (CBFP) 
• Automatické opětné zapnutí, 1…5 cyklů  
• Ovládání vypínače s indikací polohy 
• Přídržná funkce (výstupních signálů) 
• Stavová indikace objektu 
• Volba pozice logiky ovládání (dálkově / místně) 
• Uživatelem konfigurovatelné vstupy a výstupy 
• Blokovací podmínky ovládání 
• Uživatelem konfigurovatelné výstražné LED diody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Pouze u verze pro senzory 
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Obr. 3.3.3.1.-1 Blokové schéma standardní konfigurace H03 
 

3.3.3.2. Aplikace 
Standardní konfigurace H03 ochrany REX521 je navržena pro systémy s jednoduchou přípojnicí, 
systémy s jedním vypínačem a pro selektivní nesměrové chránění při zkratech, časově zpožděné 
nesměrové chránění při nadproudech i pro směrové vyhodnocení zemních poruch, včetně funkce 
automatického opětného zapnutí s kontrolou synchronního a napěťového stavu soustav. 

Detailnější informace jsou uvedeny na stránce 187, kde je popsán aplikační příklad konfigurace 
H03. 
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Obr. 3.3.3.2.-1 Blokové schéma standardní konfigurace H03 ochrany REX 521 
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3.3.4. Standardní konfigurace H04 

3.3.4.1. Charakteristické vlastnosti 
• Třífázová nesměrová nadproudová ochrana s třemi stupni 
• Třífázová směrová nadproudová ochrana s jedním stupněm 
• Podfrekvenční nebo nadfrekvenční ochrana s jedním stupněm 
• Třífázový detektor zapínacího proudu transformátoru a rozběhu motoru 
• Směrová zemní ochrana s třemi stupni 
• Nesměrová zemní ochrana s třemi stupni 1 
• Ochrana při fázové nevyváženosti tří fází 
• Třífázová ochrana proti tepelnému přetížení kabelu 
• Kontrolní funkce vstupního obvodu měření proudu 
• Kontrolní funkce vstupního obvodu měření napětí 
• Měření zkreslení průběhu proudu 
• Měření zkreslení průběhu napětí 
• Třífázové měření proudu 
• Měření nulového proudu 
• Třífázové měření napětí 
• Měření nulové složky napětí 
• Měření systémové frekvence 
• Měření třífázového výkonu a energie 
• Výpočet akumulovaného elektrického opotřebení vypínače (CB) 
• Poruchový zapisovač přechodových jevů 
• Kontrola vypínacího obvodu 
• Časově zpožděný vypínací výstup funkce ochrany při selhání vypínače (CBFP) 
• Automatické opětné zapnutí, 1…5 cyklů  
• Ovládání vypínače s indikací polohy 
• Přídržná funkce (výstupních signálů) 
• Stavová indikace objektu 
• Volba pozice logiky ovládání (dálkově / místně) 
• Uživatelem konfigurovatelné vstupy a výstupy 
• Blokovací podmínky ovládání 
• Uživatelem konfigurovatelné výstražné LED diody 
 

 

 

V poruchovém zapisovači je možné zaznamenávat pouze 16 binárních signálů. 

 
 
1 Všechny tři stupně funkčního bloku I0>, I0>>, I0>>> jsou fixně konfigurovány ke kanálu I0 (1/5A) 
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Obr. 3.3.4.1.-1 Blokové schéma standardní konfigurace H04 
 

3.3.4.2. Aplikace 
Standardní konfigurace H04 ochrany REX521 je navržena pro systémy s jednoduchou přípojnicí, 
systémy s jedním vypínačem a pro selektivní nesměrové chránění při zkratech, časově zpožděné 
nesměrové chránění při nadproudech a pro směrové i nesměrové vyhodnocení zemních poruch, 
včetně funkce automatického opětného zapnutí. 

Detailnější informace jsou uvedeny na stránce 192, kde je popsán aplikační příklad konfigurace 
H04. 
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Obr. 3.3.4.2.-1 Blokové schéma standardní konfigurace H04 ochrany REX 521 



REX 521  Ochrana    1MRS 751802-MUM 
 
  Technický referenční manuál, Standardní konfigurace 
 
 

42 

3.3.5. Standardní konfigurace H05 

3.3.5.1. Charakteristické vlastnosti 
• Třífázová nesměrová nadproudová ochrana s třemi stupni 
• Nesměrová zemní ochrana s třemi stupni 
• Třífázová přepěťová ochrana s dvěma stupni 
• Třífázová podpěťová ochrana s dvěma stupni 
• Jednofázová přepěťová ochrana s třemi stupni (měření nulové složky napětí)  
• Třífázový detektor zapínacího proudu transformátoru a rozběhu motoru 
• Kontrolní funkce vstupního obvodu měření proudu 
• Kontrolní funkce vstupního obvodu měření napětí 
• Měření zkreslení průběhu proudu 
• Měření zkreslení průběhu napětí 
• Třífázové měření proudu 
• Měření nulového proudu 
• Třífázové měření napětí 
• Měření nulové složky napětí 
• Měření systémové frekvence 
• Měření třífázového výkonu a energie 
• Výpočet akumulovaného elektrického opotřebení vypínače (CB) 
• Poruchový zapisovač přechodových jevů 
• Kontrola vypínacího obvodu 
• Časově zpožděný vypínací výstup funkce ochrany při selhání vypínače (CBFP) 
• Ovládání vypínače s indikací polohy 
• Přídržná funkce (výstupních signálů) 
• Stavová indikace objektu 
• Volba pozice logiky ovládání (dálkově / místně) 
• Uživatelem konfigurovatelné vstupy a výstupy 
• Blokovací podmínky ovládání 
• Uživatelem konfigurovatelné výstražné LED diody 
 

 

 

V poruchovém zapisovači je možné zaznamenávat pouze 16 binárních signálů. 
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Obr. 3.3.5.1.-1 Blokové schéma standardní konfigurace H05 
 

3.3.5.2. Aplikace 
Standardní konfigurace H05 ochrany REX521 je navržena pro systémy s jednoduchou přípojnicí, 
systémy s jedním vypínačem a pro selektivní nesměrové chránění při zkratech, časově zpožděné 
nesměrové chránění při nadproudech a nesměrové vyhodnocení zemních poruch. Konfigurace 
také obsahuje přepěťovou ochranu, podpěťovou ochranu a přepěťovou ochranu měřící nulovou 
složku napětí. Tyto funkce zajišťují napěťové chránění objektu / systému. 

Detailnější informace jsou uvedeny na stránce 197, kde je popsán aplikační příklad konfigurace 
H05. 
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Obr. 3.3.5.2.-1 Blokové schéma standardní konfigurace H05 ochrany REX 521 
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3.3.6. Standardní konfigurace H06 

3.3.6.1. Charakteristické vlastnosti 
• Třífázová nesměrová nadproudová ochrana s dvěma stupni 
• Třífázová přepěťová ochrana s dvěma stupni 
• Třífázová podpěťová ochrana s dvěma stupni 
• Jednofázová přepěťová ochrana s třemi stupni (měření nulové složky napětí) 
• Podfrekvenční nebo nadfrekvenční ochrana s dvěma stupni 
• Kontrolní funkce vstupního obvodu měření proudu 
• Kontrolní funkce vstupního obvodu měření napětí 
• Měření zkreslení průběhu proudu 
• Měření zkreslení průběhu napětí 
• Třífázové měření proudu 
• Měření nulového proudu 
• Třífázové měření napětí 
• Měření nulové složky napětí 
• Měření systémové frekvence 
• Měření třífázového výkonu a energie 
• Výpočet akumulovaného elektrického opotřebení vypínače (CB) 
• Poruchový zapisovač přechodových jevů 
• Kontrola vypínacího obvodu 
• Časově zpožděný vypínací výstup funkce ochrany při selhání vypínače (CBFP) 
• Ovládání vypínače s indikací polohy 
• Přídržná funkce (výstupních signálů) 
• Stavová indikace objektu 
• Volba pozice logiky ovládání (dálkově / místně) 
• Uživatelem konfigurovatelné vstupy a výstupy 
• Blokovací podmínky ovládání 
• Uživatelem konfigurovatelné výstražné LED diody 

 

 

 

V poruchovém zapisovači je možné zaznamenávat pouze 16 binárních signálů. 
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Obr. 3.3.6.1.-1 Blokové schéma standardní konfigurace H06 
 

3.3.6.2. Aplikace 
Standardní konfigurace H06 ochrany REX521 je navržena pro systémy s jednoduchou přípojnicí, 
systémy s jedním vypínačem a pro selektivní nesměrové chránění při zkratech a časově 
zpožděné nesměrové chránění při nadproudech. Konfigurace také obsahuje přepěťovou ochranu, 
podpěťovou ochranu, přepěťovou ochranu měřící nulovou složku napětí, podfrekvenční ochranu 
a nadfrekvenční ochranu. Tyto funkce zajišťují napěťové chránění objektu / systému. 

Detailnější informace jsou uvedeny na stránce 203, kde je popsán aplikační příklad konfigurace 
H06. 
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Obr. 3.3.6.2.-1 Blokové schéma standardní konfigurace H06 ochrany REX 521 



REX 521  Ochrana    1MRS 751802-MUM 
 
  Technický referenční manuál, Standardní konfigurace 
 
 

48 

3.3.7. Standardní konfigurace H07 

3.3.7.1. Charakteristické vlastnosti 
• Třífázová nesměrová nadproudová ochrana s třemi stupni 
• Nesměrová zemní ochrana s dvěma stupni 
• Směrová zemní ochrana s dvěma stupni 
• Třífázová přepěťová ochrana s dvěma stupni 
• Třífázová podpěťová ochrana s dvěma stupni 
• Podfrekvenční nebo nadfrekvenční ochrana s dvěma stupni 
• Ochrana vyhodnocující zpětnou složku proudu (NPS) s dvěma stupni 
• Třífázová funkce kontroly rozběhu motoru 
• Třífázová ochrana proti tepelnému přetížení zařízení 
• Ochrana proti opačnému sledu fází 
• Ochrana vyhodnocující souslednou a zpětnou složku napětí 
• Kontrolní funkce poruchy pojistek / jištění 
• Třífázová nesměrová podproudová ochrana s jedním stupněm 
• Kontrolní funkce vstupního obvodu měření proudu 
• Kontrolní funkce vstupního obvodu měření napětí 
• Měření zkreslení průběhu proudu 
• Měření zkreslení průběhu napětí 
• Třífázové měření proudu 
• Měření nulového proudu 
• Třífázové měření napětí 
• Měření nulové složky napětí 
• Měření systémové frekvence 
• Měření třífázového výkonu a energie 
• Třífázová napěťová funkce monitorování kvality energie 
• Výpočet akumulovaného elektrického opotřebení vypínače (CB) 
• Poruchový zapisovač přechodových jevů 
• Kontrola vypínacího obvodu 
• Časově zpožděný vypínací výstup funkce ochrany při selhání vypínače (CBFP) 
• Ovládání vypínače s indikací polohy 
• Čítač provozní doby 
• Přídržná funkce (výstupních signálů) 
• Stavová indikace objektu 
• Volba pozice logiky ovládání (dálkově / místně) 
• Uživatelem konfigurovatelné vstupy a výstupy 
• Blokovací podmínky ovládání 
• Uživatelem konfigurovatelné výstražné LED diody 

 

 

V poruchovém zapisovači je možné zaznamenávat pouze 16 binárních signálů. 
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Obr. 3.3.7.1.-1 Blokové schéma standardní konfigurace H07 
 

3.3.7.2. Aplikace 
Standardní konfigurace H07 ochrany REX521 je navržena pro chránění velkých a středně velkých 
třífázových střídavých motorů v aplikacích, kde jsou motory pohonů ovládány vypínači. Díky 
vysokému počtu integrovaných ochranných funkcí je ochranou zajištěno kompletní chránění proti 
poškození motoru, které mohou způsobit elektrické poruchy. 

Konfiguraci H07 je také možné aplikovat u jiných objektů, u kterých je nutné použít ochranu proti 
tepelnému přetížení (jako např. u výkonových transformátorů), a lze ji také použít v aplikacích, 
kde je požadováno nadproudové chránění, podpěťová / přepěťová ochrana a/nebo nesměrové, 
případně směrové chránění při zemních poruchách. 

Detailnější informace o standardní konfiguraci H07 jsou uvedeny na stránce 210, kde je popsán 
aplikační příklad “Chránění motoru, Vyšší verze H07”. 
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Obr. 3.3.7.2.-1 Blokové schéma standardní konfigurace H07 ochrany REX 521 
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4. Čtení přehledových schémat přiřazení signálů 
Signály standardní konfigurace je možné programovat takovým způsobem, aby vytvářely různé 
funkční jednotky. Binární vstupy lze prostřednictvím voličů propojit s různými vstupními signály 
(např. signál Blocking 1 / Blokování 1). Vstupní signály je možné přiřadit k výstupním relé (např. 
HSPO1) přímo, nebo je lze prostřednictvím vstupních přepínačových skupin propojit se vstupy 
funkčního bloku, a tím realizovat různé typy funkcí. Toto propojení je provedeno nastavením 
hodnot vstupních přepínačových skupin. 

Výstupní signály funkčních bloků je možné propojit s výstupními relé následujícím způsobem. 
Nejprve je výstupními přepínačovými skupinami provedena volba příslušných výstupních signálů 
funkčních bloků, např. Trip 1 / Vypnutí 1 (funkcí 3I>, 3I>> atd.), a poté je provedeno propojení 
navolené skupiny signálů s vybranými výstupními relé nastavením voliče Output signal 
(Výstupní signál). 

Analogové signály jsou propojeny s příslušnými ochrannými a měřicími funkčními bloky. Tyto 
analogové signály nejsou v přehledových schématech přiřazení signálů prezentovány. 

 

 
Obr. 4.-1 Hlavní princip zobrazení přehledových schémat přiřazení signálů 

  

4.1. Binární vstupy 
Aby bylo možné dosáhnout různé funkčnosti, lze binární vstupy (DI1…DI9) propojit se vstupy 
funkčního bloku. Binární vstupy jsou například použity pro blokování ochranných funkcí, pro 
externí spuštění poruchového zapisovače a pro místní ovládání. 

U kteréhokoli z binárních vstupů (DI1…DI9) je možné volbou v menu naprogramovat inverzi 
signálu a nastavit předem definované časové zpoždění (filtraci). Detailnější informace jsou 
uvedeny v dokumentaci “REX 521 - Technický referenční manuál, Všeobecný popis“ (viz 
“Reference“ na straně 221) v kapitole 4.1.7. “Binární vstupy“. 

Propojení binárních vstupů s různými funkčními jednotkami je uskutečněno nastavením voličů 
a přepínačových skupin (SWGRP) pro každou samostatnou funkcí. Toto nastavení je provedeno 
prostřednictvím rozhraní místního ovládání (HMI – Human-Machine Interface), nebo prostřed-
nictvím programu “Relay Setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany“. 
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 Vstupní voliče Přepínačové Funkční bloky 
 skupiny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Obr. 4.1.-1 Vstupní binární signály jsou k funkčním blokům (na obrázku vstup DI1), nebo k různým funkcím 

(na obrázku vstup DI2) přiřazeny prostřednictvím voličů, nebo přepínačových skupin 

 

4.1.1. Vstupní voliče  
Každý binární vstup (DI1…DI9) může být přiřazen k specifikovanému vstupnímu signálu 
nastavením, které je provedeno v menu vstupních signálů (Main menu \ Configuration 
\ Input signals). K jednomu vstupnímu signálu může být navolen pouze jeden binární 
vstup. Další informace jsou uvedeny v kapitole “Parametrizace binárních vstupů“ na straně 60. 

  

Nadřazené vypínání 
 
 
 
 
Reset přídržné funkce 
 
 
 
 

Vypnutí  
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Obr. 4.1.1.-1 Použití a funkce  vstupních voličů 

4.1.2. Vstupní přepínačové skupiny (SWGRP)  
Přepínačové skupiny jsou použity pro propojení vstupních signálů se vstupy funkčních bloků. 
Přepínačové skupiny umožňují připojení jednoho vstupního signálu k vstupům několika funkčních 
bloků. Na Obr. 4.1.3.-1 jsou uvedeny všechny signály, které jsou k dispozici u každé vstupní 
přepínačové skupiny. Nastavení je možné provést a nalézt v menu Main menu \ 
Configuration \ Input SWGRP. 

 
Obr. 4.1.2.-1 Vstupní signál je přepínačovou skupinou přiřazen k jednomu vstupu funkčního bloku nebo 

k několika vstupům  funkčních bloků  

Uvědomte si, že symbol O/C (overrcurrent / nadproud) reprezentuje funkční bloky I>, I>> a I>>> 
a symbol E/F (earth-fault / zemní porucha) reprezentuje všechny tři funkční bloky zemní ochrany 
Io>, Io>> a Io>>>. To například znamená, že signál Reset 1 resetuje všechny tři stupně. 

Symboly O/C a E/F jsou použity v přehledových schématech přiřazení signálů i v menu systému 
ovládání HMI. 
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4.1.3. Vstupní signály  
Na následujícím obrázku je ukázka přehledového schéma se zaměřením na vstupní signály. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1.3.-1 Popis vstupních signálů v přehledovém schéma 

Indikace stavů objektů určená pro systémy SCADA 
Funkční bloky I ↔ 0 IND1 a I ↔ 0 IND2 jsou použity pro generování změnových stavů 
aktivovaných stavem vypnuto/zapnuto odpojovače (DC) a stavem vypnuto/zapnuto uzemňovače 
(ES), které jsou prostřednictvím komunikačního portu přenášeny na řídicí systém rozvodny. 

Vstupní signály 

Vstupní přepínačové skupiny 
Binární                
vstupy 

- Spuštění poruchového zapisovače 
- Spuštění vyhodnocení kvality energie 
 

Vstupní přepínačová skupina 

- Nadřazené vypnutí 
- Externí vypnutí 
- Blokovaný reset 

Volba Místně/Dálkově 

Kontrola vypínacího obvodu 

Indikace stavů 
objektů pro               
systémy SCADA  

Doplňková funkce: 
Blokovací podmínky 

- Ovládání vypínače 
- Indikace objektů 
- Blokovací podmínky 

Povely ovládání 
vypínače 
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4.2. Funkční bloky v přehledových schématech přiřazení signálů  
Všechny funkční bloky použité v každé standardní konfiguraci jsou v přehledových schématech 
přiřazení signálů prezentovány následujícím způsobem (viz Obr. 4.2.-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 4.2.-1 Funkční bloky v přehledových schématech přiřazení signálů 

 

4.2.1. Funkční bloky  
Každý funkční blok v přehledovém schéma reprezentuje vstupy a výstupy použité v příslušné 
standardní konfiguraci. Diagram funkčního bloku také obsahuje symbol typu ochranné funkce 
a základní informace o časových charakteristikách a ostatních charakteristických vlastnostech, 
které jsou u funkce k dispozici (např. ochrana při selhání vypínače CBFP). Další informace jsou 
uvedeny na CD-ROM “Technical Descriptions of Functions / Technický popis funkcí“ (viz 
“Reference“ na straně 221). Rozdíly mezi popisy funkčních bloků ochran platformy RED 500, 
které jsou uvedeny na CD-ROM, a vlastnostmi funkčních bloků vlastních ochran řady REX521, 
jsou také uvedeny v části “Úvod“ na straně 13. 

Funkční blok 
ovládání 

Funkční blok volby ovládání 
Dálkově/Místně 

Funkční blok I ↔ O IND  
určený pro indikaci objektu 

Měření 

Monitorování 
provozních 
podmínek 

Funkční bloky 
ochran 
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Obr. 4.2.1.-1 Popis symbolů funkčního bloku 

Další informace týkající se funkčních bloků popisovaných v tomto manuálu jsou uvedeny v části 
“Popis funkčních bloků“ na straně 73. 

  

4.3. Výstupní přepínačové skupiny (SWGRP)  

Výstupy funkčních bloků (např. signály Start / Popud, Trip / Vypnutí a Alarm / Výstraha) jsou 
přiřazeny k výstupním signálům prostřednictvím výstupních přepínačových skupin. Viz níže 
uvedený příklad výstupu Trip 2 na obrázku 4.3.-1.  

 

Obr. 4.3.-1 Výstupní přepínačové skupiny 

 

4.3.1. Výstupní voliče  
Výstupní signály (například Start 1 / Popud 1, Trip 1 / Vypnutí 1) jsou k výstupním relé (například 
PO1, HSPO1, SO1) přiřazeny prostřednictvím výstupních voličů. 

Časové charakteristiky Název / symbol ochranné funkce 

Výstupy Vstupy 

CBFP = ochrana při selhání vypínače 



1MRS 751802-MUM Ochrana   REX 521 
 
  Technický referenční manuál, Standardní konfigurace 
 
 

 57 

4. 4. Ostatní funkce uvedené v přehledových schématech signálů 

4.4.1. Blokovací funkce (Lockout) 
Blokovací funkce je použita pro zvýšení bezpečnosti při provedení ovládací manipulace. 
Blokovací funkci (Lockout) je možné deblokovat signálem resetu blokovací funkce (Lockout 
reset), který je připojen prostřednictvím vstupního voliče k jednomu z binárních vstupů (DI1…DI9). 

Uvědomte si, že LED diodu indikace vypnutí nelze resetovat (dezaktivovat) tlačítkem [C], nebo 
tlačítky [C] + [E], pokud nebyl proveden reset blokovací funkce. 

Obr. 4.4.1.-1 Blokovací funkce v blokových schématech standardních konfigurací 

Aby bylo blokování aktivováno, je aktivní blokovací signál (Lockout Working) na výše uvedeném 
obrázku (Obr. 4.4.1.-1) interně připojen k vstupu CLOSEENA funkčního bloku COCB. To 
znamená, že pokud je blokovací funkce aktivní, není možné ovládací manipulaci provést. 

Blokovací funkci lze použít dvěma různými způsoby: 

První alternativa nabízí možnost využít jako blokovací funkci výstup HSPO1. Volič Lockout 
HSPO1 je použit pro aktivaci vnucené přídržné funkce relé. Výstupní relé s aktivovanou přídržnou 
funkcí může být resetováno pouze prostřednictvím binárního vstupu. Tato koncepce je založena 
na potřebě mít k dispozici externí přepínač, který musí být resetován dříve, než je uvolněna 
manipulace, kterou je vypínač zapnut. Jedná se například o situaci, kdy byl vypnut vypínač 
motorového vývodu a je nutné zabránit opětnému zapnutí motoru dříve, než jeho teplota klesne 
na akceptovatelnou úroveň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 4.4.1.-2 První alternativa použití blokovací funkce 

Jinou alternativou jak využít blokovací funkci je možnost zapojit ovládací obvod pro zapnutí 
vypínače do série s jedním z výkonových výstupních relé a u příslušného výstupního relé, např. 
PO1, navolit blokovací signál (viz Obr. 4.4.1.3). Volba této varianty blokování je provedena 
prostřednictvím voliče příslušného výstupního signálu. 

HSPO1 
(vypínací relé) 

Připojeno k COCB 
(uvolnění zapnutí) 
aby byla zablokována  
zapínací manipulace 

Volič 

Vypínací 
signál 
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Obr. 4.4.1.-3 Jiná možnost použití blokovací funkce 

Uvědomte si, že jestliže je blokovací funkce použita a současně dojde k poruše / ztrátě 
pomocného napájení, dojde i k odpadu výstupních relé. Stejná situace nastane i v okamžiku, kdy 
je u výstupních relé PO1, PO2, PO3, SO11 a SO21 použito externí blokování a dojde k poruše / 
ztrátě pomocného napájení. Poté co je ochrana opět připojena k napájení, je obnoven stav 
výstupních relé před poruchou napájení a výstupní relé použitá pro blokování jsou aktivována. 
Pokud je blokovací funkce použita s relé HSPO1, je ovládání vypínače možné i v případě, kdy 
není pomocné napájení k ochraně připojeno. 

Aby byla při použití blokovací funkce zajištěna maximální bezpečnost, doporučuje se pro 
pomocné napájení použít bateriovou jednotku. V tomto případě porucha chráněného objektu 
neovlivní pomocné napájení ochrany a skutečný stav blokovací funkce zůstává uložen v paměti 
ochrany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1 Přepínací kontakt  

Zapínací povel

  (Klidový kontakt) 

Vypínací signál  
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Obr. 4.4.1.-4 Popis schéma přiřazení výstupních signálů 

Rychlý  
vypínací kontakt 

 Blokovací funkce 

 Výstupní relé 

 Výstupní signály 

Vstupní                    
přepínačové 
skupiny 
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5. Parametrizace binárních vstupů 
Binární vstupy je možné po příslušném naprogramování voličů a přepínačových skupin použít pro 
realizaci různých funkcí, jako například pro reset požadovaných funkčních bloků.    

Binární vstupy Zpoždění Voliče Výstupní relé 
  Inverze Vstupní signály  Vstupní přepínačové skupiny 

Obr. 5.-1 Přehled doplňkových voličů 

5.1. Voliče  

5.1.1. Reset 
Programováním voličů “Reset 1“ a “Reset 2“ je možné připojit kterýkoli ze vstupů DI1..DI9 
k resetu vypínacího signálu s přídržnou funkcí a k resetu zaznamenaných dat funkcí (například 
O/C, E/F, Iub>, 3Ith>, PQ 3Inf 1). 

5.1.2. Skupina  
Volič “Group / Skupina“ je použit pro přepnutí mezi 1. a 2. skupinou nastavení ochranných funkcí.  

5.1.3. Blokování   
Voliče BS1 a BS2 “Blocking 1, 2 / Blokování 1, 2“ je možné programovat pro blokování působení 
funkcí (například 3I>, 3I>>, 3I>>> atd. 1).  

5.1.4. Spuštění poruchového zapisovače   
Kterýkoli ze vstupů DI1...DI9 je možné použít pro spuštění poruchového zapisovače se zázna-
mem měřených hodnot (volič “DREC trig“). 

 
1  Standardně specifikovaná konfigurace 
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5.1.5. Aktivace funkce měření kvality energie 
Kterýkoli ze vstupů DI1...DI9 je možné použít pro aktivaci / spuštění funkce měření kvality energie 
a záznamu tohoto měření (volič “PQ 3Inf trig“). 

5.1.6. Nadřazené vypnutí   
Signál externího vypnutí je možné přiřadit k výkonovému vypínacímu kontaktu prostřednictvím 
vstupů DI1...DI9 - volič “Master trip“ (Funkce nadřazeného vypnutí “Master trip“ překlenuje 
sekvenci blokovacích podmínek).  
Pomocí vstupního voliče a přepínačové skupiny SWGRP lze funkci “Master trip“ využít pro 
připojení jednoho binárního vstupu (DI1..DI9) k cívce rychlého vypínacího relé (HSPO1).   

5.1.7. Externí vypnutí   
Doplňkový signál externího vypnutí je možné přiřadit k výstupním relé PO1…PO3 a SO1…SO3 
(Funkce externího vypnutí “External trip“ překlenuje sekvenci blokovacích podmínek). 

5.1.8. Reset blokování 
Kterýkoli ze vstupů DI1…DI9 je možné programovat pro reset blokovací funkce (Lockout reset). 

5.1.9. Dálkové / Místní ovládání 
Kterýkoli z binárních vstupů je možné použít pro aktivaci volby režimu místního ovládání ochrany, 
je-li volba “Local/Remote“ (Dálkově/Místně) nastavena na položku “External input“ (Externí vstup). 
V pozici Místně (Local) lze vypínač ovládat binárními vstupy a jednotkou HMI, ale ovládání 
prostřednictvím komunikačního portu není možné. V pozici Dálkově (Remote) lze vypínač ovládat 
pouze prostřednictvím komunikačního portu.  

5.1.10. Uvolnění zapnutí 
Vstupy DI1...DI9 je možné použít pro uvolnění zapnutí vypínače (volič “Close enable“). Pro 
blokování zapínacího procesu vypínače může být použit například signál indikace nízkého tlaku 
plynu SF6 (zapínací povel může být aktivován buď prostřednictvím binárních vstupů, jednotky 
HMI, nebo prostřednictvím komunikačního portu). 

5.1.11. Přímé ovládání (Vypnutí / Zapnutí) 
Vstupy DI1..DI9 je možné použít pro ovládání vypínače. 

5.1.12. Indikace stavu objektu 
Funkce indikace stavu objektu je použita pro sběr dat stavových indikací objektu, která jsou 
určena pro systém MicroSCADA. Logické stavy binárních vstupů jsou také použity pro logiku 
blokovacích podmínek (podle zvolené alternativy blokovacích podmínek).  
Přenos dat stavových indikací objektu na systém MicroSCADA je uskutečněn použitím funkčních 
bloků I↔O IND1 a I↔O IND2. 

5.1.13. Časová synchronizace  
Devátý binární vstup (DI9) lze použít jako časový synchronizační vstup GPS.  

5.1.14. Vstupy pro blokování, zapnutí, aktivaci funkce opětného zapnutí (AR) 
Funkci automat. opětného zapnutí O→I lze vstupy DI1..DI9 aktivovat, blokovat, nebo zapnout. 1 
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5.1.15. Signál BACTRL (Ovládání základního úhlu) 
Základní úhel směrového působení ochrany je závislý na principu uzemnění energetické sítě. 
Základní úhel je možné změnit prostřednictvím ovládacího signálu BACTRL. 1 

5.1.16. Logický vstup 1…3 
Logické vstupy 1…3 jsou součástí přídavné funkce blokovacích podmínek pro uvolnění zapnutí 
vypínače. Tyto signály lze připojit ke kterémukoli z binárních vstupů DI1…DI9, na které jsou 
přivedeny potřebné indikace jako například signál výstražné úrovně tlaku plynu SF6, signál 
indikace natažené pružiny atd. (viz Obr. 5.2.1.-5). 

5.2. Blokovací podmínky (Interlocking) 
Zapnutí vypínače (CB) je podmíněno aktivací vstupu CLOSEENA u funkčního bloku I↔O CB1. 
Různé typy logik pro uvolnění zapnutí lze vytvořit použitím logik blokovacích podmínek, které jsou 
uvedeny na Obr. 5.2.-1 a Obr. 5.2.1.-4. 

Logické signály stavů uzemňovače (ES), odpojovače (DC) a univerzálních binárních vstupů 
(DI1…DI9) lze použít společně s logikou blokovacích podmínek, která je uvedena na Obr. 5.2.-1. 

Obr. 5.2.-1 Blokovací podmínky (Interlocking) 

5.2.1. Alternativy blokovacích podmínek 
Všechny alternativy blokovacích podmínek obsahují pouze podmínky pro zapnutí vypínače. 
Vypnutí vypínače je vždy uvolněno. Nastavení je provedeno prostřednictvím jednotky ovládání 
HMI, nebo prostřednictvím programu “Relay Setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany“ v menu 
(Main manu \ Configuration \ Input Signals \ Close enable), kde je 
možné ručně nastavit blokovací podmínky do stavu TRUE (aplikováno), nebo do stavu FALSE 
(neaplikováno). 

Přímé použití binárního vstupu 
Zapínací proces je možné uvolnit přímou volbou jednoho z binárních vstupů (DI1…DI9). Při volbě 
vstupu použijte v menu ochrany, nebo v menu programu “Relay Setting Tool“, volič s názvem 
Close enable. Kromě toho může být v menu nastavení všeobecných parametrů binárního 
vstupu navoleno zpoždění aktivace vstupu a inverze signálu. Uvědomte si, že logický stav 1 zap-
nutí vypínače uvolňuje a logický stav 0 zapnutí vypínače blokuje. 

 
1  Standardně specifikovaná konfigurace 
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Použití indikace stavu uzemňovače 
Jestliže jsou indikační signály stavů uzemňovače připojeny k binárním vstupům a jsou dále 
přiřazeny k signálům “ES pos. open“ a “ES pos. close“, lze tyto indikace začlenit do schéma 
blokovacích podmínek. Signál označený jako “Interlocking_A“ má hodnotu log. 0, je-li uzemňovač 
zapnutý, a hodnotu log. 1, je-li uzemňovač vypnutý. Pro uvolnění zapínacího procesu je tato 
alternativa blokovacích podmínek použita tehdy, je-li u voliče Close enable provedena volba 
“Interlocking_A“. 

 
Obr. 5.2.1.-1 Blokovací podmínky, které používají indikaci stavu uzemňovače  
 

Použití indikace stavu odpojovače 
Jestliže jsou indikační signály stavů odpojovače připojeny k binárním vstupům a jsou dále 
přiřazeny k signálům “DC pos. open“ a “DC pos. close“, lze tyto indikace začlenit do schéma 
blokovacích podmínek. Signál označený jako “Interlocking_A“ má hodnotu log. 1, je-li odpojovač 
zapnutý, a hodnotu log. 0, je-li odpojovač vypnutý. Pro uvolnění zapínacího procesu je tato 
alternativa blokovacích podmínek použita tehdy, je-li u voliče Close enable provedena volba 
“Interlocking_A“. 

 
Obr. 5.2.1.-2 Blokovací podmínky, které používají indikaci stavu odpojovače  
 

Použití indikace stavu odpojovače a/nebo stavu uzemňovače  
Jestliže jsou k dispozici indikační signály stavů odpojovače i uzemňovače a tyto signály jsou dále 
přiřazeny k signálům “DC pos.open“ a “DC pos.close“, “ES pos.open“ a “ES pos.close“, lze tyto 
indikace začlenit do schéma blokovacích podmínek. Signál označený jako “Interlocking_ A“ má 
hodnotu log. 1, je-li odpojovač zapnutý, nebo je-li uzemňovač vypnutý. Signál označený jako 
“Interlocking_B“ má hodnotu log. 1, je-li odpojovač zapnutý a je-li uzemňovač vypnutý. Pro 
uvolnění zapínacího procesu je tato alternativa blokovacích podmínek dvou signálů použita tehdy, 
je-li u voliče Close enable provedena volba “Interlocking_A“ nebo “Interlocking_B“. 

 

Obr. 5.2.1.-3 Blokovací podmínky, které používají indikaci stavu odpojovače a/nebo uzemňovače 
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Použití indikace stavu odpojovače, uzemňovače a logických vstupů  
V případě výše uvedených příkladů je možné pro blokování zapínacího procesu použít i přídavné 
signály, jako například signál indikace nízkého tlaku plynu SF6. Tyto signály musí být připojeny ke 
standardnímu typu blokovacích podmínek prostřednictvím voličů logických vstupů 1…3 
(Logic_inpX). Volbou alternativ “Interlocking_C“, “Interlocking_D“, nebo “Interlocking_E“ u voliče 
Close enable lze vytvořit různé kombinace logických funkcí AND/OR.  

Příklady: 

• DC nebo ES v logickém součinu AND s “Logic_inpX“ = “Interlocking_C“ 
• DC a ES v logickém součinu AND s “Logic_inpX“ = “Interlocking_D“ 
• “Logic_inp1“ v logickém součinu AND s “Logic_inp2“ a “Logic_inp3“ = “Interlocking_E“ 

Kromě zde uvedených alternativ je možné různé typy schémat blokovacích podmínek vytvořit 
pomocí voličů, kterými jsou připojeny binární vstupy, provedeny inverze signálů, vytvořeny logiky 
funkcí AND / OR a jsou navoleny různé výstupy blokovacích podmínek (A…E). Kompletní blokové 
schéma je uvedeno na Obr. 5.2.1.-4. 
 

Obr. 5.2.1.-4 Blokovací podmínky, které používají indikaci stavu odpojovače, uzemňovače a log. vstupů 

Příklad vytvořených blokovacích podmínek  

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.2.1.-5 Příklad blokovacích podmínek 
Hradlo AND se stane logickou funkcí OR inverzí binárních vstupů, která je provedena v menu 
nastavení všeobecných parametrů binárního vstupu. Tím je zajištěno, že jakýkoli připojený signál 
indikace poruchy blokuje zapnutí vypínače.   

Interlocking_D 
= Zapnutí uvolněno 

Logický vstup 1 =  Alarm SF6 
Logický vstup 2 =  Pružina není 

natažena 
Logický vstup 3 =  Ruční blok. 

DC pos. close = 
Přepínač L/R v 
pozici R (Dálkově) 
ES pos. open = 
Uzemňovač vypnut 
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6. Standardní nastavení 
Toto nastavení je možné vyhledat v menu Main menu \ Configuration \. 

Tabulka 6.-1  Vstupní signály 

HW verze ochrany Základní 
(Basic) 

Střední 
(Medium) 

Vyšší (High) / Pro senzory (Sensor) 

Standardní 
konfigurace 

B01 B02 M01 M02 H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 

Vstupní signály Připojené binární vstupy (N = nepřipojeno)  
Reset 1 (Reset 1) N N N N N N N N N N N 
Reset 2 (Reset 2) N N N N N N N N N N N 
Group  (Skupina nastavení) N N N N N N N N N N N 
Blocking 1 (Blokování 1) N N N N N N N N N N N 
Blocking 2 (Blokování 2) N N N N N N N N N N N 
DREC trig (Spuštění poruch. zapis.) N N N N N N N N N N N 
PQ 3Inf trig (Aktivace měření kvality) N N N N N N N N N N N 
PQ 3Unf trig (Aktivace měření kvality) - - - - N N N N N N N 
O→I INH (Blokování OZ) - DI8 - DI8 DI8 DI8 DI8 DI8 - - - 
O→I ON (Zapnutí OZ) - N - N N N N N - - - 
O→I Ext. start (Externí spuštění OZ) - N - N N N N N - - - 
O→I Ext. trip (Externí vypnutí OZ) - N - N N N N N - - - 
BACTRL (Ovládání úhlu) - - N N N N N N - - N 
Master trip (Nadřazené vyp.) DI8 DI8 DI8 DI8 DI8 DI8 DI8 DI8 DI8 DI8 DI8 
External trip (Externí vypnutí) N N N N N N N N N N N 
Lockout reset (Blokování resetu) N N N N N N N N N N N 
Remote (Dálkově) DI9 DI9 DI9 DI9 DI9 DI9 DI9 DI9 DI9 DI9 DI9 
Close enable (Uvolnění zapnutí) DI5 DI5 DI5 DI5 DI5 DI5 DI5 DI5 DI5 DI5 DI5 
Open (Vypnutí) N N N N N N N N N N N 
Close (Zapnutí) N N N N N N N N N N N 
CB pos. open (Stav vypínače, vyp.) DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 
CB pos. close (Stav vypínače, zap.) DI2 DI2 DI2 DI2 DI2 DI2 DI2 DI2 DI2 DI2 DI2 
DC pos. open (Stav odpojovače, vyp.) N N N N N N N N N N N 
DC pos. close (Stav odpojovače, zap.) N N N N N N N N N N N 
ES pos. open (Stav uzemňovače, vyp.) N N N N N N N N N N N 
ES pos. close (Stav uzemňovače, zap.) N N N N N N N N N N N 
Logic input 1 (Logický vstup 1) N N N N N N N N N N N 
Logic input 2 (Logický vstup 2) N N N N N N N N N N N 
Logic input 3 (Logický vstup 3) N N N N N N N N N N N 
Stall (Zablokovaný motor) - - - - - - - - - - N 
Restart inhibit (Blokování restartu) - - - - - - - - - - N 
MCB state (Stav jističe) - - - - - - - - - - N 

Tabulka 6.-2  Vstupní přepínačové skupiny SWGRP (Základní a střední verze ochrany) 

HW verze ochrany Základní (Basic) Střední   (Medium) 
Standardní konfigurace B01 B02 M01 M02 
Vstupní signály Vstupní přepínačová skupina SWGRP (N = nepřipojeno) 
3I2f>→Double  (3I2f>→zdvojená hodn.) N N N N 
Reset 1 (Reset 1) OC OC OC OC 
Reset 2 (Reset 2) EF EF EF EF 
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Tabulka 6.-2  Vstupní přepínačové skupiny SWGRP (Základní a střední verze ochrany) 

HW verze ochrany Základní (Basic) Střední   (Medium) 
Standardní konfigurace B01 B02 M01 M02 
Group (Skupina nastavení) OC 

EF 
Iub> 
3Ith> 

OC 
EF 
Iub> 
3Ith> 

OC 
EF 
Iub> 
3Ith> 

OC 
EF 
Iub> 
3Ith> 

Blocking 1 (Blokování 1) BS1 3I> 
BS1 3I>> 
BS1 3I>>> 

BS1 3I> 
BS1 3I>> 
BS1 3I>>> 

BS1 3I> 
BS1 3I>> 
BS1 3I>>> 

BS1 3I> 
BS1 3I>> 
BS1 3I>>> 

3I2f>→BS1  (3I2f> →signál blok. 1) N N N N 
Blocking 2 (Blokování 2) BS2 Io> 

BS2 Io>> 
BS2 Io>>> 

BS2 Io> 
BS2 Io>> 
BS2 Io>>> 

BS2 Io>→ 
BS2 Io>>→ 
BS2 Io>>>→ 

BS2 Io>→ 
BS2 Io>>→ 
BS2 Io>>>→ 

3I2f>→BS2  (3I2f>→signál blok. 2) N N N N 
O→I/3I> (Aktivace funkce OZ)  - N - N 
O→I/3I>> (Aktivace funkce OZ) - N - N 
O→I/3I>>> (Aktivace funkce OZ) - N - N 
O→I/Io> (Aktivace funkce OZ) - N - - 
O→I/Io>> (Aktivace funkce OZ) - N - - 
O→I/Io>>> (Aktivace funkce OZ) - N - - 
O→I/Io>→ (Aktivace funkce OZ) - - - N 
O→I/Io>>→ (Aktivace funkce OZ) - - - N 
O→I/Io>>>→ (Aktivace funkce OZ) - - - N 
O→I/External (Ext. akt. funkce OZ) - N - N 
TCS1Blocking (Blok. funkce TCS1) N N N N 
Reset indications (Reset indikací) - N - N 
BACRTL (Ovládání úhlu) - - N N 

Tabulka 6.-3  Vstupní přepínačové skupiny SWGRP (Vyšší a senzorová verze ochrany) 

HW verze ochr. Vyšší (High) / Pro senzory (Sensor) 
Stand. konfig. H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 
Vstup. signály Vstupní přepínačová skupina SWGRP (N = nepřipojeno) 
Double  N N N N N - - 
Reset 1 OC OC OC OC OC OC OC 
Reset 2 EF EF EF EF EF OV DEF 
Group OC 

EF 
Iub> 
3Ith> 

OC 
EF 
Iub> 
3Ith> 

OC 
EF 
Iub> 
3Ith> 

OC 
EF 
Iub> 
3Ith> 

OC 
EF 
OV 
UV 

OC 
OV 
UV 
ROV 
Freq 

OC 
EF 
Voltage 
f1 

Blocking 1 BS1 3I>→ 
BS1 3I>>→ 
BS1 3I>>> 

BS1 3I>→ 
BS1 3I>>→ 
BS1 3I> 
BS1 3I>> 

BS1 3I> 
BS1 3I>> 
BS1 3I>>> 

BS1 3I> 
BS1 3I>> 
BS1 3I>>> 

BS1 3I> 
BS1 3I>> 
BS1 3I>>> 

BS1 3I> 
BS1 3I>> 

BS1 3I> 
BS1 3I>> 
BS1 3I>>> 

3I2f>→BS1 N N N N N - - 
Is2t n<→BS1 - - - - - - N 
FUSE→BS1 - - - - - - N 
Is2t n<→Double - - - - - - N 
Blocking 2 BS2 Io>→ 

BS2 Io>>→ 
BS2Io>>>→ 

BS2 Io>→ 
BS2 Io>>→ 
BS2Io>>>→ 

BS2 Io>→ 
BS2 Io>>→ 
BS2Io>>>→ 

BS2 Io>→ 
BS2 Io>>→ 
BS2Io>>>→ 

BS2 Io> 
BS2 Io>> 
BS2 Io>>> 

BS2 3U>> 
BS2 3U< 
BS2 3U<< 

BS2 Io>→ 
BS2 Io>>→ 
BS2Io> 
BS2Io>> 

3I2f>→BS2 N N N N N - - 



1MRS 751802-MUM Ochrana   REX 521 
 
  Technický referenční manuál, Standardní konfigurace 
 
 

 67 

Tabulka 6.-3  Vstupní přepínačové skupiny SWGRP (Vyšší a senzorová verze ochrany) 

HW verze ochr. Vyšší (High) / Pro senzory (Sensor) 
Stand. konfig. H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 
Is2t n<→BS2 - - - - - - N 
FUSE→BS2 - - - - - - N 
O→I/3I> - N N N - - - 
O→I/3I>> - N N N - - - 
O→I/3I>>> N - N N - - - 
O→I/3I>→ N N - N - - - 
O→I/3I>>→ N N - - - - - 
O→I/3I>>>→ - - - - - - - 
O→I/Io> - - - N - - - 
O→I/Io>> - - - N - - - 
O→I/Io>>> - - - N - - - 
O→I/Io>→ N N N N - - - 
O→I/Io>>→ N N N N - - - 
O→I/Io>>>→ N N N N - - - 
O→I/f1-1 - N - N - - - 
O→I/f1-2 - N - N - - - 
O→I/External N N N N - - - 
TCS1 Blocking N N N N N N N 
Reset indications N N N N - - - 
BACRTL N N N N - - N 
Motor status - - - - - - N 
Restart enable - - - - - - N 

Tabulka 6.-4  Výstupní přepínačové skupiny SWGRP (Základní a střední verze ochrany) 

HW verze ochrany Základní (Basic) Střední   (Medium) 
Standardní konfigurace B01 B02 M01 M02 
Výstupní přep. skupina SWGRP Výstupní signály 
Trip 1 (Vypnutí 1) 3I> 

3I>> 
3I>>> 
Io> 
Io>> 
Io>>> 
Iub> 
3Ith> 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io> 
Io>> 
Io>>> 
Iub> 
3Ith> 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io>→ 
Io>>→ 
Io>>>→ 
Iub> 
3Ith> 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io>→ 
Io>>→ 
Io>>>→ 
Iub> 
3Ith> 

Trip 2 (Vypnutí 2) 3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io> 
Io>> 
Io>>> 
Iub> 
3Ith> 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io> 
Io>> 
Io>>> 
Iub> 
3Ith> 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io>→ 
Io>>→ 
Io>>>→ 
Iub> 
3Ith> 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io>→ 
Io>>→ 
Io>>>→ 
Iub> 
3Ith> 

Trip 3 (Vypnutí 3) 3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io> 
Io>> 
Io>>> 
Iub> 
3Ith> 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io> 
Io>> 
Io>>> 
Iub> 
3Ith> 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io>→ 
Io>>→ 
Io>>>→ 
Iub> 
3Ith> 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io>→ 
Io>>→ 
Io>>>→ 
Iub> 
3Ith> 
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Tabulka 6.-4  Výstupní přepínačové skupiny SWGRP (Základní a střední verze ochrany) 

HW verze ochrany Základní (Basic) Střední   (Medium) 
Standardní konfigurace B01 B02 M01 M02 
CBFP (Ochrana  

při selhání  
vypínače) 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io> 
Io>> 
Io>>> 
Iub> 
3Ith> 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io> 
Io>> 
Io>>> 
Iub> 
3Ith> 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io>→ 
Io>>→ 
Io>>>→ 
Iub> 
3Ith> 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io>→ 
Io>>→ 
Io>>>→ 
Iub> 
3Ith> 

Start 1 (Popud 1) 3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io> 
Io>> 
Io>>> 
Iub> 
3Ith> 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io> 
Io>> 
Io>>> 
Iub> 
3Ith> 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io>→ 
Io>>→ 
Io>>>→ 
Iub> 
3Ith> 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io>→ 
Io>>→ 
Io>>>→ 
Iub> 
3Ith> 

Start 2 (Popud 2) N N N N 
BSOUT (Blokovací  

výstup) 
3I>> 
3I>>> 

3I>> 
3I>>> 

3I>> 
3I>>> 

3I>> 
3I>>> 

Alarm 1 (Výstraha 1) I↔O CB1 open 
I↔O CB1 close  
3Ith> 
MCS 3I 
TCS1 
PQ 3Inf har 
PQ 3Inf cum 
CB wear 

I↔O CB1 open 
I↔O CB1 close  
3Ith> 
MCS 3I 
TCS1 
PQ 3Inf har 
PQ 3Inf cum 
CB wear 

I↔O CB1 open 
I↔O CB1 close  
3Ith> 
MCS 3I 
TCS1 
PQ 3Inf har 
PQ 3Inf cum 
CB wear 

I↔O CB1 open 
I↔O CB1 close  
3Ith> 
MCS 3I 
TCS1 
PQ 3Inf har 
PQ 3Inf cum 
CB wear 

Alarm 2 (Výstraha 2) N N N N 
O→I Active (OZ aktivní) - N - N 
O→I Alarm 1 (OZ výstraha 1) - N - N 
O→I Alarm 2 (OZ výstraha 2) - N - N 
HSPO1 Lockout (Blok. HSPO1) N N N N 

Tabulka 6.-5  Výstupní přepínačové skupiny SWGRP (Vyšší a senzorová verze ochrany) 

HW verze ochr. Vyšší (High) / Pro senzory (Sensor) 
Stand. konfig. H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 
Výstupní přepínačová 
skupina SWGRP 

Vstupní signály 

Trip 1 (Vypnutí 1) 3I>→ 
3I>>→ 
3I>>> 
Io>→ 
Io>>→ 
Io>>>→ 
Iub> 
3Ith> 

3I>→ 
3I>>→ 
3I> 
3I>> 
Io>→ 
Io>>→ 
Io>>>→ 
Iub> 
3Ith> 
f1 Trip1 
f1 Trip2 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io>→ 
Io>>→ 
Io>>>→ 
Iub> 
3Ith> 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io>→ 
Io>>→ 
Io>>>→ 
Iub> 
3Ith> 
3I>→ 
f1 Trip1 
f1 Trip2 
 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io> 
Io>> 
Io>>> 
3U> 
3U>> 
3U< 
3U<< 
Uo> 
Uo>> 
Uo>>> 

3I> 
3I>> 
3U> 
3U>> 
3U< 
3U<< 
Uo> 
Uo>> 
Uo>>> 
f1 Trip1 
f2 Trip1 
f1 Trip2 
f2 Trip2 

- 
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Tabulka 6.-5  Výstupní přepínačové skupiny SWGRP (Vyšší a senzorová verze ochrany) 

HW verze ochr. Vyšší (High) / Pro senzory (Sensor) 
Stand. konfig. H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 
Trip 1a  
(Vypnutí 1a) 

- - - - - - 3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io>→ 
Io>>→ 
3Ithdev> 
Io> 
Io>> 
3I< 
3U> 
3U>> 
3U< 
3U<< 
I2> 
I2>> 
Is2t n< 

Trip 1b  
(Vypnutí 1b) 

- - - - - - 3I( ) 
U1<U1U2> 
f1 Trip1 
f1 Trip2 

Trip 2  
(Vypnutí 2) 

3I>→ 
3I>>→ 
3I>>> 
Io>→ 
Io>>→ 
Io>>>→ 
Iub> 
3Ith> 

3I>→ 
3I>>→ 
3I> 
3I>> 
Io>→ 
Io>>→ 
Io>>>→ 
Iub> 
3Ith> 
f1 Trip1 
f1 Trip2 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io>→ 
Io>>→ 
Io>>>→ 
Iub> 
3Ith> 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io>→ 
Io>>→ 
Io>>>→ 
Iub> 
3Ith> 
3I>→ 
f1 Trip1 
f1 Trip2 
 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io> 
Io>> 
Io>>> 
3U> 
3U>> 
3U< 
3U<< 
Uo> 
Uo>> 
Uo>>> 

3I> 
3I>> 
3U> 
3U>> 
3U< 
3U<< 
Uo> 
Uo>> 
Uo>>> 
f1 Trip1 
f2 Trip1 
f1 Trip2 
f2 Trip2 

- 

Trip 2a  
(Vypnutí 2a) 

- - - - - - 3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io>→ 
Io>>→ 
3Ithdev> 
Io> 
Io>> 
3I< 
3U> 
3U>> 
3U< 
3U<< 
I2> 
I2>> 
Is2t n< 

Trip 2b  
(Vypnutí 2b) 

- - - - - - 3I( ) 
U1<U1U2> 
f1 Trip1 
f1 Trip2 
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Tabulka 6.-5  Výstupní přepínačové skupiny SWGRP (Vyšší a senzorová verze ochrany) 

HW verze ochr. Vyšší (High) / Pro senzory (Sensor) 
Stand. konfig. H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 
Trip 3  
(Vypnutí 3) 

3I>→ 
3I>>→ 
3I>>> 
Io>→ 
Io>>→ 
Io>>>→ 
Iub> 
3Ith> 

3I>→ 
3I>>→ 
3I> 
3I>> 
Io>→ 
Io>>→ 
Io>>>→ 
Iub> 
3Ith> 
f1 Trip1 
f1 Trip2 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io>→ 
Io>>→ 
Io>>>→ 
Iub> 
3Ith> 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io>→ 
Io>>→ 
Io>>>→ 
Iub> 
3Ith> 
3I>→ 
f1 Trip1 
f1 Trip2 
 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io> 
Io>> 
Io>>> 
3U> 
3U>> 
3U< 
3U<< 
Uo> 
Uo>> 
Uo>>> 

3I> 
3I>> 
3U> 
3U>> 
3U< 
3U<< 
Uo> 
Uo>> 
Uo>>> 
f1 Trip1 
f2 Trip1 
f1 Trip2 
f2 Trip2 

- 

Trip 3a  
Vypnutí 3a) 

- - - - - - 3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io>→ 
Io>>→ 
3Ithdev> 
Io> 
Io>> 
3I< 
3U> 
3U>> 
3U< 
3U<< 
I2> 
I2>> 
Is2t n< 

Trip 3b  
(Vypnutí 3b) 

- - - - - - 3I( ) 
U1<U1U2> 
f1 Trip1 
f1 Trip2 

CBFP  
(Ochrana při selhání 
vypínače) 

3I>→ 
3I>>→ 
3I>>> 
Io>→ 
Io>>→ 
Io>>>→ 
Iub> 
3Ith> 

3I>→ 
3I>>→ 
3I> 
3I>> 
Io>→ 
Io>>→ 
Io>>>→ 
Iub> 
3Ith> 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io>→ 
Io>>→ 
Io>>>→ 
Iub> 
3Ith> 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io>→ 
Io>>→ 
Io>>>→ 
Iub> 
3Ith> 
3I>→ 
 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io> 
Io>> 
Io>>> 
 

3I> 
3I>> 
 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io>→ 
Io>>→ 
3Ithdev> 
Io> 
Io>> 
3I< 
I2> 
I2>> 

Start 1  
(Popud 1) 

3I>→ 
3I>>→ 
3I>>> 
Io>→ 
Io>>→ 
Io>>>→ 
Iub> 
3Ith> 

3I>→ 
3I>>→ 
3I> 
3I>> 
Io>→ 
Io>>→ 
Io>>>→ 
Iub> 
3Ith> 
f1 Start1 
f1 Start2 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io>→ 
Io>>→ 
Io>>>→ 
Iub> 
3Ith> 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io>→ 
Io>>→ 
Io>>>→ 
Iub> 
3Ith> 
3I>→ 
f1 Start1 
f1 Start2 

3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io> 
Io>> 
Io>>> 
3U> 
3U>> 
3U< 
3U<< 
Uo> 
Uo>> 
Uo>>> 

3I> 
3I>> 
3U> 
3U>> 
3U< 
3U<< 
Uo> 
Uo>> 
Uo>>> 
f1 Start1 
f2 Start1 
f1 Start2 
f2 Start2 

- 
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Tabulka 6.-5  Výstupní přepínačové skupiny SWGRP (Vyšší a senzorová verze ochrany)   

HW verze ochr. Vyšší (High) / Pro senzory (Sensor) 
Stand. konfig. H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 
Start 1a  
(Popud 1a) 

- - -  - - - 3I> 
3I>> 
3I>>> 
Io>→ 
Io>>→ 
3Ithdev> 
Io> 
Io>> 
3I< 
3U> 
3U>> 
3U< 
3U<< 
I2> 
I2>> 
Is2t n< 

Start 1b  
(Popud 1b) 

- - - - - - 3I( ) 
U1<U1U2> 
f1 Trip1 
f1 Trip2 

Start 2 (Popud 2) N N N N N N - 
Start 2a (Pop. 2a) - - - - - - N 
Start 2b (Pop. 2b) - - - - - - N 
BSOUT 3I>>→ 

3I>> 
3I>>→ 
3I>>> 

3I>> 
3I>>> 

3I>> 
3I>>> 

3I>> 
3I>>> 

3I>> 3I>> 
3I>>> 

Alarm 1  
(Výstraha 1) 

I↔O CB1 open 
I↔O CB1 close  
3Ith> 
MCS 3I 
TCS1 
PQ 3Inf har 
PQ 3Inf cum 
CB wear 
MCS 3U 
PQ 3Unf har 
PQ 3Unf cum 

I↔O CB1 open 
I↔O CB1 close 
3Ith> 
MCS 3I 
TCS1 
PQ 3Inf har 
PQ 3Inf cum 
CB wear  
MCS 3U 
PQ 3Unf har 
PQ 3Unf cum 

I↔O CB1 open 
I↔O CB1 close 
3Ith> 
MCS 3I 
TCS1 
PQ 3Inf har 
PQ 3Inf cum 
CB wear 
MCS 3U 
PQ 3Unf har 
PQ 3Unf cum 

I↔O CB1 open 
I↔O CB1 close 
3Ith> 
MCS 3I 
TCS1 
PQ 3Inf har 
PQ 3Inf cum 
CB wear  
MCS 3U 
PQ 3Unf har 
PQ 3Unf cum 

I↔O CB1 open 
I↔O CB1 close 
MCS 3I 
TCS1 
PQ 3Inf har 
PQ 3Inf cum 
CB wear  
MCS 3U 
PQ 3Unf har 
PQ 3Unf cum 

I↔O CB1 open 
I↔O CB1 close 
MCS 3I 
TCS1 
PQ 3Inf har 
PQ 3Inf cum 
CB wear 
MCS 3U 
PQ 3Unf har 
PQ 3Unf cum 
 
 

I↔O CB1 open 
I↔O CB1 close  
MCS 3I 
TCS1 
PQ 3Inf har 
PQ 3Inf cum 
CB wear  
MCS 3U 
PQ 3Unf har 
PQ 3Unf cum 
TIME1 
FUSEF 

Alarm 2  
(Výstraha 2) 

N I↔O CB1 open 
I↔O CB1 close 
3Ith> 
MCS 3I 
TCS1 
PQ 3Inf har 
PQ 3Inf cum 
CB wear  
MCS 3U 
PQ 3Unf har 
PQ 3Unf cum 

I↔O CB1 open 
I↔O CB1 close 
3Ith> 
MCS 3I 
TCS1 
PQ 3Inf har 
PQ 3Inf cum 
CB wear 
MCS 3U 
PQ 3Unf har 
PQ 3Unf cum 

I↔O CB1 open 
I↔O CB1 close 
3Ith> 
MCS 3I 
TCS1 
PQ 3Inf har 
PQ 3Inf cum 
CB wear  
MCS 3U 
PQ 3Unf har 
PQ 3Unf cum 

N N I↔O CB1 open 
I↔O CB1 close 
MCS 3I 
TCS1 
PQ 3Inf har 
PQ 3Inf cum 
CB wear  
MCS 3U 
PQ 3Unf har 
PQ 3Unf cum 
TIME1 
FUSEF 

O→I Active 
(OZ aktivní) 

N N N N - - - 

O→I Alarm 1 
(OZ výstraha 1) 

N N N N - - - 

O→I Alarm 2 
(OZ výstraha 2) 

N N N N - - - 

HSPO1 Lockout 
(Blok. HSPO1) 

N N N N N N N 

Restart Enable 
(Uvol. restartu) 

- - - - - - N 
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Tabulka 6.-6 Výstupní signály 

HW verze ochrany Základní (Basic), Střední (Medium), Vyšší (High) / Pro senzory (Sensor) 
Standardní konfigurace B01, B02, M01, M02, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H07 
Výstupní relé Výstupní signál 
PO1 Trip 2  (Vypnutí 2) 
PO2 CBFP  (Ochrana při selhání vypínače) 
PO3 Close  (Zapnutí) 
SO1 Start 1  (Popud 1) 
SO2 Alarm 1  (Výstraha 1) 
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7. Popis funkčních bloků 
Informace uvedené v této kapitole jsou upraveny v souladu s popisem funkčních bloků na CD-
ROM “Technical Descriptions of Functions / Technický popis funkcí“ (viz “Reference“ na straně 
221). Rozdíly mezi popisy funkčních bloků ochran platformy RED 500, které jsou uvedeny na CD-
ROM, a vlastnostmi funkčních bloků vlastních ochran řady REX521, jsou také uvedeny v části 
“Úvod“ na straně 13. 

V této kapitole jsou funkční bloky uváděny pod názvy podle standardů IEC. Odpovídající značení 
a názvy funkčních bloků podle ABB jsou uvedeny v Tabulce 2.-1 na straně 14. 

Upozorňujeme na skutečnost, že na CD-ROM “Technical Descriptions of Functions“ je prezento-
váno více signálů, než je počet signálů uvedený v tomto manuálu. 

7.1 Ochrany 

7.1.1. Funkce 3I>, 3I>> a 3I>>> 
Funkční bloky třífázové nesměrové nadproudové ochrany jsou určeny pro nesměrové dvoufázové 
a třífázové nadproudové a zkratové chránění v aplikacích, kde jsou vhodné nezávislé časové 
charakteristiky (DT - Definite Time), nebo u stupně 3I> příslušně závislá časová charakteristika 
(IDMT – Inverse Definite Minimum Time). U funkce je možné potlačení harmonických frekvencí. 
 

 
Obr. 7.1.1.-1 Symboly funkčních bloků 3I>, 3I>> a 3I>>> 

 
Třífázová nesměrová nadproudová ochrana, stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti 3I>  
Popudový proud 0,10…5,00 x In 
Vypínací čas v režimu DT (nezávislé zpoždění) 0,05…300,00 s 
Násobící čas. faktor v režimu IDMT (závislé zpož.) 0,05…1,00 
IEEE časový faktor v režimu IDMT (závislé zpož.) 0,5…15,0 
Provozní režim    (Not in use) Nevyužito 
    (Definite time) Nezávislé časové zpoždění 
    (Extremly inverse) Extrémně závislá charakteristika 
    (Very inverse) Velmi závislá charakteristika 
    (Normal inverse) Normálně závislá charakteristika 
    (Long time inverse) Dlouhodobě závislá charakteristika 
    (RI-type inverse) Závislá charakteristika – typ RI 
    (RD-type inverse) Závislá charakteristika – typ RD 
    (IEEE Ext. inv.) Extrémně závislá charakteristika IEEE 
    (IEEE Very inv.) Velmi závislá charakteristika IEEE 
    (IEEE Inverse) Závislá charakteristika IEEE 
    (IEEE S.T. inv) Závislá char. IEEE s krátkou č. konstantou 
    (IEEE S.T.E. inv) Extr. záv. char. IEEE s krátkou č. konstantou 
    (IEEE L.T.E. inv) Extr. záv. char. IEEE s dlouhou č. konstantou 
    (IEEE L.T.V. inv) Velmi záv. char. IEEE s dlouhou č. konstantou 
    (IEEE L.T. inv) Závislá char. IEEE s dlouhou č. konstantou 
Režim měření   (Peak-to-peak) Špička – špička 
    (Fundamental freq.) Základní frekvence 
Čas odpadu / návratu čítače vypínacího času 0…1000 ms 
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 Upozornění! Níže uvedené hodnoty jsou platné 

v rozsahu f/fn = 0,95…1,05 
Přesnost vypínací hodnoty ± 2,5% z nastavené hodnoty nebo ± 0,01 x In 
Čas působení Injektované proudy > 2,0 x popudový proud: 
 Interní čas < 32 ms 
 Celkový čas < 40 ms 
Čas resetu 40…1000 ms (závislé na minimální šířce 

impulsu nastavené u vypínacího výstupu) 
Typický přídržný poměr 0,95 
Čas zpoždění návratu funkce < 45 ms 
Přesnost vyp. času v režimu DT (nezávislé zpoždění) ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 20 ms  
Třída přesnosti / index E v režimu IDMT (záv. zpož.) Index třídy E = 5,0 nebo ± 20 ms 

 
Třífázová nesměrová nadproudová ochrana, stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti 3I>>                        
a mžikový stupeň 3I>>>  
Popudový proud 0,10…40,00 x In 
Vypínací čas  0,05…300,00 s 
Provozní režim    (Not in use) Nevyužito 
    (Definite time) Nezávislé časové zpoždění 
    (Instantaneous) Mžikové působení 
Režim měření   (Peak-to-peak) Špička – špička 
    (Fundamental freq.) Základní frekvence 
Čas odpadu / návratu čítače vypínacího času  0…1000 ms 
 Upozornění! Níže uvedené hodnoty jsou platné 

v rozsahu f/fn = 0,95…1,05 
Přesnost vypínací hodnoty 0,1…10 x In: ±2,5% z nast.hod. nebo ±0,01 x In 

10…40 x In: ± 5,0% z nastavené hodnoty 
Čas působení Injektované proudy > 2,0 x popudový proud: 
 Interní čas < 32 ms 
 Celkový čas < 40 ms 
Čas resetu 40…1000 ms (závislé na minimální šířce 

impulsu nastavené u vypínacího výstupu) 
Typický přídržný poměr 0,95 
Čas zpoždění návratu funkce < 45 ms 
Přesnost vyp. času v režimu DT (nezávislé zpoždění) ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 20 ms  
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7.1.2. Funkce Io>, Io>> a Io>>> 
Funkční bloky nesměrové zemní ochrany jsou určeny pro nesměrové chránění při zemních 
poruchách v aplikacích, kde jsou vhodné nezávislé časové charakteristiky (DT - Definite Time), 
nebo u stupně Io> závislé časové charakteristiky (IDMT – Inverse Definite Minimum Time). 

U funkce je možné potlačení harmonických frekvencí. 
 

 
Obr. 7.1.2.-1 Symboly funkčních bloků Io>, Io>> a Io>>>  

 
Nesměrová zemní ochrana, stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti Io>  
Popudový proud 1,0…100,0% In 
Vypínací čas v režimu DT (nezávislé zpoždění) 0,05…300,00 s 
Násobící čas. faktor v režimu IDMT (závislé zpož.) 0,05…1,00 
IEEE časový faktor v režimu IDMT (závislé zpož.) 0,5…15,0 
Provozní režim    (Not in use) Nevyužito 
    (Definite time) Nezávislé časové zpoždění 
    (Extremly inverse) Extrémně závislá charakteristika 
    (Very inverse) Velmi závislá charakteristika 
    (Normal inverse) Normálně závislá charakteristika 
    (Long time inverse) Dlouhodobě závislá charakteristika 
    (RI-type inverse) Závislá charakteristika – typ RI 
    (RD-type inverse) Závislá charakteristika – typ RD 
    (IEEE Ext. inv.) Extrémně závislá charakteristika IEEE 
    (IEEE Very inv.) Velmi závislá charakteristika IEEE 
    (IEEE Inverse) Závislá charakteristika IEEE 
    (IEEE S.T. inv) Závislá char. IEEE s krátkou č. konstantou 
    (IEEE S.T.E. inv) Extr. záv. char. IEEE s krátkou č. konstantou 
    (IEEE L.T.E. inv) Extr. záv. char. IEEE s dlouhou č. konstantou 
    (IEEE L.T.V. inv) Velmi záv. char. IEEE s dlouhou č. konstantou 
    (IEEE L.T. inv) Závislá char. IEEE s dlouhou č. konstantou 
Režim měření   (Peak-to-peak) Špička – špička 
    (Fundamental freq.) Základní frekvence 
Čas odpadu / návratu čítače vypínacího času  0…1000 ms 
 Upozornění! Níže uvedené hodnoty jsou platné 

v rozsahu f/fn = 0,95…1,05 
Přesnost vypínací hodnoty ± 2,5% z nastavené hodnoty + 0,0005 x In 
Čas působení Injektované proudy > 2,0 x popudový proud: 
 Interní čas < 32 ms 
 Celkový čas < 40 ms 
Čas resetu 40…1000 ms (závislé na minimální šířce 

impulsu nastavené u vypínacího výstupu) 
Typický přídržný poměr 0,95 
Čas zpoždění návratu funkce < 45 ms 
Přesnost vyp. času v režimu DT (nezávislé zpoždění) ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 20 ms  
Třída přesnosti / index E v režimu IDMT (záv. zpož.) Index třídy E = 5,0 nebo ± 20 ms 
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Nesměrová zemní ochrana, stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti Io>> a mžikový stupeň Io>>>  
Popudový proud 0,10…12,00 x In 
Vypínací čas  0,05…300,00 s 
Provozní režim    (Not in use)  Nevyužito 
    (Definite time) Nezávislé časové zpoždění 
    (Instantaneous) Mžikové působení 
Režim měření   (Peak-to-peak) Špička – špička 
    (Fundamental freq.) Základní frekvence 
Čas odpadu / návratu čítače vypínacího času  0…1000 ms 
 Upozornění! Níže uvedené hodnoty jsou platné 

v rozsahu f/fn = 0,95…1,05 
Přesnost vypínací hodnoty ± 2,5% z nastavené hodnoty nebo + 0,01 x In 
Čas působení Injektované proudy > 2,0 x popudový proud: 
 Interní čas < 32 ms 
 Celkový čas < 40 ms 
Čas resetu 40…1000 ms (závislé na minimální šířce 

impulsu nastavené u vypínacího výstupu) 
Typický přídržný poměr 0,95 
Čas zpoždění návratu funkce < 45 ms 
Přesnost vyp. času v režimu DT (nezávislé zpoždění) ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 20 ms  

 

7.1.3. Funkce Io>→, Io>>→ a Io>>>→ 
Funkční bloky směrové zemní ochrany Io>→, Io>>→ a Io>>>→ jsou určeny pro směrové nebo 
nesměrové chránění při zemních poruchách v aplikacích, kde jsou vhodné nezávislé časové 
charakteristiky (DT - Definite Time), nebo u stupně Io>→ závislé časové charakteristiky (IDMT – 
Inverse Definite Minimum Time). U funkce je možné potlačení harmonických frekvencí. 
 

 
Obr. 7.1.3.-1 Symboly funkčních bloků Io>→, Io>>→ a Io>>>→ 
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Směrová zemní ochrana, stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti Io>→  
Popudový proud 1,0…25,0% In 
Popudové  napětí 2,0…100,0 % Un 
Vypínací čas v režimu DT (nezávislé zpoždění) 0,1…300,0 s 
Násobící čas. faktor v režimu IDMT (závislé zpož.) 0,05…1,00 
Provozní režim    (Not in use) Nevyužito 
    (Definite time) Nezávislé časové zpoždění 
    (Extremly inverse) Extrémně závislá charakteristika 
    (Very inverse) Velmi závislá charakteristika 
    (Normal inverse) Normálně závislá charakteristika 
    (Long time inverse) Dlouhodobě závislá charakteristika 
Kritérium působení / vypnutí (Basic angle & Uo) Základní úhel & Uo 
    (Basic angle) Základní úhel 
    (IoSin/Cos & Uo) IoSin/Cos & Uo 
    (IoSin/Cos) IoSin/Cos 
    (Non-directional Io) Nesměrové - Io 
    (Non-directional Uo) Nesměrové - Uo 
Směr působení / vypnutí (Forward) Dopředný 
    (Reverse) Zpětný 
Základní úhel ϕb - 90°   
 - 60° 
 - 30° 
 0° 
Vypínací charakteristika IoSin (ϕ) 
 IoCos (ϕ)  
Přerušovaná zemní porucha (Not active) Neaktivní  
    (Active) Aktivní 
Režim měření   (Peak-to-peak) Špička – špička 
    (Fundamental freq.) Základní frekvence 
Čas odpadu / návratu čítače vypínacího času  0…1000 ms 
 Upozornění! Níže uvedené hodnoty jsou platné 

v rozsahu f/fn = 0,95…1,05 
Přesnost vypínací hodnoty ± 2,5% z nastavené hodnoty + 0,0005 x In 
 ± 2,5% z nastavené hodnoty nebo + 0,01 x Un 
 Fázový úhel ± 2°  
Čas působení Injektovaný nulový proud > 2,0 x popudový 

proud a nulové napětí > 2,0 x popudové napětí: 
 Interní čas < 72 ms 
 Celkový čas < 80 ms 
Čas resetu 40…1000 ms (závislé na minimální šířce 

impulsu nastavené u vypínacího výstupu) 
Typický přídržný poměr 0,95 
Čas zpoždění návratu funkce < 50 ms 
Přesnost vyp. času v režimu DT (nezávislé zpoždění) ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 20 ms  
Třída přesnosti / index E v režimu IDMT (záv. zpož.) Index třídy E = 5,0 nebo ± 20 ms 
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Směrová zemní ochrana, stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti Io>>→ a mžikový stupeň Io>>> 
→ 
Popudový proud 1,0…200,0% In 
Popudové  napětí 2,0…100,0 % Un 
Vypínací čas  0,1…300,0 s 
Provozní režim    (Not in use)  Nevyužito 
    (Definite time) Nezávislé časové zpoždění 
    (Instantaneous) Mžikové působení 
Kritérium působení / vypnutí (Basic angle & Uo) Základní úhel & Uo 
    (Basic angle) Základní úhel 
    (IoSin/Cos & Uo) IoSin/Cos & Uo 
    (IoSin/Cos) IoSin/Cos 
    (Non-directional Io) Nesměrové - Io 
    (Non-directional Uo) Nesměrové - Uo 
Směr působení / vypnutí (Forward) Dopředný 
    (Reverse) Zpětný 
Základní úhel ϕb - 90° 
 - 60° 
 - 30° 
 0° 
Vypínací charakteristika IoSin (ϕ) 
 IoCos (ϕ)  
Přerušovaná zemní porucha (Not active) Neaktivní 
    (Active) Aktivní 
Režim měření   (Peak-to-peak) Špička – špička 
    (Fundamental freq.) Základní frekvence 
Čas odpadu / návratu čítače vypínacího času  0…1000 ms 
 Upozornění! Níže uvedené hodnoty jsou platné 

v rozsahu f/fn = 0,95…1,05 
Přesnost vypínací hodnoty ± 2,5% z nastavené hodnoty + 0,0005 x In 
 ± 2,5% z nastavené hodnoty nebo + 0,01 x Un 
 Fázový úhel ± 2°  
Čas působení Injektovaný nulový proud > 2,0 x popudový 

proud a nulové napětí > 2,0 x popudové napětí: 
 Interní čas < 72 ms 
 Celkový čas < 80 ms 
Čas resetu 40…1000 ms (závislé na minimální šířce 

impulsu nastavené u vypínacího výstupu) 
Typický přídržný poměr 0,95 
Čas zpoždění návratu funkce < 50 ms 
Přesnost vyp. času v režimu DT (nezávislé zpoždění) ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 20 ms  

7.1.4. Funkce 3I>→ a 3I>>→ 
Funkční bloky směrové nadproudové ochrany jsou určeny pro směrové jednofázové, dvoufázové 
a třífázové nadproudové a zkratové chránění v aplikacích, kde jsou vhodné nezávislé časové 
charakteristiky (DT - Definite Time), nebo u stupně 3I>→ závislé časové charakteristiky (IDMT – 
Inverse Definite Minimum Time). U funkce je možné potlačení harmonických frekvencí. 

Obr. 7.1.4.-1 Symboly funkčních bloků 3I>→ a 3I>>→ 
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Třífázová směrová nadproudová ochrana, stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti 3I>→  
Popudový proud 0,05…40 x In 
Vypínací čas  0,05…300,00 s 
Provozní režim    (Not in use) Nevyužito 
    (Definite time) Nezávislé časové zpoždění 
    (Extremly inverse) Extrémně závislá charakteristika 
    (Very inverse) Velmi závislá charakteristika 
    (Normal inverse) Normálně závislá charakteristika 
    (Long time inverse) Dlouhodobě závislá charakteristika 
    (RI-type inverse) Závislá charakteristika – typ RI 
    (RD-type inverse) Závislá charakteristika – typ RD 
Násobící časový faktor  0,05…1,00 
Základní úhel ϕb 0…90°   
Směr působení / vypnutí (Forward) Dopředný 
    (Reverse) Zpětný 
Zemní ochrana   (Disabled) Blokována 
    (Enabled) Uvolněna 
Režim měření   (Mode 1) Režim 1 (sdruž. napětí / proudy špička-špička) 
    (Mode 2) Režim 2 (sdruž. napětí / proudy zákl. frekvence) 
    (Mode 3) Režim 3 (fázová napětí / proudy špička-špička) 
    (Mode 4) Režim 4 (fázová napětí / proudy zákl. frekvence) 
Čas odpadu / návratu čítače vypínacího času  0…1000 ms 
 Upozornění! Níže uvedené hodnoty jsou platné 

v rozsahu f/fn = 0,95…1,05 
Přesnost vypínací hodnoty Proud: 
 0,1…10 x In: ± 2,5% z nast. hodn. nebo 0,01xIn 
 10…40 x In: ± 5,0% z nastavené hodnoty 
 Napětí: 
 ± 2,5% z měřené hodnoty nebo ± 0,01 x Un 
 Fázový úhel: ± 2°  
Čas působení Injektované proudy > 2,0 x popudový proud 
 Interní čas < 42 ms 
 Celkový čas < 50 ms 
Čas resetu 40…1000 ms (závislé na minimální šířce 

impulsu nastavené u vypínacího výstupu) 
Typický přídržný poměr 0,95 
Čas zpoždění návratu funkce < 45 ms 
Přesnost vyp. času v režimu DT (nezávislé zpoždění) ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 20 ms  

 
Třífázová směrová nadproudová ochrana, stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti 3I>>→  
Popudový proud 0,05…40 x In 
Vypínací čas  0,05…300,00 s 
Provozní režim    (Not in use)  Nevyužito 
    (Definite time) Nezávislé časové zpoždění 
    (Instantaneous) Mžikové působení 
Základní úhel ϕb 0…90°   
Směr působení / vypnutí (Forward) Dopředný 
    (Reverse) Zpětný 
Zemní ochrana   (Disabled) Blokována 
    (Enabled) Uvolněna 
Nesměrové působení  (Disabled) Blokováno 
    (Enabled) Uvolněno 
Režim měření   (Mode 1) Režim 1 (sdruž. napětí / proudy špička-špička) 
    (Mode 2) Režim 2 (sdruž. napětí / proudy zákl. frekvence) 
    (Mode 3) Režim 3 (fázová napětí / proudy špička-špička) 
    (Mode 4) Režim 4 (fázová napětí / proudy zákl. frekvence) 
Čas odpadu / návratu čítače vypínacího času  0…1000 ms 
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 Upozornění! Níže uvedené hodnoty jsou platné 

v rozsahu f/fn = 0,95…1,05 
Přesnost vypínací hodnoty Proud: 
 0,1…10 x In: ± 2,5% z nast. hodn. nebo 0,01xIn 
 10…40 x In: ± 5,0% z nastavené hodnoty 
 Napětí: 
 ± 2,5% z měřené hodnoty nebo ± 0,01 x Un 
 Fázový úhel: ± 2°  
Čas působení Injektované proudy > 2,0 x popudový proud 
 Interní čas < 42 ms 
 Celkový čas < 50 ms 
Čas resetu 40…1000 ms (závislé na minimální šířce 

impulsu nastavené u vypínacího výstupu) 
Typický přídržný poměr 0,95 
Čas zpoždění návratu funkce < 45 ms 
Přesnost vyp. času v režimu DT (nezávislé zpoždění) ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 20 ms  

 

7.1.5. Funkce 3U> a 3U>> 
Zvýšené napětí na přípojnicích může být způsobeno poruchami v síti, chybnou funkcí přepínače 
odboček, nebo chybnou funkcí regulátoru napětí výkonového transformátoru. Funkční bloky 
přepěťové ochrany jsou určeny pro jednofázové, dvoufázové a třífázové přepěťové chránění 
v aplikacích, kde jsou vhodné nezávislé časové charakteristiky (DT - Definite Time), nebo 
u stupně 3U> závislé časové charakteristiky (IDMT – Inverse Definite Minimum Time). U funkce je 
možné potlačení harmonických frekvencí. 
 

Obr. 7.1.5.-1 Symboly funkčních bloků 3U> a 3U>> 

 
Třífázová přepěťová ochrana, stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti 3U>  
Popudové napětí 0,10…1,60 x Un 
Vypínací čas  0,05…300,00 s 
Provozní režim    (Not in use) Nevyužito 
    (Definite time) Nezávislé časové zpoždění 
    (A curve) Charakteristika / křivka A 
    (B curve) Charakteristika / křivka B 
Násobící časový faktor  0,05…1,00 
Režim měření   (Mode 1) Režim 1 (sdruž. napětí / měření špička-špička) 
    (Mode 2) Režim 2 (sdruž. napětí / měření zákl. frekvence) 
    (Mode 3) Režim 3 (fázová napětí / měř. zákl. frekvence) 
 Upozornění! Níže uvedené hodnoty jsou platné 

v rozsahu f/fn = 0,95…1,05 
Přesnost vypínací hodnoty ± 2,5% z nastavené hodnoty v režimu Mode 3 
 ± 1,0% z nastavené hodnoty v rež. Mode 1 a 2 
Čas působení Injektovaná napětí > 1,1 x popudové napětí: 
 Interní čas < 42 ms 
 Celkový čas < 50 ms 
Čas resetu 40…1000 ms (závislé na minimální šířce 

impulsu nastavené u vypínacího výstupu) 
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Třífázová přepěťová ochrana, stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti 3U>  
Typický přídržný poměr 0,96  
 (přídržný poměr je závislý na hodnotě parametru 

Oper. hysteresis (Hystereze vypínání) – 
viz manuál funkce třífázové přepěťové ochrany 
1MRS752322-MUM, kapitoly 2.3.1. a 3.2.4.)  

Čas zpoždění návratu funkce < 50 ms 
Přesnost vyp. času v režimu DT (nezávislé zpoždění) ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 20 ms 
Třída přesnosti / index E v režimu IDMT (záv. zpož.) ± 20 ms nebo přesnost, definovaná pro provoz, 

kdy se měřené napětí mění v rozsahu ± 2,5% 

 
Třífázová přepěťová ochrana, stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti 3U>>  
Popudové napětí 0,10…1,60 x Un 
Vypínací čas  0,05…300,00 s 
Provozní režim    (Not in use) Nevyužito 
    (Definite time) Nezávislé časové zpoždění 
Režim měření   (Mode 1) Režim 1 (sdruž. napětí / měření špička-špička) 
    (Mode 2) Režim 2 (sdruž. napětí / měření zákl. frekvence) 
    (Mode 3) Režim 3 (fázová napětí / měř. zákl. frekvence) 
 Upozornění! Níže uvedené hodnoty jsou platné 

v rozsahu f/fn = 0,95…1,05 
Přesnost vypínací hodnoty ± 2,5% z nastavené hodnoty v režimu Mode 3 
 ± 1,0% z nastavené hodnoty v rež. Mode 1 a 2 
Čas působení Injektovaná napětí > 1,1 x popudové napětí: 
 Interní čas < 42 ms 
 Celkový čas < 50 ms 
Čas resetu 40…1000 ms (závislé na minimální šířce 

impulsu nastavené u vypínacího výstupu) 
Typický přídržný poměr 0,96  
 (přídržný poměr je závislý na hodnotě parametru 

Oper. hysteresis (Hystereze vypínání) – 
viz manuál funkce třífázové přepěťové ochrany 
1MRS752322-MUM, kapitoly 2.3.1. a 3.2.4.)  

Čas zpoždění návratu funkce < 50 ms 
Přesnost vyp. času v režimu DT (nezávislé zpoždění) ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 20 ms 

 

7.1.6. Funkce 3U< a 3U<< 
Nižší napětí na přípojnicích může být vyvoláno poruchami v síti, chybnou funkcí přepínače 
odboček, nebo chybnou funkcí regulátoru napětí výkonového transformátoru. Funkční bloky 
podpěťové ochrany jsou určeny pro jednofázové, dvoufázové a třífázové podpěťové chránění 
v aplikacích, kde jsou vhodné nezávislé časové charakteristiky (DT - Definite Time), nebo 
u stupně 3U< závislé časové charakteristiky (IDMT – Inverse Definite Minimum Time). U funkce je 
možné potlačení harmonických frekvencí. 
 

Obr. 7.1.6.-1 Symboly funkčních bloků 3U< a 3U<< 
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Třífázová podpěťová ochrana, stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti 3U<  
Popudové napětí 0,10…1,20 x Un 
Vypínací čas  0,05…300,00 s 
Provozní režim    (Not in use) Nevyužito 
    (Definite time) Nezávislé časové zpoždění 
    (C curve) Charakteristika / křivka C 
Násobící časový faktor  0,10…1,00 
Režim měření   (Mode 1) Režim 1 (sdruž. napětí / měření špička-špička) 
    (Mode 2) Režim 2 (sdruž. napětí / měření zákl. frekvence) 
    (Mode 3) Režim 3 (fázová napětí / měř. zákl. frekvence) 
 Upozornění! Níže uvedené hodnoty jsou platné 

v rozsahu f/fn = 0,95…1,05 
Přesnost vypínací hodnoty ± 2,5% z nastavené hodnoty v režimu Mode 3 
 ± 1,0% z nastavené hodnoty v rež. Mode 1 a 2 
Čas působení Injektovaná napětí < 0,5 x popudové napětí: 
 Interní čas < 32 ms 
 Celkový čas < 40 ms 
Čas resetu 40…1000 ms (závislé na minimální šířce 

impulsu nastavené u vypínacího výstupu) 
Typický přídržný poměr 1,04  
 (přídržný poměr je závislý na hodnotě parametru 

Oper. hysteresis (Hystereze vypínání) – 
viz manuál funkce třífázové podpěťové ochrany 
1MRS752333-MUM, kapitoly 2.3.1. a 3.2.4.)  

Čas zpoždění návratu funkce < 60 ms 
Přesnost vyp. času v režimu DT (nezávislé zpoždění) ± 2% z nastavené hodnoty  
Třída přesnosti / index E v režimu IDMT (záv. zpož.) ± 35 ms nebo přesnost, definovaná pro provoz, 

kdy se měřené napětí mění v rozsahu ± 2,5% 

 
Třífázová podpěťová ochrana, stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti 3U<< 
Popudové napětí 0,10…1,20 x Un 
Vypínací čas  0,05…300,00 s 
Provozní režim    (Not in use) Nevyužito 
    (Definite time) Nezávislé časové zpoždění 
Režim měření   (Mode 1) Režim 1 (sdruž. napětí / měření špička-špička) 
    (Mode 2) Režim 2 (sdruž. napětí / měření zákl. frekvence) 
    (Mode 3) Režim 3 (fázová napětí / měř. zákl. frekvence) 
 Upozornění! Níže uvedené hodnoty jsou platné 

v rozsahu f/fn = 0,95…1,05 
Přesnost vypínací hodnoty ± 2,5% z nastavené hodnoty v režimu Mode 3 
 ± 1,0% z nastavené hodnoty v rež. Mode 1 a 2 
Čas působení Injektovaná napětí < 0,5 x popudové napětí: 
 Interní čas < 32 ms 
 Celkový čas < 40 ms 
Čas resetu 40…1000 ms (závislé na minimální šířce 

impulsu nastavené u vypínacího výstupu) 
Typický přídržný poměr 1,04 
 (přídržný poměr je závislý na hodnotě parametru 

Oper. hysteresis (Hystereze vypínání) – 
viz manuál funkce třífázové podpěťové ochrany 
1MRS752333-MUM, kapitoly 2.3.1. a 3.2.4.) 

Čas zpoždění návratu funkce < 60 ms 
Přesnost vyp. času v režimu DT (nezávislé zpoždění) ± 2% z nastavené hodnoty 
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7.1.7. Funkce 3I2f> 
Funkční blok 3I2f> je možné použít pro zdvojení nastaveného popudového proudu nadproudové 
ochrany při zapínacím magnetizačním proudu transformátoru, při rozběhu motoru, nebo je možné 
funkci použít pro blokování (stabilizaci) nadproudové ochrany při zapínacím magnetizačním 
proudu transformátoru. 
 

Obr. 7.1.7.-1 Symbol funkčního bloku 3I2f> 
 

Třífázový detektor zapínacího proudu transformátoru a proudu rozběhu motoru 3I2f> 

Poměr proudů I2f / I1f 5…50 % 
Popudový proud 0,10…5,00 x In 
Provozní režim    (Not in use) Nevyužito 
    (Inrush mode) Režim zapínacího proudu 
    (Start-up mode) Režim rozběhu / startu  
 Upozornění! Níže uvedené hodnoty jsou platné 

v rozsahu f/fn = 0,95…1,05 
Přesnost vypínací hodnoty Měření proudu: ± 2,5% z nastavené hodnoty 

nebo ± 0,01 x In 
 Měření poměru I2f/I1f: ± 5,0% z nast. hodnoty 
Čas působení Interní čas < 32 ms 
 Celkový čas < 40 ms 

7.1.8. Funkce Iub> 
Funkční blok ochrany při fázové nevyváženosti Iub> je určen pro chránění distribučních sítí při 
přerušení vodičů. U funkce je vždy aplikována nezávislá časová charakteristika (DT - Definite 
Time). 
 

Obr. 7.1.8.-1 Symbol funkčního bloku Iub> 
 

Ochrana při fázové nevyváženosti Iub> 
Popudová nesymetrie  10,0…95,0% 
Vypínací čas  1,0…300,0 s 
Provozní režim    (Not in use) Nevyužito 
    (Definite time) Nezávislé časové zpoždění 
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Ochrana při fázové nevyváženosti Iub> 
 Upozornění! Níže uvedené hodnoty jsou platné 

v rozsahu f/fn = 0,95…1,05 
Přesnost vypínací hodnoty ± 2,5% z nast. hodnoty nebo ± 1% jednotky 

fázové nevyváženosti (nesymetrie) 
Čas působení Interní čas < 95 ms 
 Celkový čas < 100 ms 
Čas resetu 40…1000 ms (závislé na minimální šířce 

impulsu nastavené u vypínacího výstupu) 
Typický přídržný poměr 0,95 
Čas zpoždění návratu funkce Celkový čas pro blokování: < 25 ms             

Celkový čas, pokud proud klesne pod 
popudovou hodnotu: < 50 ms   

Přesnost vyp. času v režimu DT (nezávislé zpoždění) ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 50 ms  

7.1.9. Funkce 3Ith> 
Funkční blok třífázové ochrany tepelného přetížení 3Ith> je určen pro chránění třífázových 
silových kabelů a nadzemního vedení proti tepelnému přetížení.  

Obr. 7.1.9.-1 Symbol funkčního bloku 3Ith> 
 

Třífázová ochrana proti tepelnému přetížení kabelu 3Ith> 
Časová konstanta kabelu 1…999 min. 
Maximální zatěžovací proud kabelu 1,0…5000,0 A 
Maximální teplota vodiče 40,0…150,0°C 
Referenční teplota -50,0…100,0°C 
Vypínací teplota 80,0…120,0% 
Výstražná teplota 40,0…100,0% 
Teplota pro opětné zapnutí 40,0…100,0% 
Teplota okolí -50,0…100,0°C 
 Upozornění! Níže uvedené hodnoty jsou platné v 

rozsahu f/fn = 0,95…1,05 
Přesnost vypínací hodnoty ± 1,0%, I = 0,1…10,0 x In 
Přídržný poměr Vypnutí: (Vypočtené oteplení – 0,1) / vypínací teplota 
 Popud: (Vypočtené oteplení – 0,1) / výstražná teplota 

7.1.10. Funkce O→I 
Většina poruch na nadzemním vedení (80…85%) má přechodný charakter a tyto poruchy jsou 
automaticky likvidovány krátkým přerušením napájení vedení, zatímco zbytek poruch (15…20%) 
lze likvidovat delším přerušením napájení vedení. Odpojení místa poruchy od zdroje napájení na 
požadovanou časovou periodu je v systému zajištěno implementací relé nebo funkce 
automatického opětného zapnutí. Funkce automatického opětného zapnutí jsou schopny 
likvidovat většinu poruch. Jestliže se jedná o trvalou poruchu, pak po cyklu opětného zapnutí 
následuje definitivní vypnutí. Trvalá porucha musí být lokalizována a odstraněna dříve, než je toto 
místo poruchy opět uvedeno pod napětí. 
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Funkce automatického opětného zapnutí O→I může být použita pro automatická opětná zapnutí 
ve spojení s vypínačem, který má charakteristické vlastnosti potřebné pro tuto funkci. Funkční 
blok nabízí pět programovatelných cyklů automatického opětného zapnutí. Tímto blokem lze 
realizovat jeden až pět po sobě jdoucích automatických opětných zapnutí požadovaného typu 
a délky. Jedná se například o jeden rychlý a jeden zpožděný cyklus automatického opětného 
zapnutí. V případech, kdy je opětné zapnutí aktivováno popudem ochranné funkce a po posled-
ním navoleném zapnutí porucha stále trvá, je funkce schopna provést definitivní vypnutí vypínače 
v krátkém vypínacím čase. 

Obr. 7.1.10.-1 Symbol funkčního bloku O→I 
 

Funkce automatického opětného zapnutí O→I 
Počet  opětných zapnutí 0…5 
Režim inicializace / aktivace  (Trip) Vypnutím 
     (Start) Popudem 
Provozní režim aktivační sběrny   
AR1, AR2, AR3, AR4   (No operation) Neaktivováno 
      (AR shot initiated) Cyklus opětného zapnutí aktivován 
      (Init. of AR blocked) Aktivace cyklu opět. zapnutí blokována 
Zpoždění popudu AR1, AR2, AR3, AR4 0…10,00 s 
Čas beznapěťové pauzy   (Dead time) 0,20…300,00 s 
Kontrola synchronního stavu   (Synchro-check) Funkce nepoužita;  

Funkce ARSYNC použita 
Čas rozlišení td     (Discriminating time)  0…30,00 s 
Přesnost působení funkce ±1% z nastavené hodnoty nebo ±30ms  

 
Funkce automatického opětného zapnutí (AR) je aktivována buď interně ochrannými funkcemi, 
nebo externě binárními vstupy. Aktivační signály jsou navoleny vstupními přepínačovými 
skupinami SWGRP. Aktivační i výstražné signály lze prostřednictvím volby výstupních 
přepínačových skupin SWGRP přiřadit k výstupním relé. 

Signál opětného vypnutí (REOPEN) je připojen přímo k relé HSPO1. Signál opětného zapnutí je 
přiřazen k signálu zapnutí, který je připojen k výstupnímu relé. Signál opětného zapnutí je závislý 
na zvolené logice blokovacích podmínek ovládání (COCB) – (viz Obr. 7.1.10.-2). Uvědomte si, že 
signál vypnutí a vypínací signál vždy překlenují signál opětného zapnutí i signál zapnutí. 

V některých aplikacích je po úspěšném automatickém opětném zapnutí vhodné vymazat indikaci 
na displeji. Toto opatření je realizováno volbou funkce O→I na vstup přepínačové skupiny 
SWGRP “Reset indication / Reset indikací“. Tato přídavná funkce je standardně blokována. 

 

Signály “CB open / Vypnutí vypínače“ a “CB close / Zapnutí vypínače“ jsou 
v ochraně REX 521 funkcí automatického opětného zapnutí blokovány. 
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Obr. 7.1.10.-2 Přehled vstupních a výstupních signálů funkce automatického opětného zapnutí 

7.1.11. Funkce Uo>, Uo>> a Uo>>> 
Funkční bloky přepěťové ochrany, která vyhodnocuje nulovou složku napětí, jsou určeny pro 
citlivé chránění při zemních poruchách v aplikacích, kde jsou vhodné nezávislé časové 
charakteristiky (DT - Definite Time). U funkce je možné potlačení harmonických frekvencí. 

Obr. 7.1.11.-1 Symboly funkčních bloků Uo>, Uo>> a Uo>>> 
 

Přepěťová ochrana (nulová složka napětí), stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti Uo>, stupeň s 
vyšším rozsahem seřiditelnosti Uo>> a mžikový stupeň Uo>>> 
Popudové napětí 2,0…100,0 % Un 
Vypínací čas  0,05…300,00 s 
Provozní režim    (Not in use) Nevyužito 
    (Definite time) Nezávislé časové zpoždění 
Režim měření   (Peak-to-peak) Špička – špička 
    (Fundamental freq.) Základní frekvence 
 Upozornění! Níže uvedené hodnoty jsou platné 

v rozsahu f/fn = 0,95…1,05 
Přesnost vypínací hodnoty ± 2,5% z nastavené hodnoty nebo ± 0,01 x Un 
Čas působení Injektovaná napětí > 2,0 x popudové napětí: 
 Interní čas < 32 ms 
 Celkový čas < 40 ms 
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Přepěťová ochrana (nulová složka napětí), stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti Uo>, stupeň s 
vyšším rozsahem seřiditelnosti Uo>> a mžikový stupeň Uo>>> 
Čas resetu 40…1000 ms (závislé na minimální šířce 

impulsu nastavené u vypínacího výstupu) 
Typický přídržný poměr 0,95  
Čas zpoždění návratu funkce < 50 ms 
Přesnost vyp. času v režimu DT (nezávislé zpoždění) ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 20 ms 

7.1.12. Funkce f1 a f2 
Funkční bloky frekvenční ochrany pracují v závislosti na nastavené vypínací hodnotě buď jako 
podfrekvenční, nebo jako nadfrekvenční ochrana (nastavená vypínací hodnota je nad, nebo pod 
jmenovitou frekvencí ochrany). Funkce je necitlivá na harmonické a stejnosměrné složky. 

Obr. 7.1.12.-1 Symboly funkčních bloků f1 a f2 
 

Ochrana systémové frekvence f1 a f2 
Limitní napětí 0,30…0,90 x Un 
Popudová frekvence 25,00…75,00 Hz 
Vypínací čas 1 0,10…120,00 s 
Popudová hodnota poměru df/dt 0,2…10,0 Hz/s 
Vypínací čas 2 0,12…120,00 s 
Provozní režim (Not in use)   Nevyužito 
    (f</f> 1 timer) f</f>  - 1 časový člen 
    (f</f> 2 timers) f</f>  - 2 časové členy 
     (f</f> OR df/dt>) f</f> nebo df/dt> (log. člen OR) 
     (f</f> AND df/dt>) f</f> a df/dt> (log. člen AND) 
     (f</f> OR df/dt<) f</f> nebo df/dt< (log. člen OR) 
     (f</f> AND df/dt<) f</f> a df/dt< (log. člen AND) 
 Přesnost funkce f</f> je definována pro 

nastavení v rozsahu 25…75 Hz  
Přesnost vypínací hodnoty Frekvenční funkce (f</f>): ± 10 mHz 
 Funkce rychlosti změny frekvence (df/dt): 
 Absolutní hodnota df/dt< ± 5 Hz/s: přesnost 

±100 mHz/s 
 Absolutní hodnota df/dt< ± 15 Hz/s: přesnost     

± 2,0% z absolutní hodnoty df/dt 
 Podpěťové blokování: ± 1,0% z nast. hodnoty 
Čas působení Celkový čas popudů při jmen. frekv. fn = 50 Hz: 
 Měření frekvence: < 100 ms 
 Měření df/dt: < 120 ms 
 Upozornění! Vypínací časy a časy popudů jsou 

specifikovány pro nastavenou jmenovitou 
frekvenci 50 Hz / 60 Hz. 

Čas resetu 140…1000 ms (závislé na minimální šířce 
impulsu nastavené u vypínacího výstupu) 

Přesnost vypínacího času ± 2,0% z nastavené hodnoty nebo ± 30 ms 
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7.1.13. Funkce SYNC1 
Funkční blok funkce SYNC1 je určen pro kontrolu podmínek zapnutí vypínače. Tuto funkci lze 
použít pro zapnutí vypínače v kruhových sítích, pro propojení přípojnic a pro připojení generátorů 
k síti. U funkce je potlačen vliv harmonických frekvencí. 
 

 

Parametr Control settings \ Voltage combine musí být u standard-
ních konfigurací pro senzory (H01S a H03S) uvolněn a u konfigurace pro 
standardní transformátory (H03) musí být blokován. Tento parametr je standardně 
nastaven do příslušně správného provozního režimu. 

Obr. 7.1.13.-1 Symbol funkčního bloku SYNC1 

 
Funkce kontroly synchronního / napěťového stavu SYNC1  
Umax (horní prahové / mezní napětí)  0,50…1,00 x Un 
Umin (dolní prahové / mezní napětí)  0,10…0,80 x Un 
dU (diference napětí) 0,02…0,60 x Un 
dphase (diference fázového úhlu) 5…90° 
df (diference frekvencí) 0,02…5,00 Hz 
Režim kontroly napěťového stavu (Not in use) Nevyužito 
(Energizing mode)    U1→U2, U2→U1 
 U1→U2 
 U2→U1 
 U1>U2, U2>U1, 0>0 
Provozní režim    (Command mode) Režim aktivace na povel 
    (Continuous mode) Režim trvalé aktivace 
Režim kontroly synchron. stavu   (Not in use) Nevyužito 
(Synchro mode)    (Asynchr. Mode) Asynchronní režim 
    (Synchr. Mode) Synchronní režim 
Čas působení funkce 0,10…20,0 s 
Kontrolní čas  0,05…300,0 s 
 Upozornění! Níže uvedené hodnoty jsou 

platné v rozsahu f/fn = 0,95…1,05 
Přesnost působení funkce Měření napětí: ± 2,5% z nastavené hodnoty 

nebo ± 0,01 x Un 
 Měření frekvence: ± 10 mHz 
 Měření fázového úhlu: ± 2° 
Čas resetu < 50 ms 
Typický přídržný poměr 0,975 x Un  
Čas zpoždění návratu funkce < 50 ms 
Přesnost vypínacího času  ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 20 ms 
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7.1.14. Funkce Is2t n< 
Funkční blok kontroly rozběhu motoru Is2t n< je určen pro monitorování tepelného namáhání 
motoru během jednoho rozběhu.  

Obr. 7.1.14.-1 Symbol funkčního bloku Is2t n< 
 

Třífázová funkce kontroly rozběhu motoru Is2t n< 
Provozní režim    (Not in use) Nevyužito 
 (I2t) Výpočet tepelného namáhání I2 x t 
  (I2t & stall) Výpočet tep. namáhání I2 x t a zablok. stav 
Rozběhový proud (motoru) 1,0…10,0 x In 
Čas rozběhu (motoru)  0,3…250,0 s 
Časový limit (blokování opětného rozběhu)  1,0…500,0 s 
Rychlost odečítání z registru čítače času 2,0…250,0 s/hod. 
Povolený čas zablokovaného rotoru 2,0…120,0 s 
 Upozornění! Níže uvedené hodnoty jsou 

platné v rozsahu f/fn = 0,95…1,05 
Přesnost vypínací hodnoty Proudové měření: ± 2,5% z nastavené 

hodnoty nebo ± 0,01 x In 
Přesnost času měření zablokovaného rotoru ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 20 ms 
 f/fn = 0,95…1,50: 
 Interní čas < 22 ms 
 Celkový čas < 30 ms 1) 

 f/fn = 0,50…0,95: 
 Interní čas < 32 ms 
 Celkový čas < 40 ms 1) 

Čas popudu f/fn = 0,95…1,50: 
 Interní čas < 22 ms 
 Celkový čas < 30 ms 1) 
 f/fn = 0,50…0,95: 
 Interní čas < 32 ms 
 Celkový čas < 40 ms 1) 
Přídržný poměr 0,95 – typická hodnota (rozsah 0,95…0,98) 
Čas zpoždění návratu funkce Celkový čas návratu funkce, jestliže proud 

klesne pod rozběhovou hodnotu: < 50 ms 2) 

Frekvenční závislost nastavených hodnot a vypínacích 
časů 

Frekvenční závislost – viz výše uvedené 
hodnoty 

1) Čas včetně zpoždění signalizačního relé 
2) Čas včetně zpoždění výstupního výkonového relé 
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7.1.15. Funkce 3I ( ) 
Funkční blok 3I ( ) je určen pro chránění motorů proti napájení s opačným sledem fází.  

Obr. 7.1.15.-1 Symbol funkčního bloku 3I ( ) 
 

Ochrana proti opačnému sledu fází 3I ( )  
Provozní režim    (Not in use) Nevyužito  
 (2-phase) 2 fáze 
  (3-phase) 3 fáze 
Vypínací čas 0,1…10,0 s 
Směr točení (rotace)   (Forward) Dopředný 
     (Reverse) Zpětný 

 Upozornění! Níže uvedené hodnoty jsou 
platné v rozsahu f/fn = 0,95…1,05 

Přesnost vypínacích hodnot Diference fázového úhlu: ± 2° 
 Proud: ± 0,01 x In 
Čas popudu Čas popudu, je-li sled fází chybný a 

injektované proudy = 1,0 x In: 
 Interní čas < 72 ms 
 Celkový čas < 80 ms 1) 

Čas resetu 40…1000 ms (závislé na minimální šířce 
impulsu nastavené u vypínacího výstupu) 

Přídržný poměr Hodnota resetu diference fázového úhlu: 3° 
Čas zpoždění návratu funkce Celkový čas návratu funkce, jestliže je 

obnoven správný sled fází: < 60 ms 2) 

Přesnost vypínacího času Závislá na frekvenci měřeného proudu: 
 f/fn = 0,95...1,05: ± 2 % z nastavené hodnoty 

nebo ± 20 ms 2) 

Frekvenční závislost nastavených hodnot a vypínacích 
časů ( viz výše) 

Potlačení harmonických frekvencí:  
-50 dB při f = n x fn, kde n = 2, 3, 4, 5,... 

1) Čas včetně zpoždění signalizačního relé 
2) Čas včetně zpoždění výstupního výkonového relé 

7.1.16. Funkce I2> a I2>> 
Funkční bloky I2> a I2>> jsou určeny pro aplikace, kde je požadována ochrana vyhodnocující 
zpětnou složku proudu s odpovídající vypínací charakteristikou. Funkční blok se používá pro 
chránění výkonových generátorů nebo synchronních motorů proti tepelnému namáhání a poško-
zení stroje nesymetrickým zatížením. 

Obr. 7.1.16.-1 Symboly funkčních bloků I2> a I2>> 
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Ochrana vyhodnocující zpětnou složku proudu (NPS – Negative Phase Sequence), stupeň s 
nižším rozsahem seřiditelnosti I2> a stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti I2>> 
Provozní režim    (Not in use) Nevyužito 
    (Definite time) Nezávislé časové zpoždění 
    (Inverse time) Závislé časové zpoždění 
Popudová hodnota (zpětné složky proudu I2) 0,01…0,50 x In 
Vypínací čas 0,1…120,0 s 
Konstanta K (vypínací charakteristiky) 5,0…100,0 
Zpoždění popudu 0,1…60,0 s 
Minimální vypínací čas  0,1…120,0 s 
Maximální vypínací čas 500…10000 s 
Čas ochlazení (motoru / stroje) 5…10000 s 
Počet fází (měřených) 2…3 
 Upozornění! Níže uvedené hodnoty jsou platné 

v rozsahu f/fn = 0,95…1,05 
Přesnost vypínací hodnoty ± 2,5% z nastavené hodnoty nebo ± 0,01 x In 
Čas popudu Injektovaná zpětná složka proudu = 2,00 x 

popudová hodnota: 
 Interní čas < 32 ms 
 Celkový čas < 40 ms 1) 

Čas resetu 40…1000 ms (závislé na minimální šířce 
impulsu nastavené u vypínacího výstupu) 

Přídržný poměr 0,96 – typická hodnota v režimu nezávislého 
časového zpoždění (rozsah 0,96…0,98) 

Čas zpoždění návratu funkce Celkový čas návratu funkce, jestliže zpětná 
složka proudu klesne pod popudovou hodnotu: 
< 45 ms 2) 

Přesnost vypínacího času v režimu DT  
(nezávislé zpoždění) 

Závislá na frekvenci měřeného proudu: ± 2 % z 
nastavené hodnoty nebo ± 20 ms 2) 

Třída přesnosti / index E v režimu IDMT  
(závislé zpoždění) 

Závislá na frekvenci měřeného proudu: ± 2 % z 
ideálního výpočtového vypínacího času nebo ± 
20 ms 2) 

1) Čas včetně zpoždění signalizačního relé 
2) Čas včetně zpoždění výstupního výkonového relé 

7.1.17. Funkce 3I< 
Funkční blok podproudové ochrany je určen pro třífázové nesměrové chránění při poklesu 
proudu. Funkční blok vyhodnocující pokles proudu obvykle indikuje ztrátu zátěže čerpadel, 
ventilátorů a dopravníků. Tato ochrana je velmi důležitá, je-li čerpadlo chlazeno kapalinou, kterou 
čerpá, nebo v aplikacích, kde přetržený pás dopravníku může způsobit škody v technologickém 
procesu. Ochranou lze také indikovat přerušení hlavního napájecího obvodu, problémy s měřicím 
zařízením a ztrátu napájení. 

Obr. 7.1.17.-1 Symbol funkčního bloku I< 
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Nesměrová podproudová ochrana 3I< 
Provozní režim    (Not in use) Nevyužito 
    (Alarm) Výstraha 
    (Trip) Vypnutí 
Provozní kritérium  1. fáze, 2. fáze, 3. fáze 
 3 fáze 
Popudový proud 0,10…0,99 x In 
Vypínací čas  0,1…600,0 s 
Interní blokování   (Disabled) Blokováno 
   (Enabled) Uvolněno 
Blokovací čas 0…7200 s 
Režim měření  (Peak-to-peak) Špička – špička 
   (Fundamental frequency) Základní frekvence 
Čas odpadu / návratu   0,00…60,00 s 
 Upozornění! Níže uvedené hodnoty jsou platné 

v rozsahu f/fn = 0,95…1,05 
Přesnost vypínací hodnoty ± 2,5% z nastavení hodnoty nebo ± 0,01 x In 
Čas působení Injektované proudy = 0,5 x popudový proud: 
 Interní čas < 112 ms 
 Celkový čas < 120 ms 1) 

Čas resetu 40…1000 ms (závislé na minimální šířce 
impulsu nastavené u vypínacího výstupu) 

Přídržný poměr 1,02 – typická hodnota (rozsah 1,02…1,06) 
Čas zpoždění návratu funkce Celkový čas návratu funkce, jestliže proud 

překročí popudovou hodnotu: < 80 ms 2) 

Přesnost vypínacího času  ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 25 ms 2) 
Frekvenční závislost nastavených hodnot a 
vypínacích časů ( viz výše) 

Režim měření Potlačení harm. frekvencí 
0 Bez potlačení 
1  -50 dB při f = n x fn, 
 kde n = 2, 3, 4, 5,... 

1) Čas včetně zpoždění signalizačního relé 
2) Čas včetně zpoždění výstupního výkonového relé 

7.1.18. Funkce FUSEF 
Při poruše měřicích obvodů, nebo v případě vypnutí jističe měřicích obvodů (např. z důvodů 
působení zkratové ochrany jističe), mohou některé napěťové funkce chybně působit. V těchto 
případech je možné příslušné funkce blokovat funkčním blokem FUSEF, který kontroluje a vyhod-
nocuje poruchy pojistek / jištění.    

Poruchu v obvodu měření napětí je samozřejmě nutné co nejdříve odstranit a měření napětí 
obnovit, aby byly blokované funkce opět aktivní. 

Obr. 7.1.18.-1 Symbol funkčního bloku FUSEF 
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Kontrolní funkce poruchy pojistek / jištění, FUSEF 
Poměr U2/U1> 10…50 % 
Poměr I2/I1< 10…50 % 
Funkce FuseFail     (Not in use) Nepoužita 
    (In use) Použita 

Přesnost vypínací hodnoty Závislá na frekvenci měřeného proudu a napětí: 
 f/fn = 0,98...1,02: ±  2 % body (z nastavených 

poměrů U2/U1> a I2/I1<) 

 f/fn = 0,95...1,05: ±  4 % body (z nastavených 
poměrů U2/U1> a I2/I1<) 

Aktivační čas BSOUT – výstupního binárního signálu     
(je-li interval zpracování funkce 10 ms) 1) 

Injektovaná zpětná složka napětí = 2,00 x 
poměr U2/U1>: 

 f/fn = 0,98…1,02: <35 ms (ve stejném intervalu) 
Čas resetu (je-li interval zpracování funkce 10 ms) 2) 20 ms (ve stejném intervalu) 
Přídržný poměr 0,8…0,96 (pro poměr U2/U1>) 
 1,04…1,2 (pro poměr I2/I1<) 

1) Jestliže je výstup BSOUT použit pro blokování funkčních bloků, které jsou zpracovány a vyhodnoceny 
v kratším intervalu, než je zpracována funkce FuseFail, musí být v času aktivace blokování funkce 
obsaženo přídavné zpoždění. 

2) Jestliže je výstup BSOUT použit pro blokování funkčních bloků, které jsou zpracovány a vyhodnoceny 
v kratším intervalu, než je zpracována funkce FuseFail, musí být v času resetu funkce obsaženo 
přídavné zpoždění. 

7.1.19. Funkce 3Ithdev> 
Funkční blok 3Ithdev> chrání motor jak proti krátkodobým, tak i proti dlouhodobým přetížením. 
Rozběh motoru je dobrým příkladem krátkodobého přetížení, protože rotor stroje je přetížen 
a ohrožen rozběhovým proudem zvláště v okamžiku rozběhu. Rozběhový proud se může pohy-
bovat v rozsahu pěti násobku až sedminásobku jmenovitého proudu motoru. 

Při rozběhu motoru je také zatěžováno statorové vinutí stroje. Zvláště v případech, kdy je opětné 
rozbíhán již teplý motor, může u statoru docházet k překročení limitů, které jsou sledovány 
tepelnou ochranou.  

Protože funkční blok počítá oteplení statoru i rotoru samostatně, je správným nastavením možné 
dosáhnout úplného chránění motoru. Tepelný model s dvěma časovými konstantami kromě toho 
umožňuje detekovat jak krátkodobá, tak i dlouhodobá přetížení. 

Obr. 7.1.19.-1 Symbol funkčního bloku 3Ithdev> 
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Třífázová ochrana proti tepelnému přetížení zařízení 3Ithdev> 
Krátká časová konstanta statoru 0,1…999,0 min. 
Dlouhá časová konstanta statoru 0,1…999,0 min. 
Váhový faktor krátké časové konstanty statoru 0,00…1,00 
Oteplení statoru při zatížení jmenovitým proudem 50,0…350,0°C 
Maximální teplota statoru 50,0…350,0°C 
Krátká časová konstanta rotoru 0,1…999,0 min. 
Dlouhá časová konstanta rotoru 0,1…999,0 min. 
Váhový faktor krátké časové konstanty rotoru 0,00…1,00 
Oteplení rotoru při zatížení jmenovitým proudem 50,0…350,0°C 
Maximální teplota rotoru 50,0…350,0°C 
Rozběhový proud  0,10…10,00 x In 
Čas rozběhu 0,1…120,0 s 
Počet startů  1…3 
Typ chráněného zařízení MOTOR I 
 MOTOR II 
 MOTOR III 
 GENERÁTOR I 
 GENERÁTOR II 
 TRANSFORMÁTOR 
Vypínací teplota 80,0…120,0% 
Výstražná indikace teploty 40,0…100,0% 
Blokování opětného rozběhu 40,0…100,0% 

Teplota okolí -50,0…100,0°C 
Časová konstanta ochlazení 1,0…10,0 x τ (časová konstanta oteplení) 
Čas. konstanta oteplení generátoru a transformátoru 1…999 min. 

Přesnost vypínací hodnoty Proudové měření: 
 f/fn = 0,95...1,05: ± 1,0%, I = 0,1…10,0 x In 
Přesnost vypínacího času ± 2% nebo ± 0,5 s 
Přídržný poměr (TRIP) Vypnutí:  (Teplota (%) - 0,1) / Vyp. teplota 
 (START) Popud:  (Teplota (%) - 0,1) / Výstr. teplota 
 (EN_RESTART) Opět. rozběh: (Teplota (%) – 0,1) / Teplota 

blokování opětného rozběhu 

7.1.20. Funkce U1<U1U2> 
Podpěťová funkce vyhodnocující souslednou složku napětí U1< je určena pro chránění malých 
generátorových stanic proti opětnému asynchronnímu připojení / zapnutí a k ochraně těchto 
provozů proti ztrátě synchronizmu. 

Tento funkční blok se také používá u malých generátorových stanic pro chránění proti 
nežádoucímu odepnutí při jednofázové, nebo dvoufázové nesymetrii v síti. Úroveň sousledné 
složky napětí se z pohledu generátorového provozu jeví jako vhodné kritérium pro určení 
kritického stavu sítě při poruše. 

Kromě toho lze tento funkční blok použít jako ochranu i v případech neúspěšného opětného 
zapnutí, kdy malá generátorová stanice napájí poruchou postižený vývod poruchovým proudem, 
který je příliš malý, aby byl detekován proudovými ochranami, ale je dostatečně velký, aby udržel 
hořet oblouk poruchy. 

Přepěťová funkce vyhodnocující zpětnou složku napětí U2> je určena pro chránění motorů při 
poruše v jedné nebo ve více fázích (jednofázové napájení), pro chránění proti nadměrným 
nesymetriím mezi fázemi a pro chránění strojů proti zpětným složkám jak v dopředném, tak 
i v opačném směru točení stroje. 
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Vadný transformátor napětí nebo vadný senzor, stejně jako chybné zapojení napěťového měřicího 
zařízení, vyvolá zdánlivou nesymetrii napětí. Funkci U2> je také možné použít pro monitorování 
podmínek měřicích obvodů. 

V některých aplikacích je možné namísto standardní třífázové přepěťové ochrany použít 
přepěťovou funkci vyhodnocující souslednou složku napětí U1>. 

Obr. 7.1.20.-1 Symbol funkčního bloku U1<U1U2> 
 

Ochrana vyhodnocující souslednou a zpětnou složku napětí U1<U1U2> 
Provozní režim   (Not in use) Nevyužito 
 U1< & U2> & U1> 
 U1< & U2> 
 U2> & U1> 
 U1< & U1> 
 U2> 
 U1< 
 U1> 
Popudová hodnota U2> 0,01…1,00 x Un 
Popudová hodnota U1< 0,01…1,20 x Un 
Popudová hodnota U1> 0,80…1,60 x Un 
Vypínací čas U2> 0,04…60,00 s 
Vypínací čas U1< 0,04…60,00 s 
Vypínací čas U1> 0,04…60,00 s 
 Upozornění! Níže uvedené hodnoty jsou platné v rozsahu f/fn 

= 0,95…1,05 
Přesnost vypínací hodnoty ± 2,5% z nastavené hodnoty nebo ± 0,01 x Un 
Popudový čas provozního režimu U2> Injektovaná zpětná složka napětí = 1,1 x popudová hodnota: 
 Interní čas < 42 ms 
 Celkový čas < 50 ms 
Popudový čas provozního režimu U1< Injektovaná sousledná složka napětí = 0,50 x popud. hodnota: 
 Interní čas < 32 ms 
 Celkový čas < 40 ms 
Popudový čas provozního režimu U1> Injektovaná sousledná složka napětí = 1,1 x popud. hodnota: 
 Interní čas < 42 ms 
 Celkový čas < 50 ms 
Čas resetu 70…1030 ms (závislé na minimální šířce impulsu nastavené 

u vypínacího výstupu) 
Přídržný poměr provozního režimu U2> 0,96 – typická hodnota (rozsah 0,90…0,98) 
Přídržný poměr provozního režimu U1< 1,04 – typická hodnota (rozsah 1,02…1,10) 
Přídržný poměr provozního režimu U1> 0,99 – typická hodnota 
Čas zpoždění návratu funkce Celkový čas návratu funkce, jestliže zpětná / sousledná složka 

napětí překročí popudovou hodnotu: < 45 ms 
Přesnost vypínacího času Závislá na frekvenci měřeného napětí:  

f/fn = 0,95…1,05:  
± 2 % z nastavené hodnoty nebo ± 20 ms 
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7.2. Ovládání 

7.2.1. Funkce I↔O CB1 
Funkční blok ovládání vypínače je určen k zapnutí a vypnutí vypínače. Funkční blok také zajišťuje 
aplikovatelnost uživatelem definovaných blokovacích podmínek, má garantovanou šířku 
zapínacího i vypínacího impulsu a zabezpečuje upřednostnění vypnutí vypínače, které je 
aktivováno ochrannými funkcemi. Funkčním blokem je možné dálkově indikovat vypnutý, zapnutý 
a nedefinovaný stav objektu. Protože tento funkční blok je navržen především pro ovládání 
vypínačů, jsou jím aktivovány specifické výstražné signály (alarmy), které souvisejí s funkcemi 
monitorování provozních podmínek. 

Obr. 7.2.1.-1 Symbol funkčního bloku  I↔O CB1 

7.2.2. Funkce I↔O IND1 a I↔O IND2 
Funkční bloky indikace stavů objektů I↔O IND1 a I↔O IND2 indikují vypnutý, zapnutý a nedefi-
novaný stav odpojovače nebo uzemňovače. 

7.2.3. Funkce I↔O POS  
Funkční blok voliče pozice logického ovládání I↔O POS umožňuje prostřednictvím vstupu 
”Remote” (Dálkově) navolit dálkový nebo místní režim ovládání a zajišťuje flexibilní volbu pozice 
ovládání. Vstup ”Remote” lze najít v menu Main menu \ Configuration \ Input 
signals \ Remote. 
V pozici Remote (Dálkově) je možné ovládat vypínač pouze prostřednictvím dálkové komunikace, 
a naopak v pozici Local (Místně) je uvolněno pouze ovládání z rozhraní HMI a ovládání binárními 
vstupy. 

Obr. 7.2.3.-1 Symbol funkčního bloku  I↔O POS 

7.2.4. Funkce I↔O IND3 
Funkční blok indikace stavu objektu I↔O IND3 indikuje stav motoru (běžící / zastavený motor) 
u verze ochrany H07. 



1MRS 751802-MUM Ochrana   REX 521 
 
  Technický referenční manuál, Standardní konfigurace 
 
 

 97 

7.2.5. Funkce výstražné indikace ALARM1-8 
Funkce výstražné indikace ALARM1-8 jsou použity pro ovládání výstražných LED diod. V násle-
dující tabulce jsou uvedeny konfiguračně specifické signály, které je možné připojit k výstražným 
indikačním funkcím: 

Tabulka 7.2.5-1 Základní verze ochrany B01 (Basic B01) 

LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED8 
3I> Start 
3I> Trip 
3I>> Start 
3I>> Trip 
3I>>> Start 
3I>>> Trip 

Io> Start 
Io> Trip 
Io>> Start 
Io>> Trip 
Io>>> Start 
Io>>> Trip 

 

Iub> Start 
Iub> Trip 
3Ith> Start 
3Ith> Trip 

DI1 
DI2 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
DI8 

DI1 
DI2 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
DI8 

MEAS HI ALARM 
DI2 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
Interlocking 

MEAS LO ALARM 
MEAS HI ALARM 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
Lockout 

CB Wear 
TCS1 
MCS 3I 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
DI8 

Tabulka 7.2.5-2 Základní verze ochrany B02 (Basic B02) 

LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED8 
3I> Start 
3I> Trip 
3I>> Start 
3I>> Trip 
3I>>> Start 
3I>>> Trip 

Io> Start 
Io> Trip 
Io>> Start 
Io>> Trip 
Io>>> Start 
Io>>> Trip 

 

Iub> Start 
Iub> Trip 
3Ith> Start 
3Ith> Trip 
O→I OPEN 
O→I ACTIVE 
O→I ALAR1 
O→I ALAR2 

DI1 
DI2 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
DI8 

DI1 
DI2 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
DI8 

MEAS HI ALARM 
DI2 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
Interlocking 

MEAS LO ALARM 
MEAS HI ALARM 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
Lockout 

CB Wear 
TCS1 
MCS 3I 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
DI8 

Tabulka 7.2.5-3 Střední verze ochrany M01 (Medium M01) 

LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED8 
3I> Start 
3I> Trip 
3I>> Start 
3I>> Trip 
3I>>> Start 
3I>>> Trip 

Io>→ Start 
Io>→ Trip 
Io>>→ Start 
Io>>→ Trip 
Io>>>→ Start 
Io>>>→ Trip 

 

Iub> Start 
Iub> Trip 
3Ith> Start 
3Ith> Trip 
 

DI1 
DI2 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
DI8 

DI1 
DI2 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
DI8 

MEAS HI ALARM 
DI2 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
Interlocking 

MEAS LO ALARM 
MEAS HI ALARM 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
Lockout 

CB Wear 
TCS1 
MCS 3I 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
DI8 

Tabulka 7.2.5-4 Střední verze ochrany M02 (Medium M02) 

LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED8 
3I> Start 
3I> Trip 
3I>> Start 
3I>> Trip 
3I>>> Start 
3I>>> Trip 

Io>→ Start 
Io>→ Trip 
Io>>→ Start 
Io>>→ Trip 
Io>>>→ Start 
Io>>>→ Trip 

 

Iub> Start 
Iub> Trip 
3Ith> Start 
3Ith> Trip 
O→I OPEN 
O→I ACTIVE 
O→I ALAR1 
O→I ALAR2 

DI1 
DI2 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
DI8 

DI1 
DI2 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
DI8 

MEAS HI ALARM 
DI2 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
Interlocking 

MEAS LO ALARM 
MEAS HI ALARM 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
Lockout 

CB Wear 
TCS1 
MCS 3I 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
DI8 
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Tabulka 7.2.5-5 Vyšší / Senzorová verze ochrany H01 (High / Sensor H01) 

LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED8 
3I> Start 
3I> Trip 
3I>> Start 
3I>> Trip 
3I>>> Start 
3I>>> Trip 

Io>→ Start 
Io>→ Trip 
Io>>→ Start 
Io>>→ Trip 
Io>>>→ Start 
Io>>>→ Trip 

 

Iub> Start 
Iub> Trip 
3Ith> Start 
3Ith> Trip 
O→I OPEN 
O→I ACTIVE 
O→I ALAR1 
O→I ALAR2 

DI1 
DI2 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
DI8 

DI1 
DI2 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
DI8 

MEAS HI ALARM 
DI2 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
Interlocking 

MEAS LO ALARM 
MEAS HI ALARM 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
Lockout 

CB Wear 
TCS1 
MCS 3I 
MCS 3U 
DI5 
DI6 
DI7 
DI8 

Tabulka 7.2.5-6 Vyšší / Senzorová verze ochrany H02 (High / Sensor H02) 

LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED8 
3I> Start 
3I> Trip 
3I>> Start 
3I>> Trip 
3I>→ Start 
3I>→ Trip 
3I>>→ Start 
3I>>→ Trip 

Io>→ Start 
Io>→ Trip 
Io>>→ Start 
Io>>→ Trip 
Io>>>→ Start 
Io>>>→ Trip 

 

f1 Start1 
f1 Trip 1 
f1 Start 2 
f1 Trip 2 
Iub> Start 
Iub> Trip 
3Ith> Start 
3Ith> Trip 

O→I OPEN 
O→I ACTIVE 
O→I ALAR1 
O→I ALAR2 
DI1 
DI2 
DI3 
DI4 

DI1 
DI2 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
DI8 

MEAS HI ALARM 
DI2 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
Interlocking 

MEAS LO ALARM 
MEAS HI ALARM 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
Lockout 

CB Wear 
TCS1 
MCS 3I 
MCS 3U 
DI5 
DI6 
DI7 
DI8 

Tabulka 7.2.5-7 Vyšší / Senzorová verze ochrany H03 (High / Sensor H03) 

LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED8 
3I> Start 
3I> Trip 
3I>> Start 
3I>> Trip 
3I>>> Start 
3I>>> Trip 

Io>→ Start 
Io>→ Trip 
Io>>→ Start 
Io>>→ Trip 
Io>>>→ Start 
Io>>>→ Trip 

 

Iub> Start 
Iub> Trip 
3Ith> Start 
3Ith> Trip 
O→I OPEN 
O→I ACTIVE 
O→I ALAR1 
O→I ALAR2 

DI1 
DI2 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
DI8 

DI1 
DI2 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
DI8 

MEAS HI ALARM 
DI2 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
Interlocking 

MEAS LO ALARM 
MEAS HI ALARM 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
Lockout 

CB Wear 
TCS1 
MCS 3I 
MCS 3U 
DI5 
DI6 
DI7 
DI8 

Tabulka 7.2.5-8 Vyšší / Senzorová verze ochrany H04 (High / Sensor H04) 

LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED8 
3I> Start 
3I> Trip 
3I>> Start 
3I>> Trip 
3I>→ Start 
3I>→ Trip 
3I>→ Start 
3I>→ Trip 

Io>→ Start 
Io>→ Trip 
Io>>→ Start 
Io>>→ Trip 
Io>>>→ Start 
Io>>>→ Trip 

 

Io> Start 
Io> Trip 
Io>> Start 
Io>> Trip 
Io>>> Start 
Io>>> Trip 

f1 Start1 
f1 Trip 1 
f1 Start 2 
f1 Trip 2 
Iub> Start 
Iub> Trip 
3Ith> Start 
3Ith> Trip 

O→I OPEN 
O→I ACTIVE 
O→I ALAR1 
O→I ALAR2 
DI1 
DI2 
DI3 
DI4 

MEAS HI ALARM 
DI2 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
Interlocking 

MEAS LO ALARM 
MEAS HI ALARM 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
Lockout 

CB Wear 
TCS1 
MCS 3I 
MCS 3U 
DI5 
DI6 
DI7 
DI8 

Tabulka 7.2.5-9 Vyšší / Senzorová verze ochrany H05 (High / Sensor H05) 

LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED8 
3I> Start 
3I> Trip 
3I>> Start 
3I>> Trip 
3I>>> Start 
3I>>> Trip 

Io> Start 
Io> Trip 
Io>> Start 
Io>> Trip 
Io>>> Start 
Io>>> Trip 

3U> Start 
3U> Trip 
3U>> Start  
3U>> Trip 
3U< Start 
3U< Trip 
3U<< Start  
3U<< Trip 

Uo> Start 
Uo> Trip 
Uo>> Start 
Uo>> Trip 
Uo>>> Start 
Uo>>> Trip 
DI1 
DI2 

DI1 
DI2 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
DI8 

MEAS HI ALARM 
DI2 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
Interlocking 

MEAS LO ALARM 
MEAS HI ALARM 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
Lockout 

CB Wear 
TCS1 
MCS 3I 
MCS 3U 
DI5 
DI6 
DI7 
DI8 
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Tabulka 7.2.5-10 Vyšší / Senzorová verze ochrany H06 (High / Sensor H06) 

LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED8 
3U> Start 
3U> Trip 
3U>> Start  
3U>> Trip 
3U< Start 
3U< Trip 
3U<< Start  
3U<< Trip 

Uo> Start 
Uo> Trip 
Uo>> Start 
Uo>> Trip 
Uo>>> Start 
Uo>>> Trip 
 

f1 Start1 
f1 Trip 1 
f1 Start 2 
f1 Trip 2 
f2 Start1 
f2 Trip 1 
f2 Start 2 
f2 Trip 2 

3I> Start 
3I> Trip 
3I>> Start 
3I>> Trip 
DI1 
DI2 
DI3 
DI4 

DI1 
DI2 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
DI8 

MEAS HI ALARM 
DI2 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
Interlocking 

MEAS LO ALARM 
MEAS HI ALARM 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
Lockout 

CB Wear 
TCS1 
MCS 3I 
MCS 3U 
DI5 
DI6 
DI7 
DI8 

Tabulka 7.2.5-7 Vyšší / Senzorová verze ochrany H03 (High / Sensor H03) 

LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED8 
3I> Start 
3I> Trip 
3I>> Start 
3I>> Trip 
3I>>> 
Start 
3I>>> Trip 

Io>→ Start 
Io>→ Trip 
Io>>→ Start 
Io>>→ Trip 
Io> Start 
Io> Trip 
Io>> Start 
Io>> Trip 

3U> Start 
3U> Trip 
3U>> 
Start  
3U>> Trip 
3U< Start 
3U< Trip 
3U<< 
Start  
3U<< Trip 

I2> Start 
I2>>Start 
3Ithdev> Start 
Is2t n< Start 
3I< Start 
3I ( ) Start 
f1 Start 1/2 
FUSEF 

I2> Trip 
I2>>Trip 
3Ithdev> Trip 
Is2t n< Trip 
3I< Trip 
3I ( ) Trip 

f1 Trip 1/2 
U1<U1U2> Trip 

U1<U1U2> Start 
Restart Disabled 
MEAS HI ALARM 
DI1 
DI2 
DI3 
DI4 
Interlocking 

MEAS LO ALARM 
MEAS HI ALARM 
DI3 
DI4 
DI5 
DI6 
DI7 
Lockout 

CB Wear 
TCS1 
MCS 3I 
MCS 3U 
TIME1 
Motor Runs 
DI7 
DI8 

7.3. Měření 

7.3.1. Funkce 3I 
Funkční blok měření 3I měří skutečné efektivní hodnoty fázových proudů. To znamená, že 
harmonické složky nejsou potlačeny. Proudové hodnoty jsou aktualizovány jednou za periodu 
základní frekvence a z toho plyne, že integrační čas výpočtu skutečné efektivní hodnoty je jedna 
základní perioda. 

Obr. 7.3.1.-1 Symbol funkčního bloku 3I 
 

Měření třífázového proudu, funkce 3I 
IL1  0,0…20000,0 A 
IL2  0,0…20000,0 A 
IL3  0,0…20000,0 A 
IL1  0,0…1000,0 % In 
IL2  0,0…1000,0 % In 
IL3  0,0…1000,0 % In 
IL1 – odběr 0,0…20000,0 A 
IL2 – odběr 0,0…20000,0 A 
IL3 – odběr 0,0…20000,0 A 
IL1 – odběr 0,0…1000,0 % In 
IL2 – odběr 0,0…1000,0 % In 
IL3 – odběr 0,0…1000,0 % In 
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7.3.2. Funkce Io 
Funkční blok měření nulového proudu Io měří skutečnou efektivní hodnotu nulového proudu. To 
znamená, že harmonické složky nejsou potlačeny. Proudová hodnota je aktualizována jednou za 
periodu základní frekvence a z toho plyne, že integrační čas výpočtu skutečné efektivní hodnoty je 
jedna základní perioda. 

Obr. 7.3.2.-1 Symbol funkčního bloku Io 

 
Měření nulového proudu, funkce Io 
Io (A) 0,0…20000,0 A 
Io (%) 0,0…80,0 % In 

7.3.3. Funkce Uo 
Funkční blok Uo měří skutečnou efektivní hodnotu nulové složky napětí. To znamená, že 
harmonické složky nejsou potlačeny. Hodnota napětí je aktualizována jednou za periodu základní 
frekvence a z toho plyne, že integrační čas výpočtu skutečné efektivní hodnoty je jedna základní 
perioda. 

Obr. 7.3.3.-1 Symbol funkčního bloku Uo 
 

Měření nulové složky napětí, funkce Uo 
Uo  0…150000 V 
Uo  0,0…120,0 % Un 

7.3.4. Funkce DREC 
Poruchový zapisovač přechodových jevů DREC je určen pro záznam průběhů proudů, a pokud 
jsou k dispozici i pro záznam průběhů napětí. Kromě těchto veličin jsou také zaznamenávány 
signály popudů a vypnutí ochranných funkcí. Počet zaznamenaných signálů je závislý na speci-
fické standardní konfiguraci – viz blokové schéma standardní konfigurace. 

Standardní nastavení záznamu analogových kanálů u funkce DREC neobsahuje měření proudu 
I0b. Jestliže je proud I0b v ochraně použit a jeho příslušná data mají být zaznamenána, musí být 
změněno nastavení použitých analogových kanálů v menu Main menu \ Measurement \ 
DREC \ General info \ AI chs used. 
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Záznam je možné spustit náběžnou nebo sestupnou hranou jakéhokoli signálu binárního vstupu 
(nebo několika signálů binárních vstupů), seřiditelnou úrovní nadproudu, přepětí nebo podpětí, 
záznam lze spustit ručně z rozhraní HMI, prostřednictvím sériové komunikace nebo parametrem 
v menu, resp. funkcí periodického spouštění.  

Obr. 7.3.4.-1 Symbol funkčního bloku DREC  
 
 

Poruchový zapisovač přechodových jevů, funkce DREC 
Provozní režim     (Saturation) Zaplnění paměti 
      (Overwrite) Přepsání paměti 
      (Extension) Rozšíření paměti 
Čas před spuštěním    (Pre-trg time) 0…100 % 
Překročení limitu ILx    (Over limit ILx) 0,00…40,00 x In 
Překročení limitu Io     (Over limit Io) 0,00…40,00 x In 
Překročení limitu Uo    (Over limit Uo) 0,00…2,00 x Un 
Čas filtru analogových vstupů   (AI filter time) 0,000…60,000 s 

 
Záznam je možné spustit signálem jedné (nebo několika) dále uvedených alternativ spuštění: 
• spuštění náběžnou nebo sestupnou hranou signálu jakéhokoli binár. vstupu (nebo několika vstupů) 
• spuštění nadproudem, přepětím 
• spuštění prostřednictvím parametru sériové komunikace nebo prostřednictvím parametru v menu 
• periodické spuštění 
Záznamová délka je závislá na počtu záznamů a počtu použitých vstupů. Pro frekvenci 50 Hz jsou                            
například k dispozici následující kombinace záznamové délky, počtu záznamů a počtu vstupů: 

(#) počet záznamů / (#) počet vstupů 1 3 10 
1 1066 period 

21,3 s 
399 period 
7,9 s 

125 period 
2,5 s 

5 212 period 
4,2 s 

79 period 
1,5 s 

25 period 
0,5 s 

10 106 period 
2,1 s 

39 period 
0,7 s 

12 period 
0,24 s 
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Binární vstupy funkce DREC: 
(Trip 1, Trip 2 a Trip 3 jsou signály výstupní přepínačové skupiny SWGRP) 
 

Vstup B01/B02 M01/M02 H01 1 H02 H03 H04 H05 H06 H07 
BI1  Start 3I>   Start 3I>   Start 3I>→   Start 3I>→   Start 3I>   Start 3I>   Start 3I>   Start 3I>   Start 3I>  

BI2  Start 3I>>  Start 3I>>  Start 3I>>→  Start 3I>>→  Start 3I>>  Start 3I>>  Start 3I>>  Start 3I>>  Start 3I>> 

BI3  Start 3I>>>  Start 3I>>>  Start 3I>>>  Start 3I>  Start 3I>>>  Start 3I>>>  Start 3I>>>  Start 3U>  Start 3I>>> 

BI4  Start Io>  Start Io>→  Start Io>→  Start 3I>>  Start Io>→  Start Io>→  Start Io>  Start 3U>>  Start Io>→ 

BI5  Start Io>>  Start Io>>→  Start Io>>→  Start Io>→  Start Io>>→  Start Io>>→  Start Io>>  Start 3U<  Start Io>>→ 

BI6  Start Io>>>  Start Io>>>→  Start Io>>>→  Start Io>>→  Start Io>>>→  Start Io>>>→  Start Io>>>  Start 3U<<  Start Io> 

BI7  Start Iub>  Start Iub>  Start Iub>  Start Io>>>→  Start Iub>  Start Io>  Start 3U>  Start Uo>  Start Io>> 

BI8  Start 3Ith>  Start 3Ith>  Start 3Ith>  Start Iub>  Start 3Ith>  Start Io>>  Start 3U>>  Start Uo>>  Start 3Ithdev> 

BI9  Trip 3I>   Trip 3I>   Trip 3I>→   Start 3Ith>  Trip 3I>   Start Io>>>  Start 3U<  Start Uo>>>  Start I2>/I2>> 

BI10  Trip 3I>>  Trip 3I>>  Trip 3I>>→  Start 1 f1  Trip 3I>>  Start Iub>  Start 3U<<  Start 1 f1  Start Is2t n< 

BI11  Trip 3I>>>  Trip 3I>>>  Trip 3I>>>  Start 2 f1  Trip 3I>>>  Start 3Ith>  Start Uo>  Start 2 f1  Start 3I< 

BI12  Trip Io>  Trip Io>→  Trip Io>→  Trip 1  Trip Io>→  Start 3I>→   Start Uo>>  Start 1 f2  Start 3U>/3U>> 

BI13  Trip Io>>  Trip Io>>→  Trip Io>>→  Trip 2  Trip Io>>→  Start 1 f1  Start Uo>>>  Start 2 f2  Start 3U</3U<< 

BI14  Trip Io>>>  Trip Io>>>→  Trip Io>>>→  Trip 3  Trip Io>>>→  Start 2 f1  Trip 1  Trip 1  Start1/Start2 f1 

BI15  Trip Iub>  Trip Iub>  Trip Iub>  -  Trip Iub>  Trip 1  Trip 2  Trip 2  Trip 1 

BI16  Trip 3Ith>  Trip 3Ith>  Trip 3Ith>  -   Trip 3Ith>  Trip 2  Trip 3  Trip 3  Trip 2 

 
1  Verze H01 není k dispozici se vstupními transformátory 
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7.3.5. Funkce 3U 
Funkční blok měření 3U měří skutečné efektivní hodnoty fázových (fáze-nula), nebo sdružených 
(fáze-fáze) napětí. Jestliže jsou použity napěťové děliče, lze měřit pouze fázová napětí. Pokud 
jsou použity napěťové transformátory, je možné měřit pouze sdružená napětí. Hodnoty napětí jsou 
aktualizovány jednou za periodu základní frekvence a z toho plyne, že integrační čas výpočtu 
skutečné efektivní hodnoty je jedna základní perioda. 

Obr. 7.3.5.-1 Symbol funkčního bloku 3U 
 

Měření třífázového napětí, funkce 3U 
UL1_U12  0,0…999,99 kV 
UL2_U23 0,0…999,99 kV 
UL3_U31  0,0…999,99 kV 
UL1_U12  0,0…2,00 x Un 
UL2_U23 0,0…2,00 x Un 
UL3_U31  0,0…2,00 x Un 
UL1_U12 – průměrná hodnota 0,0…999,99 kV 
UL2_U23 – průměrná hodnota 0,0…999,99 kV 
UL3_U31 – průměrná hodnota 0,0…999,99 kV 
UL1_U12 – průměrná hodnota 0,0…2,00 x Un 
UL2_U23 – průměrná hodnota 0,0…2,00 x Un 
UL3_U31 – průměrná hodnota 0,0…2,00 x Un 

7.3.6. Funkce f 
Funkční blok měření f měří frekvenci sítě. 

Obr. 7.3.6.-1 Symbol funkčního bloku f 
 

Měření systémové frekvence, funkce f 
Frekvence  10,0…75,00 Hz 
Průměrná frekvence 10,0…75,00 Hz 
Napětí U 0,0…2,0 x Un 

7.3.7. Funkce PQE 
Funkční blok měření PQE měří třífázové výkony a energii základní frekvence. 

Obr. 7.3.7.-1 Symbol funkčního bloku PQE 
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Měření třífázového výkonu a elektrické energie, funkce PQE 
P3 (kW) -999999…999999 kW 
Q3 (kVar) -999999…999999 kVar 
Účiník DPF -1,00…1,00 
Účiník PF -1,00…1,00 
P3 – odběr (kW) -999999…999999 kW 
Q3 – odběr (kVar) -999999…999999 kVar 
Elektrická energie v kWh 0…999999999 kWh 
Elektrická energie ve zpětném směru v kWh 0…999999999 kWh 
Elektrická energie v kVarh 0…999999999 kVarh 
Elektrická energie ve zpětném směru v kVarh 0…999999999 kVarh 

7.3.8. Funkce AI1 
Tento funkční blok analogového měření se používá pro kontrolu proudových limitů a u verze 
ochrany H07 pro určení stavu motoru (běžící / zastavený motor). 

Obr. 7.3.8.-1 Symbol funkčního bloku AI1 
 

Analogový vstup, funkce AI1 
Provozní režim (Not in use) Nevyužito 
 (HW, HA, LW, LA) Horní limit – výstraha, alarm, Spodní limit – výstraha, alarm 
 (HW, HA) Horní limit – výstraha, alarm 
 (LW, LA) Spodní limit – výstraha, alarm 
 (HW, LW) Horní limit – výstraha, Spodní limit – výstraha 
 (HA, LA) Horní limit – alarm, Spodní limit – alarm 
 (HW) Horní limit – výstraha 
 (HA) Horní limit – alarm 
 (LW) Spodní limit – výstraha 
 (LA) Spodní limit – alarm 

Horní úroveň alarmu (HA) -10000.00000…10000.00000 
Spodní úroveň alarmu (LA) -10000.00000…10000.00000 
Zpoždění popudu HA 1.0…300.0 s 
Zpoždění resetu HA 1.0…300.0 s 
Zpoždění popudu LA 1.0…300.0 s 
Zpoždění resetu LA 1.0…300.0 s 

7.4. Monitorování provozních podmínek  

7.4.1. Funkce CB wear 
Výpočet elektrického opotřebení vypínače, který je realizován ve funkčním bloku CB wear, pracuje 
s hodnotami proudů, které jsou v jednotlivých fázích před vypnutím vypínače. Opotřebení 
vypínače je vypočítáváno pro každou fázi samostatně a v okamžiku, kdy akumulovaná hodnota 
opotřebení vypínače dosáhne nastavené hodnoty, je funkčním blokem aktivován výstražný signál / 
alarm. 
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Pro zadání proudových hodnot a odpovídajících hodnot opotřebení vypínače je u funkčního bloku 
používána 16-ti bodová tabulka nastavení (Main menu \ Cond.Monit. \ CB wear \ 
Control settings). Výpočet pracuje na principu lineární interpolace a používá hodnot 
z tabulky. Opotřebení vypínače se obvykle zvyšuje úměrně s druhou mocninou hodnoty proudu. 
Interpolační tabulka však umožňuje přesnější nastavení a usnadňuje konfiguraci funkce. 

Obr. 7.4.1.-1 Symbol funkčního bloku CB wear  

7.4.2. Funkce TCS1 
Funkční blok kontroly vypínacího obvodu TCS1 vlastní kontrolu vypínací cesty neprovádí, ale je 
použit jako pomocný blok při konfiguraci této funkce. Funkční část bloku kontroly vypínacího 
obvodu je především součástí kontrolních funkcí, které jsou realizovány kartou PS (PS_card). 

Obr. 7.4.2.-1 Symbol funkčního bloku TCS1 

7.4.3. Funkce MCS 3I 
Kontrolní funkční blok MCS 3I detekuje přerušení měřicích obvodů. Funkční blok kontroluje měřicí 
obvody pomocí porovnávání měřených fázových proudů. Jestliže jeden fázový proud (nebo dva 
fázové proudy) překročí hodnotu nastavenou parametrem ”High limit” (Horní limit), zatímco 
měřené fázové proudy ve zbývajících dvou fázích (nebo měřený fázový proud jedné fáze) jsou 
pod hodnotu nastavenou parametrem ”Low limit” (Spodní limit), je po nastaveném časovém 
zpoždění výstražného hlášení aktivován výstup ALARM. 

Funkční blok je blokován, pokud jsou všechny vstupní proudy pod hodnotou nastavenou para-
metrem ”Low limit”. 

Po odstranění poruchy (nebo poté co porucha zmizí) je výstup ALARM automaticky resetován. 

Funkční blok kontroly fázových proudů pracuje s číslicově vypočtenými složkami základní frekven-
ce fázových proudů. 

Obr. 7.4.3.-1 Symbol funkčního bloku MCS 3I 

7.4.4. Funkce MCS 3U 
Kontrolní funkční blok MCS 3U detekuje přerušení měřicích obvodů. Uživatel může zvolit třífázový 
nebo dvoufázový provozní režim. Funkční blok lze také příslušným nastavením parametru 
provozně vyřadit. 
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Funkční blok kontroluje měřicí obvody pomocí porovnávání měřených napětí. Jestliže jedno nebo 
dvě napětí překročí hodnotu nastavenou parametrem ”High limit” (Horní limit), zatímco měřené 
hodnoty u jednoho nebo dvou zbývajících napětí jsou pod hodnotu nastavenou parametrem ”Low 
limit” (Spodní limit), je po nastaveném časovém zpoždění výstražného hlášení aktivován výstup 
ALARM. 

Funkční blok je blokován, pokud jsou všechna vstupní napětí pod hodnotou nastavenou 
parametrem ”Low limit”. 

Po odstranění poruchy (nebo poté co porucha zmizí) je výstup ALARM automaticky resetován. 

Obr. 7.4.4.-1 Symbol funkčního bloku MCS 3U  

7.4.5. Funkce TIME1 
Funkční blok měření času TIME1 se u verze ochrany H07 používá pro monitorování doby chodu 
(běhu) motoru. 

Obr. 7.4.5.-1 Symbol funkčního bloku TIME1 

7.5. Kvalita energie  

7.5.1. Funkce PQ 3Inf 
Funkční blok měření zkreslení průběhu proudu PQ 3Inf je určen pro měření harmonických 
frekvencí a pro monitorování kvality energie v distribučních sítích. Přestože se evropská norma 
EN 50160 týká zkreslení napětí, je stejná norma aplikována i u funkce měření zkreslení proudu 
PQ 3Inf. Principy měření jednotlivých harmonických složek a celkového harmonického zkreslení 
THD jsou zpracovány na bázi mezinárodní normy IEC 61000-4-7. Částečně je také brána v úvahu 
i americká norma IEEE Std 1159. 

Funkční blok měří kvazistacionární (pomalu se měnící) harmonické složky až do 13. harmonické 
frekvence. Měření zkreslení neobsahuje rychle se měnící harmonické složky, meziharmonické 
složky, nebo jiné rušivé (parazitní) složky. 

Obr. 7.5.1.-1 Symbol funkčního bloku PQ 3Inf 
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Měření zkreslení průběhu proudu, funkce PQ 3Inf  
Funkce měření zkreslení průběhu proudu PQ 3Inf se používá pro měření a statistické analýzy zkreslení 
průběhu proudu. Standardy / normy týkající se zkreslení napětí jsou aplikovány i u funkce pro zkreslení 
průběhu napětí PQ 3Unf. Sběr dat a jejich analýza jsou provedeny podle normy EN 50160. Principy 
měření jednotlivých harmonických složek a THD (Total Harmonic Distortion / Celkového harmonického 
zkreslení) jsou zpracovány podle mezinárodního standardu IEC 61000-4-7. Funkce také částečně 
zohledňuje americký standard IEEE Std 1159. Analýza může být provedena pro jeden zvolený fázový 
proud, nebo může být sledován a vyhodnocen nejvíce zkreslený fázový proud.   
Režimy měření Nevyužito; L1; L2; L3; Nejhorší fáze 
Aktivace měření Spuštění: Nastavením parametru, binárním vstupem, nastaveným 

datumem a časem 
Režim spuštění Jedno měření; Trvalé měření; Periodické měření 
Faktor zkreslení THD (Total Harmonic Distortion / Celkové harmonické zkreslení) 

TDD (Total Demand Distortion / Celkové zkreslení odběru)  

Monitorované hodnoty  
THD (3 s a 10 min. střední hodnoty) 0,0…1000,0 %   
Harmonické složky od 1.h. do 13.h.  
(3 s střední hodnoty) 

 
0,0…1000,0 % In 

Harmonické složky od 2.h. do 13.h.                  
(10 min. stř. hodnoty) 

                                                                                                
0,0…1000,0 % In 

Statistika  
Doba sledování dat pro statistiku 1hod.; 12hod.; 1 den; 2 dny; 3 dny; 4 dny; 5 dnů; 6 dnů; 1 týden 
Nastavení limitu statistické hodnoty   
(nastavení percentil) 90,0…99,5 % 
Hodnota pro každou harmonickou  
složku a THD (nastavení percentil) 0,0…1000,0 % In 
Pět fixních hodnot pro 1 zvolenou  
harmonickou složku nebo THD   
(1, 5, 50, 95, 99 – percentil) 0,0…1000,0 % In 
Maximální hodnota pro každou   
harmonickou složku a THD 0,0…1000,0 % In 
Zaznamenaná data Jedna sada dat aktuálního stavu (updating); Jedna sada dat  
 z předcházející periody sledování 

Kontrola limitů harmonických složek  
Limit THD 0,0…60,0 % 
Limit každé harmonické složky 0,0…40,0 % In 
Zaznamenaná data Jestliže je jakýkoli limit překročen, bude během maxima THD 
 zaznamenána kompletní sada harmonických složek (3 s hodnoty) 

Provozní kritéria  
Základní frekvence 0,9…1,1 fn 
Frekvenční odchylka ≤ 0,5Hz (diference mezi max. a min. hodnotou během 1 sekundy) 
Amplituda základní vlny  ≥ 1 % In 

Přesnost měření  
Měřená harmonická složka Im =   
1. (první), …, 10. (desátá) V souladu s IEC 61000-4-7 
Měřená harmonická složka Im =   
11. (jedenáctá), …, 13. (třináctá) ± 1,0 % In, je-li Im < 10 % In; ± 10 % In, je-li Im ≥ 10 % In 

7.5.2. Funkce PQ 3Unf 
Funkční blok měření zkreslení průběhu napětí PQ 3Unf je určen pro měření harmonických 
frekvencí a pro monitorování kvality energie v distribučních sítích. Měření kvality energie 
provedené funkčním blokem PQ 3Unf splňuje požadavky evropské normy EN 50160. Sběr dat 
a jejich analýza jsou provedeny podle normy EN 50160. Principy měření jednotlivých 
harmonických složek a celkového harmonického zkreslení THD jsou zpracovány na bázi 
mezinárodní normy IEC 61000-4-7. Částečně je také brána v úvahu i americká norma IEEE Std 
1159. 
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Funkční blok měří kvazistacionární (pomalu se měnící) harmonické složky až do 13. harmonické 
frekvence. Měření zkreslení neobsahuje rychle se měnící harmonické složky, meziharmonické 
složky, nebo jiné rušivé (parazitní) složky. 

Obr. 7.5.2.-1 Symbol funkčního bloku PQ 3Unf 
 

Měření zkreslení průběhu napětí, funkce PQ 3Unf  
Funkce měření zkreslení průběhu napětí PQ 3Unf se používá pro měření a statistické analýzy zkreslení 
průběhu napětí. Standardy / normy týkající se zkreslení proudu jsou aplikovány i u funkce pro zkreslení 
průběhu proudu PQ 3Inf. Sběr dat a jejich analýza jsou provedeny podle normy EN 50160. Principy 
měření jednotlivých harmonických složek a THD (Total Harmonic Distortion / Celkového harmonického 
zkreslení) jsou zpracovány podle mezinárodního standardu IEC 61000-4-7. Funkce také částečně 
zohledňuje americký standard IEEE Std 1159. Analýza může být provedena pro jedno zvolené fázové 
nebo sdružené napětí, nebo může být sledováno a vyhodnoceno nejvíce zkreslené napětí.   
Režimy měření Nevyužito; L1, L2, L3, Nejhorší fáze, L1-L2, L2-L3, L3-L1, 

Nejhorší sdružené napětí 
Aktivace měření Spuštění: Nastavením parametru, binárním vstupem, nastaveným 

datumem a časem 
Režim spuštění Jedno měření; Trvalé měření; Periodické měření 

Monitorované hodnoty  
THD (3 s a 10 min. střední hodnoty) 0,0…120,0 %   
Harmonické složky od 1.h. do 13.h.  
(3 s střední hodnoty) 

 
0,0…120,0 % Un 

Harmonické složky od 2.h. do 13.h.                  
(10 min. stř. hodnoty) 

                                                                                                
0,0…120,0 % Un 

Statistika  
Doba sledování dat pro statistiku 1hod.; 12hod.; 1 den; 2 dny; 3 dny; 4 dny; 5 dnů; 6 dnů; 1 týden 
Nastavení limitu statistické hodnoty   
(nastavení percentil) 90,0…99,5 % 
Hodnota pro každou harmonickou  
složku a THD (nastavení percentil) 0,0…120,0 % Un 
Pět fixních hodnot pro 1 zvolenou  
harmonickou složku nebo THD   
(1, 5, 50, 95, 99 – percentil) 0,0…120,0 % Un 
Maximální hodnota pro každou   
harmonickou složku a THD 0,0…120,0 % Un 
Zaznamenaná data Jedna sada dat aktuálního stavu (updating); Jedna sada dat  
 z předcházející periody sledování 

Kontrola limitů harmonických složek  
Limit THD 0,0…30,0 % 
Limit každé harmonické složky 0,0…20,0 % Un 
Zaznamenaná data Jestliže je jakýkoli limit překročen, bude během maxima THD 
 zaznamenána kompletní sada harmonických složek (3 s hodnoty) 

Provozní kritéria  
Základní frekvence 0,9…1,1 fn 
Frekvenční odchylka ≤ 0,5Hz (diference mezi max. a min. hodnotou během 1 sekundy) 
Amplituda základní vlny  ≥ 70% Un 
Přesnost měření  
Měřená harmonická složka Um =   
1. (první), …, 10. (desátá) V souladu s IEC 61000-4-7 
Měřená harmonická složka Um =   
11. (jedenáctá), …, 13. (třináctá) ± 0,3 % Un, je-li Um < 3 % Un; ± 10 % Un, je-li Um ≥ 3 % Un 
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7.6. Standardní funkce  

7.6.1. Přepínačové skupiny 
Přepínačové skupiny jsou určeny pro změnu funkčnosti standardní konfigurace ochrany 
prostřednictvím rozhraní HMI, nebo prostřednictvím programu ”Relay setting Tool / Nástroj pro 
nastavení ochrany”. 

7.6.2. Voliče 
Voliče jsou určeny pro přiřazení signálů a pro připojení vstupů. Každý binární vstup může být 
prostřednictvím voliče připojen k vstupnímu signálu (např. Blocking 1 / Blokování 1, Master trip / 
Nadřazené vypínání). Obdobně je možné prostřednictvím voliče připojit výstupní signál 
k výstupnímu relé (Trip 1 / Vypnutí 1, Alarm 1 / Výstraha 1). 
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8. Příklady rozvoden 

Všechny aplikační příklady jsou navrženy pro typické rozvodny VVN / VN, které jsou uvedeny 
v této části. 

 

Obr. 8.-1 Typická rozvodna VVN / VN – varianta 1 
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Obr. 8.-2 Typická rozvodna VVN / VN – varianta 2 
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Obr. 8.-3 Typická rozvodna VVN / VN – varianta  
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9. Aplikační příklady, základní verze ochrany (Basic) 

9.1. Vývod z rozvodny, základní verze ochrany B01  

9.1.1. Charakteristické vlastnosti 
V tomto aplikačním příkladu je popsán vývod z jednoduché přípojnice, který obsahuje: 

• Nadproudovou ochranu 

• Nesměrovou zemní ochranu 

• Ochranu při fázové nevyváženosti 

• Ochranu proti tepelnému přetížení kabelu / vedení 

Síť v tomto aplikačním příkladu je uzemněna buď odporově, nebo se jedná o účinně uzemněnou 
siť. Měření třífázového proudu je zajištěno jednou sadou proudových transformátorů. Nulový 
proud je měřen v propoji nulových bodů proudových obvodů. 

 
Obr. 9.1.1.-1 Verze ochrany B01 použitá pro chránění, měření a monitorování vývodu u systému 

s jednoduchou přípojnicí. Vývod je napájen buď z odporově, nebo z účinně uzemněné sítě. 
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Obr. 9.1.1.-2 Přehledové schéma zapojení vývodu z rozvodny 

Vypnutí vypínače (OPEN) 

Zapnutí vypínače (CLOSE) 
 
 
Blokovací signál směrovaný 
na přívod (START 3I>>) 
 
Ochrana při selhání                         
vypínače 
 
 
 
 
Výstraha – Opotřebení 
vypínače 
 
Vnitřní porucha ochrany 
 
 
 
 
 
 
Blokovací signál z ochrany, 
která měří nulovou složku 
napětí. Signál blokuje Io>. 
 

*) Směr toku výkonu 

  +
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9.1.2. Zapojení měřicích obvodů 
Třífázové proudové transformátory jsou připojeny ke konektoru X1.1, který je umístěn na zadním 
panelu ochrany. Jmenovité proudy měřicích vstupů jsou 1 A a 5 A.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 9.1.2.-1 Schéma zapojení standardní konfigurace ochrany v aplikaci s třemi proudovými 

transformátory a s měřením nulového proudu v propoji nulových bodů proudových obvodů 
(verze ochrany B01) 

Technická data proudových transformátorů jsou nastavena prostřednictvím programu ”Relay 
setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo prostřednictvím jednotky místního ovládání 
HMI. Nastavení lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ Configuration \ Meas. 
devices \. Další informace o nastavení jmenovitých proudů jsou uvedeny v dokumentaci ”REX 
521 - Technický referenční manuál, Všeobecný popis” (viz “Reference“ na straně 221). 

9.1.3. Chránění 
Veškeré potřebné nastavení ochranných funkcí je možné provést prostřednictvím programu 
”Relay setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo prostřednictvím jednotky místního 
ovládání HMI. Nastavení lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ Protection \. 

9.1.3.1. Fázová nadproudová ochrana 
Fázová nadproudová ochrana obsahuje tři stupně. Využitím všech tří stupňů a zadáním vlastní 
popudové hodnoty a vlastního vypínacího času u každého stupně lze dosáhnout dobré selektivity 
chránění s krátkými vypínacími časy. 

Obvykle je dostačující dvoustupňová nadproudová ochrana. Jestliže však zkratové chránění 
pracuje na principu vzájemného blokování mezi postupně řazenými ochranami, lze pro tyto 
blokovací účely využít stupeň s vyšším rozsahem nastavení 3I>>. Protože v tomto případě není 
tento stupeň (3I>>) využit pro vypínací účely, je úroveň blokování možné nastavit na libovolnou 
hodnotu. To znamená, že v okamžiku popudu nadproudového stupně 3I>> na vývodu z rozvodny 
je aktivován blokovací signál směrovaný na nadproudový stupeň 3I>>> na přívodu do rozvodny. 
Jestliže není žádný blokovací signál aktivován, ochrana na přívodu do rozvodny vyhodnotí tento 
stav jako poruchu ve vlastní chráněné zóně a vypne vypínač. 

*) Směr toku výkonu 
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Další informace o blokovacích signálech mezi nadproudovými ochranami použitými v prvním 
aplikačním příkladu chránění a v třetím aplikačním příkladu chránění jsou uvedeny v přehledovém 
schéma na straně 143 (Obr. 9.3.5.-1). 

Stupeň ochrany s nižším rozsahem nastavení 3I> může vypínat s charakteristikou nezávislého, 
nebo závislého časového zpoždění. Vypínací charakteristika je zvolena v menu nastavení 
funkčního bloku nadproudové ochrany s nižším rozsahem seřiditelnosti. Jestliže je navolena 
charakteristika nezávislého časového zpoždění, je vypínací čas ochrany nezávislý na hodnotě 
proudu. Pokud je však použita charakteristika závislého časového zpoždění, je vypínací čas 
funkcí hodnoty poruchového proudu: Čím vyšší je proud poruchy, tím kratší je vypínací čas. 
Z tohoto důvodu je vypínací čas pro blízké poruchy krátký. Charakteristiku nezávislého časového 
zpoždění lze použít při definování konstantního časového stupňování v širokém proudovém 
rozsahu a tato charakteristika nabízí kratší vypínací časy, než jsou časy ochrany se závislou 
charakteristikou při malých násobcích proudového nastavení.    

Nastavení nadproudových ochran lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ Protection 
\ 3I> \ … \ 3I>>> \ Setting group 1 \. V této skupině nastavení je možné 
nastavit parametry funkce Operation mode (Režim vypínání), Start current (Popudový 
proud), Operate time (Vypínací čas) a Time multiplier (Násobící časový faktor). 

V menu Main menu \ Protection \ 3I> \ … \ 3I>>> \ Control setting 
\ je možné například nastavit parametry Drop-off time (Čas odpadu) a dobu trvání / délku 
vypínacího signálu Trip pulse (Vypínací impuls).  

Data tří posledních aktivací popudů nebo vypnutí jsou zaznamenána a hodnoty časově nejbližšího 
vypnutí lze najít v menu Main menu \ Protection \ 3I> \ … \ 3I>>> \ 
Recorded data1 \ ..3 \. 

9.1.3.2. Zemní ochrana 
Nulový proud je možné měřit buď v propoji nulových bodů proudových obvodů třífázové sady 
proudových transformátorů (jako v tomto aplikačním příkladu), nebo prostřednictvím součtového 
proudového transformátoru. Měření v propoji nulových bodů proudových obvodů lze použít 
v případě vysokých proudů zemních poruch a běžných požadavků na citlivost ochrany. U účinně 
uzemněných sítí, nebo u sítí uzemněných přes odpory s nízkou ohmickou hodnotou, resp. přes 
nízkoimpedanční tlumivky, je proud zemní poruchy dostatečně vysoký, aby byla zajištěna 
dostatečná přesnost měření zemního proudu v propoji nulových bodů proudových obvodů. 
Přesnost tohoto typu měření je závislá na elektrické podobnosti (shodě) proudových 
transformátorů. Aby byla zabezpečena selektivita a stabilita ochrany i při vysokých proudech 
zemních poruch, je doporučeno používat proudové transformátory s vysokým stupněm výrobní 
reprodukovatelnosti, a to zvláště tehdy, má-li stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti působit 
mžikově. 

Zemní ochrana obsahuje tři stupně. V uvedené aplikaci jsou využity dva stupně, stupeň s nižším 
rozsahem seřiditelnosti Io> a stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti Io>>. Stupeň s nižším 
rozsahem seřiditelnosti splňuje požadavky na citlivost zemní ochrany a u tohoto stupně lze navolit 
časově nezávislou, nebo časově závislou charakteristiku. Stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti 
splňuje požadavky na vypínací čas a lze jej použít i pro mžikové vypínání. 

Jestliže je stupeň Io> použit jako výstražný stupeň pro poruchy s vysokou odporovou složkou, je 
možné alternativně namísto stupňů Io> a Io>>, použitých ve výše uvedeném příkladu, využít oba 
stupně s vyšším rozsahem seřiditelnosti Io>> a Io>>>. Uvědomte si, že v tomto aplikačním 
případě musí být signál aktivace funkce CBFP (signál ochrany při selhání vypínače) u stupně Io> 
zrušen. U standardního nastavení je signál CBFP aktivní. 
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Při použití citlivé zemní nesměrové ochrany se doporučuje zabezpečit funkci detekce zemní 
poruchy pomocí popudového signálu z ochrany, která měří nulovou složku napětí. Signál popudu 
uvolní blokování zemní ochrany. Tímto opatřením jsou vyloučena nežádoucí vypnutí, která by 
mohla nastat v případě poruch a rušení v obvodech měření proudu zemní poruchy. 

Nastavení zemních proudových ochran lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ 
Protection \ Io> \ … \ Io>>> \. 

9.1.3.3. Ochrana při fázové nevyváženosti 
Stupeň ochrany při fázové nevyváženosti Iub> má vypínací funkci tehdy, je-li ochrana použita pro 
chránění nadzemního vedení. U kabelových sítí, kde fázová nevyváženost nevytváří nebezpečné 
situace, je možné stupni ochrany Iub> přiřadit výstražnou signalizaci (alarm). Ochranu při fázové 
nevyváženosti lze použít bez ohledu na princip uzemnění energetického systému. 

Příkladem poruchy, která vyvolá fázovou nevyváženost, je přerušený fázový vodič, který spadl na 
zem v místě, kde má zemní odpor specificky vysokou hodnotu měrného odporu. Zemní ochrana 
není schopna tuto poruchu detekovat a vývod není vypnut. Ochrana při fázové nevyváženosti je 
zvláště důležitá u nadzemních vedení, a především u nadzemních vedení s izolovanými fázovými 
vodiči. Dalším příkladem poruchy, která vyvolá fázovou nevyváženost, je pád vedení a jedno-
fázová zemní porucha na straně zátěže. Uvědomte si, že porucha na konci dlouhého vývodu, 
která vznikla před několika spotřebiči (zátěžemi), může způsobit jen malou nesymetrii a ochrana 
při fázové nevyváženosti nemusí působit. 

Nesymetrie sítě je detekována monitorováním nejvyššího (ILmax) a nejnižšího (ILmin) z fázových 
proudů. Nesymetrie je vypočtena podle následujícího vztahu: 
 

 ILmax - ILmin 
∆I = 100% x   
 ILmax 
 

K plné (100%) nesymetrii dojde tehdy, je-li fázový vodič přerušen v místě před prvním odbočením 
zátěže. Při definování popudové hodnoty funkce je vzhledem k nesymetrickému zatížení sítě 
nutné vzít v úvahu i normální stav této nesymetrie. Protože zásah tohoto typu ochrany není možné 
ve vztahu k ostatním systémům stupňovat, je použitím dlouhého časového zpoždění (seřiditelné 
v rozsahu od 1 s do 300 s) ochraně přiřazena doplňková role.  

Nastavení ochrany při fázové nevyváženosti lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ 
Protection \ Iub> \ Setting group 1 \, kde lze nastavit parametry ochranné 
funkce Operation mode (Režim vypínání), Start unbalance (Popudová hodnota 
nesymetrie) a Operate time (Vypínací čas). 

V menu Main menu \ Protection \ Iub> \ Control setting \ je možné 
například nastavit dobu trvání / délku impulsu vypínacího a popudového signálu.  

9.1.3.4. Ochrana proti tepelnému přetížení 
Ochrana proti tepelném přetížení 3Ith> je určena pro chránění třífázových silových kabelů a nad-
zemních vedení. Výpočet tepelného modelu pracuje na principu měření SKUTEČNÉ EFEKTIVNÍ 
HODNOTY. Tepelné zatížení je vypočteno z hodnoty nejvyššího fázového proudu. Funkce 3Ith> 
používá tepelný model teplotního měření s jednou časovou konstantou. To znamená, že jak 
oteplení, tak i ochlazení sleduje exponenciální křivku. 
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U funkce  3Ith> musí být definovány následující nastavené hodnoty: Časová konstanta oteplení 
a ochlazení kabelu, maximální jmenovitý zatěžovací proud kabelu, maximální povolená teplota 
kabelu a referenční teplota, pro kterou byl definován jmenovitý proud. 

Výstup “Start“ (Popud) je aktivován v okamžiku, kdy vypočtená teplota vodiče překročí hodnotu 
nastavenou parametrem Prior alarm (Předběžné výstražné hlášení). Hodnotu tohoto 
parametru lze nastavit v rozsahu 40% až 100%. Vypínací výstup je aktivován v okamžiku, kdy 
hodnota oteplení vodiče měřená v procentech překročí hodnotu nastavenou parametrem “Trip 
temperature“ (Vypínací teplota). Hodnotu tohoto parametru lze nastavit v rozsahu 80% až 120%. 
Zpožděné vypínání je aktivováno tehdy, jestliže je parametru Trip temperature (Vypínací 
teplota) zadána hodnota vyšší než 100% a parametru Trip delay (Zpoždění vypnutí) je 
zadána hodnota vyšší než 0. Vypínací teplota může být například nastavena na hodnotu 120% 
a zpoždění vypnutí na hodnotu 60 minut. Jestliže zatížení kabelu zůstává nad úrovní 100%, ale po 
dobu 60 minut nepřekročí hodnotu 120%, funkce blokuje vypnutí. 

Výstup výstražného hlášení CU_ALARM je aktivován tehdy, jestliže měřený proud překročí 
úroveň, která definuje stav, kdy bude při zachování této hodnoty proudu dosažena maximální 
teplota, která je u příslušného kabelu nastavena. 

Po vypnutí tepelnou ochranou není možné provést opětné zapnutí až do doby, kdy vypočtená 
hodnota teploty vodiče klesne pod hodnotu nastavenou parametrem Reclosure temp 
(Teplota opětného zapnutí), protože funkčním blokem je aktivována přídržná funkce u vypínacího 
výstupu. Jestliže není blokování opětného zapnutí navoleno, je parametr nastaven na 100%. 

Během procesu inicializace (tj. po připojení pomocného napětí k ochraně) je funkčním blokem 
předpokládáno, že teplota kabelu vzrostla na hodnotu, která odpovídá 50% rozdílu mezi 
hodnotami parametrů Maximum temperature (Maximální teplota) a Ambient 
temperature (Teplota okolí). Jestliže je například maximální teplota nastavena na hodnotu 
+90°C (kabel s izolací PEX) a teplota okolí je nastavena na hodnotu +20°C, je u kabelu 
předpokládána teplota +55°C. 

Potřebné nastavení ochrany proti tepelnému přetížení lze vyhledat a změnit v menu: Main menu 
\ Protection \ 3Ith> \ Setting group 1 \. 

Vypočtené teploty vodičů je možné zobrazit v menu Main menu \ Protection \ 3Ith> 
\ Output data \. 

9.1.4. Připojení a přiřazení signálů 
Všechna nastavení potřebná pro připojení signálů je možné provést prostřednictvím programu 
”Relay setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo z rozhraní místního ovládání HMI.  

9.1.4.1. Přiřazení signálů ochran 
Vypínací signál ochran “Trip 1“ je přiřazen k rychlému výkonovému výstupu HSPO1 
(X4.2.1/2/3/4), stejně jako ovládací signál určený pro vypnutí vypínače. Vypínací signály z ochran-
ných funkcí jsou k výstupnímu relé přiřazeny prostřednictvím výstupních přepínačových skupin. 
Nastavení těchto přepínačových skupin lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ 
Configuration \ Output SWGRP \. 
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Protože výstup HSPO1 je vždy označen jako výstupní vypínací signál “Trip 1“, je toto nastavení 
provedeno přímo v hlavním menu Main menu \ Configuration \ Output SWGRP \ 
Trip 1, kde je také zobrazen kontrolní součet nastavení (standardní hodnota je 255). 

Změny provedené prostřednictvím jednotky HMI: 

Při změně nastavení parametru (signálu) “Trip 1“ přejděte v menu přes položky 
Configuration \ Output SWGRP \ na položku Trip 1 a stiskněte tlačítko [E]. Nyní 
jsou jedna po druhé zobrazeny různé ochranné funkce. Stisknutím tlačítka pro pohyb v menu, 
které je označeno šipkou [→], nebo šipkou [←], je možné se mezi jednotlivými ochranami 
pohybovat. Stisknutím tlačítka pro pohyb v menu, které je označeno šipkou [↑], nebo šipkou [↓], je 
možné specifický vypínací signál ochranné funkce k výstupu připojit, nebo od výstupu odpojit. 
Jestliže jsou navoleny a k výstupu přiřazeny funkce dvoustupňové nadproudové ochrany (3I> 
a 3I>>), dvoustupňové zemní ochrany (Io> a Io>>), ochrany při nesymetrickém zatížení a ochrany 
proti tepelnému přetížení, je kontrolní součet u parametru “Trip 1“ definován hodnotou 221.  

Změny provedené prostřednictvím programu “Relay setting Tool” 

Při změně nastavení parametru (signálu) “Trip 1“ přejděte v menu přes položky 
Configuration a  Output SWGRP na položku Trip 1, ve které navolte příkaz New 
value (Nová hodnota). Změna hodnoty parametru je provedena po stisknutí klávesy 
“Backspace“ (Zpětný krok). V okně “New value“ je možné použité ochranné funkce označit, nebo 
je ponechat neoznačené. Hodnotu kontrolního součtu je také možné změnit přímo. Nakonec musí 
být nové nastavení do ochrany zavedeno pomocí tlačítka “Download“         

Další informace o programu jsou uvedeny v dokumentaci ”Tools for Relays and Terminals, User’s 
Guide (Programové nástroje pro ochrany a terminály, Příručka uživatele)“ (viz “Reference“ na 
straně 221). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 9.1.4.1.-1 Změna hodnoty kontrolního součtu u parametru (signálu) “Trip 1“ v programu ”Relay 
setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany” 
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Použití grafického programu pro nastavení vstupů / výstupů 
Při změně nastavení signálu “Trip 1“ přejděte v menu na položku Output Matrix (Výstupní 
matice). Kliknutím myší v grafické matici přiřaďte signály “Trip 1“ k výstupu HSPO1. 

U každého signálu jsou k dispozici tři možnosti nastavení a připojení: “Not connected“ (Signál 
nepřipojen), “Connected and non-latched“ (Signál připojen – bez přídržné funkce) a “Connected 
and latched“ (Signál připojen – s přídržnou funkcí). Změna nastavení a připojení je provedena 
kliknutím myší na příslušný symbol (viz Obr. 9.1.4.1.-2). 

Nakonec musí být nové nastavení do ochrany zavedeno pomocí tlačítka “Download“  

Další informace o programu jsou uvedeny v dokumentaci ”Tools for Relays and Terminals, User’s 
Guide (Programové nástroje pro ochrany a terminály, Příručka uživatele)“ (viz “Reference“ na 
straně 221). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.1.4.1.-2 Nastavení signálu “Trip 1“ v grafickém programu pro nastavení vstupů / výstupů “Grafical 
I/O setting Tool”  

9.1.4.2. Připojení indikačních a ovládacích signálů 
Výstupní signály je možné přiřadit k libovolnému výstupnímu relé. V tomto aplikačním příkladu je 
signál pro zapnutí vypínače připojen k výkonovému výstupu 3, PO3 (X4.1.17/18). Stavové 
indikace vypínače lze také připojit k libovolnému binárnímu vstupu DI1…DI9. V tomto aplikačním 
příkladu je vstup DI1 (X4.2.5/6) použit pro indikaci vypnutého stavu a vstup DI2 (X4.2.6/7) pro 
indikaci zapnutého stavu především z toho důvodu, že tyto dva vstupy mají jeden společný 
potenciál. 

Signál určený pro zapnutí vypínače je připojen k výstupnímu relé PO3. V menu Main menu \ 
Configuration \ Output Signals \ přejděte směrem dolů na výstup PO3 a navolte 
signál pro zapnutí. 
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Signály stavových indikací jsou z binárních vstupů na funkční blok vypínače (I↔O CB1) přiřazeny 
prostřednictvím voličů vstupních signálů. Nastavení těchto voličů lze vyhledat a změnit v menu 
Main menu \ Configuration \ Input Signals \, kde jsou zobrazeny názvy 
různých vstupních signálů a je možné navolit specifické vstupy. Signály stavových indikací jsou 
označeny názvy “CB pos. open“ (Poloha vypínače “Vypnuto“) a “CB pos. close“ (Poloha vypínače 
“Zapnuto“). 

Změny provedené prostřednictvím jednotky HMI: 

Při změně nastavení parametrů (signálů) “CB pos. open“ a “CB pos. close“ přejděte v menu přes 
položku Configuration \ na položku Input Signals \ a pomocí tlačítka pro pohyb 
v menu, které je označeno šipkou [→], nebo šipkou [←], zvolte signál “CB pos. open“ a stiskněte 
tlačítko [E]. Nyní jsou po volbě tlačítkem pro pohyb v menu, které je označeno šipkou [↑], nebo 
šipkou [↓], jeden po druhém zobrazeny různé binární vstupy. Navolte vstup DI1 a volbu potvrďte 
stisknutím tlačítka [E]. Přejděte na signál “CB pos. close“ a navolte vstup DI2. 

Změny provedené prostřednictvím programu “Relay setting Tool” 

Při změně nastavení parametru (signálu) CB pos. open přejděte v menu přes položky 
Configuration a Input Signals na položku CB pos. open. V menu “rolovací“ volby 
zvolte vstup DI1. Další informace o programu jsou uvedeny v dokumentaci ”Tools for Relays and 
Terminals, User’s Guide (Programové nástroje pro ochrany a terminály, Příručka uživatele)“ (viz 
“Reference“ na straně 221). 

Obr. 9.1.4.2.-1 Volba binárního vstupu stavové indikace vypínače v programu ”Relay setting Tool / 
Nástroj pro nastavení ochrany” 

 

V tomto aplikačním příkladu jsou ovládací tlačítka povelů pro vypnutí a pro zapnutí připojena 
k binárním vstupům DI7 a DI8. Normálně jsou tato tlačítka zapojena přímo v obvodech zapnutí 
a vypnutí vypínače. Připojení těchto tlačítek k ochraně umožní monitorovat celkový zapínací čas 
i vypínací čas vypínače a také je možné definovat šířku impulsu povelu pro vypnutí a zapnutí. 
V tomto případě je také ruční vypnutí i zapnutí vypínače prostřednictvím tlačítek blokováno, je-li 
ochrana nastavena do režimu dálkového ovládání, a naopak pokud je ochrana v režimu místního 
ovládání, je blokováno dálkové ovládání.  
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Jestliže jsou součástí ovládání vypínače blokovací podmínky a schéma blokovací logiky využívá 
jeden nebo více binárních vstupů, které jsou konfigurovány k vstupnímu signálu “CLOSEENA“, 
nebude z ochrany vyslán žádný impuls pro zapnutí. Vstupní signály pro vypnutí a pro zapnutí musí 
být navoleny v menu Main menu \ Configuration \ Input Signals \ stejným způsobem, jakým jsou 
navoleny signály stavové indikace vypínače. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 9.1.4.2.-2 Schéma zapojení standardní konfigurace ochrany se stavovou indikací vypínače 
a s ovládacími signály pro vypnutí a zapnutí vypínače (verze ochrany B01) 

9.1.5. Implementace  
V následující části je prezentováno několik příkladů implementace standardní konfigurace 
ochrany B01.   

Vypnutí vypínače (TRIP) 

Zapnutí vypínače (CLOSE) 
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9.1.5.1. Výstupní blokovací signál směrovaný na přívod do rozvodny 
Popudový signál kterékoli ochranné funkce je možné přiřadit k výstupnímu relé, kterým je 
aktivován blokovací signál směrovaný na přívod do rozvodny. Nadproudové stupně 3I>> a 3I>>> 
mají pro potřeby blokování samostatný signál BSOUT.   

Aby bylo možné popudový signál ochranné funkce pro tyto účely použít, musí být signál přiřazen 
prostřednictvím menu Main menu \ Configuration \ Output Switchgroups \ 
Start 1 \ nebo Start 2 \. Jestliže jsou popudové signály přiřazeny, musí být v menu 
Main menu \ Configuration \ Output Signals \ navoleno výstupní relé. V tomto 
aplikačním příkladu je nadproudový stupeň 3I>> přiřazen prostřednictvím signálu “Start 1“ a poté 
je připojen k výkonovému výstupu 2 (PO2). V tomto případě je kontrolní součet parametru 
(signálu) “Start 1“ definován hodnotou 2. 

9.1.5.2. Blokovací signál z ochrany, která měří nulovou složku napětí 
Popudový signál ochrany, která měří nulovou složku napětí, lze připojit k stupňům zemní ochrany 
ve vývodu. Tento signál je použit pro uvolnění blokování ochranné funkce. U ochrany jsou k dis-
pozici dva vstupní blokovací signály “Blocking 1“ a “Blocking 2“, které mohou mít u různých 
ochran různé funkce. 

Vstupní signál “Blocking 1“ je připojen k vstupu BS1 a vstupní signál “Blocking 2“ je připojen 
k vstupu BS2 stupňů zemní ochrany Io>, Io>> a Io>>>. Vstup BS1 v tomto aplikačním příkladu 
zablokuje časový člen DT (Definite Time – Nezávislé zpoždění), nebo časový člen IDMT (Inverse 
Definite Time - Závislé zpoždění) a vstup BS2 bude blokovat vypínací signál. Další informace jsou 
uvedeny na CD-ROM “Technical Descriptions of Functions / Technický popis funkcí“ (viz 
“Reference“ na straně 221). 

V tomto aplikačním příkladu je binární vstup DI9 připojen k vstupnímu signálu “Blocking 1“ a tento 
signál je poté přiřazen k vstupu BS1 stupně zemní ochrany Io>. Signál “Blocking 1“ lze vyhledat 
v menu Main menu \ Configuration \ Input signals \ Blocking 1 \, ve 
kterém je vstup DI9 navolen. Kontrolní součet přepínačové skupiny je uveden v menu Main 
menu \ Configuration \ Input SWGRP \ Blocking 1 \ a pro blokování funkce 
Io> je definován hodnotou 8. 

Signál “Blocking 1“ je obvykle nastaven tak, že při popudu ochrany, která měří nulovou složku 
napětí, uvolňuje popud ochrany Io> a po uplynutí nastaveného časového zpoždění může být 
funkcí aktivováno vypnutí. Tato funkce může být například realizována inverzí signálu na binárním 
vstupu DI9 a pro uvolnění funkce Io> využít signál popudu ochrany, která měří nulovou složku 
napětí. 

9.1.5.3. Ochrana při selhání vypínače (CBFP) 
Jestliže po aktivaci vypínacího povelu porucha nezmizí během nastaveného časového zpoždění 
funkce CBFP, je každou ochrannou funkcí standardní konfigurace ochrany B01 aktivován 
zpožděný vypínací signál CBFP. Výstup ochrany při selhání vypínače (CBFP) lze použít pro 
vypnutí nadřazeného vypínače. 

Nastavení parametrů ochrany při selhání vypínače je provedeno samostatně u každé ochranné 
funkce. Čas CBFP u funkce 3I>> lze například nastavit v menu Main menu \ Protection 
\ 3I>> \ Control settings \, kde je možné zadat parametr “CBFP time“ (Čas 
ochrany při selhání vypínače) v rozsahu od 100 ms do 1000 ms. Ovládací parametr Trip 
pulse (Vypínací impuls) definuje nejen šířku výstupního vypínacího signálu, ale také i výstupní 
signál funkce CBFP. 
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Signály CBFP z ochranných funkcí jsou k výstupním signálům přiřazeny prostřednictvím 
výstupních přepínačových skupin. Toto nastavení lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ 
Configuration \ Output SWGRP \ CBFP \. Jestliže jsou navoleny funkce třístupňové 
nadproudové ochrany, dvoustupňové zemní ochrany, ochrany při nesymetrii a ochrany proti 
tepelnému přetížení, je kontrolní součet funkce CBFP definován hodnotou 223. 

Signál CBFP je poté prostřednictvím menu Main menu \ Configuration \ Output 
Signals \ připojen ke kterémukoli výstupnímu relé. V tomto aplikačním příkladu je signál 
ochrany při selhání vypínače připojen k výkonovému výstupu 1 (PO1). 

9.1.5.4. Kontrola vypínacího obvodu 
Funkce kontroly vypínacího obvodu je k dispozici u relé HSPO1. Jestliže odpor vypínacího obvodu 
překročí určitou limitní hodnotu (například z důvodů špatného kontaktu nebo oxidace spojů), bude 
kontrolní funkce aktivována a po nastaveném časovém zpoždění bude generován výstražný 
signál. Nastavení funkce lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ Cond. monit. \ 
TCS1 \.  

Aby se zabránilo nežádoucí aktivaci výstražných hlášení, je možné funkci kontroly vypínacího 
obvodu blokovat signálem BS, který zablokuje výstup kontrolní funkce, jestliže je vypínač vypnut. 
Signál BS je konfigurován tak, aby byl ovládán z navoleného binárního vstupu stavového signálu 
“CB pos. open“ (Poloha vypínače “Vypnuto“). Signál BS je možné připojit prostřednictvím 
přepínačové skupiny v menu Main menu \ Configuration \ Input SWGRP \ 
TCS1 \. Standardní nastavení parametru je “Not in use“ (Nepoužito). 

Jiným řešením, kterým je eliminována nežádoucí aktivace výstražných hlášení funkce TCS1 (Trip 
Circuit Supervision), je použití externího odporu. Další informace o funkci kontroly vypínacího 
obvodu jsou uvedeny v dokumentaci ”REX 521 - Technický referenční manuál, Všeobecný popis” 
(viz “Reference“ na straně 221). 

9.1.5.5. Monitorování provozních podmínek – opotřebení vypínače 
Výpočet elektrického opotřebení vypínače pracuje s hodnotami proudů, které jsou v jednotlivých 
fázích před vypnutím vypínače. Opotřebení vypínače je počítáno pro každou fázi samostatně 
a v okamžiku, kdy akumulovaná hodnota opotřebení vypínače dosáhne nastavené hodnoty, je 
funkčním blokem aktivován výstražný signál / alarm. 

Jestliže je vypínač v zapnutém stavu, je náběžnou hranou vypínacího impulsu funkce spuštěna, 
a inicializace funkce je opět ukončena v okamžiku, kdy vypínač přejde z nedefinovaného stavu do 
vypnutého stavu. Funkce vyhodnotí v každé fázi maximální špičkovou hodnotu proudu a takto 
získané hodnoty použije jako reference při interpolaci hodnoty opotřebení vypínače. Tato inter-
polace je realizována pomocí 16-ti bodové tabulky nastavení a je provedena samostatně pro 
každou fázi. Nastavení funkce monitorování opotřebení vypínače lze vyhledat a změnit v menu 
Main menu \ Cond. monit. \ CB wear \. 

Stavové indikace “CB pos. open“ (Poloha vypínače “Vypnuto“) a “CB pos. close“ (Poloha vypínače 
“Zapnuto“) jsou automaticky využity i funkcí monitorování opotřebení vypínače. Vypínací impuls, 
který aktivuje relé HSPO1, inicializuje také tuto funkci.  

Výstražný signál aktivovaný funkcí monitorování opotřebení vypínače je spolu s ostatními 
výstražnými signály, které jsou v ochraně k dispozici, přiřazen k výstupnímu signálu v menu Main 
menu \ Configuration \ Output SWGRP \ Alarm 1 \ nebo \ Alarm 2 \. 
Jestliže je k výstupnímu signálu “Alarm 1“ navolena pouze výstraha “CB wear“ (Opotřebení 
vypínače), je kontrolní součet funkce definován hodnotou 128. 
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Signál “Alarm 1“ je poté připojen k výstupnímu relé prostřednictvím menu Main menu \ 
Configuration \ Output Signals \. V tomto aplikačním příkladu je výstražný signál 
z funkce monitorování opotřebení vypínače přiřazen k signalizačnímu výstupu 1 (SO1). 

9.1.5.6. Indikace stavu odpojovače a uzemňovače 
Jestliže jsou k dispozici signály stavové indikace odpojovače nebo uzemňovače, je možné tyto 
signály připojit k binárním vstupům určeným pro indikace a tyto stavové signály poslat jako 
změnové stavy do monitorovacího systému, nebo je začlenit do schéma blokovacích podmínek 
pro ovládání zapnutí vypínače. Tato nastavení lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ 
Configuration \ Input Signals \. 

Signály stavových indikací odpojovače jsou označeny názvy “DC pos. open“ (Poloha odpojovače 
“Vypnuto“) a “DC pos. close“ (Poloha odpojovače “Zapnuto“) a signály stavových indikací 
uzemňovače jsou označeny názvy “ES pos. open“ (Poloha uzemňovače “Vypnuto“) a “DC pos. 
close“ (Poloha uzemňovače “Zapnuto“). V tomto aplikačním příkladu jsou indikační signály 
odpojovače připojeny k vstupům DI3 (vypnuto) a DI4 (zapnuto). Signály uzemňovače jsou 
připojeny k vstupům DI5 (vypnuto) a DI6 (zapnuto). 

Těmito indikačními signály je možné blokovat, nebo uvolnit zapnutí vypínače. Různé varianty 
blokovacích podmínek jsou popsány v kapitole 3.3.-1. V tomto aplikačním příkladu je použita 
varianta blokovacích podmínek “Interlocking_B“. Tato varianta umožňuje zapnout vypínač pouze 
tehdy, je-li odpojovač zapnutý a uzemňovač vypnutý. Různé varianty blokovacích podmínek lze 
nastavit v menu Main menu \ Configuration \ Input Signals \ Close 
enable \. 
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Obr. 9.1.5.-1 Schéma zapojení standardní konfigurace ochrany se stavovou indikací vypínače 
a s ovládacími i výstražnými signály (verze ochrany B01) 

9.2. Přívod do rozvodny, základní verze ochrany B01 

9.2.1. Charakteristické vlastnosti 
V tomto aplikačním příkladu je popsán přívod do rozvodny s jednoduchou přípojnicí, který 
obsahuje: 

• Nadproudovou ochranu 

• Nesměrovou zemní ochranu  

Blokovací signál z ochrany, 
která měří nulovou složku 
napětí. 
Signál blokuje funkci Io>. 

 
 
 
 
 
Výstraha  
Opotřebení vypínače 
 
 
 
 
 
Ochrana při selhání 
vypínače 
 
Blokovací signál na přívod 
do rozvodny (START 3I>>) 
 
ZAPNUTÍ vypínače (CLOSE) 
 
 
VYPNUTÍ vypínače (TRIP) 
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Síť v tomto aplikačním příkladu je uzemněna buď odporově, nebo se jedná o účinně uzemněnou 
siť. Měření třífázového proudu je zajištěno proudovými transformátory. Nulový proud je měřen 
proudovým transformátorem, který je umístěn v obvodu uzemnění nulového bodu VN strany 
výkonového transformátoru. 

 

Obr. 9.2.1.-1 Ochrana (verze B01) použitá pro chránění, měření a monitorování jak v přívodu, tak i ve 
vývodu systému s jednoduchou přípojnicí. Vývod je napájen buď z odporově, nebo 
z účinně uzemněné sítě. 
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Obr. 9.2.1.-2 Přehledové schéma zapojení přívodu do rozvodny 
 

Vypnutí vypínače (TRIP) 

Zapnutí vypínače (CLOSE) 
 
Signál vypnutí Io>>> TRIP  
na vypínač VVN strany trans-
formátoru 
 
Ochrana při selhání                         
vypínače 
 
Blokovací signál nadproud. 
funkce směrovaný na  VVN 
ochranu (3I>> START) 
 
 
 
Vnitřní porucha ochrany 
 
 
 
 
 
Blokovací signál nadproud. 
funkce z ochran vývodů, 
který je směrovaný na        
stupeň 3I>>> 
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9.2.2. Zapojení měřicích obvodů 
Třífázové proudové transformátory jsou připojeny ke konektoru X1.1, který je umístěn na zadním 
panelu ochrany. Jmenovité proudy měřicích vstupů jsou 1 A a 5 A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Obr. 9.2.2.-1 Schéma zapojení ochrany v přívodu, která je současně záložní ochranou všech vývodů 
(verze ochrany B01) 

Technická data proudových transformátorů jsou nastavena prostřednictvím programu ”Relay 
setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo prostřednictvím jednotky místního ovládání 
HMI. Nastavení lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ Configuration \ Meas. 
devices \. Další informace o nastavení jmenovitých proudů jsou uvedeny v dokumentaci ”REX 
521 - Technický referenční manuál, Všeobecný popis” (viz “Reference“ na straně 221). 

9.2.3. Chránění 
Veškeré potřebné nastavení ochranných funkcí je možné provést prostřednictvím programu 
”Relay setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo prostřednictvím jednotky místního 
ovládání HMI. Nastavení lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ Protection \. 

*) Směr toku výkonu 
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9.2.3.1. Fázová nadproudová ochrana 
V tomto aplikačním příkladu přívodu do rozvodny vypínají stupně nadproudové ochrany 3I> a 3I>> 
časově selektivně a současně plní úlohu záložní ochrany všech vývodů. Stupeň 3I>>> je použit 
pro zkratové chránění systému přípojnic. Nastavený vypínací čas stupně záložní ochrany je 
možné vypočítat podle následujícího vztahu: 

 
Časové stupňování + Vypínací čas ochrany 
  na vývodu z rozvodny 

  

Časové stupňování zahrnuje (nezávislý čas): 

 
2 x tolerance vypínacích + Vypínací čas  + Čas návratu + Saturační rezerva  

časů ochran  vypínače  (resetu) ochrany  a rezerva časového zpoždění 

 

Jestliže vznikne porucha ve vývodu, je nadproudovou ochranou tohoto vývodu aktivován 
blokovací signál, který je směrován na nadproudovou ochranu přívodu. Pokud by vznikla porucha 
na systému přípojnic, žádný blokovací signál není aktivován a stupněm 3I>>>nadproudové 
ochrany přívodu je vyslán vypínací signál na vypínač přívodu. Pokud není použito žádné pomocné 
/ převodové relé, je pro případ vzniku poruchy na systému přípojnic možné použít minimální 
vypínací čas 100 ms. 

Potřebný čas blokování zahrnuje: 

 
Čas popudu ochrany + Vstupní zpoždění na   + Čas návratu + Rezerva  

(40 ms)  blokované ochraně  (resetu) ochrany  (20 ms) 
  (10 ms)  (30 ms)   

 

Systém blokovaní je možné uspořádat a rozšířit tak, aby zahrnoval i nadproudovou ochranu strany 
VVN hlavního transformátoru. Popudový signál stupně s vyšším rozsahem seřiditelnosti 3I>> je 
možné například použít pro blokování stupně 3I>> u ochrany na straně VVN. 

Ochranu přípojnic i vzájemnou součinnost mezi ochranami v různých úrovních chránění lze 
navrhnout i uspořádat mnoha způsoby, které se v různých aplikacích liší. V následující části je 
popsáno několik příkladů, jak mohou být popsané aplikace změněny při využití určitých vlastností 
ochran REX 521. 

Záložní chránění je možné realizovat pomocí funkce ochrany při selhání vypínače, která je aktivní 
v ochraně vývodu. Protože při nastavení času CBFP (ochrana při selhání vypínače) je možné 
opominout bezpečnostní odstup / rezervu, lze tímto způsobem získat rychlou záložní funkci. 
Kromě toho různé časové nastavení ochran ve vývodech neovlivňuje činnost systému záložního 
chránění, protože každá ochrana má samostatnou funkci CBFP. Systém, který využívá funkce 
CBFP, vyžaduje externí propojení mezi ochranami instalovanými ve vývodech a ochranou v pří-
vodu. 

Pokud je u systému ochrany přípojnic požadován vypínací čas kratší než 100 ms a současně je 
akceptováno neselektivní vypínání, je jednou z možností použít stupeň 3I>>> s mžikovým 
vypínáním (s velmi krátkým vypínacím časem). V tomto případě musí být hodnota popudového 
proudu nastavena na takovou úroveň, že při aktivaci funkce je porucha s nejvyšší pravdě-
podobností na systému přípojnic. Výhodou tohoto řešení je fakt, že porucha na systému přípojnic 
nezpůsobí závažné škody, protože je přípojnice okamžitě vypnuta. Na druhou stranu je obtížné 
najít správnou nastavenou hodnotu, protože blízká porucha na vývodu může způsobit vypnutí 
vypínače v přívodu, místo aby byl ochranou vypnut vypínač vývodu. 
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Jestliže je u systému s dvojitou přípojnicí sepnuta spojka přípojnic, jsou oba hlavní transformátory 
sepnuty paralelně. Může nastat stav, kdy je vypínací schopnost vypínačů ve vývodech 
nedostatečná a vypnutí musí být provedeno vypínačem přívodu. V tomto případě je úroveň 
proudu mžikového stupně 3I>>> vývodu nastavena na stejnou hodnotu, jako je vypínací 
schopnost vypínače vývodu. To znamená, že pokud proud poruchy překročí vypínací schopnost 
vypínačů ve vývodech, je vypnutí provedeno ochranou přívodu. Pro přechod na druhou skupinu 
nastavených hodnot při paralelním chodu transformátorů může být použit externí ovládací signál. 
Pak je stupeň 3I>>> aktivní při paralelním chodu transformátorů a je blokován, nebo má jiné 
nastavení, není-li paralelní provoz použit. 

Nastavení nadproudových ochran lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ Protection 
\ 3I> \ … \ 3I>>> \ Setting group 1 \. V této skupině nastavení je možné 
nastavit parametry funkce Operation mode (Režim vypínání), Start current (Popudový 
proud), Operate time (Vypínací čas). V menu Main menu \ Protection \ 3I> \ 
Control setting \ je možné například nastavit parametry Drop-off time (Čas 
odpadu) a dobu trvání / délku vypínacího signálu Trip pulse (Vypínací impuls). Data tří 
posledních aktivací popudů nebo vypnutí jsou zaznamenána a hodnoty časově nejbližšího vypnutí 
lze najít v menu Main menu \ Protection \ 3I> \ Recorded data1 \..3 \. 

9.2.3.2. Zemní ochrana 
Stupně zemní ochrany je možné aplikovat různými způsoby, které jsou závislé na použitém 
principu systému uzemnění sítě. V tomto aplikačním příkladu, kdy se jedná o nízkoimpedančně 
uzemněnou síť, jsou oba stupně ochrany použity jako záložní zemní ochrana a současně jako 
zemní ochrana systému přípojnic. Stupeň zemní ochrany s nižším rozsahem seřiditelnosti Io> je 
použit jako záložní ochrana vývodů a stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti Io>> jako primární 
zemní ochrana systému přípojnic. Mžikový stupeň Io>>> je konfigurován tak, že vypíná vypínač 
na straně VVN transformátoru. 

Nastavení zemních proudových ochran lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ 
Protection \ Io> \ … \ Io>>> \. 

9.2.3.3. Přiřazení signálů ochran 
Vypínací signály ochranných funkcí (Trip 1) jsou přiřazeny k rychlému výkonovému výstupu 
HSPO1 (X4.2.1/2/3/4), stejně jako ovládací signál určený pro vypnutí vypínače. Vypínací signály 
z ochranných funkcí jsou k výstupnímu relé přiřazeny prostřednictvím výstupních přepínačových 
skupin. Nastavení těchto přepínačových skupin lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ 
Configuration \ Output SWGRP \. 

Protože výstup HSPO1 je vždy označen jako výstupní vypínací signál “Trip 1“, je toto nastavení 
provedeno přímo v hlavním menu Main menu \ Configuration \ Output SWGRP \ 
Trip 1 \, kde je také zobrazen kontrolní součet nastavení (standardní hodnota je 255). 

Změny provedené prostřednictvím jednotky HMI: 

Při změně nastavení parametru (signálu) “Trip 1“ přejděte v menu přes položku Output SWGRP 
\ na položku Trip 1 \ a stiskněte tlačítko [E]. Nyní jsou jedna po druhé zobrazeny různé 
ochranné funkce. Stisknutím tlačítka pro pohyb v menu, které je označeno šipkou [→], nebo 
šipkou [←], je možné se mezi jednotlivými ochranami pohybovat. Stisknutím tlačítka pro pohyb 
v menu, které je označeno šipkou [↑], nebo šipkou [↓], je možné specifický vypínací signál 
ochranné funkce k výstupu připojit, nebo od výstupu odpojit. Jestliže jsou navoleny a k výstupu 
přiřazeny funkce třístupňové nadproudové ochrany (3I>, 3I>> a 3I>>>), dvoustupňové zemní 
ochrany (Io> a Io>>), je kontrolní součet u parametru “Trip 1“ definován hodnotou 31. 
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9.2.3.4. Připojení indikačních a ovládacích signálů 
Veškeré potřebné nastavení indikačních a ovládacích signálů vypínače a odpojovače v přívodu do 
rozvodny je možné nastavit podle popisu v prvním aplikačním příkladu pro vývod z rozvodny, který 
je uveden na straně 104 a na následujících stránkách (kromě uzemňovače). Toto nastavení je 
provedeno prostřednictvím programu “Relay Setting Tool“ (Nástroj pro nastavení ochrany), nebo 
z rozhraní místního ovládání HMI. Nastavení lze vyhledat a změnit v menu: 

Main menu \ Configuration \ Input Signals \ 
Main menu \ Configuration \ Input SWGRP \ 
Main menu \ Configuration \ Output Signals \ 
Main menu \ Configuration \ Output SWGRP \ 

9.2.4. Implementace  
V následující části je prezentováno několik příkladů implementace standardní konfigurace 
ochrany B01.      

9.2.4.1. Blokovací signál z vývodu rozvodny 
Popudový signál nadproudové ochrany vývodu je možné propojit  tak, aby blokoval nadproudové 
ochranné stupně v přívodu. U ochrany jsou k dispozici dva vstupní blokovací signály “Blocking 1“ 
a “Blocking 2“, které mohou mít u různých ochran různé funkce. 

Vstupní signál “Blocking 1“ je připojen k vstupu BS1  a vstupní signál “Blocking 2“ je připojen ke 
vstupu BS2 stupňů nadproudové ochrany 3I>, 3I>> a 3I>>>. Vstup BS1 v tomto aplikačním 
případě zablokuje časový člen DT (Definite Time – Nezávislé zpoždění), nebo IDMT (Inverse 
Definite Time - Závislé zpoždění) a vstup BS2 bude blokovat vypínací signál. Další informace jsou 
uvedeny na CD-ROM “Technical Descriptions of Functions / Technický popis funkcí“ (viz 
“Reference“ na straně 221). 

V tomto aplikačním příkladu je binární vstup DI9 připojen k vstupnímu signálu “Blocking 1“ a tento 
signál je poté přiřazen k vstupu BS1 stupně nadproudové ochrany 3I>>>. Signál “Blocking 1“ lze 
vyhledat v menu Main menu \ Configuration \ Input signals \ Blocking 1 
\, v kterém je vstup DI9 navolen. Kontrolní součet přepínačové skupiny je uveden v menu Main 
menu \ Configuration \ Input SWGRP \ Blocking 1 \ a pro blokování funkce 
3I>>> je definován hodnotou 4. 

9.2.4.2. Výstupní blokovací signál směrovaný na nadproudovou ochranu strany VVN 
Popudový signál nadproudové ochranné funkce je možné přiřadit k výstupnímu relé, kterým je 
aktivován blokovací signál. Nadproudové stupně 3I>> a 3I>>> mají pro potřeby blokování 
samostatný signál BSOUT. 

Jak již bylo zmíněno v předcházející části, je možné popudový signál stupně nadproudové 
ochrany s vyšším rozsahem seřiditelnosti 3I>> přiřadit k stupni 3I>> ochrany na straně VVN. Aby 
bylo možné popudový signál ochranné funkce pro tyto účely použít, musí být signál přiřazen 
prostřednictvím menu Main menu \ Configuration \ Output SWGRP \ Start 1 
\ nebo Start 2 \. Jestliže je popudový signál přiřazen, musí být v menu Main menu \ 
Configuration \ Output Signals \ navoleno výstupní relé. V tomto aplikačním 
příkladu je popudový signál nadproudového stupně 3I>> přiřazen prostřednictvím signálu “Start 1“ 
a poté je připojen k signalizačnímu výstupu 2 (SO2). V tomto případě je kontrolní součet 
parametru (signálu) “Start 1“ definován hodnotou 2. 
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9.2.4.3. Vypnutí vypínače na straně VVN transformátoru stupněm zemní ochrany Io>>> 
Vypínací signál mžikového stupně zemní ochrany lze přiřadit k výstupnímu relé, kterým je vypínán 
vypínač na straně VVN transformátoru. Aby bylo možné vypínací signál zemní ochranné funkce 
pro tyto účely použít, musí být signál přiřazen prostřednictvím menu Main menu \ 
Configuration \ Output SWGRP \ Trip 2 \ nebo Trip 3 \. Jestliže je vypínací 
signál přiřazen, musí být v menu Main menu \ Configuration \ Output Signals 
\ navoleno výstupní relé.  

V tomto aplikačním příkladu je vypínací signál stupně zemní ochrany Io>>> přiřazen 
prostřednictvím signálu “Trip 2“ a poté je připojen k výkonovému výstupu 2 (PO2). V tomto 
aplikačním případě je kontrolní součet parametru (signálu) “Trip 2“ definován hodnotou 32. 

9.2.4.4. Ochrana při selhání vypínače (CBFP) 
Jestliže po aktivaci vypínacího povelu porucha nezmizí během nastaveného časového zpoždění 
funkce CBFP, je každou ochrannou funkcí použitou ve standardní konfiguraci B01 aktivován 
zpožděný vypínací signál CBFP. Výstup ochrany při selhání vypínače CBFP lze použít pro vypnutí 
nadřazeného vypínače. 

Nastavení parametrů ochrany při selhání vypínače je provedeno samostatně u každé ochranné 
funkce. Čas CBFP u funkce 3I>> lze například nastavit v menu Main menu \ Protection 
\ 3I>> \ Control settings \, kde je možné zadat parametr CBFP time (Čas 
ochrany při selhání vypínače) v rozsahu od 100 ms do 1000 ms. Ovládací parametr Trip 
pulse (Vypínací impuls) definuje nejen šířku výstupního vypínacího signálu, ale také i výstupní 
signál funkce CBFP. 

Signály CBFP z ochranných funkcí jsou k výstupním signálům přiřazeny prostřednictvím 
výstupních přepínačových skupin. Toto nastavení lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ 
Configuration \ Output Switchgroups \ CBFP \. Jestliže jsou navoleny funkce 
třístupňové nadproudové ochrany a dvoustupňové zemní ochrany, je kontrolní součet funkce 
CBFP definován hodnotou 31. 

Signál CBFP je poté prostřednictvím menu Main menu \ Configuration \ Output 
Signals \ připojen ke kterémukoli výstupnímu relé. V tomto aplikačním příkladu je signál 
ochrany při selhání vypínače připojen k výkonovému výstupu 1 (PO1). 

9.2.4.5. Poruchový zapisovač 
Funkci poruchového zapisovače (DREC) lze vyhledat v menu Main menu \ Measurements 
\ DREC \. Všechny měřené proudové signály i všechny popudové signály ochranných funkcí 
jsou v standardní konfiguraci B01 připojeny k funkci poruchového zapisovače DREC. 

Záznam může být spuštěn kteroukoli z následujících alternativ: 

• Spuštění náběžnou nebo sestupnou hranou popudových signálů ochran 
• Spuštění proudovým měřením 
• Ruční spuštění aktivované z jednotky místního ovládání HMI, nebo spuštění aktivované 

externím vstupním signálem 
• Spuštění aktivované komunikačním parametrem 
• Periodické spuštění 
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Bez ohledu na typ spuštění, je každým záznamem generován změnový stav E31. V záznamu je 
obsažen čas spuštění a důvod spuštění záznamu. Počet provedených záznamů lze zobrazit 
v menu Main menu \ Measurements \ DREC \ Control setting \ # 
records (počet záznamů). 

Externí spuštění lze provést prostřednictvím vyhrazeného vstupního signálu “DREC trig“, který je 
připojen k jednomu binárnímu vstupu. Nastavení vstupu lze vyhledat a změnit v menu Main 
menu \ Configuration \ Input Signals \ DREC trig \.  

Další informace o poruchovém zapisovači (MEDREC 16) jsou uvedeny na CD-ROM “Technical 
Descriptions of Functions / Technický popis funkcí“. 

9.2.4.6. Monitorování kvality energie 
Funkci monitorování kvality energie (PQ 3Inf) ) lze vyhledat v menu Main menu \ Power 
Quality \ PQ 3Inf. Funkce je použita pro měření harmonických složek a monitorování 
kvality energie v distribučních sítích. 

Funkce monitorování kvality energie může být spuštěna kteroukoli z následujících alternativ: 

• Ruční spuštění aktivované z jednotky místního ovládáni HMI 

• Spuštění aktivované externím vstupním signálem 

• Spuštění aktivované komunikačním parametrem 

• Spuštění v přednastaveném čase a datumu  
 

Externí spuštění lze provést prostřednictvím vyhrazeného vstupního signálu “PQ 3Inf trig“, který je 
připojen k jednomu binárnímu vstupu. Nastavení vstupu lze vyhledat a změnit v menu Main 
menu \ Configuration \ Input Signals \ PQ 3Inf trig. 

Funkce může aktivovat výstražný signál “PQ 3Inf cum“ (výstupní signál při překročení 
nastaveného limitu kumulovaného objemu pravděpodobného výskytu harmonických složek) a vý-
stražný signál “PQ 3Inf har“ (výstupní signál při překročení nastaveného limitu harmonických 
složek). Výstražné signály lze prostřednictvím přepínačových skupin přiřadit k výstupním 
kontaktům. Nastavení pro připojení signálů lze zadat v menu Main menu \ 
Configuration \ Output SWGRP \ Alarm 1 \ nebo Alarm 2 \. Výstupní signály 
“Alarm 1“ nebo “Alarm 2“ je poté možné připojit k výstupním relé. Nastavení tohoto připojení je 
provedeno v menu Main menu \ Output Signals \. 

Další informace o funkci monitorování kvality energie (PQCU3H) jsou uvedeny na CD-ROM 
“Technical Descriptions of Functions / Technický popis funkcí“. 
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Obr. 9.2.4.6.-1 Schéma zapojení standardní konfigurace ochrany se stavovou indikací vypínače, 

s blokovacími i ovládacími signály a se signálem ochrany při selhání vypínače (verze 
ochrany B01) 

9.3. Vývod na transformátor, základní verze ochrany B01  

9.3.1. Charakteristické vlastnosti 
V tomto aplikačním příkladu je popsán vývod na transformátor, který obsahuje: 

• Nadproudovou ochranu 

• Funkci vyhodnocení zapínacího proudu transformátoru  

Aplikace popsaná v tomto příkladu může být použita jako záložní chránění transformátoru (záloha 
různých ochran), nebo jako systém hlavního chránění menších transformátorů. 
 

 
 
 
 
 
Blokovací signál nadproudové 
funkce směrovaný na ochranu 
strany VVN (3I>> START) 
 
Ochrana při selhání 
vypínače 
 
Signál Io>>> TRIP na vypínač          
na straně VVN transformátoru  
 
ZAPNUTÍ vypínače (CLOSE) 
 
 
VYPNUTÍ vypínače (TRIP) 

Blokovací signál z 
nadproudových ochran 
vývodů směrovaný na 
stupeň 3I>>> 
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Obr. 9.3.1.-1 Ochrana (verze B01) použitá pro chránění, měření a monitorování ve vývodu i v přívodu 

rozvodny s jednoduchým systémem přípojnice a ve vývodu na transformátor. 
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Obr. 9.3.1.-2 Přehledové schéma zapojení přívodu k transformátoru 

Vypnutí vypínače (TRIP) 

Zapnutí vypínače (CLOSE) 
 
 
 
 
 
Ochrana při selhání                         
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Vnitřní porucha ochrany 
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funkce z ochrany na straně 
VN, který je směrovaný na        
stupeň 3I>>. 
 

*)
 S

m
ěr

 to
ku

 v
ýk

on
u 



REX 521  Ochrana    1MRS 751802-MUM 
 
  Technický referenční manuál, Standardní konfigurace 
 
 

138 

9.3.2. Zapojení měřicích obvodů 
Třífázové proudové transformátory jsou připojeny ke konektoru X1.1, který je umístěn na zadním 
panelu ochrany. Jmenovité proudy měřicích vstupů jsou 1 A a 5 A.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 9.3.2.-1 Schéma zapojení standardní konfigurace ochrany s třemi proudovými transformátory 
(verze ochrany B01) 

Technická data proudových transformátorů jsou nastavena prostřednictvím programu ”Relay 
setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo prostřednictvím jednotky místního ovládání 
HMI. Nastavení lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ Configuration \ Meas. 
devices \. Další informace o nastavení jmenovitých proudů jsou uvedeny v dokumentaci ”REX 
521 - Technický referenční manuál, Všeobecný popis” (viz “Reference“ na straně 221). 

9.3.3. Chránění 
Veškeré potřebné nastavení ochranných funkcí je možné provést prostřednictvím programu 
”Relay setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo prostřednictvím jednotky místního 
ovládání HMI. Nastavení lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ Protection \. 

9.3.3.1. Fázová nadproudová ochrana 
Nadproudová ochrana obsahuje tři stupně a měří fázové proudy na straně VVN. Stupeň 
nadproudové ochrany s mžikovým působením a nezávislým časovým zpožděním 3I>>> je 
nastaven tak, aby vypínal při zkratech na primární straně transformátoru a na větší části 
primárního vinutí  vlastního transformátoru. Proudy poruch jsou omezeny impedancí 
transformátoru, takže poruchy na sekundární straně transformátoru nejsou ochranou detekovány. 
Funkce 3I>>> je proudově selektivní a je nastavena na minimální vypínací čas, nebo působí 
mžikově. 

*) Směr toku výkonu 

VVN 

 VN 
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Stupeň nadproudové ochrany s vyšším rozsahem seřiditelnosti 3I>> je konfigurován tak, aby 
vypínal při zkratech v rozvodu na straně NN. Tento stupeň je také použit jako záložní funkce při 
zkratech na systému přípojnic na straně VN. Systém chránění, který využívá tento stupeň, pracuje 
na principu blokování a příslušný blokovací signál je aktivován stupněm s vyšším rozsahem 
seřiditelnosti 3I>> v  nadproudové ochraně na straně VN.  

Stupeň nadproudové ochrany s nižším rozsahem seřiditelnosti 3I> je použit jako záložní 
nadproudová ochrana s nezávislým zpožděním u VN vývodů. Tento stupeň je časově stupňován 
ve vztahu k nastavení následující ochrany ve směru toku výkonu. V tomto případě, kdy je tento 
aplikační příklad použit společně s druhým aplikačním příkladem (Kapitola 9.2.), bude vypínací 
čas funkce roven součtu hodnoty vypínacího času stupně s nižším rozsahem seřiditelnosti 3I> ve 
druhém aplikačním příkladu a hodnoty odstupu časového stupňování. V úvahu je nutné vzít 
nastavení popudového proudu, hodnotu zapínacího proudu a čas trvání tohoto zapínacího 
proudu.   

Nastavení nadproudových ochran lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ Protection 
\ 3I> \ … \ 3I>>> \ Setting group 1 \, kde je možné nastavit parametry funkce 
Operation mode (Režim vypínání), Start current (Popudový proud) a Operate 
time (Vypínací čas). V menu Main menu \ Protection \ 3I> \ Control 
setting \ je možné například nastavit parametry Drop-off time (Čas odpadu) a dobu 
trvání / délku vypínacího signálu Trip pulse (Vypínací impuls).  

Data tří posledních aktivací popudů nebo vypnutí jsou zaznamenána a hodnoty časově nejbližšího 
vypnutí lze najít v menu Main menu \ Protection \ 3I> \ Recorded data1 \ 
..3 \. 

9.3.3.2. Zapínací proud transformátoru 
Funkce detekce zapínacího proudu 3I2f> je použita pro zdvojení nastaveného popudového 
proudu nadproudové ochrany při zapínacím magnetizačním proudu transformátoru, nebo při 
rozběhu motoru. Funkcí detekce zapínacího proudu je možné blokovat vypínání nadproudových 
stupňů 3I>> a 3I>>>. 

Zapínací magnetizační proudy transformátoru se objeví v okamžiku, kdy je transformátor připojen 
k síti. Zapínací proud může být mnohonásobně vyšší než jmenovitý proud a čas, kdy tento proud 
klesne na poloviční hodnotu, může být až několik sekund. Zapínací proud, který je důsledkem 
připojení transformátoru k síti, by prakticky vždy vyvolal aktivaci ochran. Typický zapínací proud je 
reprezentován vysokým obsahem druhé harmonické složky. Zdvojení vypínací hodnoty 
nadproudového stupně ochrany při zapínacím magnetizačním proudu pracuje na základě měření 
poměru amplitudy druhé harmonické složky, která je z proudu číslicově filtrována, a amplitudy 
základní frekvence. 

Nastavení nadproudového stupně je zdvojeno v okamžiku, kdy číslicově vyhodnocený poměr 
I2f/I1f mezi amplitudami druhé harmonické složky a základní frekvence proudu v jedné fázi 
překročí hodnotu nastavenou parametrem Ratio I2f/I1f> (Poměr I2f/I1f>). Tím je 
umožněno u nadproudových stupňů nastavit proudovou popudovou hodnotu pod úroveň 
zapínacího proudu při zapnutí transformátoru. Zdvojení nastavené hodnoty je možné aktivovat 
pouze tehdy, pokud je amplituda základní frekvence proudu příslušné fáze nad hodnotou 2,0% In. 
Pro nastavení minimální šířky impulsu signálu zdvojení nastavené hodnoty je určen parametr 
ovládání funkce. Tento signál však přesto zůstává aktivní až do okamžiku, kdy poměr I2f/I1f 
klesne ve všech třech fázích pod hodnotu nastavenou parametrem Ratio I2f/I1f>, tj. až do 
doby, kdy je proces zapnutí ukončen. To platí i pro případ, že čas impulsního čítače uplyne dříve, 
než dojde k poklesu poměru I2f/I1f. 

Nastavení ochranné funkce detekce zapínacího proudu lze vyhledat a změnit v menu Main 
menu \ Protection \ 3I2f> \. 
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Pokud je signál funkce detekce zapínacího proudu použit, je konfigurován jako vstupní signál 
standardní konfigurace, který musí být přiřazen k nadproudovým funkcím. Nastavení, při kterém 
je nastavená hodnota nadproudového stupně zdvojena, je provedeno v menu Main menu \ 
Input SWGRP \ Double \. 

9.3.3.3. Přiřazení signálů ochran 
Vypínací signál ochranné funkce “Trip 1“ je přiřazen k rychlému výkonovému výstupu HSPO1 
(X4.2.1/2/3/4), stejně jako ovládací signál určený pro vypnutí vypínače. Vypínací signály z 
ochranných funkcí jsou k výstupnímu relé přiřazeny prostřednictvím výstupních přepínačových 
skupin. Nastavení těchto přepínačových skupin lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ 
Configuration \ Output SWGRP \. 

Protože výstup HSPO1 je vždy označen jako výstupní vypínací signál “Trip 1“, je toto nastavení 
provedeno přímo v hlavním menu Main menu \ Configuration \ Output SWGRP \ 
Trip 1, kde je také zobrazen kontrolní součet nastavení (standardní hodnota je 255). 

Změny provedené prostřednictvím jednotky HMI: 

Při změně nastavení parametru (signálu) “Trip 1“ přejděte v menu přes položku Output SWGRP 
\ na položku Trip 1 a stiskněte tlačítko [E]. Nyní jsou jedna po druhé zobrazeny různé 
ochranné funkce. Stisknutím tlačítka pro pohyb v menu, které je označeno šipkou [→], nebo 
šipkou [←], je možné se mezi jednotlivými ochranami pohybovat. Stisknutím tlačítka pro pohyb 
v menu, které je označeno šipkou [↑], nebo šipkou [↓], je možné specifický vypínací signál 
ochranné funkce k výstupu připojit, nebo od výstupu odpojit. Jestliže jsou navoleny a k výstupu 
přiřazeny funkce třístupňové nadproudové ochrany (3I>, 3I>> a 3I>>>), je kontrolní součet 
u parametru “Trip 1“ definován hodnotou 7. 

9.3.3.4. Připojení indikačních a ovládacích signálů 
Veškeré potřebné nastavení indikačních a ovládacích signálů vypínače a odpojovače v přívodu do 
rozvodny je možné nastavit podle popisu v prvním aplikačním příkladu, který je uveden v před-
cházející části na straně 113 a na následujících stránkách. Toto nastavení je provedeno 
prostřednictvím programu “Relay Setting Tool“ (Nástroj pro nastavení ochrany), nebo z rozhraní 
místního ovládání HMI. Nastavení lze vyhledat a změnit v menu: 
Main menu \ Configuration \ Input Signals \ 
Main menu \ Configuration \ Input SWGRP \ 
Main menu \ Configuration \ Output Signals \ 
Main menu \ Configuration \ Output SWGRP \ 

9.3.4. Implementace  
V následující části je prezentováno několik příkladů implementace standardní konfigurace 
ochrany B01.      

9.3.4.1. Blokovací signál z VN ochrany na sekundární straně transformátoru  
Popudový signál stupně VN nadproudové ochrany s vyšším rozsahem seřiditelnosti 3I>> (přívod 
do rozvodny) je možné přiřadit k stupni VVN ochrany s vyšším rozsahem seřiditelnosti 3I>> tak, 
aby byl tento stupeň ochrany tímto signálem blokován. U ochrany jsou k dispozici dva vstupní 
blokovací signály “Blocking 1“ a “Blocking 2“, které mohou mít u různých ochran různé funkce. 
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Vstupní signál “Blocking 1“ je připojen k vstupu BS1  a vstupní signál “Blocking 2“ je připojen ke 
vstupu BS2 stupňů nadproudové ochrany 3I>, 3I>> a 3I>>>. Vstup BS1 v tomto aplikačním 
případě zablokuje časový člen DT (Definite Time – Nezávislé zpoždění), nebo IDMT (Inverse 
Definite Time - Závislé zpoždění) a vstup BS2 bude blokovat vypínací signál. Další informace 
o různých funkčních blocích ochran jsou uvedeny na CD-ROM “Technical Descriptions of 
Functions / Technický popis funkcí“ (viz “Reference“ na straně 221). 

V tomto aplikačním příkladu je binární vstup DI9 připojen k vstupnímu signálu “Blocking 1“ a tento 
signál je poté přiřazen k vstupu BS1 stupně nadproudové ochrany 3I>>. Signál “Blocking 1“ lze 
najít v menu Main menu \ Configuration \ Input signals \ Blocking 1 \, 
ve kterém je vstup DI9 navolen. Kontrolní součet přepínačové skupiny je uveden v menu Main 
menu \ Configuration \ Input SWGRP \ Blocking 1 \ a pro blokování funkce 
3I>> je definován hodnotou 2. 

9.3.4.2. Ochrana při selhání vypínače (CBFP) 
Jestliže po aktivaci vypínacího povelu porucha nezmizí během nastaveného časového zpoždění 
funkce CBFP, je každou ochrannou funkcí použitou ve standardní konfiguraci B01 aktivován 
zpožděný vypínací signál CBFP. Výstup ochrany při selhání vypínače (CBFP) lze použít pro 
vypnutí nadřazeného vypínače. 

Nastavení parametrů ochrany při selhání vypínače je provedeno samostatně u každé ochranné 
funkce. Čas CBFP u funkce 3I>> lze například nastavit v menu Main menu \ Protection 
\ 3I>> \ Control settings \, kde je možné zadat parametr CBFP time (Čas 
ochrany při selhání vypínače) v rozsahu od 100 ms do 1000 ms. Ovládací parametr Trip 
pulse (Vypínací impuls) definuje nejen šířku výstupního vypínacího signálu, ale také i výstupní 
signál funkce CBFP. 

Signály CBFP z ochranných funkcí jsou k výstupním signálům přiřazeny prostřednictvím 
výstupních přepínačových skupin. Toto nastavení lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ 
Configuration \ Output Switchgroups \ CBFP \. Jestliže jsou navoleny funkce 
třístupňové nadproudové ochrany a dvoustupňové zemní ochrany, je kontrolní součet funkce 
CBFP definován hodnotou 31. 

Signál CBFP je poté prostřednictvím menu Main menu \ Configuration \ Output 
Signals \ připojen ke kterémukoli výstupnímu relé. V tomto aplikačním příkladu je signál 
ochrany při selhání vypínače připojen k výkonovému výstupu 1 (PO1). 
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Obr. 9.3.4.2.-1 Schéma zapojení standardní konfigurace ochrany se stavovou indikací vypínače, 
s blokovacími i ovládacími signály a se signálem ochrany při selhání vypínače (verze 
ochrany B01) 

 

9.3.5. Přehled blokovacích signálů  
Aby byly blokovací vazby mezi různými úrovněmi chránění jasné, jsou blokovací signály popsané 
v prvních třech aplikačních příkladech (“Vývod z rozvodny, základní verze ochrany B01“ na straně 
113, “Přívod do rozvodny, základní verze ochrany B01“ na straně 126 a “Vývod na transformátor, 
základní verze ochrany B01“ na straně 135) prezentovány na následujícím obrázku. 

Blokovací signál z 
nadproudové ochrany 
VN strany směrovaný 
na stupeň 3I>> 

 
 
 
 
 
 
 
Ochrana při selhání 
vypínače 
 
 
 
ZAPNUTÍ vypínače (CLOSE) 
 
 
VYPNUTÍ vypínače (TRIP) 
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Obr. 9.3.5.-1 Přehledové schéma blokovacích a vypínacích signálů použitých v prvních třech 
aplikačních příkladech u různých nadproudových stupňů 

9.4. Vývod z rozvodny, základní verze ochrany B02  

9.4.1. Charakteristické vlastnosti 
V tomto aplikačním příkladu je popsán vývod z jednoduché přípojnice, který obsahuje: 

• Funkci automatického opětného zapnutí 
• Nadproudovou ochranu 
• Nesměrovou zemní ochranu 
• Ochranu při fázové nevyváženosti 
• Ochranu proti tepelnému přetížení kabelu / vedení 

Síť v tomto aplikačním příkladu je uzemněna buď odporově, nebo se jedná o účinně uzemněnou 
siť. Měření třífázového proudu je zajištěno jednou sadou proudových transformátorů a nulový 
proud je měřen v propoji nulových bodů proudových obvodů. 

Aplikační  
příklad 3 
(9.3.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplikační  
příklad 2 
(9.2.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplikační  
příklad 1 
(9.1.) 
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Obr. 9.4.1.-1 Verze ochrany B02 použitá pro chránění, měření a monitorování vývodu u systému 
s jednoduchou přípojnicí. Vývod je napájen buď z odporově, nebo z účinně uzemněné sítě. 
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Obr. 9.4.1.-2 Přehledové schéma zapojení vývodu z rozvodny 
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9.4.2. Zapojení měřicích obvodů 
Třífázové proudové transformátory jsou připojeny ke konektoru X1.1, který je umístěn na zadním 
panelu ochrany. Jmenovité proudy měřicích vstupů jsou 1 A a 5 A.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.4.2.-1 Schéma zapojení standardní konfigurace ochrany v aplikaci s třemi proudovými transfor-
mátory a s měřením nulového proudu v propoji nulových bodů proudových obvodů (verze 
ochrany B02) 

Technická data proudových transformátorů jsou nastavena prostřednictvím programu ”Relay 
setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo prostřednictvím jednotky místního ovládání 
HMI. Nastavení lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ Configuration \ Meas. 
devices \. Další informace o nastavení jmenovitých proudů jsou uvedeny v dokumentaci ”REX 
521 - Technický referenční manuál, Všeobecný popis” (viz “Reference“ na straně 221). 

9.4.3. Chránění 
Veškeré potřebné nastavení ochranných funkcí je možné provést prostřednictvím programu 
”Relay setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo prostřednictvím jednotky místního 
ovládání HMI. Nastavení lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ Protection \. 

Stejným způsobem, který je popsán v prvním aplikačním příkladu (“Vývod z rozvodny, základní 
verze ochrany B01“ na straně 113), je možné implementovat následující ochranné funkce: 

• Nadproudovou ochranu 
• Zemní ochranu 
• Ochranu při fázové nevyváženosti 
• Ochranu proti tepelnému přetížení  

9.4.3.1. Funkce automatického opětného zapnutí 
Funkce automatického opětného zapnutí (O→I) umožňuje provést různé typy automatických 
opětných zapnutí. Sekvence automatického opětného zapnutí je aktivována buď popudovým 
signálem, nebo vypínacím signálem. 

*) Směr toku výkonu 
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V následující části je uveden příklad, kdy jsou provedena dvě opětná zapnutí, která jsou 
aktivována popudem ochrany. Automatická opětná zapnutí mají předvolené časové zpoždění 
spuštění / startu funkce (“Start delay“), které je aktivováno popudovým signálem ochrany. 

Aby se zabránilo nežádoucím opětným zapnutím, je první opětné zapnutí (viz Obr. 9.4.3.1.-1) 
zpožděno pouze nepatrně (100 ms). První cyklus “Shot 1“ je velmi rychlé opětné zapnutí 
(s krátkým časem beznapěťové pauzy - 300 ms), které je určeno především pro zhášení oblouků 
v místě poruchy. Před aktivací druhého cyklu je použito delší časové zpoždění, aby se umožnilo 
“odhoření“ poruchy (300 ms). Čas beznapěťové pauzy “Dead time“ druhého cyklu “Shot 2“ je 
dlouhý a tento cyklus se nazývá zpožděné opětné zapnutí. Tento čas je obvykle i několik minut 
(v tomto případě 2 minuty). Jestliže porucha trvá i po provedení druhého cyklu (po 200 ms), 
následuje definitivní vypnutí vypínače a současně je aktivován výstražný signál DEFTRIP 
(Definitivní vypnutí). Pokud je to potřebné, je aktivována i kontaktní výstraha. 

Vypínací čas ochrany je delší, než jsou vypínací časy funkce opětného zapnutí i než je vypínací 
čas definitivního vypnutí. Jestliže vypnutí aktivované funkcí opětného zapnutí selže, je záložní 
vypnutí provedeno ochranou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.4.3.1.-1 Sekvence automatického opětného zapnutí aktivovaná popudovým signálem   

Sekvence automatického opětného zapnutí může být aktivována také vypínacím signálem 
ochranné funkce (viz Obr. 9.4.3.1.-2). Vypínací signál ochrany vypne vypínač po nastaveném 
vypínacím čase ochranné funkce. 

Po uplynutí času beznapěťové pauzy, který je nastaven u funkce automatického opětného 
zapnutí, je vypínač funkcí zapnut a současně je spuštěn čas rozlišení “Discriminating time“ 
(výstupní signál TDDUE). Jestliže je během času rozlišení inicializován jeden z aktivačních 
signálů funkce a pokud se zkratový fázový proud nebo proud zemní poruchy zvýší, a tím je 
v režimu závislého časového zpoždění vypnutí zkrácen vypínací čas ochranné funkce, jsou cykly 
opětného zapnutí blokovány a následuje definitivní vypnutí. Čas rozlišení (td) je možné volbou 
hodnoty 0  funkčně vyřadit. Čas rozlišení je obvykle kratší, než je vypínací čas ochranné funkce, 
takže sekvence opětného zapnutí může pokračovat druhým cyklem, třetím cyklem atd., až do 
doby, kdy je navolená sekvence ukončena, nebo do doby, kdy porucha zmizí. 

 

AR1
(Popudový signál z och-
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Vypnutí

Vypínač

Vypínací signál

Signál zapnutí

Okamžik poruchy 
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Obr. 9.4.3.1.-2 Sekvence automatického opětného zapnutí aktivovaná vypínacím signálem   

Čas zotavení “Reclaim time“ je spuštěn, nebo opět spuštěn, při každém zapnutí vypínače. Jestliže 
je navolen příslušný režim funkce, je novým aktivačním signálem, který je inicializován během 
času zotavení, spuštěn další cyklus opětného zapnutí. Po provedení všech cyklů je funkce 
automatického opětného zapnutí zablokována. Pokud je funkce blokování automatického 
opětného zapnutí nastavena do automatického režimu “Automatic“, je po uplynutí času zotavení 
blokování funkce automatického opětného zapnutí zrušeno. 

Aby bylo možné funkci automatického opětného zapnutí aktivovat popudovým nebo vypínacím 
signálem ochranné funkce, musí být provedeno příslušné nastavení. Aktivační signály z různých 
ochran lze najít v menu Main menu \ Configuration \ Input SWGRP \. Zde jsou 
například uvedeny aktivační signály nadproudové funkce, které jsou označeny následujícím 
způsobem: O→I \ 3I>…3I>>>. 

Aktivace funkce automatického opětného zapnutí nadproudovým stupněm s vyšším rozsahem 
seřiditelnosti (3I>>) je provedena volbou O→I \ 3I>>. Stiskněte tlačítko [E] a pomocí tlačítka 
pro pohyb v menu, které je označeno šipkou [→], nebo šipkou [←], je možné se pohybovat mezi 
různými aktivačními signály. Specifický typ aktivace funkce je uvolněn, případně blokován, 
stisknutím tlačítka, které je označeno šipkou [↑], nebo šipkou [↓]. Jestliže je navolen aktivační 
signál “3I>> Start AR1“ (popud funkce 3I>> aktivuje opětné zapnutí AR1), je kontrolní součet 
definován hodnotou 1, a pokud je navolen aktivační signál “3I>> Trip AR1“ (vypnutí funkce 3I>> 
aktivuje opětné zapnutí AR1), je kontrolní součet definován hodnotou 2.  

Po zvolení typu aktivace musí být provedeno nastavení funkce automatického opětného zapnutí. 
Činnost funkce je uvolněna v menu Main menu \ Protection \ O→I \ General 
setting \ nastavením parametru AR operation na ON (Zapnuto). Poté lze zadat i hodno-
tu parametru Reclaim time (Čas zotavení). 

Nastavení různých cyklů funkce automatického opětného zapnutí lze zadat v menu Main menu 
\ Protection \ O→I \ Shot 1…5 setting. V následující části je uveden příklad 
nastavení výše popsaného prvního cyklu aktivovaného popudem: 

1. Přejděte na položku Shot 1 setting (Nastavení cyklu 1) 
2. U parametru Initiation mode (Režim aktivace) navolte Start (Popud) 
3. U parametru AR1 oper. mode (Režim AR1) navolte Init Shot (Aktivovaný cyklus) 
4. Parametr AR1 start delay (Zpoždění spuštění funkce AR1) nastavte na hodnotu 0.1 s 
5. Parametr Dead time (Čas beznapěťové pauzy) nastavte na hodnotu 0.3 s 
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(Vypínací signál z och-
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Stejným způsobem postupujte při nastavení hodnot časového zpoždění spuštění funkce a času 
beznapěťové pauzy cyklu 2 (podle výše uvedeného příkladu nebo podle požadované funkčnosti). 

Funkce je aktivována vypínacím signálem při následujícím nastavení:  

1. Přejděte na položku Shot 1 setting (Nastavení cyklu 1) a u parametru Initiation 
mode (Režim aktivace) navolte Trip (Vypnutí) 

2. U parametru AR1 oper. mode (Režim AR1) navolte Init Shot (Aktivovaný cyklus) 
3. U parametru Dead time (Čas beznapěťové pauzy) nastavte požadovanou hodnotu 

Cyklus 2 a cykly následující jsou nastaveny stejným způsobem. 

Vypínací signál funkce automatického opětného zapnutí je jako vypínací povel připojen přímo 
k relé HSPO1 a zapínací signál je připojen k stejnému výstupnímu signálu, ke kterému je připojen 
ovládací signál určený pro zapnutí vypínače. Signál opětného zapnutí je závislý na zvoleném typu 
blokovacích podmínek pro zapnutí vypínače. Jestliže je vypnutí aktivováno během periody 
inicializace zapínacího impulsu, je signál pro zapnutí dezaktivován. 

U funkce automatického opětného zapnutí jsou k dispozici tři různé signály pro potřeby 
výstražného hlášení a indikace aktivace funkce. Tyto signály lze najít v menu Main menu \ 
Configuration \ Output SWGRP \, kde jsou uvedeny pod názvy O→I ACTIVE, O→I 
Alarm 1 a O→I Alarm 2. 

Další informace o funkci automatického opětného zapnutí  jsou uvedeny na CD-ROM “Technical 
Descriptions of Functions / Technický popis funkcí“. 

9.4.4. Přiřazení signálů ochran 
Stejným způsobem, který je popsán v prvním aplikačním příkladu (Kapitola 9.1.), je možné 
implementovat nastavení potřebné pro přiřazení signálů ochranných funkcí.  

9.4.5. Připojení indikačních a ovládacích signálů 
Stejným způsobem, který je popsán v prvním aplikačním příkladu (Kapitola 9.1.), je možné 
implementovat nastavení potřebné pro připojení indikačních a ovládacích signálů. Výjimkou jsou 
signály tlačítek pro zapnutí a vypnutí vypínače, které jsou v tomto případě od ochrany odpojeny, 
aby se binární vstupy uvolnily pro jiné funkce. Místně lze zařízení ovládat prostřednictvím jednotky 
HMI podle instrukcí v dokumentu “REX 521 - Manuál uživatele“ (viz “Reference“ na straně 221).   



REX 521  Ochrana    1MRS 751802-MUM 
 
  Technický referenční manuál, Standardní konfigurace 
 
 

150 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 9.4.5.-1 Schéma zapojení standardní konfigurace ochrany se stavovou indikací vypínače 

a s ovládacími signály pro vypnutí a zapnutí vypínače (verze ochrany B02) 

9.4.6. Implementace  
V následující části je prezentováno několik příkladů implementace standardní konfigurace 
ochrany B02.      

9.4.6.1. Přiřazení výstražného signálu definitivního vypnutí k výstupnímu relé 
Přiřazení signálu DEFTRIP k výstupnímu relé (kontaktu) je provedeno v menu Main menu \ 
Configuration \ Output SWGRP \ O→I Alarm 1 \. Stiskněte tlačítko [E] a po-
mocí tlačítka pro pohyb v menu, které je označeno šipkou [→], nebo šipkou [←], přejděte na 
signál DEFTRIP a tlačítkem, které je označeno šipkou [↑], nebo šipkou [↓] tento signál navolte. 
Kontrolní součet pro navolený signál O→I Alarm 1 bude definován hodnotou 32.  

Vypnutí vypínače (TRIP) 

Zapnutí vypínače (CLOSE) 
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Signál “O→I Alarm 1“ lze poté přiřadit k výstupnímu  kontaktu (relé) v menu Main menu \ 
Configuration \ Output Signals \. V tomto aplikačním příkladu se jedná o výstup 
SO2. 

9.4.6.2. Binární vstup pro aktivaci funkce automatického opětného zapnutí 
Jestliže je pro aktivaci funkce automatického opětného zapnutí k dispozici externí popudový nebo 
vypínací signál, je možné tento signál připojit k binárnímu vstupu ochrany. V menu Main menu 
\ Configuration \ Input Signals \ navolte binární vstup k signálům O→I Ext. 
start (Externí popud) nebo O→I Ext. trip (Externí vypnutí). V tomto aplikačním příkladu 
se jedná o vstup DI7. 

V menu Main menu \ Configuration \ Input SWGRP \ je externí aktivační signál 
označen názvem O→I External (Externí signál). Zde je zvolena metoda aktivace funkce 
a v tomto aplikačním příkladu lze použít signál “Trip AR1“, nebo signál “Start AR1“. Tato volba je 
závislá na typu signálu, který je k dispozici, a na příslušné parametrizaci funkce automatického 
opětného zapnutí. 

Nastavení ostatních parametrů funkce automatického opětného zapnutí je provedeno stejným 
způsobem, který byl již popsán v předcházející části. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 9.4.6.2.-1 Schéma zapojení standardní konfigurace ochrany se stavovou indikací vypínače 
a s indikačními, ovládacími a výstražnými signály (verze ochrany B02) 

 
 
Výstražný signál aktivace defini-
tivního vypnutí 

Ochrana při selhání 
vypínače 
 
Blokovací signál na přívod do 
rozvodny (START 3I>> 

ZAPNUTÍ vypínače (CLOSE) 
 

VYPNUTÍ vypínače (TRIP) 

Externí aktivační signál 
funkce automatického 
opětného zapnutí 
 
Blokovací signál z 
ochrany, která měří 
nulovou složku napětí. 
Signál je směrovaný    
na stupeň Io>. 
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10. Aplikační příklady, střední verze ochrany (Medium) 

10.1. Vývod z rozvodny, střední verze ochrany M01  

10.1.1. Charakteristické vlastnosti 
V tomto aplikačním příkladu je popsán vývod z jednoduché přípojnice, který obsahuje: 

• Nadproudovou ochranu 

• Zemní směrovou ochranu 

• Ochranu při fázové nevyváženosti 

• Ochranu proti tepelnému přetížení kabelu / vedení 

Síť v tomto aplikačním příkladu je síť kompenzovaná, nebo se jedná o izolovanou siť. Měření 
třífázového proudu je zajištěno jednou sadou proudových transformátorů a nulový proud je měřen 
součtovým / průvlekovým transformátorem na kabelu. Nulová složka napětí je měřena jednou 
sadou transformátorů napětí, které jsou zapojeny do otevřeného trojúhelníku. 

 
Obr. 10.1.1.-1 Ochrana REX 521 (verze  M01) použitá pro chránění, měření a monitorování vývodu 

u systému s jednoduchou přípojnicí. Vývod je napájen buď z kompenzované, nebo 
z izolované sítě. 
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Obr. 10.1.1.-2 Přehledové schéma zapojení vývodu z rozvodny 

Vypnutí vypínače (TRIP) 

Zapnutí vypínače (CLOSE) 
 
 
Blokovací signál směrovaný 
na přívod (START 3I>>) 
 
Ochrana při selhání                         
vypínače 
 

Výstraha – Vypnutí zemní 
ochranou (E/F TRIP) 

Výstraha – Vypnutí nadprou-
dovou ochranou (O/C TRIP) 
 
Vnitřní porucha ochrany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovládací signál pro volbu 
základního úhlu funkce              
Io> → (BACTRL) 
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10.1.2. Zapojení měřicích obvodů 
Třífázové proudové transformátory, transformátor pro měření nulového proudu a transformátory 
pro měření nulové složky napětí jsou připojeny ke konektoru X1.1, který je umístěn na zadním 
panelu ochrany. Jmenovité proudy měřicích vstupů fázových proudů jsou 1 A a 5 A, jmenovitý 
proud měřicího vstupu nulového / zemního proudu je 0,2 A a 1 A a jmenovité hodnoty měřicího 
vstupu napětí jsou 100 V, 110 V, 115 V a 120 V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 10.1.2.-1 Schéma zapojení standardní konfigurace ochrany - verze M01 

Technická data proudových transformátorů a napěťového transformátoru jsou nastavena 
prostřednictvím programu ”Relay setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo 
prostřednictvím jednotky místního ovládání HMI. Nastavení lze vyhledat a změnit v menu Main 
menu \ Configuration \ Meas. devices \. Další informace o nastavení jmenovitých 
proudů a napětí jsou uvedeny v dokumentaci ”REX 521 - Technický referenční manuál, 
Všeobecný popis” (viz “Reference“ na straně 221). 

10.1.3. Chránění 
Veškeré potřebné nastavení ochranných funkcí je možné provést prostřednictvím programu 
”Relay setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo prostřednictvím jednotky místního 
ovládání HMI. Nastavení lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ Protection \. 

Stejným způsobem, který je popsán v prvním aplikačním příkladu (Kapitola 9.1.), je možné 
implementovat následující ochranné funkce: 

• Nadproudovou ochranu 
• Ochranu při fázové nevyváženosti 
• Ochranu proti tepelnému přetížení  

*) Směr toku výkonu 
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10.1.3.1. Zemní směrová ochrana 
Nulový proud je měřen součtovým / průvlekovým transformátorem na kabelu a nulová složka 
napětí je měřena jednou sadou transformátorů napětí, které jsou zapojeny do otevřeného 
trojúhelníku. V ochraně REX 521 M01 je vhodné využít zemní směrovou ochranu s citlivým 
proudovým vstupem. Jmenovité hodnoty měřicího vstupu jsou 0,2 A / 1 A. 

Zemní směrová ochrana je většinou používána v kompenzovaných a izolovaných sítích, v kterých 
jsou vyšší požadavky na citlivost měření a kde se často mění konfigurace sítě. 

Funkce zemní směrové ochrany obsahuje následující tři stupně: Stupeň s nižším rozsahem 
seřiditelnosti Io>→, stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti Io>>→ a mžikový stupeň Io>>>→. 
Ochrana pracuje na principu měření nulového proudu Io, nulové složky napětí Uo a fázového úhlu 
mezi těmito veličinami. K popudu příslušného stupně zemní ochrany dojde tehdy, jestliže nulový 
proud a nulová složky napětí překročí nastavené hodnoty, a pokud je současně fázový úhel těchto 
veličin ve specifikované oblasti pro vypínání. Funkci zemní ochrany je také možné konfigurovat 
tak, že pracuje jako třístupňová ochrana, která vyhodnocuje nulovou složku napětí. 

Základní úhel funkce je možné nastavit na hodnoty 0°, -30°, -60° nebo –90°. Jestliže je chráněná 
síť kompenzovaná, je základní úhel obvykle nastaven na hodnotu 0°. Pokud je chráněn systém 
s izolovanou neutrálou, je základní úhel nastaven na hodnotu -90°. Pro volbu základního úhlu (0° / 
–90°) je také možné použít externí ovládací signál BACTRL, což umožňuje automatickou volbu 
úhlu, která je definována aktuální situací v síti (stavem uzemnění sítě). Pro všechny tři stupně lze 
samostatně navolit dopředný nebo zpětný směr vypínání. 

Popudová hodnota stupně zemní ochrany s nižším rozsahem seřiditelnosti Io>→ musí být 
nastavena tak nízko, aby splnila požadavky na citlivost, které jsou určeny bezpečnostními 
předpisy. Požadavky týkající se vypínacích časů jsou splněny vypínáním, které zajišťuje stupeň 
s vyšším rozsahem seřiditelnosti Io>>→ a mžikovým vypínáním, které zajišťuje třetí stupeň 
Io>>>→. Zemní směrová ochrana v tomto aplikačním příkladu má konfigurovány dva stupně 
Io>→ a Io>>→. 

Nastavení zemní proudové ochrany lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ 
Protection \ Io>→ \ … \ Io>>>→ \. 

10.1.3.2. Přiřazení signálů ochran 
Stejným způsobem, který je popsán v prvním aplikačním příkladu (Kapitola 9.1.), je možné 
implementovat nastavení potřebné pro přiřazení signálů ochranných funkcí.  

10.1.3.3. Připojení indikačních a ovládacích signálů 
Stejným způsobem, který je popsán v prvním aplikačním příkladu (Kapitola 9.1.), je možné 
implementovat nastavení potřebné pro připojení indikačních a ovládacích signálů. Výjimkou jsou 
signály tlačítek pro zapnutí a vypnutí vypínače, které jsou v tomto případě od ochrany odpojeny, 
aby se binární vstupy uvolnily pro jiné funkce. Místně lze zařízení ovládat prostřednictvím jednotky 
HMI podle instrukcí v dokumentu “REX 521 - Manuál uživatele“ (viz “Reference“ na straně 221). 
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Obr. 10.1.3.3.-1 Schéma zapojení standardní konfigurace ochrany se stavovou indikací vypínače 

a s ovládacími signály pro vypnutí a zapnutí vypínače (verze ochrany M01) 

10.1.4. Implementace  
V následující části je prezentováno několik příkladů implementace standardní konfigurace 
ochrany M01.      

10.1.4.1. Ovládání základního úhlu binárním vstupem 
Jestliže je k dispozici externí ovládací signál, u kterého je stav určen aktuální situací v síti (stavem 
uzemnění sítě), lze tento signál použít pro změnu nastavení základního úhlu zemní směrové 
ochrany. Základní úhel ochrany lze přepínat mezi hodnotami 0° a –90°. Přepínání základního úhlu 
je výhodné při kombinovaném provozu, kdy úhel pro kompenzovanou síť je nastaven na 0° a pro 
izolovanou síť na –90°. 

Vypnutí vypínače (TRIP) 

Zapnutí vypínače (CLOSE) 
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V tomto aplikačním příkladu je binární vstup DI8 připojen k vstupnímu signálu BACTRL, který je 
poté přiřazen k vstupu BACTRL funkce zemní směrové ochrany. Signál BACTRL lze najít v menu 
Main menu \ Configuration \ Input Signals \ BACRTL \, kde je navolen 
vstup DI8. Kontrolní součet přepínačové skupiny pro změnu úhlu lze vyhledat a změnit v menu 
Main menu \ Configuration \ Input SWGRP \ BACRTL \ a při volbě změny úhlu 
u funkcí Io>→ a Io>>→ je definován hodnotou 3. Další informace o ovládání základního úhlu 
ochrany jsou uvedeny na CD-ROM “Technical Descriptions of Functions / Technický popis funkcí“ 
(viz “Reference“ na straně 221). 

10.1.4.2. Výstupní blokovací signál směrovaný na přívod do rozvodny 
Popudový signál kterékoli ochranné funkce je možné přiřadit k výstupnímu relé, kterým je 
aktivován blokovací signál směrovaný na přívod do rozvodny. Nadproudové stupně 3I>> a 3I>>> 
mají pro potřeby blokování samostatný signál BSOUT.   

Aby bylo možné popudový signál ochranné funkce pro tyto účely použít, musí být signál přiřazen 
prostřednictvím menu Main menu \ Configuration \ Output SWGRP \ Start 1 
\ nebo Start 2. Jestliže jsou popudové signály přiřazeny, musí být v menu Main menu \ 
Configuration \ Output Signals navoleno výstupní relé. V tomto aplikačním příkladu 
je nadproudový stupeň 3I>> přiřazen prostřednictvím signálu “Start 1“ a poté je připojen k výko-
novému výstupu 2 (PO2). V tomto aplikačním případě je kontrolní součet parametru (signálu) 
“Start 1“ definován hodnotou 2. 

10.1.4.3. Výstražné signály indikace vypnutí  nadproudové a zemní ochrany 
Vypínací signál kterékoli ochranné funkce je možné přiřadit k výstupnímu relé a tímto způsobem 
zabezpečit výstražný signál indikace ochrany, která aktivovala vypnutí. 

Aby bylo možné vypínací signál ochranné funkce pro tyto účely použít, musí být signál přiřazen 
prostřednictvím menu Main menu \ Configuration \ Output SWGRP \ Trip 2 
\ nebo Trip 3 \. Jestliže jsou vypínací signály přiřazeny, musí být v menu Main menu \ 
Configuration \ Output Signals navoleno výstupní relé. 

V tomto příkladu jsou nadproudové stupně 3I> a 3I>> přiřazeny prostřednictvím signálu “Trip 2“ 
a poté jsou připojeny k signalizačnímu výstupu 1 (SO1). Stupně zemní ochrany Io>→ a Io>>→ 
jsou přiřazeny prostřednictvím signálu “Trip 3“ a poté jsou připojeny k signalizačnímu výstupu 2 
(SO2). V tomto aplikačním případě je kontrolní součet parametru (signálu) “Trip 2“ definován 
hodnotou 5 a kontrolní součet parametru (signálu) “Trip 3“ je definován hodnotou 24. 

10.1.4.4. Ochrana při selhání vypínače (CBFP) 
Jestliže po aktivaci vypínacího povelu porucha nezmizí během nastaveného časového zpoždění 
funkce CBFP, je každou ochrannou funkcí použitou ve standardní konfiguraci M01 aktivován 
zpožděný vypínací signál CBFP. Výstup ochrany při selhání vypínače (CBFP) lze použít pro 
vypnutí nadřazeného vypínače. 

Nastavení parametrů ochrany při selhání vypínače je provedeno samostatně u každé ochranné 
funkce. Čas CBFP u funkce 3I>> lze například nastavit v menu Main menu \ Protection 
\ 3I>> \ Control settings \, kde je možné zadat parametr CBFP time (Čas 
ochrany při selhání vypínače) v rozsahu od 100 ms do 1000 ms. Ovládací parametr Trip 
pulse (Vypínací impuls) definuje nejen šířku výstupního vypínacího signálu, ale také i výstupní 
signál funkce CBFP. 

Signály CBFP z ochranných funkcí jsou k výstupním signálům přiřazeny prostřednictvím 
výstupních přepínačových skupin. Toto nastavení lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ 
Configuration \ Output SWGRP \ CBFP \. Jestliže jsou navoleny funkce 
dvoustupňové nadproudové ochrany, dvoustupňové zemní směrové ochrany, ochrany při 
nesymetrii a ochrany proti tepelnému přetížení, je kontrolní součet funkce CBFP definován 
hodnotou 221. 
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Signál CBFP je poté prostřednictvím menu Main menu \ Configuration \ Output 
Signals \ připojen ke kterémukoli výstupnímu relé. V tomto aplikačním příkladu je signál 
ochrany při selhání vypínače připojen k výkonovému výstupu 1 (PO1). 

10.1.4.5. Kontrola vypínacího obvodu 
Funkce kontroly vypínacího obvodu je k dispozici u relé HSPO1. Jestliže odpor vypínacího obvodu 
překročí určitou limitní hodnotu (například z důvodů špatného kontaktu nebo oxidace spojů), bude 
kontrolní funkce aktivována a po nastaveném časovém zpoždění bude generován výstražný 
signál. Nastavení funkce lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ Cond. monit. \ 
TCS1 \.  

Aby se zabránilo nežádoucí aktivaci výstražných hlášení, je možné funkci kontroly vypínacího 
obvodu blokovat signálem BS, který zablokuje výstup kontrolní funkce, jestliže je vypínač vypnut. 
Signál BS je konfigurován tak, aby byl ovládán z navoleného binárního vstupu stavového signálu 
CB pos. open (Poloha vypínače “Vypnuto“). Signál BS je možné připojit prostřednictvím 
přepínačové skupiny v menu Main menu \ Configuration \ Input SWGRP \ 
TCS1 \. Standardní nastavení parametru je “Not in use“ (Nepoužito). 

Jiným řešením, kterým je eliminována nežádoucí aktivace výstražných hlášení funkce TCS1 (Trip 
Circuit Supervision), je použití externího odporu. Další informace o funkci kontroly vypínacího 
obvodu jsou uvedeny v dokumentaci “REX 521 - Technický referenční manuál, Všeobecný popis“ 
(viz “Reference“ na straně 221). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10.1.4.5.-1 Schéma zapojení standardní konfigurace ochrany se stavovou indikací vypínače 
a s indikačními, ovládacími a výstražnými signály (verze ochrany M01) 

Ovládací signál pro 
volbu základního 
úhlu ochrany Io>→ 
(BACTRL) 

 
 
 
 
 
 
Výstraha  
Vypnutí nadproudovou ochranou 

Výstraha  
Vypnutí zemní ochranou 

Ochrana při selhání 
vypínače 

Blokovací signál na přívod                 
do rozvodny (START 3I>>) 

ZAPNUTÍ vypínače (CLOSE) 
 
VYPNUTÍ vypínače (TRIP) 
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10.2. Přívod do rozvodny, střední verze ochrany M01 

10.2.1. Charakteristické vlastnosti 
V tomto aplikačním příkladu je popsán přívod do rozvodny s jednoduchou přípojnicí, který 
obsahuje: 

• Nadproudovou ochranu 

• Ochranu, která měří nulovou složku napětí 

Síť v tomto aplikačním příkladu je síť kompenzovaná, nebo se jedná o izolovanou siť. Měření 
třífázového proudu je zajištěno jednou sadou proudových transformátorů a nulová složka napětí je 
měřena jednou sadou transformátorů napětí, které jsou zapojeny do otevřeného trojúhelníku. 
 

 
 
Obr. 10.2.1.-1 Ochrana REX 521 (střední verze M01) použitá pro chránění, měření a monitorování 

přívodu u systému s jednoduchou přípojnicí. Vývod je napájen buď z kompenzované, 
nebo z izolované sítě. 
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Obr. 10.2.1.-2 Přehledové schéma zapojení přívodu do rozvodny 
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Vypnutí vypínače (TRIP) 

Zapnutí vypínače (CLOSE) 
 
Signál Uo>> TRIP (vypnutí) 
směrovaný na vývody 
 
Ochrana při selhání                          
vypínače 
 
Signál Uo>> Start (popud) 
pro uvolnění blokování  
vývodů 
 
Blokovací signál nadproud. 
funkce směrovaný na  VVN 
ochranu (3I>> START) 
 
Vnitřní porucha ochrany 
 
Blokovací signál nadproud. 
funkce z ochran vývodů, 
který je směrovaný na        
stupeň 3I>>> 
 

Druhá skupina nastavení 
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10.2.2. Zapojení měřicích obvodů 
Třífázové proudové transformátory a otevřený trojúhelník transformátorů napětí jsou připojeny ke 
konektoru X1.1, který je umístěn na zadním panelu ochrany. Jmenovité proudy měřicích vstupů 
fázových proudů jsou 1 A a 5 A a jmenovité hodnoty měřicího vstupu napětí jsou 100 V, 110 V, 
115 V a 120 V. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Obr. 10.2.2.-1 Schéma zapojení standardní konfigurace ochrany v přívodu, která je současně záložní 
ochranou všech vývodů (verze ochrany M01) 

Technická data proudových transformátorů a napěťového transformátoru jsou nastavena 
prostřednictvím programu ”Relay setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo 
prostřednictvím jednotky místního ovládání HMI. Nastavení lze vyhledat a změnit v menu Main 
menu \ Configuration \ Meas. devices \. Další informace o nastavení 
jmenovitých proudů a napětí jsou uvedeny v dokumentaci ”REX 521 - Technický referenční 
manuál, Všeobecný popis“ (viz “Reference“ na straně 221). 

10.2.3. Chránění 
Veškeré potřebné nastavení ochranných funkcí je možné provést prostřednictvím programu 
”Relay setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo prostřednictvím jednotky místního 
ovládání HMI. Nastavení lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ Protection \. 

*) Směr toku výkonu 
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10.2.3.1. Nadproudová ochrana 
Stejným způsobem, který je popsán v druhém aplikačním příkladu (Kapitola 9.2.), je možné 
implementovat nadproudovou ochranu. 

10.2.3.2. Ochrana měřící nulovou složku napětí 
Nulová složka napětí může být na přípojnici měřena jednou sadou transformátorů napětí, které 
jsou zapojeny do otevřeného trojúhelníku. 

V tomto aplikačním příkladu jsou funkce zemní směrové ochrany konfigurovány tak, že je 
vytvořena třístupňová ochrana, která měří nulovou složku napětí. Funkce zemní směrové ochrany 
obsahuje tři stupně: Stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti Io>→, stupeň s vyšším rozsahem 
seřiditelnosti Io>>→ a mžikový stupeň Io>>>→. Ochrana pracuje na principu měření nulového 
proudu Io, nulové složky napětí Uo a fázového úhlu mezi těmito veličinami. V tomto aplikačním 
případě jsou všechny stupně nastaveny tak, že ochrana měří pouze nulovou složku napětí (Uo). 

V izolované síti lze jako hlavní zemní ochranu systému přípojnic i jako záložní zemní ochranu sítě  
použít třístupňovou přepěťovou ochranu, která měří nulovou složku napětí. U stupně s nižším 
rozsahem seřiditelnosti lze zadat citlivé nastavení a stupeň může mít výstražnou funkci. 
Uvědomte si, že v tomto případě musí být signál selhání vypínače CBFP u tohoto stupně vyřazen 
z činnosti. Při standardním nastavení je tento signál aktivní. 

Stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti pracuje jako záložní ochrana sítě a zajišťuje vypínání 
vývodů. Kromě toho může být popudový signál stupně s vyšším rozsahem seřiditelnosti přiřazen k 
výstupnímu kontaktu, který uvolňuje blokování stupňů zemní nesměrové ochrany vývodů (viz také 
aplikační příklad vývodu 9.1). Mžikový stupeň lze konfigurovat jako ochranu přípojnice, která 
zajišťuje vypnutí přívodu. 

Nastavení napěťové ochrany, která měří nulovou složku napětí, je provedeno nastavením 
parametrů funkce zemní směrové proudové ochrany. Toto nastavení lze vyhledat a změnit 
v menu Main menu \ Protection \ Io>→ \ … \ Io>>>→ \. Kritérium provozního 
režimu je v menu Main menu \ Protection \ Io>→ \ Setting group 1 \ 
nastaveno na Non.dir.Uo (Nesměrová ochrana Uo). 

10.2.4. Připojení a přiřazení signálů 
Všechna nastavení potřebná pro připojení a přiřazení signálů je možné provést prostřednictvím 
programu ”Relay setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo z rozhraní místního ovládání 
HMI.       

10.2.4.1. Přiřazení signálů ochran 
Stejným způsobem, který je popsán v druhém aplikačním příkladu (Kapitola 9.2.), je možné 
implementovat nastavení potřebné pro přiřazení signálů ochranných funkcí (kromě nastavení 
zemní ochrany). 

10.2.4.2. Připojení indikačních a ovládacích signálů 
Připojení indikačních a ovládacích signálů vypínače a odpojovače v přívodu do rozvodny je možné 
nastavit stejným způsobem, který je popsán v prvním aplikačním příkladu na straně 126 a na 
následujících stránkách. Toto nastavení je provedeno prostřednictvím programu “Relay Setting 
Tool“ (Nástroj pro nastavení ochrany), nebo z rozhraní místního ovládání HMI (HMI – Human-
Machine Interface). Nastavení lze vyhledat a změnit v menu: 
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Main menu \ Configuration \ Input Signals \ 
Main menu \ Configuration \ Input SWGRP \ 
Main menu \ Configuration \ Output Signals \ 
Main menu \ Configuration \ Output SWGRP \ 

10.2.5. Implementace  
V následující části je prezentováno několik příkladů implementace standardní konfigurace 
ochrany M01.      

10.2.5.1. Popudový signál druhého stupně zemní ochrany, která měří nulovou složku 
napětí a uvolňuje blokování 
Popudový signál stupně zemní ochrany s vyšším rozsahem seřiditelnosti, která měří nulovou 
složku napětí, může být přiřazen k výstupnímu relé, které uvolňuje blokovací signál zemních 
nesměrových ochran vývodů v síti. Aby bylo možné popudový signál ochranné funkce, která měří 
nulovou složku napětí, pro tyto účely použít, musí být signál přiřazen prostřednictvím menu Main 
menu \ Configuration \ Output SWGRP \ Start 1 \ nebo Start 2. Jestliže 
je popudový signál přiřazen, musí být v menu Main menu \ Configuration \ Output 
Signals navoleno výstupní relé. 

V tomto aplikačním příkladu je stupeň zemní směrové funkce Io>>→ konfigurován jako ochrana 
Uo>>. Popudový signál této ochrany je přiřazen prostřednictvím signálu “Start 1“ a poté je připojen 
k signalizačnímu výstupu 2 (SO2). V tomto aplikačním případě je kontrolní součet parametru 
(signálu) “Start 1“ definován hodnotou 16. 

10.2.5.2. Blokovací signál z vývodu rozvodny 
Popudový signál nadproudové ochrany vývodu je možné propojit  tak, aby blokoval nadproudové 
ochranné stupně v přívodu. U ochrany jsou k dispozici dva vstupní blokovací signály “Blocking 1“ 
a “Blocking 2“, které mohou mít u různých ochran různé funkce. 

Vstupní signál “Blocking 1“ je připojen k vstupu BS1 a vstupní signál “Blocking 2“ je připojen ke 
vstupu BS2 stupňů nadproudové ochrany 3I>, 3I>> a 3I>>>. Vstup BS1 v tomto aplikačním 
případě zablokuje časový člen DT (Definite Time – Nezávislé zpoždění), nebo IDMT (Inverse 
Definite Time - Závislé zpoždění) a vstup BS2 bude blokovat vypínací signál. Další informace 
o různých funkčních blocích ochran jsou uvedeny na CD-ROM “Technical Descriptions of 
Functions / Technický popis funkcí“ (viz “Reference“ na straně 221). 

V tomto aplikačním příkladu je binární vstup DI9 připojen k vstupnímu signálu “Blocking 1“ a tento 
signál je poté přiřazen k vstupu BS1 stupně nadproudové ochrany 3I>>>. Signál “Blocking 1“ lze 
najít v menu Main menu \ Configuration \ Input signals \ Blocking 1 \, 
ve kterém je vstup DI9 navolen. Kontrolní součet přepínačové skupiny je uveden v menu Main 
menu \ Configuration \ Input SWGRP \ Blocking 1 \ a pro blokování funkce 
3I>>> je definován hodnotou 4. 

10.2.5.3. Výstupní blokovací signál směrovaný na nadproudovou ochranu strany VVN 
Popudový signál nadproudové ochranné funkce je možné přiřadit k výstupnímu relé, kterým je 
aktivován blokovací signál. Nadproudové stupně 3I>> a 3I>>> mají pro potřeby blokování 
samostatný signál BSOUT. 

Jak již bylo zmíněno v předcházející části, je možné popudový signál prvního stupně nadproudové 
ochrany s vyšším rozsahem seřiditelnosti 3I>> přiřadit k prvnímu stupni 3I>> ochrany na straně 
VVN.  
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Aby bylo možné popudový signál ochranné funkce pro tyto účely použít, musí být signál přiřazen 
prostřednictvím menu Main menu \ Configuration \ Output SWGRP \ Start 1 \ nebo Start 
2. Jestliže je popudový signál přiřazen, musí být v menu Main menu \ Configuration \ 
Output Signals navoleno výstupní relé. V tomto aplikačním příkladu je popudový signál 
nadproudového stupně 3I>> přiřazen prostřednictvím signálu “Start1“ a poté je připojen k signa-
lizačnímu výstupu 1 (SO1). V tomto aplikačním případě je kontrolní součet parametru (signálu) 
“Start 1“ definován hodnotou 2. 

10.2.5.4. Vypínací signál druhého stupně ochrany, která měří nulovou složku napětí 
Vypínací signál stupně zemní ochrany s vyšším rozsahem seřiditelnosti, která měří nulovou 
složku napětí, může být přiřazen k výstupnímu relé, které aktivuje záložní vypínací signál 
směrovaný na vývody v síti. 

Aby bylo možné vypínací signál ochranné funkce, která měří nulovou složku napětí, pro tyto účely 
použít, musí být signál přiřazen prostřednictvím menu Main menu \ Configuration \ 
Output SWGRP \ Trip 2 \ nebo Trip 3. Jestliže je vypínací signál přiřazen, musí být 
v menu Main menu \ Configuration \ Output Signals navoleno výstupní relé. 

V tomto aplikačním příkladu je stupeň zemní směrové funkce Io>>→ konfigurován jako ochrana 
Uo>>. Vypínací signál této ochrany je přiřazen prostřednictvím signálu “Trip 2“ a poté je připojen 
k výkonovému výstupu 2 (PO2). V tomto aplikačním případě je kontrolní součet parametru 
(signálu) “Trip 2“ definován hodnotou 16. 

Uvědomte si, že změnové stavy (například popudu i vypnutí) přepěťové ochrany, která měří 
nulovou složku napětí, budou generovány stupni zemní směrové ochrany. 

10.2.5.5. Druhá skupina nastavení u ochrany, která měří nulovou složku napětí 
Jestliže je k dispozici externí ovládací signál, u kterého je stav určen aktuální situací v síti (stavem 
uzemnění sítě), lze tento signál použít pro přepnutí na druhou skupinu nastavení u ochrany, která 
měří nulovou složku napětí. Použití různých skupin nastavení může být výhodné při přepínání 
mezi kompenzovanou sítí a izolovanou sítí, kdy dochází ke změně úrovně hodnoty nulové složky 
napětí při zemní poruše.  

V tomto aplikačním příkladu je binární vstup DI5 připojen k vstupnímu signálu “Group“ (Skupina), 
který je poté přiřazen k vstupu volby skupiny nastavení u zemní směrové ochrany. V tomto 
případě je tato funkce konfigurována jako ochrana, která měří nulovou složku napětí. Signál 
“Group“ lze najít v menu Main menu \ Configuration \ Input Signals \ 
GROUP \, kde je navolen vstup DI5. Kontrolní součet přepínačové skupiny pro volbu přepnutí 
zemní ochrany na druhou skupinu nastavení lze najít v menu Main menu \ 
Configuration \ Input SWGRP \ GROUP \ a je definován hodnotou 2. Vstup pro volbu 
skupiny nastavení musí být navolen při zadání parametrů ovládání zemní směrové funkce. Další 
informace o zemní směrové funkci jsou uvedeny na CD-ROM “Technical Descriptions of 
Functions / Technický popis funkcí“ (viz “Reference“ na straně 221).  

10.2.5.6. Ochrana při selhání vypínače (CBFP) 
Jestliže po aktivaci vypínacího povelu porucha nezmizí během nastaveného časového zpoždění 
funkce CBFP, je každou ochrannou funkcí použitou ve verzi M01 aktivován zpožděný vypínací 
signál CBFP. Výstup ochrany při selhání vypínače (CBFP) lze použít pro vypnutí nadřazeného 
vypínače. 
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Nastavení parametrů ochrany při selhání vypínače je provedeno samostatně u každé ochranné 
funkce. Čas CBFP u funkce 3I>> lze například nastavit v menu Main menu \ Protection 
\ 3I>> \ Control settings \, kde je možné zadat parametr CBFP time (Čas 
ochrany při selhání vypínače) v rozsahu od 100 ms do 1000 ms. Ovládací parametr Trip 
pulse (Vypínací impuls) definuje nejen šířku výstupního vypínacího signálu, ale také i výstupní 
signál funkce CBFP. 

Signály CBFP z ochranných funkcí jsou k výstupním signálům přiřazeny prostřednictvím 
výstupních přepínačových skupin. Toto nastavení lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ 
Configuration \ Output SWGRP \ CBFP. Jestliže jsou navoleny funkce dvoustupňové 
nadproudové ochrany a dvoustupňové zemní směrové ochrany, ochrany při nesymetrii a ochrany 
proti tepelnému přetížení, je kontrolní součet funkce CBFP definován hodnotou 221. 

Signál CBFP je poté prostřednictvím menu Main menu \ Configuration \ Output 
Signals \ připojen ke kterémukoli výstupnímu relé. V tomto aplikačním příkladu je signál 
ochrany při selhání vypínače připojen k výkonovému výstupu 1 (PO1). 

10.2.5.7. Kontrola vypínacího obvodu 
Funkce kontroly vypínacího obvodu je k dispozici u relé HSPO1. Jestliže odpor vypínacího obvodu 
překročí určitou limitní hodnotu (například z důvodů špatného kontaktu nebo oxidace spojů), bude 
kontrolní funkce aktivována a po nastaveném časovém zpoždění bude generován výstražný 
signál. Nastavení funkce lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ Cond. monit. \ 
TCS1 \. 

Aby se zabránilo nežádoucí aktivaci výstražných hlášení, je možné funkci kontroly vypínacího 
obvodu blokovat signálem BS, který zablokuje výstup kontrolní funkce, jestliže je vypínač vypnut. 
Signál BS je konfigurován tak, aby byl ovládán z navoleného binárního vstupu stavového signálu 
“CB pos. open“ (Poloha vypínače “Vypnuto“). Signál BS je možné připojit prostřednictvím 
přepínačové skupiny v menu Main menu \ Configuration \ Input SWGRP \ 
TCS1 \. Standardní nastavení parametru je “Not in use“ (Nepoužito). 

Jiným řešením, kterým je eliminována nežádoucí aktivace výstražných hlášení funkce TCS1 (Trip 
Circuit Supervision), je použití externího odporu. Další informace o funkci kontroly vypínacího 
obvodu jsou uvedeny v dokumentaci “REX 521 - Technický referenční manuál, Všeobecný popis“ 
(viz “Reference“ na straně 221). 
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Obr. 10.2.5.7.-1 Schéma zapojení standardní konfigurace ochrany se stavovou indikací vypínače, 
ovládacími a výstražnými signály  (verze ochrany M01) 

10.3. Vývod z rozvodny, střední verze ochrany M02  

10.3.1. Charakteristické vlastnosti 
V tomto aplikačním příkladu je popsán vývod z jednoduché přípojnice, který obsahuje: 

• Funkci automatického opětného zapnutí 

• Nadproudovou ochranu 

• Zemní směrovou ochranu 

• Ochranu při fázové nevyváženosti 

• Ochranu proti tepelnému přetížení kabelu / vedení 

Síť v tomto aplikačním příkladu je síť kompenzovaná, nebo se jedná o izolovanou síť. Měření 
třífázového proudu je zajištěno jednou sadou proudových transformátorů a nulový proud je měřen 
součtovým / průvlekovým transformátorem na kabelu. Nulová složka napětí je měřena jednou 
sadou transformátorů napětí, které jsou zapojeny do otevřeného trojúhelníku. 

 
 

Blokovací signál na nadproudo-
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vývodů  

ZAPNUTÍ vypínače CLOSE) 
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Obr. 10.3.1.-1 Ochrana REX 521 (střední verze M02) použitá pro chránění, měření a monitorování 
vývodu u systému s jednoduchou přípojnicí. Vývod je napájen buď z kompenzované, 
nebo z izolované sítě. 
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Obr. 10.3.1.-2 Přehledové schéma zapojení vývodu z rozvodny 
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10.3.2. Zapojení měřicích obvodů 
Třífázové proudové transformátory, transformátor nulového proudu a otevřený trojúhelník 
transformátorů napětí jsou připojeny ke konektoru X1.1, který je umístěn na zadním panelu 
ochrany. Jmenovité proudy měřicích vstupů fázových proudů jsou 1 A a 5 A, jmenovitý proud 
vstupu nulového/ zemního proudu je 0,2 A a 1 A a jmenovité hodnoty měřicího vstupu napětí jsou 
100 V, 110 V, 115 V a 120 V.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Obr. 10.3.2.-1 Schéma zapojení standardní konfigurace ochrany - verze  M02 

Technická data proudových transformátorů a transformátoru napětí jsou nastavena 
prostřednictvím programu ”Relay setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo 
prostřednictvím jednotky místního ovládání HMI. Nastavení lze vyhledat a změnit v menu Main 
menu \ Configuration \ Meas. devices \. 

Další informace o nastavení jmenovitých proudů a napětí jsou uvedeny v dokumentaci ”REX 521 -
Technický referenční manuál, Všeobecný popis” (viz “Reference“ na straně 221). 

10.3.3. Chránění 
Veškeré potřebné nastavení ochranných funkcí je možné provést prostřednictvím programu 
”Relay setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo prostřednictvím jednotky místního 
ovládání HMI. Nastavení lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ Protection \. 

Stejným způsobem, který je popsán v prvním aplikačním příkladu (Kapitola 9.1.), je možné 
implementovat nadproudovou ochranu, ochranu při fázové nevyváženosti a ochranu proti 
tepelnému přetížení. Zemní směrovou ochranu lze implementovat způsobem, který je popsán 
v pátém aplikačním příkladu (Kapitola “Vývod z rozvodny, střední verze ochrany M01“ na straně 
152). 

10.3.3.1. Funkce automatického opětného zapnutí 
Funkce automatického opětného zapnutí (O→I) umožňuje provést různé typy opětných zapnutí. 
Sekvence opětného zapnutí je aktivována buď popudovým signálem, nebo vypínacím signálem. 

*) Směr toku výkonu 
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V následující části je uveden příklad, kdy jsou provedena dvě opětná zapnutí, která jsou 
aktivována popudem ochrany. Opětná zapnutí mají předvolené časové zpoždění “Start delay“, 
které je aktivováno popudovým signálem ochrany. Aby se zabránilo nežádoucím opětným 
zapnutím, je první opětné zapnutí zpožděno pouze nepatrně (100 ms). První cyklus “Shot 1“ je 
velmi rychlé opětné zapnutí (s krátkým časem beznapěťové pauzy 300 ms), které je určeno 
především pro zhášení oblouků v místě poruchy. Před aktivací druhého cyklu je použito delší 
časové zpoždění, aby se umožnilo “odhoření“ poruchy (300 ms). Čas beznapěťové pauzy “Dead 
time“ druhého cyklu “Shot 2“ je dlouhý a tento cyklus se nazývá zpožděné opětné zapnutí. Tento 
čas je obvykle i několik minut (v tomto případě 2 minuty). Jestliže porucha trvá i po provedení 
druhého cyklu (po 200 ms), následuje definitivní vypnutí vypínače a současně je aktivován 
výstražný signál DEFTRIP (Definitivní vypnutí). Pokud je to potřebné, je aktivována i kontaktní 
výstraha. 

Vypínací čas ochrany je delší, než jsou vypínací časy funkce opětného zapnutí i než je vypínací 
čas definitivního vypnutí. Jestliže vypnutí aktivované funkcí opětného zapnutí selže, je záložní 
vypnutí provedeno ochranou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10.3.3.1.-1 Sekvence automatického opětného zapnutí aktivovaná popudovým signálem   

Sekvence automatického opětného zapnutí může být aktivována také vypínacím signálem 
ochranné funkce. Vypínací signál ochrany vypne vypínač po nastaveném vypínacím čase 
ochranné funkce. 

Po uplynutí času beznapěťové pauzy, který je nastaven u funkce automatického opětného 
zapnutí, je vypínač funkcí zapnut a současně je spuštěn čas rozlišení “Discriminating time“ 
(výstupní signál TDDUE). Jestliže je během času rozlišení inicializován jeden z aktivačních 
signálů funkce a pokud se zkratový fázový proud nebo proud zemní poruchy zvýší, a tím je 
v režimu závislého časového zpoždění vypnutí zkrácen vypínací čas ochranné funkce, jsou cykly 
opětného zapnutí blokovány a následuje definitivní vypnutí. Čas rozlišení (obvykle označen jako 
td) je možné volbou hodnoty 0  funkčně vyřadit. Čas rozlišení je obvykle kratší, než je vypínací čas 
ochranné funkce, takže sekvence opětného zapnutí může pokračovat druhým cyklem, třetím 
cyklem atd., až do doby, kdy je navolená sekvence ukončena, nebo do doby, kdy porucha zmizí. 

 

AR1
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Obr. 10.3.3.1.-2 Sekvence automatického opětného zapnutí aktivovaná vypínacím signálem 

Čas zotavení “Reclaim time“ je spuštěn, nebo opět spuštěn, při každém zapnutí vypínače. Jestliže 
je navolen příslušný režim funkce, je novým aktivačním signálem, který je inicializován během 
času zotavení, spuštěn další cyklus opětného zapnutí. Po provedení všech cyklů je funkce 
automatického opětného zapnutí zablokována. Pokud je funkce blokování automatického 
opětného zapnutí nastavena do automatického režimu “Automatic“, je po uplynutí času zotavení 
blokování funkce automatického opětného zapnutí zrušeno. 

Aby bylo možné funkci automatického opětného zapnutí aktivovat popudovým nebo vypínacím 
signálem ochranné funkce, musí být provedeno příslušné nastavení. Aktivační signály z různých 
ochran lze najít v menu Main menu \ Configuration \ Input SWGRP \. Zde jsou 
například uvedeny aktivační signály nadproudové funkce, které jsou označeny následujícím 
způsobem: O→I \ 3I>…3I>>>. 

Aktivace funkce automatického opětného zapnutí nadproudovým stupněm s vyšším rozsahem 
seřiditelnosti (3I>>) je provedena volbou O→I \ 3I>>. Stiskněte tlačítko [E] a pomocí tlačítka 
pro pohyb v menu, které je označeno šipkou [→], nebo šipkou [←], je možné se pohybovat mezi 
různými aktivačními signály. Specifický typ aktivace funkce je uvolněn, případně blokován, 
stisknutím tlačítka, které je označeno šipkou [↑], nebo šipkou [↓]. Jestliže je navolen aktivační 
signál 3I>> Start AR1 (Popud funkce 3I>> aktivuje opětné zapnutí AR1), je kontrolní součet 
definován hodnotou 1, a pokud je navolen aktivační signál 3I>> Trip AR1 (Vypnutí funkce 
3I>> aktivuje opětné zapnutí AR1), je kontrolní součet definován hodnotou 2.  

Po zvolení typu aktivace musí být provedeno nastavení funkce automatického opětného zapnutí. 
Činnost funkce je uvolněna v menu Main menu \ Protection \ O→I \ General 
setting \ nastavením parametru AR operation na ON (Zapnuto). Poté lze zadat i hodnotu 
parametru Reclaim time (Čas zotavení).  

Nastavení různých cyklů funkce automatického opětného zapnutí lze zadat v menu Main menu 
\ Protection \ O→I \ Shot 1…5 setting \. Při nastavení prvního cyklu 
postupujte podle již dříve uvedeného příkladu, tj. přejděte na položku “Shot 1 setting“ (Nastavení 
cyklu 1), u parametru Initiation mode (Režim aktivace) navolte “Start“ (Popud), 
u parametru AR1 oper. mode (Režim funkce AR1) navolte “Init Shot“ (Aktivovaný cyklus), 
parametr AR1 start delay (Zpoždění spuštění funkce AR1) nastavte na hodnotu 0.1 s 
a parametr Dead time (Čas beznapěťové pauzy) nastavte na hodnotu 0.3 s. Nastavení cyklu 2 
(Shot 2) proveďte stejným způsobem, zpoždění spuštění funkce a čas beznapěťové pauzy 
nastavte na hodnoty uvedené v příkladu, nebo podle požadované funkčnosti. 
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AR1
(Vypínací signál z och-

rany)

Vypínač

Signál zapnutí

Čas rozlišení

Výstraha – definitivní 
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Při nastavení aktivace funkce vypínacím signálem přejděte na položku “Shot 1 setting“ (Nastavení 
cyklu 1), u parametru Initiation mode (Režim aktivace) navolte “Trip“ (Vypnutí), u para-
metru AR1 oper. mode (Režim funkce AR1) navolte “Init Shot“ (Aktivovaný cyklus) a u první 
parametr Dead time (Čas beznapěťové pauzy) nastavte požadovanou hodnotu. Cyklus 2 
a cykly následující jsou nastaveny stejným způsobem. 

Vypínací signál funkce automatického opětného zapnutí je jako vypínací povel připojen přímo 
k relé HSPO1 a zapínací signál je připojen k stejnému výstupnímu signálu, ke kterému je připojen 
ovládací signál určený pro zapnutí vypínače. Signál opětného zapnutí je závislý na zvoleném typu 
blokovacích podmínek pro zapnutí vypínače. Jestliže je vypnutí aktivováno během periody 
inicializace zapínacího impulsu, je signál pro zapnutí dezaktivován. U funkce automatického 
opětného zapnutí jsou k dispozici tři různé signály pro potřeby výstražného hlášení a indikace 
aktivace funkce. Tyto signály lze najít v menu Main menu \ Configuration \ Output 
SWGRP \, kde jsou uvedeny pod názvy O→I ACTIVE, O→I Alarm 1 a O→I Alarm 2. 
Další informace o funkci automatického opětného zapnutí jsou uvedeny na CD-ROM “Technical 
Descriptions of Functions / Technický popis funkcí“ (viz “Reference“ na straně 221). 

10.3.4. Přiřazení signálů ochran 
Stejným způsobem, který je popsán v prvním aplikačním příkladu (Kapitola 9.1.), je možné 
implementovat nastavení potřebné pro přiřazení signálů ochranných funkcí.  

10.3.5. Připojení indikačních a ovládacích signálů 
Stejným způsobem, který je popsán v prvním aplikačním příkladu (Kapitola 9.1.), je možné 
implementovat nastavení potřebné pro připojení indikačních a ovládacích signálů. Výjimkou jsou 
signály tlačítek pro zapnutí a vypnutí vypínače, které jsou v tomto případě od ochrany odpojeny, 
aby se binární vstupy uvolnily pro jiné funkce. Místně lze zařízení ovládat prostřednictvím jednotky 
HMI podle instrukcí v dokumentu “REX 521 - Manuál uživatele“ (viz “Reference“ na straně 221). 
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Obr. 10.3.5.-1 Schéma zapojení standardní konfigurace ochrany se stavovou indikací vypínače 

a s ovládacími signály pro vypnutí a zapnutí vypínače (verze ochrany M02) 

10.3.6. Implementace  
V následující části je prezentováno několik příkladů implementace standardní konfigurace 
ochrany M02.      

10.3.6.1. Přiřazení výstražného signálu definitivního vypnutí k výstupnímu relé 
Přiřazení signálu DEFTRIP k výstupnímu relé (kontaktu) je provedeno v menu Main menu \ 
Configuration \ Output SWGRP \ O→I Alarm 1. Stiskněte tlačítko [E] a pomocí 
tlačítka pro pohyb v menu, které je označeno šipkou [→], nebo šipkou [←], přejděte na signál 
DEFTRIP a tlačítkem, které je označeno šipkou [↑], nebo šipkou [↓] tento signál navolte. Kontrolní 
součet pro navolený signál O→I Alarm 1 bude definován hodnotou 32. Signál “O→I Alarm 1“ lze 
poté přiřadit k výstupnímu  kontaktu (relé) v menu Main menu \ Configuration \ 
Output Signals \. V tomto aplikačním příkladu se jedná o výstup SO2.  

Vypnutí vypínače (TRIP) 

Zapnutí vypínače (CLOSE) 



REX 521  Ochrana    1MRS 751802-MUM 
 
  Technický referenční manuál, Standardní konfigurace 
 
 

174 

10.3.6.2. Binární vstup pro aktivaci funkce automatického opětného zapnutí 
Jestliže je pro aktivaci funkce automatického opětného zapnutí k dispozici externí popudový nebo 
vypínací signál, je možné tento signál připojit k binárnímu vstupu ochrany. V menu Main menu 
\ Configuration \ Input Signals \ navolte binární vstup k signálům O→I Ext. 
start (Externí popud) nebo O→I Ext. trip (Externí vypnutí). V tomto aplikačním příkladu 
se jedná o vstup DI7. V menu Main menu \ Configuration \ Input SWGRP \ je 
externí aktivační signál označen názvem O→I External (Externí signál). Zde je zvolena 
metoda aktivace funkce a v tomto aplikačním příkladu lze použít signál “Trip AR1“, nebo signál 
“Start AR1“. Tato volba je závislá na typu signálu, který je k dispozici, a na příslušné parametrizaci 
funkce automatického opětného zapnutí. 

Nastavení ostatních parametrů funkce automatického opětného zapnutí je provedeno stejným 
způsobem, který byl již popsán v předcházející části. 

10.3.6.3. Ovládání základního úhlu binárním vstupem 
Jestliže je k dispozici externí ovládací signál, u kterého je stav určen aktuální situací v síti (stavem 
uzemnění sítě), lze tento signál použít pro změnu nastavení základního úhlu zemní směrové 
ochrany. Základní úhel ochrany je možné přepínat mezi hodnotami 0° a –90°. Přepínání 
základního úhlu je výhodné při kombinovaném provozu, kdy úhel pro kompenzovanou síť je 
nastaven na 0° a pro izolovanou síť na –90°. 

V tomto aplikačním příkladu je binární vstup DI8 připojen k vstupnímu signálu BACTRL, který je 
poté přiřazen k vstupu BACTRL funkce zemní směrové ochrany. Signál BACTRL lze najít v menu 
Main menu \ Configuration \ Input Signals \ BACRTL \, kde je navolen 
vstup DI8. Kontrolní součet přepínačové skupiny pro změnu úhlu lze vyhledat a změnit v menu 
Main menu \ Configuration \ Input SWGRP \ BACRTL \ a při volbě změny úhlu 
u funkcí Io>→ a Io>>→ je definován hodnotou 3. Další informace o ovládání základního úhlu 
ochrany jsou uvedeny na CD-ROM “Technical Descriptions of Functions / Technický popis funkcí“ 
(viz “Reference“ na straně 221). 
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Obr. 10.3.6.3.-1 Schéma zapojení standardní konfigurace ochrany se stavovou indikací vypínače 
a s indikačními, ovládacími a výstražnými signály (verze ochrany M02) 

Externí aktivační signál 
aut. opětného zapnutí 

Ovládací signál pro 
volbu základního úhlu 
ochrany Io>→ 
(BACTRL) 
 

 
 
Výstražný signál aktivace defini-
tivního vypnutí 

Ochrana při selhání 
vypínače 
 
Blokovací signál na přívod do 
rozvodny (START 3I>> 

ZAPNUTÍ vypínače (CLOSE) 
 

VYPNUTÍ vypínače (TRIP) 
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11. Aplikační příklady, vyšší verze ochrany (High) 

11.1. Přívod do rozvodny, vyšší verze ochrany H01  

11.1.1. Charakteristické vlastnosti 
V tomto aplikačním příkladu je popsán přívod do rozvodny s jednoduchou přípojnicí a s dalšími 
paralelními vývody, který obsahuje: 

• Směrovou nadproudovou ochranu 

• Nesměrovou nadproudovou ochranu 

• Funkci kontroly synchronního stavu a funkci kontroly napěťového stavu 

Tento aplikační příklad je doplňkem řešení devátého aplikačního příkladu (Kapitola 11.2.) s tím, 
že v tomto případě je ke stejné přípojnici paralelně připojen vývod generátoru. 

Síť v tomto aplikačním příkladu je síť kompenzovaná, nebo se jedná o izolovanou siť. Protože se 
jedná o aplikaci s paralelními vývody, je použita směrová nadproudová ochrana. V tomto 
aplikačním příkladu není použita zemní ochrana, protože ochranu měřící nulovou složku napětí 
lze implementovat do systému ochran v rozvaděči / v poli měření na přípojnici. 

Měření třífázového proudu je zajištěno Rogowského senzory a nulová složka napětí je vypočtena 
z fázových napětí (fáze-nula), která jsou měřena napěťovými děliči. Sdružené napětí přípojnice 
potřebné pro funkci kontroly synchronního stavu a funkci kontroly napěťového stavu je měřeno 
transformátorem napětí. 

 

 

Obr. 11.1.1.-1 Ochrana REX 521 High (verze H01)použitá pro chránění, měření a monitorování přívodu 
u systému s jednoduchou přípojnicí a paralelním vývodem generátoru. Přívod je napájen 
buď z kompenzované, nebo z izolované sítě. 
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Obr. 11.1.1.-2 Přehledové schéma zapojení přívodu do rozvodny 
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přípojnic na stupeň 
ochrany 3I>>> 
 

 



REX 521  Ochrana    1MRS 751802-MUM 
 
  Technický referenční manuál, Standardní konfigurace 
 
 

178 

11.1.2. Měření 
V tomto aplikačním příkladu je podporováno a realizováno následující měření:  

• Měření efektivní hodnoty fázových proudů  
• Měření efektivní hodnoty fázových napětí (fáze-nula) 
• Měření efektivní hodnoty nulové složky napětí (hodnota vypočtená z fázových napětí) 
• Činný výkon základní frekvence [kW] 
• Jalový výkon základní frekvence [kVar] 
• Účiník základní frekvence cos (φ) 
• Účiník včetně harmonických složek (PF) 
• Činná energie základní frekvence [kWh] 
• Jalová energie základní frekvence [kVarh] 
• Měření systémové frekvence 

11.1.3. Chránění 
Veškeré potřebné nastavení ochranných funkcí je možné provést prostřednictvím programu 
”Relay setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo prostřednictvím jednotky místního 
ovládání HMI. Nastavení lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ Protection \. 

11.1.3.1. Nadproudová ochrana 
Základní principy nadproudového chránění prezentované v aplikačním příkladu v kapitole 11.2. 
jsou v tomto případě aplikovatelné, ale musí být použity jiné stupně nadproudové ochrany.  

V tomto aplikačním příkladu přívodu do rozvodny vypíná stupeň nadproudové ochrany přívodu 
3I>>→ časově selektivně a působí jako záložní směrová nadproudová ochrana vývodů. Stupeň 
3I>→ je použit pro směrové nadproudové chránění paralelních přívodů a odpojuje poruchou 
postižený vývod od sítě. Stupeň 3I>>> je použit pro nesměrové zkratové chránění systému 
přípojnic. 

11.1.3.2. Funkce kontroly synchronního stavu (synchro-check) 
Funkce kontroly synchronního stavu je v tomto aplikačním příkladu použita pro monitorování 
podmínek při zapnutí vypínače přívodu. Funkce kontroly synchronního stavu blokuje zapnutí 
vypínače tehdy, pokud nejsou kritéria definovaná pro jeho zapnutí splněna. 

Funkci kontroly synchronního stavu je možné použít ve dvou různých provozních režimech. 
Nejtypičtějším případem je stav, kdy jsou obě strany spínaného vypínače pod napětím, a před  
uvolněním zapnutí vypínače musí být zkontrolován synchronizmus obou napětí. V jiných provoz-
ních podmínkách je jedna strana, resp. jsou obě strany spínaného vypínače v beznapěťovém 
stavu, a z tohoto důvodu nelze měřit frekvenční ani úhlovou diferenci napětí. V tomto případě je 
ochranou kontrolován napěťový stav 

U funkce jsou definována následující kritéria působení: 

• Napětí musí být ve shodě s předem definovaným napěťovým stavem 

• V případě definovaného stavu “Live-Dead“ (pod napětím – bez napětí), “Dead-Live“ (bez 
napětí – pod napětím) a “Dead-Dead“ (bez napětí – bez napětí), nejsou jiné stavy 
kontrolovány 

• V případě stavu “Live-Live“ (pod napětím – pod napětím) musí být také splněny následující 
podmínky: 
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• ΔU < dU (rozdíl napětí je menší než nastavená hodnota dU) 

• Δf < df (rozdíl frekvencí je menší než nastavená hodnota df) 

• Δφ < dphi (rozdíl úhlu je menší než nastavená hodnota dphi) 

Dříve, než je proces zapnutí vypínače uvolněn, je funkčním blokem ověřeno, že fázová diference 
napětí je a zůstane v nastaveném limitním rozsahu až do zapnutí vypínače. 

Základním provozním režimem funkce kontroly synchronního stavu je ovládání na povel. V tomto 
povelovém režimu je výstupní signál funkce kontroly synchronního stavu použit přímo k zapnutí 
vypínače. Zapínací povel (například z jednotky místního ovládání HMI) je připojen k funkci 
kontroly synchronního stavu. Jestliže je zapínací povel aktivován, jsou funkcí kontroly 
synchronního stavu zkontrolována kritéria pro zapnutí vypínače, a pokud jsou tato kritéria 
splněna, je funkcí signál přesměrován na výstupní relé ochrany. V tomto aplikačním případě je 
zapínací signál připojen k výkonovému výstupu PO3. 

Režim na povel znamená, že logika blokovacích podmínek bude ve vztahu k ovládacím funkcím 
ovlivňovat i funkci kontroly synchronního stavu. Jestliže je nutné blokování použít, lze tento poža-
davek splnit aplikací již připravených logik blokovacích podmínek. Jedná se například o situaci, 
kdy z důvodů vypnutí jističe v měřicích obvodech není k dispozici sdružené napětí z některé 
strany vypínače. 

11.1.4. Připojení a přiřazení signálů 
Všechna nastavení potřebná pro připojení a přiřazení signálů je možné provést prostřednictvím 
programu ”Relay setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo z rozhraní místního ovládání 
HMI.       

11.1.4.1. Přiřazení signálů ochran 
Stejným způsobem, který je popsán v druhém aplikačním příkladu (Kapitola 9.2.), je možné 
implementovat nastavení potřebné pro přiřazení signálů ochranných funkcí. V této aplikaci jsou 
použity dva různé vypínací signály: Signál “Trip 1“ pro vypnutí vypínače přívodu a signál “Trip 2“ 
pro vypnutí vypínače vývodu transformátoru. Pro povel “Trip 2“ a pro funkci “CBFP“ (ochrana při 
selhání vypínače) jsou v této aplikaci použita samostatná výstupní výkonová relé. 

11.1.4.2. Připojení indikačních a ovládacích signálů 
Připojení indikačních a ovládacích signálů je možné implementovat stejným způsobem, který je 
popsán v prvním aplikačním příkladu (kapitola 9.1.). Výjimkou jsou signály z tlačítek pro zapnutí 
a vypnutí vypínače, které jsou v tomto případě od ochrany odpojeny. Místně lze zařízení ovládat 
prostřednictvím jednotky HMI podle instrukcí v dokumentu “REX 521 - Manuál uživatele“ (viz 
“Reference“ na straně 221). 

11.1.5. Implementace  
V následující části je prezentováno několik příkladů implementace standardní konfigurace 
ochrany H01. 

11.1.5.1. Principy blokování 
Principy blokování prezentované v aplikačním příkladu v kapitole 11.2. jsou v tomto případě 
aplikovatelné, ale musí být použity jiné stupně nadproudové ochrany.  
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11.1.5.2. Ochrana při selhání vypínače (CBFP) 
Jestliže po aktivaci vypínacího povelu porucha nezmizí během nastaveného časového zpoždění 
funkce CBFP, je každou proudovou ochrannou funkcí standardní konfigurace ochrany H01 
aktivován zpožděný vypínací signál CBFP. Výstup ochrany při selhání vypínače (CBFP) lze použít 
pro vypnutí nadřazeného vypínače. 

Nastavení parametrů ochrany při selhání vypínače je provedeno samostatně u každé ochranné 
funkce. Čas CBFP u funkce 3I>>→ lze například nastavit v menu Main menu \ 
Protection \ 3I>>→ \ Control settings, kde je možné zadat parametr CBFP 
time (Čas ochrany při selhání vypínače) v rozsahu od 100 ms do 1000 ms. Ovládací parametr 
Trip pulse (Vypínací impuls) definuje nejen šířku výstupního vypínacího signálu, ale také i 
výstupní signál funkce CBFP. 

Signály CBFP z ochranných funkcí jsou k výstupním signálům přiřazeny prostřednictvím 
výstupních přepínačových skupin. Toto nastavení lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ 
Configuration \ Output SWGRP \ CBFP. Signál CBFP je poté prostřednictvím menu 
Main menu \ Configuration \ Output Signals \ připojen ke kterémukoli 
výstupnímu relé. V tomto aplikačním příkladu je signál ochrany při selhání vypínače připojen k vý-
konovému výstupu 1 (PO1). 

11.1.5.3. Kontrola vypínacího obvodu 
Funkce kontroly vypínacího obvodu je k dispozici u relé HSPO1. Jestliže odpor vypínacího obvodu 
překročí určitou limitní hodnotu (například z důvodů špatného kontaktu nebo oxidace spojů), bude 
kontrolní funkce aktivována a po nastaveném časovém zpoždění bude generován výstražný 
signál. Nastavení funkce lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ Cond. monit. \ 
TCS1 \.  

Aby se zabránilo nežádoucí aktivaci výstražných hlášení, je možné funkci kontroly vypínacího 
obvodu blokovat signálem BS, který zablokuje výstup kontrolní funkce, jestliže je vypínač vypnut. 
Signál BS je konfigurován tak, aby byl ovládán z navoleného binárního vstupu stavového signálu 
“CB pos. open“ (Poloha vypínače “Vypnuto“). Signál BS je možné připojit prostřednictvím 
přepínačové skupiny v menu Main menu \ Configuration \ Input SWGRP \ 
TCS1 \. Standardní nastavení parametru je “Not in use“ (Nepoužito). 

Jiným řešením, kterým je eliminována nežádoucí aktivace výstražných hlášení funkce TCS1 (Trip 
Circuit Supervision), je použití externího odporu. Další informace o funkci kontroly vypínacího 
obvodu jsou uvedeny v dokumentaci “REX 521 - Technický referenční manuál, Všeobecný popis“ 
(viz “Reference“ na straně 221). 

11.2. Přívod do rozvodny, vyšší verze ochrany H02  

11.2.1. Charakteristické vlastnosti 
V tomto aplikačním příkladu je popsán přívod do rozvodny s jednoduchou přípojnicí a s dalšími 
paralelními přívody, který obsahuje: 

• Směrovou nadproudovou ochranu 

• Nesměrovou nadproudovou ochranu 

Síť v tomto aplikačním příkladu je síť kompenzovaná, nebo se jedná o izolovanou siť. Protože se 
jedná o aplikaci s paralelními přívody, je použita směrová nadproudová ochrana. V tomto 
aplikačním příkladu není použita zemní ochrana, protože ochranu měřící nulovou složku napětí 
lze implementovat do systému ochran v rozvaděči / v poli měření na přípojnici. 
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Měření třífázového proudu je zajištěno proudovými transformátory a nulová složka napětí je 
měřena jednou sadou transformátorů napětí, které jsou zapojeny do otevřeného trojúhelníku. 
Měření sdruženého napětí je zajištěno napěťovými transformátory. 

 

Obr. 11.2.1.-1 Ochrana (verze H02) použitá pro chránění, měření a monitorování přívodu u systému 
s jednoduchou přípojnicí a paralelními vývody. Přívod je napájen buď z kompenzované, 
nebo z izolované sítě.  
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Obr. 11.2.1.-2 Přehledové schéma zapojení přívodu do rozvodny 
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11.2.2. Měření 
V tomto aplikačním příkladu je podporováno a realizováno následující měření:  

• Měření efektivní hodnoty fázových proudů  
• Měření efektivní hodnoty sdružených napětí (fáze-fáze) 
• Měření efektivní hodnoty nulové složky napětí  
• Činný výkon základní frekvence [kW] 
• Jalový výkon základní frekvence [kVar] 
• Účiník základní frekvence cos (φ) 
• Účiník včetně harmonických složek (PF) 
• Činná energie základní frekvence [kWh] 
• Jalová energie základní frekvence [kVarh] 
• Měření systémové frekvence 

11.2.3. Chránění 
Veškeré potřebné nastavení ochranných funkcí je možné provést prostřednictvím programu 
”Relay setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo prostřednictvím jednotky místního 
ovládání HMI. Nastavení lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ Protection \. 

11.2.3.1. Nadproudová ochrana 
V tomto aplikačním příkladu přívodu do rozvodny vypíná stupeň nadproudové ochrany přívodu 3I> 
časově selektivně a působí jako záložní nesměrová nadproudová ochrana vývodů. Stupeň 3I>→ 
je použit pro směrové nadproudové chránění paralelních přívodů a odpojuje poruchou postižený 
vývod od sítě. Stupeň 3I>> je použit pro nesměrové zkratové chránění systému přípojnic. 

Směrový stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti 3I>→ je nastaven tak, že je směrován do 
chráněného vedení. To znamená, že je nastaven na vypínání ve zpětném směru. U tohoto stupně 
je možné použít nezávislý (DT), nebo závislý (IDMT) režim časového zpoždění. 

Směrový stupeň přívodu 3I>→ aktivuje blokovací signál, který je směrován na stupeň 3I>>> 
spínače přípojnic. Tento stupeň současně aktivuje blokovací signál, který je směrován na všechny 
stupně 3I>> paralelních přívodů. Proudové nastavení směrového stupně, který působí ve zpětném 
směru, může být provedeno na hodnotu 50% normálního plného zatížení chráněného obvodu. 

Jestliže vznikne porucha na systému přípojnic, je stupněm 3I>> spínače přípojnic aktivován 
blokovací signál na přívody a vypínací signál na vlastní spínač přípojnic je aktivován stupněm 
3I>>> nadproudové ochrany spínače přípojnic. Pokud je porucha omezena pouze na jednu sekci 
přípojnice, je stupněm 3I>> nadproudové ochrany přívodu aktivován vypínací povel na příslušný 
vypínač přívodu. 

Pokud vznikne porucha ve vývodu, je nadproudovou ochranou tohoto vývodu aktivován blokovací 
signál, který je směrován na nadproudovou ochranu spínače přípojnic a na ochrany přívodů. Tato 
konfigurace signálů umožňuje požít minimální vypínací čas 100 ms u stupně 3I>>> nadproudové 
ochrany spínače přípojnic a u stupňů 3I>> nadproudových ochran přívodů i pro případy, kdy dojde 
k poruše na systému přípojnic. 
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Potřebný čas blokování zahrnuje: 
 

Čas popudu ochrany + Vstupní zpoždění na   + Čas návratu + Rezerva  
(40 ms)  blokované ochraně  (resetu) ochrany  (20 ms) 

  (10 ms)  (30 ms)   
 
Vypínací čas nastavený u stupně 3I> záložní ochrany přívodu je možné počítat podle 
následujícího vztahu:  
 
Časové stupňování + Vypínací čas ochrany 
  spínače přípojnic 

  
Časové stupňování zahrnuje (nezávislý čas): 
 

2 x tolerance vypínacích + Vypínací čas  + Čas návratu + Saturační rezerva  
časů ochran  vypínače  (resetu) ochrany  a rezerva časového zpoždění 

 
Jako příklad časového stupňování může sloužit následující výpočet: 
 
 2 x 25 ms + 50 ms + 30 ms + 20 ms = 150 ms  

Záložní chránění je možné realizovat pomocí funkce ochrany při selhání vypínače, která je aktivní 
v ochraně přívodu. Protože při nastavení času CBFP (ochrana při selhání vypínače) je možné 
opominout bezpečnostní odstup / rezervu, lze tímto způsobem získat rychlou záložní funkci. 
Funkce CBFP vyžaduje externí vodičové propojení z ochrany na VN straně přívodu na ochranu 
VVN strany vývodu. Uvědomte si, že funkce CBFP v tomto aplikačním příkladu působí pouze na 
VVN stranu transformátoru. Současně si také uvědomte, že pokud je porucha na vývodu 
transformátoru mezi vypínačem na VN straně a vypínačem na VVN straně, teče poruchový proud 
i z druhého směru. 

Nastavení nadproudových ochran lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ Protection 
\ 3I>→ \ 3I> \ 3I>> \ Setting group 1 \. V této skupině nastavení je možné 
nastavit parametry funkce Operation mode (Režim vypínání), Start current (Popudový 
proud), Operate time (Vypínací čas). V menu Main menu \ Protection \ 3I_ \ 
Control setting \ je možné například nastavit parametry Drop-off time (Čas 
odpadu) a dobu trvání / délku vypínacího signálu Trip pulse (Vypínací impuls). Data tří 
posledních aktivací popudů nebo vypnutí jsou zaznamenána a hodnoty časově nejbližšího vypnutí 
lze najít v menu Main menu \ Protection \ 3I>_ \ Recorded data1 \ …3 \. 

11.2.4. Připojení a přiřazení signálů 
Všechna nastavení potřebná pro připojení a přiřazení signálů je možné provést prostřednictvím 
programu ”Relay setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo z rozhraní místního ovládání 
HMI.       

11.2.4.1. Přiřazení signálů ochran 
Stejným způsobem, který je popsán v druhém aplikačním příkladu (Kapitola 9.2.), je možné 
implementovat nastavení potřebné pro přiřazení signálů ochranných funkcí. V tomto aplikačním 
příkladu jsou použity dva různé vypínací signály: Signál “Trip 1“ pro vypnutí vypínače přívodu 
a signál “Trip 2“ pro vypnutí vypínače vývodu transformátoru. Pro povel “Trip 2“ a pro funkci 
“CBFP“ (ochrana při selhání vypínače) jsou v tomto aplikačním případě použita samostatná 
výstupní výkonová relé. 
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11.2.4.2. Připojení indikačních a ovládacích signálů 
Připojení indikačních a ovládacích signálů je možné implementovat stejným způsobem, který je 
popsán v prvním aplikačním příkladu (kapitola 9.1.). Výjimkou jsou signály z tlačítek pro zapnutí 
a vypnutí vypínače, které jsou v tomto případě od ochrany odpojeny. Místně lze zařízení ovládat 
prostřednictvím jednotky HMI podle instrukcí v dokumentu “REX 521 - Manuál uživatele“ (viz 
“Reference“ na straně 221). 

11.2.5. Implementace  
V následující části je prezentováno několik příkladů implementace standardní konfigurace 
ochrany H02. 

11.2.5.1. Blokovací signál z vývodů a ze spínače přípojnic 
Popudové signály nadproudových ochran vývodů a ze spínače přípojnic je možné propojit  tak, 
aby blokovaly nadproudové ochranné stupně v přívodu. U ochrany jsou k dispozici dva vstupní 
blokovací signály “Blocking 1“ a “Blocking 2“, které mohou mít u různých ochran různé funkce (viz 
Obr. 11.2.5.1.-1.). 

Vstupní signál “Blocking 1“ je připojen k vstupu BS1 a vstupní signál “Blocking 2“ je připojen ke 
vstupu BS2 stupňů nadproudové ochrany 3I>→, 3I> a 3I>>. Vstup BS1 v tomto aplikačním 
případě zablokuje časový člen DT (Definite Time – Nezávislé zpoždění), nebo IDMT (Inverse 
Definite Time - Závislé zpoždění) a vstup BS2 bude blokovat vypínací signál. Další informace 
o různých funkčních blocích ochran jsou uvedeny na CD-ROM “Technical Descriptions of 
Functions / Technický popis funkcí“ (viz “Reference“ na straně 221). 

V tomto aplikačním příkladu je binární vstup DI9 připojen k vstupnímu signálu “Blocking 1“ a tento 
signál je poté přiřazen k vstupu BS1 stupně nadproudové ochrany 3I>>. Signál “Blocking 1“ lze 
vyhledat v menu Main menu \ Configuration \ Input signals \ Blocking 1 
\, v kterém je vstup DI9 navolen. Kontrolní součet přepínačové skupiny je uveden v menu Main 
menu \ Configuration \ Input SWGRP \ Blocking 1 \ a pro blokování funkce 
3I>> je definován hodnotou 8. 
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Obr. 11.2.5.1.-1 Schéma nadproudového blokování 

11.2.5.2. Blokovací signál ze stupně I>→ na stupeň I>> 
Kromě blokování popsaného v kapitole “Popudový signál druhého stupně zemní ochrany, která 
měří nulovou složku napětí a uvolňuje blokování“ na straně 163 je možné blokovací signál 
nadproudového směrového stupně 3I>→ použít pro blokování stupně 3I>> stejné ochrany. Při 
tomto uspořádání lze nastavit kratší vypínací čas u stupně 3I>>. Tento typ blokování je nutné 
realizovat externím propojením. Popudový signál stupně 3I>→ je přiřazen k signalizačnímu 
výstupu SO1 a tento výstup je propojen se vstupem DI9, který je jako blokovací signál přiřazen ke 
vstupu BS1 nadproudového stupně 3I>>. Viz popis v kapitole “Popudový signál druhého stupně 
zemní ochrany, která měří nulovou složku napětí a uvolňuje blokování“ na straně 163. 

11.2.5.3. Ochrana při selhání vypínače (CBFP) 
Jestliže po aktivaci vypínacího povelu porucha nezmizí během nastaveného časového zpoždění 
funkce CBFP, je každou proudovou ochrannou funkcí standardní konfigurace ochrany H02 
aktivován zpožděný vypínací signál CBFP. Výstup ochrany při selhání vypínače (CBFP) lze použít 
pro vypnutí nadřazeného vypínače. 

Nastavení parametrů ochrany při selhání vypínače je provedeno samostatně u každé ochranné 
funkce. Čas CBFP u funkce 3I>>→ lze například nastavit v menu Main menu \ 
Protection \ 3I>>→ \ Control settings, kde je možné zadat parametr CBFP 
time (Čas ochrany při selhání vypínače) v rozsahu od 100 ms do 1000 ms. Ovládací parametr 
Trip pulse (Vypínací impuls) definuje nejen šířku výstupního vypínacího signálu, ale také 
i výstupní signál funkce CBFP. 

Přívod 
(H02) 

Přívod 
(H02) 

Vývod (H04) Vývod (H04) 

Spínač přípojnic (H03) 
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Signály CBFP z ochranných funkcí jsou k výstupním signálům přiřazeny prostřednictvím 
výstupních přepínačových skupin. Toto nastavení lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ 
Configuration \ Output SWGRP \ CBFP. Signál CBFP je poté prostřednictvím menu 
Main menu \ Configuration \ Output Signals \ připojen ke kterémukoli 
výstupnímu relé. V tomto aplikačním příkladu je signál ochrany při selhání vypínače připojen k vý-
konovému výstupu 1 (PO1). 

11.2.5.4. Kontrola vypínacího obvodu 
Funkce kontroly vypínacího obvodu je k dispozici u relé HSPO1. Jestliže odpor vypínacího obvodu 
překročí určitou limitní hodnotu (například z důvodů špatného kontaktu nebo oxidace spojů), bude 
kontrolní funkce aktivována a po nastaveném časovém zpoždění bude generován výstražný 
signál. Nastavení funkce lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ Cond. monit. \ 
TCS1 \.  

Aby se zabránilo nežádoucí aktivaci výstražných hlášení, je možné funkci kontroly vypínacího 
obvodu blokovat signálem BS, který zablokuje výstup kontrolní funkce, jestliže je vypínač vypnut. 
Signál BS je konfigurován tak, aby byl ovládán z navoleného binárního vstupu stavového signálu 
“CB pos. open“ (Poloha vypínače “Vypnuto“). Signál BS je možné připojit prostřednictvím 
přepínačové skupiny v menu Main menu \ Configuration \ Input SWGRP \ 
TCS1 \. Standardní nastavení parametru je “Not in use“ (Nepoužito). 

Jiným řešením, kterým je eliminována nežádoucí aktivace výstražných hlášení funkce TCS1 (Trip 
Circuit Supervision), je použití externího odporu. Další informace o funkci kontroly vypínacího 
obvodu jsou uvedeny v dokumentaci “REX 521 - Technický referenční manuál, Všeobecný popis“ 
(viz “Reference“ na straně 221). 

11.3. Spínač přípojnic, vyšší verze ochrany H03  

11.3.1. Charakteristické vlastnosti 
V tomto aplikačním příkladu je popsán spínač přípojnic rozvodny s jednoduchou přípojnicí, který 
obsahuje: 

• Nadproudovou ochranu 

• Funkci kontroly synchronního stavu a 

• Funkci kontroly napěťového stavu 

Síť v tomto aplikačním příkladu může být síť kompenzovaná, izolovaná, nebo účinně uzemněná. 
Měření třífázového proudu je zajištěno jednou sadou proudových transformátorů. Měření 
sdruženého napětí je zajištěno napěťovými transformátory v obou sekcích přípojnic. 

Varianta H03 vyšší verze ochrany REX 521 je pro tuto aplikaci zvolena proto, že je vybavena 
funkcí kontroly synchronního stavu a kontroly napěťového stavu. Tato volba umožňuje rozšířit 
funkci automatické kontroly na celou rozvodnu. Funkce kontroly synchronního stavu nedovolí 
zapnout spínač přípojnic, pokud nejsou splněna provozní kritéria. 
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Obr. 11.3.1.-1 Ochrana (verze H03) použitá pro chránění, měření a monitorování spínače přípojnic 
u systému s jednoduchou přípojnicí. Přívod je napájen buď z kompenzované, izolované, 
účinně uzemněné nebo odporově uzemněné sítě.  
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Obr. 11.3.1.-2 Přehledové schéma zapojení spínače přípojnic rozvodny 
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11.3.2. Měření 
V tomto aplikačním příkladu je podporováno a realizováno následující měření:  

• Měření efektivní hodnoty fázových proudů  
• Měření efektivní hodnoty sdružených napětí (fáze-fáze) 
• Měření systémové frekvence 

11.3.3. Chránění 
Veškeré potřebné nastavení ochranných funkcí je možné provést prostřednictvím programu 
”Relay setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo prostřednictvím jednotky místního 
ovládání HMI. Nastavení lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ Protection \. 

11.3.3.1. Nadproudová ochrana 
Nadproudová ochrana spínače přípojnic je určena k odpojení poruchou postižené sekce přípoj-
nice od sekce “zdravé“, a tím zajistit, aby se minimalizoval dopad poruchy na rozvod elektrické 
energie. 

V aplikačním příkladu chránění spínače přípojnic rozvodny vypíná stupeň nadproudové ochrany 
spínače přípojnic a přívodu 3I> časově selektivně a působí jako záložní ochrana vývodů. Stupeň 
3I>> je použit pro blokování přívodů a stupeň 3I>>> je použit pro zkratové chránění systému 
přípojnic. 

Jestliže vznikne porucha na systému přípojnic, je stupněm ochrany spínače přípojnic 3I>> 
aktivován blokovací signál směrovaný na stupně 3I>>> přívodů. Vypínací signál na vlastní spínač 
přípojnic je také aktivován stupněm 3I>>> nadproudové ochrany spínače přípojnic.  

Pokud je porucha omezena pouze na jednu sekci přípojnice, bude blokovací signál ze stupně 
3I>> nadproudové ochrany spínače přípojnic dezaktivován a stupněm 3I>> nadproudové ochrany 
příslušného přívodu bude aktivován vypínací signál na vypínač příslušného přívodu. 

Pokud vznikne porucha ve vývodu, je nadproudovou ochranou tohoto vývodu aktivován blokovací 
signál, který je směrován na nadproudovou ochranu spínače přípojnic a na ochrany přívodů. Tato 
konfigurace signálů umožňuje požít minimální vypínací čas 100 ms u stupně 3I>>> nadproudové 
ochrany spínače přípojnic a u stupňů 3I>> nadproudových ochran přívodů i pro případy, kdy dojde 
k poruše na systému přípojnic. 

Potřebný čas blokování zahrnuje: 
 

Čas popudu ochrany + Vstupní zpoždění na   + Čas návratu + Rezerva  
(40 ms)  blokované ochraně  (resetu) ochrany  (20 ms) 

  (10 ms)  (30 ms)   
 
Vypínací čas nastavený u stupně 3I> záložní ochrany spínače přípojnic je možné počítat podle 
následujícího vztahu:  
 
Časové stupňování + Vypínací čas ochrany 
  vývodu 
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Časové stupňování zahrnuje (nezávislý čas): 
 

2 x tolerance vypínacích + Vypínací čas  + Čas návratu + Saturační rezerva  
časů ochran  vypínače  (resetu) ochrany  a rezerva časového zpoždění 

 
Jako příklad časového stupňování může sloužit následující výpočet: 

 2 x 25 ms + 50 ms + 30 ms + 20 ms = 150 ms  

Záložní chránění je možné realizovat pomocí funkce ochrany při selhání vypínače, která je aktivní 
v ochraně spínače přípojnic. Protože při nastavení času CBFP (ochrana při selhání vypínače) je 
možné opominout bezpečnostní odstup / rezervu, lze tímto způsobem získat rychlou záložní 
funkci. Funkce CBFP vyžaduje externí vodičové propojení z ochrany spínače přípojnic na ochranu 
vývodu. 

Nastavení nadproudových ochran lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ Protection 
\ 3I> \ … \ 3I>>> \ Setting group 1 \. V této skupině nastavení je možné 
nastavit parametry funkce Operation mode (Režim vypínání), Start current (Popudový 
proud), Operate time (Vypínací čas). V menu Main menu \ Protection \ 3I> \ 
Control setting \ je možné například nastavit parametry Drop-off time (Čas 
odpadu) a dobu trvání / délku vypínacího signálu Trip pulse (Vypínací impuls). Data tří 
posledních aktivací popudů nebo vypnutí jsou zaznamenána a hodnoty časově nejbližšího vypnutí 
lze najít v menu Main menu \ Protection \ 3I> \ Recorded data1 \ …3 \. 

11.3.3.2. Funkce kontroly synchronního stavu (synchro-check) 
Funkce kontroly synchronního stavu je v tomto aplikačním příkladu použita pro kontrolu podmínek 
při spínání dvou přípojnicových sekcí napájených vlastními transformátory. Nejdůležitějším 
kritériem při spínání dvou přípojnicových sekcí je diference napětí. Funkce kontroly synchronního 
stavu blokuje zapnutí vypínače tehdy, je-li diference napětí příliš vysoká. Pokud je diference 
napětí příliš velká, může být hodnota zapínacího proudu mezi spínanými sekcemi přípojnice příliš 
vysoká. V aplikacích, kde je k jedné sekci přípojnice připojen generátor, jsou také důležitá ostatní 
kritéria definovaná pro sepnutí vypínače a aplikace funkce kontroly synchronního stavu se v tomto 
případě stává nevyhnutelnou nutností.  

Funkci kontroly synchronního stavu je možné použít ve dvou různých provozních režimech. 
Nejtypičtějším případem je stav, kdy jsou obě strany spínaného vypínače pod napětím, a před  
uvolněním zapnutí vypínače je vždy zkontrolován synchronizmus obou napětí. V jiných provozních 
podmínkách je jedna strana, resp. jsou obě strany spínaného vypínače v beznapěťovém stavu, 
a z tohoto důvodu nelze měřit frekvenční ani úhlovou diferenci napětí. V tomto případě je 
ochranou kontrolován napěťový stav. 

U funkce jsou definována následující kritéria působení: 

• Napětí musí být ve shodě s předem definovaným napěťovým stavem 
• V případě definovaného stavu “Live-Dead“ (pod napětím – bez napětí), “Dead-Live“ (bez 

napětí – pod napětím) a “Dead-Dead“ (bez napětí – bez napětí), nejsou jiné stavy 
kontrolovány 

• V případě stavu “Live-Live“ (pod napětím – pod napětím) musí být také splněny následující 
podmínky: 

• ΔU < dU (rozdíl napětí je menší než nastavená hodnota dU) 
• Δf < df (rozdíl frekvencí je menší než nastavená hodnota df) 
• Δφ < dphi (rozdíl úhlu je menší než nastavená hodnota dphi) 

Dříve, než je proces zapnutí vypínače uvolněn, je funkčním blokem ověřeno, že fázová diference 
napětí je a zůstane v nastaveném limitním rozsahu až do zapnutí vypínače. 
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Základním provozním režimem funkce kontroly synchronního stavu je ovládání na povel. V tomto 
povelovém režimu je výstupní signál funkce kontroly synchronního stavu použit přímo k zapnutí 
vypínače. Zapínací povel (například z jednotky místního ovládání HMI) je připojen k funkci 
kontroly synchronního stavu. Jestliže je zapínací povel aktivován, jsou funkcí kontroly 
synchronního stavu zkontrolována kritéria pro zapnutí vypínače, a pokud jsou tato kritéria 
splněna, je funkcí signál přesměrován na výstupní relé ochrany. V tomto aplikačním případě je 
zapínací signál připojen k výkonovému výstupu PO3. 

Režim na povel znamená, že logika blokovacích podmínek bude ve vztahu k ovládacím funkcím 
ovlivňovat i funkci kontroly synchronního stavu. Je-li nutné blokování použít, lze tento požadavek 
splnit aplikací již připravených logik blokovacích podmínek. Jedná se například o situaci, kdy při 
vypnutí jističe v obvodech měření není k dispozici sdružené napětí z některé strany vypínače. 

11.3.4. Připojení a přiřazení signálů 
Všechna nastavení potřebná pro připojení a přiřazení signálů je možné provést prostřednictvím 
programu ”Relay setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo z rozhraní místního ovládání 
HMI. 

11.3.4.1. Přiřazení signálů ochran 
Stejným způsobem, který je popsán v prvním aplikačním příkladu (Kapitola 9.1.), je možné 
implementovat nastavení potřebné pro přiřazení signálů ochranných funkcí. 

11.3.4.2. Připojení indikačních a ovládacích signálů 
Připojení indikačních a ovládacích signálů je možné implementovat stejným způsobem, který je 
popsán v prvním aplikačním příkladu (kapitola 9.1.). Výjimkou jsou signály z tlačítek pro zapnutí 
a vypnutí vypínače, které jsou v tomto případě od ochrany odpojeny. Místně lze zařízení ovládat 
prostřednictvím jednotky HMI podle instrukcí v dokumentu “REX 521 - Manuál uživatele“ (viz 
“Reference“ na straně 221). 

11.4. Vývod z rozvodny, vyšší verze ochrany H04  

11.4.1. Charakteristické vlastnosti 
V tomto aplikačním příkladu je popsán vývod z jednoduché přípojnice, který obsahuje: 

• Funkci automatického opětného zapnutí 
• Nadproudovou ochranu 
• Zemní směrovou i nesměrovou ochranu 
• Ochranu při fázové nevyváženosti 
• Ochranu proti tepelnému přetížení kabelu nebo vedení 

Tento aplikační příklad je doplňkem řešení sedmého aplikačního příkladu (Kapitola 10.3.), který 
v případě potřeby rozšiřuje o zemní ochranu proti dvojité zemní poruše (cross-country fault) 
a rozšiřuje rozsah měření. 

Síť v tomto aplikačním příkladu je síť kompenzovaná, nebo se jedná o izolovanou síť. Měření 
třífázového proudu je zajištěno jednou sadou proudových transformátorů. Nulový proud Ib0 je 
měřen součtovým / průvlekovým transformátorem na kabelu a nulový proud I0 je měřen v propoji 
nulových bodů proudových obvodů. Nulová složka napětí je měřena jednou sadou transformátorů 
napětí, které jsou zapojeny do otevřeného trojúhelníku. Měření sdruženého napětí je zajištěno 
napěťovými transformátory. 
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Obr. 11.4.1.-1 Ochrana REX 521 (verze H04) použitá pro chránění, měření a monitorování vývodu 
u systému s jednoduchou přípojnicí. Vývod je napájen buď z kompenzované, nebo 
z izolované sítě. 
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Obr. 11.4.1.-2 Přehledové schéma zapojení vývodu z rozvodny 
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11.4.2. Měření 
V tomto aplikačním příkladu je podporováno a realizováno následující měření:  

• Měření efektivní hodnoty fázových proudů  
• Měření efektivní hodnoty nulového proudu 
• Měření efektivní hodnoty sdružených napětí (fáze-fáze) 
• Měření efektivní hodnoty nulové složky napětí  
• Činný výkon základní frekvence [kW] 
• Jalový výkon základní frekvence [kVar] 
• Účiník základní frekvence cos (φ) 
• Účiník včetně harmonických složek (PF) 
• Činná energie základní frekvence [kWh] 
• Jalová energie základní frekvence [kVarh] 
• Měření systémové frekvence 

11.4.3. Zapojení měřicích obvodů 
Třífázové proudové transformátory, transformátor nulového proudu a otevřený trojúhelník 
transformátorů napětí jsou připojeny ke konektoru X1.1, který je umístěn na zadním panelu 
ochrany. Jmenovité proudy měřicích vstupů fázových proudů jsou 1 A a 5 A, jmenovitý proud 
vstupu nulového/ zemního proudu je 0,2 A a 1 A. Jmenovité hodnoty měřicího vstupu napětí jsou 
100 V, 110 V, 115 V a 120 V.  

V této aplikaci  jsou použity dvě metody měření nulového proudu. Nulový proud Ib0 měřený 
součtovým / průvlekovým transformátorem na kabelu je použit pro směrovou zemní ochranu 
a nulový proud I0 měřený v propoji nulových bodů proudových obvodů je použit pro nesměrovou 
zemní ochranu.  

Technická data proudových transformátorů a transformátoru napětí jsou nastavena 
prostřednictvím programu ”Relay setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo 
prostřednictvím jednotky místního ovládání HMI. Nastavení lze vyhledat a změnit v menu Main 
menu \ Configuration \ Meas. devices \.  

Další informace o nastavení jmenovitých proudů a napětí jsou uvedeny v dokumentaci ”REX 521 - 
Technický referenční manuál, Všeobecný popis” (viz “Reference“ na straně 221). 

11.4.4. Chránění 
Veškeré potřebné nastavení ochranných funkcí je možné provést prostřednictvím programu 
”Relay setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo prostřednictvím jednotky místního 
ovládání HMI. Nastavení lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ Protection \. 

Stejným způsobem, který je popsán v prvním aplikačním příkladu “Vývod z rozvodny, základní 
verze ochrany B01“ na straně 113, je možné implementovat nadproudovou ochranu, ochranu při 
fázové nevyváženosti a ochranu proti tepelnému přetížení. Zemní směrovou ochranu je možné 
implementovat způsobem, který je popsán v pátém aplikačním příkladu “Vývod z rozvodny, 
střední verze ochrany M01“ na straně 152. 

11.4.4.1. Zemní nesměrová ochrana 
Jestliže dojde ke galvanickému spojení se zemí u dvou fázových vodičů, jedná se o dvojité zemní 
spojení. Tento stav, kdy poruchový proud teče přes zem, může nastat u jednoho (stejného) 
vedení, nebo u dvou různých vedení. Tento typ poruchy je také znám pod názvem “transverzální 
porucha“ (cross country fault). 
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Obr. 11.4.4.1.-1 Dvojitá zemní porucha (cross-country fault) 

Detekci poruch s dvojitým zemním spojením lze v systému chránění implementovat 
prostřednictvím nesměrové zemní ochrany. V případech, kdy je poruchový proud z důvodů 
vysokého odporu poruchy nižší, než je proudová popudová úroveň nadproudové ochrany, je 
možné pro detekci poruchy využít samostatný nesměrový stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti 
I0>>. Jestliže je takto použitý stupeň ochrany nastaven tak, aby vypínal pouze při dvojitých 
zemních spojeních, je tímto uspořádáním ochranných funkcí možné získat jasnou indikaci typu 
poruchy. 

Ve standardní konfiguraci H04 je měřicí kanál I0 určený pro měření zemního proudu poruchy 
pevně přiřazen k stupňům nesměrové zemní ochrany. 

11.4.4.2. Funkce automatického opětného zapnutí 
Stejným způsobem, který je popsán v sedmém aplikačním příkladu (“Vývod z rozvodny, střední 
verze ochrany M02“ na straně 166), je možné implementovat funkci automatického opětného 
zapnutí. 

11.4.5. Připojení a přiřazení signálů 
Všechna nastavení potřebná pro připojení a přiřazení signálů je možné provést prostřednictvím 
programu ”Relay setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo z rozhraní místního ovládání 
HMI.       

11.4.5.1. Přiřazení signálů ochran 
Stejným způsobem, který je popsán v prvním aplikačním příkladu (“Vývod z rozvodny, základní 
verze ochrany B01“ na straně 113), je možné implementovat nastavení potřebné pro přiřazení 
signálů ochranných funkcí. 

11.4.5.2. Připojení indikačních a ovládacích signálů 
Připojení indikačních a ovládacích signálů je možné implementovat stejným způsobem, který je 
popsán v prvním aplikačním příkladu (“Vývod z rozvodny, základní verze ochrany B01“ na straně 
113). Výjimkou jsou signály z tlačítek pro zapnutí a vypnutí vypínače, které jsou v tomto případě 
od ochrany odpojeny, aby se binární vstupy uvolnily pro jiné funkce. Místně lze zařízení ovládat 
prostřednictvím jednotky HMI podle instrukcí v dokumentu “REX 521 - Manuál uživatele“ (viz 
“Reference“ na straně 221). 

Zemní spojení ve fázi L3 

Zemní spojení ve fázi L2 
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11.4.6. Implementace  
V tomto aplikačním řešení je také možné implementovat funkce použité v sedmém aplikačním 
příkladu (Kapitola “Vývod z rozvodny, střední verze ochrany M02“ na straně 166). 

11.5. Přívod do rozvodny, vyšší verze ochrany H05  

11.5.1. Charakteristické vlastnosti 
V tomto aplikačním příkladu je popsán přívod do rozvodny s jednoduchou přípojnicí, který 
obsahuje: 

• Nadproudovou ochranu 

• Nesměrovou zemní ochranu 

• Přepěťovou ochranu 

• Podpěťovou ochranu 

Tento aplikační příklad je doplňkem řešení druhého aplikačního příkladu (“Přívod do rozvodny, 
základní verze ochrany B01“ na straně 126), který v případě potřeby rozšiřuje o přepěťovou i pod-
pěťovou ochranu a dále rozšiřuje rozsah měření. 

Síť v tomto aplikačním příkladu je uzemněna buď odporově, nebo se jedná o účinně uzemněnou 
siť. Měření třífázového proudu je zajištěno proudovými transformátory. Nulový proud je měřen 
proudovým transformátorem, který je instalován v uzemňovacím propoji nulového bodu VN strany 
výkonového transformátoru. Měření sdruženého napětí je zajištěno napěťovými transformátory. 

 

Obr. 11.5.1.-1 Ochrana REX 521 (verze H05) použitá pro chránění, měření a monitorování přívodu 
u systému s jednoduchou přípojnicí. Přívod je napájen buď z účinně, nebo z odporově 
uzemněné sítě. 
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Obr. 11.5.1.-2 Přehledové schéma zapojení přívodu do rozvodny 
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 Vypnutí vypínače (TRIP) 

Zapnutí vypínače 
(CLOSE) 

Vypnutí Io>>> TRIP  na 
VN str. transformátoru 

Ochrana při selhání                         
vypínače 

Signál nadpr. blokování 
směrovaný na ochranu 
VN strany (3I>> START) 
 
 
Vnitřní porucha ochrany 
 
 
 
 
 
Signál nadpr. blokování 
z vývodů směrovaný na 
stupeň 3I>>> 
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11.5.2. Měření 
V tomto aplikačním příkladu je podporováno a realizováno následující měření:  

• Měření efektivní hodnoty fázových proudů  
• Měření efektivní hodnoty nulového proudu 
• Měření efektivní hodnoty sdružených napětí (fáze-fáze) 
• Činný výkon základní frekvence [kW] 
• Jalový výkon základní frekvence [kVar] 
• Účiník základní frekvence cos (φ) 
• Účiník včetně harmonických složek (PF) 
• Činná energie základní frekvence [kWh] 
• Jalová energie základní frekvence [kVarh] 
• Měření systémové frekvence 

11.5.3. Chránění 
Veškeré potřebné nastavení ochranných funkcí je možné provést prostřednictvím programu 
”Relay setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo prostřednictvím jednotky místního 
ovládání HMI. Nastavení lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ Protection \. 

11.5.3.1. Fázová nadproudová ochrana 
Stejným způsobem, který je popsán v druhém aplikačním příkladu (“Přívod do rozvodny, základní 
verze ochrany B01“ na straně 126), je možné implementovat nadproudovou ochranu.  

11.5.3.2. Zemní ochrana 
Stejným způsobem, který je popsán v druhém aplikačním příkladu (“Přívod do rozvodny, základní 
verze ochrany B01“ na straně 126), je možné implementovat zemní ochranu. 

11.5.3.3. Přepěťová a podpěťová ochrana 
Poruchy v síti, chybná funkce přepínače odboček nebo porucha regulátoru napětí výkonového 
transformátoru mohou vyvolat stav, kdy je na přípojnici abnormální hodnota napětí. Přepěťová 
i podpěťová ochrana zabraňuje možnému poškození zařízení, které je připojeno k síti. 

V této aplikaci je přepěťová a podpěťová ochrana obsažena v ochraně přívodu. Při podpětí nebo 
přepětí v chráněném systému je vypnut vypínač přívodu. 

Přepěťová ochrana osahuje dva ochranné stupně: Stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti U> 
a stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti U>>. U stupně U> je možné nastavit provozní režim 
nezávislého časového zpoždění (Definite Time), nebo režim závislého časového zpoždění 
(Inverse Time). U stupně s vyšším rozsahem seřiditelnosti je použito nezávislé časové zpoždění. 

Podobně i podpěťová ochrana osahuje dva ochranné stupně: Stupeň s nižším rozsahem 
seřiditelnosti U< a stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti U<<. U stupně U< je možné nastavit 
provozní režim nezávislého časového zpoždění (Definite Time), nebo režim závislého časového 
zpoždění (Inverse Time). U stupně s vyšším rozsahem seřiditelnosti je použito nezávislé časové 
zpoždění. 

Ukázka vypínací charakteristiky přepěťové a podpěťové ochrany je uvedena na následujícím 
obrázku (Obr. 11.5.3.-1). 
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PODPĚTÍ 

U< = 0,85 x Un, t> = 60 s, režim DT 

U<< = 0,7 x Un, t> = 3 s, režim DT 

PŘEPĚTÍ 

U> = 1,15 x Un, t> = 60 s, režim DT 

nebo U> = 1,09 x Un, k = 0,2, p = 2, režim IDMT 

 U>> = 1,3 x Un, t> =0,1 s, režim DT 

 
Obr. 11.5.3.-1 Příklad nastavení a charakteristik přepěťové a podpěťové ochrany 

11.5.4. Připojení a přiřazení signálů 
Všechna nastavení potřebná pro připojení a přiřazení signálů je možné provést prostřednictvím 
programu ”Relay setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo z rozhraní místního ovládání 
HMI.       

11.5.4.1. Přiřazení signálů ochran 
Vypínací signály ochranných funkcí (Trip 1) jsou přiřazeny k rychlému výkonovému výstupu 
HSPO1 (X4.2.1/2/3/4), stejně jako ovládací signál určený pro vypnutí vypínače. Vypínací signály 
z ochranných funkcí jsou k výstupnímu relé přiřazeny prostřednictvím výstupních přepínačových 
skupin. Nastavení těchto přepínačových skupin lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ 
Configuration \ Output SWGRP \. 

Protože výstup HSPO1 je vždy označen jako výstupní vypínací signál “Trip 1“, je toto nastavení 
provedeno přímo v hlavním menu Main menu \ Configuration \ Output SWGRP \ 
Trip 1, kde je také zobrazen kontrolní součet nastavení (standardní hodnota je 255). 

Změny provedené prostřednictvím jednotky HMI: 

Při změně nastavení parametru (signálu) “Trip 1“ přejděte v menu přes položku Output SWGRP 
\ na položku Trip 1 \ a stiskněte tlačítko [E]. Nyní jsou jedna po druhé zobrazeny různé 
ochranné funkce. Stisknutím tlačítka pro pohyb v menu, které je označeno šipkou [→], nebo 
šipkou [←], je možné se mezi jednotlivými ochranami pohybovat. Stisknutím tlačítka pro pohyb 
v menu, které je označeno šipkou [↑], nebo šipkou [↓], je možné specifický vypínací signál 
ochranné funkce k výstupu připojit, nebo od výstupu odpojit. Jestliže jsou navoleny a k výstupu 
přiřazeny funkce třístupňové nadproudové ochrany (3I>, 3I>> a 3I>>>), dvoustupňové zemní 
ochrany (Io> a Io>>), dvoustupňové přepěťové ochrany (U> a U>>) a dvoustupňové podpěťové 
ochrany (U< a U<<), je kontrolní součet u parametru “Trip 1“ definován hodnotou 991. Jestliže je 
navolen stupeň zemní ochrany Io>>>, je kontrolní součet u parametru “Trip 2“ definován hodnotou 
32. 

Nezávislé zpoždění (DT) 
 
Závislé zpoždění (IDMT) 
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11.5.4.2. Připojení indikačních a ovládacích signálů 
Veškeré potřebné nastavení indikačních a ovládacích signálů vypínače a odpojovače v přívodu do 
rozvodny je možné nastavit podle popisu v prvním aplikačním příkladu pro vývod z rozvodny, který 
je uveden na straně 113 a na následujících stránkách (kromě uzemňovače). Toto nastavení je 
provedeno prostřednictvím programu “Relay Setting Tool“ (Nástroj pro nastavení ochrany), nebo 
z rozhraní místního ovládání HMI. Nastavení lze vyhledat a změnit v menu: 

Main menu \ Configuration \ Input Signals \ 
Main menu \ Configuration \ Input SWGRP \ 
Main menu \ Configuration \ Output Signals \ 
Main menu \ Configuration \ Output SWGRP \ 

11.5.5. Implementace  
V následující části je prezentováno několik příkladů implementace standardní konfigurace 
ochrany H05.      

11.5.5.1. Blokovací signál z vývodu rozvodny 
Blokovací signál z vývodu rozvodny je možné implementovat stejným způsobem, který je popsán 
v druhém aplikačním příkladu (“Přívod do rozvodny, základní verze ochrany B01“ na straně 126). 

11.5.5.2. Výstupní blokovací signál směrovaný na nadproudovou ochranu na straně VVN 
Výstupní blokovací signál směrovaný na nadproudovou ochranu na straně VVN je možné 
implementovat stejným způsobem, který je popsán v druhém aplikačním příkladu (“Přívod do 
rozvodny, základní verze ochrany B01“ na straně 126). 

11.5.5.3. Vypínání VVN strany transformátoru stupněm Io>>> zemní ochrany  
Vypínání VVN strany transformátoru stupněm zemní ochrany (stupněm Io>>>) je možné 
implementovat stejným způsobem, který je popsán v druhém aplikačním příkladu (“Přívod do 
rozvodny, základní verze ochrany B01“ na straně 126). 

11.5.5.4. Ochrana při selhání vypínače (CBFP) 
Ochranu při selhání vypínače je možné implementovat stejným způsobem, který je popsán 
v druhém aplikačním příkladu (“Přívod do rozvodny, základní verze ochrany B01“ na straně 126). 
U přepěťové a podpěťové ochrany není funkce CBFP (ochrana při selhání vypínače) k dispozici. 

11.5.5.5. Poruchový zapisovač 
Funkci poruchového zapisovače (DREC) lze vyhledat v menu Main menu \ Measurements 
\ DREC \. Všechny měřené proudové i napěťové signály, všechny popudové signály 
ochranných funkcí a vypínací signály Trip 1 a Trip 2 jsou v standardní konfiguraci H05 připojeny 
k funkci poruchového zapisovače DREC. 
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Záznam může být spuštěn kteroukoli z následujících alternativ: 

• Spuštění náběžnou nebo sestupnou hranou popudových signálů ochran 
• Spuštění proudovým nebo napěťovým měřením 
• Ruční spuštění aktivované z jednotky místního ovládání HMI, nebo spuštění aktivované 

externím vstupním signálem 
• Spuštění aktivované komunikačním parametrem 
• Periodické spuštění 

Bez ohledu na typ spuštění, je každým záznamem generován změnový stav E31. V záznamu je 
obsažen čas spuštění a důvod spuštění záznamu. Počet provedených záznamů lze zobrazit 
v menu Main menu \ Measurements \ DREC \ Control setting \ # 
records (počet záznamů). 

Externí spuštění lze provést prostřednictvím vyhrazeného vstupního signálu “DREC trig“, který je 
připojen k jednomu binárnímu vstupu. Nastavení vstupu lze vyhledat a změnit v menu Main 
menu \ Configuration \ Input Signals \ DREC trig \.  

Další informace o poruchovém zapisovači (MEDREC 16) jsou uvedeny na CD-ROM “Technical 
Descriptions of Functions / Technický popis funkcí“. 

11.5.5.6. Monitorování kvality energie 
Funkce monitorování kvality energie (PQ 3Inf a PQ 3Unf) lze vyhledat v menu Main menu \ 
Power Quality \ PQ 3Inf a Main menu \ Power Quality \ PQ 3Unf. 
Funkce jsou použity pro měření harmonických složek a monitorování kvality energie v distri-
bučních sítích. 

Funkce monitorování kvality energie může být spuštěna kteroukoli z následujících alternativ: 

• Ruční spuštění aktivované z jednotky místního ovládáni HMI 

• Spuštění aktivované externím vstupním signálem 

• Spuštění aktivované komunikačním parametrem 

• Spuštění v přednastaveném čase a datumu  

Externí spuštění lze provést prostřednictvím vyhrazených vstupních signálů “PQ 3Inf trig“ a “PQ 
3Unf trig“, které jsou připojeny k binárním vstupům. Nastavení vstupů lze vyhledat a změnit 
v menu Main menu \ Configuration \ Input Signals \ PQ 3Inf trig 
a v menu Main menu \ Configuration \ Input Signals \ PQ 3Unf trig. 

Funkce mohou aktivovat výstražné signály “PQ 3Inf cum“ a “PQ 3Unf cum“ (výstupní signály při 
překročení nastavených limitů kumulovaného objemu pravděpodobného výskytu harmonických 
složek) a výstražné signály “PQ 3Inf har“ a “PQ 3Unf har“ (výstupní signály při překročení 
nastaveného limitu harmonických složek). Výstražné signály lze prostřednictvím přepínačových 
skupin přiřadit k výstupním kontaktům. Nastavení pro připojení signálů lze zadat v menu Main 
menu \ Configuration \ Output SWGRP \ Alarm 1 \ nebo Alarm 2 \. 
Výstupní signály “Alarm 1“ nebo “Alarm 2“ je poté možné připojit k výstupním relé. Nastavení 
tohoto připojení je provedeno v menu Main menu \ Output Signals \. 

Další informace o funkci monitorování kvality energie (PQCU3H) jsou uvedeny na CD-ROM 
“Technical Descriptions of Functions / Technický popis funkcí“. 
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11.6. Rozvaděč / pole měření, vyšší verze ochrany H06  

11.6.1. Charakteristické vlastnosti 
V tomto aplikačním příkladu je popsán rozvaděč (pole) měření rozvodny s jednoduchou přípojnicí, 
který obsahuje: 

• Přepěťovou ochranu 

• Podpěťovou ochranu 

• Ochranu, která měří nulovou složku napětí 

• Podfrekvenční ochranu s dvěma stupni 

Síť v tomto aplikačním příkladu je siť kompenzovaná, nebo se jedná o izolovanou siť. Nulová 
složka napětí je měřena jednou sadou transformátorů napětí, které jsou zapojeny do otevřeného 
trojúhelníku. Měření sdruženého napětí je zajištěno napěťovými transformátory.   

 

 
Obr. 11.6.1.-1 Ochrana REX 521 (verze H06) instalovaná v rozvaděči / poli měření a použitá pro 

chránění, měření a monitorování rozvodny s jednoduchou přípojnicí. Měřená síť je buď 
kompenzovaná, nebo izolovaná.  
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Obr. 11.6.1.-2 Přehledové schéma zapojení rozvaděče / pole měření 

Vypnutí TRIP 1 směrované na přívod – 
funkce Uo>>>, Uo>> 

Vypnutí TRIP 3 směrované na všechny 
vývody – funkce Uo>>>, Uo>>, U<, U<<,  
U>, U>> a f<< 

Vypnutí TRIP 2 směrované na odpínání 
1. skupiny zátěže - funkce f< 

 

 

 

Výstražné hlášení zemní poruchy – 
funkce Uo> 
 
 
Vnitřní porucha ochrany 
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11.6.2. Měření 
V tomto aplikačním příkladu je podporováno a realizováno následující měření:  

• Měření efektivní hodnoty sdružených napětí (fáze-fáze) 
• Měření efektivní hodnoty nulové složky napětí 
• Měření systémové frekvence 

11.6.3. Chránění 
Veškeré potřebné nastavení ochranných funkcí je možné provést prostřednictvím programu 
”Relay setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo prostřednictvím jednotky místního 
ovládání HMI. Nastavení lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ Protection \. 

11.6.3.1. Ochrana měřící nulovou složku napětí 
V kompenzované nebo v izolované síti lze jako hlavní zemní ochranu systému přípojnic i jako 
záložní zemní ochranu sítě použít třístupňovou přepěťovou ochranu, která měří nulovou složku 
napětí. Nulovou složka napětí na přípojnici je možné měřit jednou sadou transformátorů napětí, 
které jsou zapojeny do otevřeného trojúhelníku. 

U stupně s nižším rozsahem seřiditelnosti Uo> lze zadat citlivé nastavení a stupeň může mít 
výstražnou funkci. Stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti Uo>> pracuje jako záložní ochrana 
vývodů a zajišťuje vypínání přívodu i vývodů z rozvodny. Mžikový stupeň Uo>>> lze konfigurovat 
jako ochranu přípojnice, která zajišťuje vypínání přívodu i vývodů z rozvodny. 

Nastavení napěťové ochrany, která měří nulovou složku napětí, je provedeno nastavením 
parametrů funkce přepěťové ochrany, která měří nulovou složku napětí. Toto nastavení lze 
vyhledat a změnit v menu Main menu \ Protection \ Uo> \ … \ Uo>>>\.  

11.6.3.2. Přepěťová a podpěťová ochrana 
Poruchy v síti, chybná funkce přepínače odboček nebo porucha regulátoru napětí výkonového 
transformátoru mohou vyvolat stav, kdy je na přípojnici abnormální hodnota napětí. Přepěťová 
i podpěťová ochrana zabraňuje možnému poškození zařízení, které je připojeno k síti. 

V této aplikaci je přepěťová a podpěťová ochrana obsažena v ochraně rozvaděče / pole měření. 
Při podpětí nebo přepětí v chráněném systému jsou vypnuty vypínače vývodů. 

Přepěťová ochrana osahuje dva ochranné stupně: Stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti U> 
a stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti U>>. U stupně U> je možné nastavit provozní režim 
nezávislého časového zpoždění (Definite Time), nebo závislého časového zpoždění (Inverse 
Time). U stupně s vyšším rozsahem seřiditelnosti je použito nezávislé časové zpoždění. 

Podobně i podpěťová ochrana osahuje dva ochranné stupně: Stupeň s nižším rozsahem 
seřiditelnosti U< a stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti U<<. U stupně U< je možné nastavit 
provozní režim nezávislého časového zpoždění (Definite Time), nebo závislého časového 
zpoždění (Inverse Time). U stupně s vyšším rozsahem seřiditelnosti je použito nezávislé časové 
zpoždění. 

Ukázka vypínací charakteristiky přepěťové a podpěťové ochrany je uvedena na následujícím 
obrázku. 
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PODPĚTÍ 

U< = 0,85 x Un, t> = 60 s, režim DT 

U<< = 0,7 x Un, t> = 3 s, režim DT 

PŘEPĚTÍ 

U> = 1,15 x Un, t> = 60 s, režim DT 

nebo U> = 1,09 x Un, k = 0,2, p = 2, režim IDMT 

 U>> = 1,3 x Un, t> =0,1 s, režim DT 

Obr. 11.6.3.-1 Příklad nastavení a charakteristik přepěťové a podpěťové ochrany 

11.6.3.3. Podfrekvenční ochrana 
V ochraně rozvaděče / pole měření je také implementována funkce podfrekvenční ochrany. 
Podfrekvenční ochrana osahuje dva ochranné stupně: Stupeň s nižším nastavením poklesu 
frekvence f< a stupeň s vyšším nastavením poklesu frekvence f <<. 

V tomto aplikačním příkladu jsou použity dvě skupiny odpínání zátěže. Stupeň s nižším nasta-
vením poklesu frekvence f< je použit pro odpojení 1. skupiny zátěže a stupeň s vyšším 
nastavením poklesu frekvence f << je použit pro odpojení 2. skupiny zátěže. 

Vypínací signál stupně f< je připojen prostřednictvím signálu “Trip 2“ k výkonovému výstupu PO2. 
Tento vypínací signál je použit pro odpojení vývodů příslušejících k první skupině odpínání zátěže. 

Vypínací signál stupně f<< je připojen prostřednictvím signálu “Trip 3“ k výkonovému výstupu 
PO3. K tomuto výkonovému výstupu jsou také připojeny vypínací signál stupně Uo>>, vypínací 
signály podpěťové a přepěťové ochrany a tyto signály musí být směrovány na vypnutí vývodů 
rozvodny. To znamená, že vypínací signál stupně s vyšším nastavením poklesu frekvence f<< 
bude připojen k vypínacím obvodům vypínačů všech vývodů. V druhé skupině odpínané zátěže 
jsou začleněny všechny vývody. 

11.6.4. Připojení a přiřazení signálů 
Všechna nastavení potřebná pro připojení a přiřazení signálů je možné provést prostřednictvím 
programu ”Relay setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo z rozhraní místního ovládání 
HMI. 

11.6.4.1. Přiřazení signálů ochran 
Vypínací signály napěťových ochranných funkcí Uo>> a Uo>>> (Trip 1) jsou přiřazeny k rychlému 
výkonovému výstupu HSPO1 (X4.2.1/2/3/4). 

Nezávislé zpoždění (DT) 
 
Závislé zpoždění (IDMT) 
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Vypínací signál stupně f< podfrekvenční ochranné funkce (Trip 2) je přiřazen k výkonovému 
výstupu PO2 (X4.2.14/15). 

Vypínací signály napěťových ochranných funkcí Uo>>> a Uo>>, podpěťové a přepěťové ochrany 
a stupně f<< podfrekvenční ochranné funkce (Trip 3) jsou přiřazeny k výkonovému výstupu PO3 
(X4.2.17/18). 

Vypínací signály z ochranných funkcí jsou k výstupnímu relé přiřazeny prostřednictvím výstupních 
přepínačových skupin. Nastavení těchto přepínačových skupin lze vyhledat a změnit v menu 
Main menu \ Configuration \ Output SWGRP \. 

Protože výstup HSPO1 je vždy označen jako výstupní vypínací signál “Trip 1“, je toto nastavení 
provedeno přímo v hlavním menu Main menu \ Configuration \ Output SWGRP \ 
Trip 1, kde je také zobrazen kontrolní součet nastavení (standardní hodnota je 255). 

Signál “Trip 2“ musí být v menu Main menu \ Configuration \ Output Signals \ 
přiřazen k relé PO2 a signál “Trip 3“ k relé PO3. Ke správné skupině lze vypínací signály 
ochranných funkcí přiřadit v menu Main menu \ Configuration \ Output SWGRP \ 
Trip 2…3, kde je také zobrazen kontrolní součet nastavení (standardní hodnota je 255). 

Změny provedené prostřednictvím jednotky HMI: 

Při změně nastavení parametru (signálu) “Trip 1“ přejděte v menu přes položku Output SWGRP 
\ na položku Trip 1 \ a stiskněte tlačítko [E]. Nyní jsou jedna po druhé zobrazeny různé 
ochranné funkce. Stisknutím tlačítka pro pohyb v menu, které je označeno šipkou [→], nebo 
šipkou [←], je možné se mezi jednotlivými ochranami pohybovat. Stisknutím tlačítka pro pohyb 
v menu, které je označeno šipkou [↑], nebo šipkou [↓], je možné specifický vypínací signál 
ochranné funkce k výstupu připojit, nebo od výstupu odpojit.  

Při změně nastavení PO2 a PO3 přejděte v menu přes položku Output Signals \ na 
položku PO2…PO3 a stiskněte tlačítko [E]. Nyní jsou jeden po druhém zobrazeny různé signály 
(Trip 2, Trip 3, CBFP, atd.). Stisknutím tlačítka pro pohyb v menu, které je označeno šipkou [→], 
nebo šipkou [←], je možné se mezi jednotlivými signály pohybovat. Stisknutím tlačítka pro pohyb 
v menu, které je označeno šipkou [↑], nebo šipkou [↓], je možné specifický signál navolit. 
K výstupu PO2 navolte signál “Trip 2“ a k výstupu PO3 signál “Trip 3“. 

Nastavení signálů “Trip 2“ a “Trip 3“ je definováno stejným způsobem jako výše uvedené 
nastavení signálu “Trip 1“. 

Jestliže jsou k signálu “Trip 1“  navoleny stupně Uo>>> a Uo>> napěťové funkce měřící nulovou 
složku napětí, je kontrolní součet definován hodnotou 384. 

Jestliže je k 1. skupině odpínané zátěže navolen stupeň podfrekvenční ochrany f<, je kontrolní 
součet parametru signálu “Trip 2“ definován hodnotou 512. 

Jestliže jsou k signálu “Trip 3“  navoleny stupně Uo>>> a Uo>> napěťové funkce měřící nulovou 
složku napětí, dva stupně přepěťové ochrany (U> a U>>), dva stupně podpěťové ochrany (U< 
a U<<) a stupeň podfrekvenční ochrany f<<, je kontrolní součet definován hodnotou 2492. 

11.6.4.2. Připojení indikačních a ovládacích signálů 
Veškeré potřebné nastavení indikačních a výstražných signálů odpojovače rozvaděče / pole 
měření je možné nastavit podle popisu v prvním aplikačním příkladu pro vývod z rozvodny, který 
je uveden na straně 113 a na následujících stránkách.  

Toto nastavení je provedeno prostřednictvím programu “Relay Setting Tool“ (Nástroj pro 
nastavení ochrany), nebo z rozhraní místního ovládání HMI. Nastavení lze vyhledat a změnit 
v menu: 
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Main menu \ Configuration \ Input Signals \ 
Main menu \ Configuration \ Input SWGRP \ 
Main menu \ Configuration \ Output Signals \ 
Main menu \ Configuration \ Output SWGRP \ 

11.6.5. Implementace  
V následující části je prezentováno několik příkladů implementace standardní konfigurace 
ochrany H06.      

11.6.5.1. Poruchový zapisovač 
Funkci poruchového zapisovače (DREC) lze vyhledat v menu Main menu \ Measurements 
\ DREC \. Všechny měřené napěťové signály, všechny popudové signály ochranných funkcí 
a vypínací signály Trip 1, Trip 2 a Trip 3 jsou v standardní konfiguraci H06 připojeny k funkci 
poruchového zapisovače DREC. 

Záznam může být spuštěn kteroukoli z následujících alternativ: 

• Spuštění náběžnou nebo sestupnou hranou popudových signálů ochran 
• Spuštění napěťovým měřením 
• Ruční spuštění aktivované z jednotky místního ovládání HMI, nebo spuštění aktivované 

externím vstupním signálem 
• Spuštění aktivované komunikačním parametrem 
• Periodické spuštění 

Bez ohledu na typ spuštění, je každým záznamem generován změnový stav E31. V záznamu je 
obsažen čas spuštění a důvod spuštění záznamu. Počet provedených záznamů lze zobrazit 
v menu Main menu \ Measurements \ DREC \ Control setting \ # 
records (počet záznamů). 

Externí spuštění lze provést prostřednictvím vyhrazeného vstupního signálu “DREC trig“, který je 
připojen k jednomu binárnímu vstupu. Nastavení vstupu lze vyhledat a změnit v menu Main 
menu \ Configuration \ Input Signals \ DREC trig \.  

Další informace o poruchovém zapisovači (MEDREC 16) jsou uvedeny na CD-ROM “Technical 
Descriptions of Functions / Technický popis funkcí“. 

11.6.5.2. Monitorování kvality energie 
Funkci monitorování kvality energie (PQ 3Unf) lze vyhledat v menu Main menu \ Power 
Quality \ PQ 3Unf. Funkce je použita pro měření harmonických složek a monitorování 
kvality energie v distribučních sítích. 

Funkce monitorování kvality energie může být spuštěna kteroukoli z následujících alternativ: 

• Ruční spuštění aktivované z jednotky místního ovládáni HMI 

• Spuštění aktivované externím vstupním signálem 

• Spuštění aktivované komunikačním parametrem 

• Spuštění v přednastaveném čase a datumu  
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Externí spuštění lze provést prostřednictvím vyhrazeného vstupního signálu “PQ 3Unf trig“, který 
je připojen k jednomu binárnímu vstupu. Nastavení vstupu lze vyhledat a změnit v menu Main 
menu \ Configuration \ Input Signals \ PQ 3Unf trig. 

Funkce může aktivovat výstražný signál “PQ 3Unf cum“ (výstupní signál při překročení 
nastaveného limitu kumulovaného objemu pravděpodobného výskytu harmonických složek) 
a výstražný signál “PQ 3Unf har“ (výstupní signál při překročení nastaveného limitu harmonických 
složek). Výstražné signály lze prostřednictvím přepínačových skupin přiřadit k výstupním 
kontaktům. Nastavení pro připojení signálů lze zadat v menu Main menu \ 
Configuration \ Output SWGRP \ Alarm 1 \ nebo Alarm 2 \. Výstupní signály 
“Alarm 1“ nebo “Alarm 2“ je poté možné připojit k výstupním relé. Nastavení tohoto připojení je 
provedeno v menu Main menu \ Output Signals \. 

Další informace o funkci monitorování kvality energie (PQCU3H) jsou uvedeny na CD-ROM 
“Technical Descriptions of Functions / Technický popis funkcí“. 
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11.7. Chránění motoru, vyšší verze ochrany H07  

11.7.1. Charakteristické vlastnosti 
V tomto aplikačním příkladu je popsán motorový vývod z rozvodny s jednoduchou přípojnicí, který 
obsahuje: 

• Nesměrovou nadproudovou ochranu 

• Ochranu vyhodnocující zpětnou složku proudu (NPS – Negative Phase Sequence)  

• Funkci kontroly rozběhu motoru 

• Tepelnou ochranu určenou pro chránění motorů 

• Nesměrovou podproudovou ochranu 

• Ochranu proti opačnému sledu fází 

• Kontrolní funkci poruchy pojistek / jištění 

Měření třífázového proudu je zajištěno transformátory proudu a nulová složka napětí je měřena 
jednou sadou transformátorů napětí, které jsou zapojeny do otevřeného trojúhelníku. Měření 
sdruženého napětí je zajištěno napěťovými transformátory. 

 

Obr. 11.7.1.0.-1 Ochrana REX 521 (verze H07) použitá pro chránění, monitorování 
a kontrolu motorového vývodu v rozvodně s jednoduchou přípojnicí  
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Obr. 11.7.1.0.-2 Přehledové schéma zapojení motorového vývodu z rozvodny s jednoduchou přípojnicí 
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11.7.2. Měření 
V tomto aplikačním příkladu je podporováno a realizováno následující měření:  

• Měření efektivní hodnoty fázových proudů  
• Měření efektivní hodnoty sdružených napětí (fáze-fáze) 
• Měření efektivní hodnoty nulového proudu 
• Měření efektivní hodnoty nulové složky napětí  
• Činný výkon základní frekvence [kW] 
• Jalový výkon základní frekvence [kVar] 
• Účiník základní frekvence cos (φ) 
• Účiník včetně harmonických složek (PF) 
• Činná energie základní frekvence [kWh] 
• Jalová energie základní frekvence [kVarh] 
• Měření systémové frekvence 

11.7.3. Chránění  
Veškeré potřebné nastavení ochranných funkcí je možné provést prostřednictvím programu 
”Relay setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo prostřednictvím jednotky místního 
ovládání HMI. Nastavení lze vyhledat a změnit v menu Main menu \ Protection \. 

11.7.3.1. Ochrana proti tepelnému přetížení 
Ochrana proti tepelnému přetížení (3Ithdev) zajišťuje komplexní funkci chránění proti tepelnému 
přetížení zařízení. Je-li tato ochrana aplikována pro chránění motoru, je tímto funkčním blokem 
zajištěna ochrana proti přetížení s dvěma časovými konstantami, která chrání samostatně stator i 
rotor stroje. 

K dispozici jsou dvě skupiny nastavení (základní nastavení a vyšší nastavení). Uživatel obvykle 
definuje data motoru v základním nastavení a ochrana automaticky vypočte vyšší nastavení. 

• Typ chráněného motoru je navolen prostřednictvím nastavení parametru “Device type“ (Typ 
zařízení). 

• Nastavení parametru “Start current“ (Rozběhový proud) určuje poměr rozběhového proudu 
motoru k proudu při plném zatížení motoru. 

• Nastavení parametru “Start time“ (Čas rozběhu) určuje maximálně povolenou dobu rozběhu 
motoru. 

• Nastavení parametru “No of starts“ (Počet rozběhů) specifikuje, kolikrát je možné motor 
startovat ze studeného stavu (za předpokladu, že motor má teplotu okolí). 

• Nastavení parametru “Cooling factor“ (Faktor ochlazení) definuje, kolikrát pomaleji se bude 
zastavený motor ochlazovat (v porovnání s podmínkami při chodu motoru). Tento faktor je 
také možné definovat jako poměr ochlazovací konstanty (stojícího motoru) k oteplovací 
konstantě (= τ Cooling - ochlazení / τ Heating - oteplení). U zcela uzavřeného motoru, který je 
chlazen ventilátorem na hřídeli, je obvykle nastavena hodnota 4…6. 

• Prostřednictvím parametru “Ambient temp.“ (Teplota okolí) je možné tepelné ochraně zadat 
standardní referenční úroveň teploty okolí (typicky 40°C). 

• Při nastavení dalších základních parametrů je možné zpočátku použít standardní hodnoty 
nastavení z výroby. Nastavení “Gen&Trafo τ“ se uplatňuje pouze tehdy, je-li jako typ zařízení 
(Device type) zvolen a nastaven generátor nebo transformátor. 



1MRS 751802-MUM Ochrana   REX 521 
 
  Technický referenční manuál, Standardní konfigurace 
 
 

 213 

11.7.3.2. Funkce kontroly rozběhu (ochrana v zablokovaném stavu) 
Tepelné namáhání při jednom rozběhu motoru je monitorováno funkcí kontroly rozběhu (Is2t n<), 
která monitoruje tepelné namáhání ekvivalentní vztahu I2 x t. 

Parametr “Start current“ (Rozběhový proud) je nastaven přímo na hodnotu rozběhového proudu 
motoru, zatímco parametr “Start time“ (Čas rozběhu) je nastaven přibližně na hodnotu o 10% 
vyšší, než je čas normálního rozběhu. Tímto nastavením je zajištěn bezpečnostní odstup pro 
vypnutí. 

Jestliže má rozběhový proud motoru hodnotu například 6,2 x FLC (FLC = proud při plném zatížení 
motoru) a čas rozběhu motoru je 11 sekund, bude parametr “Start current“ nastaven na hodnotu = 
6.2 a parametr “Start time“ bude nastaven na hodnotu = 11 s x 1,1 ≈ 12 sekund. 

Kontrola, zda je nutné použít snímač / spínač otáček 
V případě, kdy je čas rozběhu motoru kratší, než je maximální čas u zablokovaného motoru při 
startu ze studeného stavu, není informace ze snímače / spínače otáček pro ochranu potřebná. 

V mnoha aplikacích (například u pohonů typu ExE) není povoleno, aby byl motor v zablokovaném 
stavu po dobu, která odpovídá jeho vlastnímu času rozběhu. To znamená, že maximální čas 
v zablokovaném stavu je kratší, než je čas rozběhu. Aby bylo indikováno, zda se motor rozbíhá, 
nebo zda k rozběhu nedošlo, je použit snímač / spínač otáček instalovaný na hřídeli motoru. Viz 
Obr. 11.7.1.0-2 na straně 211, kde je uveden příklad připojení tohoto snímače / spínače otáček 
k vstupu ochrany REX 521. 

Informace ze snímače / spínače otáček je použita k ovládání ochrany v zablokovaném stavu 
(provozní režim funkce Is2t n< je nastaven na “I2t & stall“). V případě, že motor akceleruje, je 
vypínání touto ochranou signálem ze snímače otáček zablokováno a chránění je ponecháno na 
jednotce tepelné ochrany. Jestliže u motoru k akceleraci nedochází, bude po nastaveném čase 
“Stall time” (Čas zablokovaného rotoru) provedeno vypnutí. 

 11.7.3.3. Kumulativní čítač časů rozběhů 
Výrobce motoru by měl definovat, kolikrát je možné v určitém časovém intervalu motor spustit 
a opět rozběhnout. Funkce kontroly celkové doby (celkového času) rozběhů motoru je použita 
jako záložní funkce tepelné ochrany a zajišťuje, že motor není příliš často rozbíhán. To znamená, 
že funkce zajistí, aby byla dodržována doporučení výrobce pro provoz motoru.  

Možnost načítat rozběhové časy je integrována ve funkci Is2t n<, takže není nutné používat žádné 
doplňkové čítače ani časové členy. Při použití čítače musíte definovat dvě nastavené hodnoty. 



REX 521  Ochrana    1MRS 751802-MUM 
 
  Technický referenční manuál, Standardní konfigurace 
 
 

214 

Nejprve musíte definovat blokovací úroveň doby opětného rozběhu v sekundách (nastavení Time 
limit). Poté musí být modulu zadána hodnota v sekundách, která definuje rychlost zpětného 
odečítání z akumulovaného času rozběhů. 

Rovnice pro výpočet blokovací úrovně opětného rozběhu: 

Time limit  = (n – 1) x t – odstup 

kde: 
n  = požadovaný počet opětných rozběhů 
t = čas rozběhu motoru (v sekundách) 
odstup = bezpečnostní odstup, přibližně 10…20% 

Rovnice pro výpočet rychlosti zpětného odečítání: 

 t 
= ―—— 
 treset 

kde: 
t  = čas rozběhu motoru (v sekundách) 
treset = čas resetu (v hodinách) - o hodnotu tepelného namáhání, která odpovídá jednomu rozběhu  

Jestliže předpokládáme, že motor je možné během osmi hodin rozbíhat maximálně třikrát a že 
čas každého rozběhu je 20 sekund, dojde po třech po sobě následujících rozbězích k situaci, 
která je znázorněna na následujícím diagramu (Obr. 11.7.3.3.-1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 11.7.3.3.-1 Funkce čítače časů rozběhů 

Tři 20-ti sekundové rozběhy vytvoří v čítači celkovou úroveň času s hodnotou 60 sekund. 
Blokování dalšího rozběhu je aktivované okamžitě po iniciaci třetího rozběhu a čtvrtý rozběh tedy 
není možné provést. Zadané hodnoty znamenají, že v tomto případě je parametr Time limit 
nastaven na 41 sekund. Je nutné si uvědomit, že sekvence rozběhu motoru pokračuje i v případě, 
kdy je blokování aktivováno. Blokovací funkcí je pouze přerušen zapínací obvod vypínače, a tím 
se zabrání dalším rozběhům. 

Další možný rozběh

 Aktivované blokování opět. rozběhu nad úroveň 41 s 
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 Doporučený počet maximálně tří rozběhů během osmi hodin také znamená, že zpětným 
odčítáním musí  být dosaženo uvolnění blokovací úrovně až po 8 hodinách, kdy bude umožněn 
jeden nový rozběh. V uvedeném příkladu to znamená, že během osmi hodin bude z čítače 
odečteno 20 sekund a nastavení parametru rychlosti odčítání Countdown rate je provedeno 
na hodnotu 20 s / 8 hod. = 2.5 sekundy / hodinu. 

 

 

Z důvodů lepší čitelnosti je na výše uvedeném diagramu zvoleno  jiné časové 
měřítko pro sekvenci rozběhů motoru a jiné časové měřítko pro sekvenci 
ochlazování motoru. 

11.7.3.4. Zkratová ochrana (nadproudová funkce s vyšším rozsahem seřiditelnosti) 
Nadproudová ochrana s vyšším rozsahem seřiditelnosti (3I>> nebo 3I>>>) zajišťuje chránění 
motoru při mezizávitových zkratech, chránění při zkratech ve vinutí motoru a chránění při mezi-
fázových zkratech v napájecím kabelu vývodu. 

U ochrany se doporučuje využít funkci, která během rozběhu motoru automaticky zdvojnásobí 
nastavení nadproudového členu. To znamená, že u ochrany je možné nastavit proudovou 
hodnotu nižší, než je rozběhový proud motoru. Nastavení je obvykle zvoleno v úrovni 0,70…0,90 
násobku rozběhového proudu motoru. Tato vlastnost funkce spolu s vhodně zvoleným a nasta-
veným vypínacím časem umožňuje, že funkční blok ochrany s vyšším rozsahem seřiditelnosti 
vypíná, pokud dojde během chodu motoru k jeho zablokování. Obecně platí, že dobré výsledky 
jsou dosaženy s nastavením na hodnotu 75% rozběhového proudu motoru, ale pokud je vypnutí 
aktivováno zapínacími proudy při rozběhu motoru, zvolte vyšší hodnotu. 

Zdvojení nastavené hodnoty je ovládáno funkčním blokem Is2t n<. Kontrolní součet příslušné 
přepínačové skupiny je uveden v hlavním menu Main menu \ Configuration \ Input 
SWGRP \ Double. Pro zdvojení nastavení funkce 3I>> je kontrolní součet definován hodnotou 
1 a pro zdvojení nastavení funkce 3I>> je definován hodnotou 2. 

11.7.3.5. Ochrana proti nesymetrickému zatížení 
Ochrana vyhodnocující zpětnou složku proudu (I2> a I2>>) monitoruje proudovou nesymetrii sítě, 
chrání motor při výrazné nevyváženosti sítě nebo při jednofázovém napájení. Vypínací čas 
ochrany je obvykle určen časově závislou charakteristikou. 

Volba nastavení popudové hodnoty “Start value“    
Nastavená hodnota Start value je velikost zpětné složky proudu (NPS - Negative-phase-
sequence), kterou je možné stroj trvale zatěžovat, aniž dojde k jeho poškození. Nastavení toho 
parametru je provedeno podle instrukcí a dat výrobce stroje. 

V případě, že je u motoru definována maximálně povolená zpětná složka napětí (namísto zpětné 
složky proudu), je hodnota zpětné složky proudu přibližně rovna násobku hodnoty zpětné složky 
napětí a poměru rozběhového proudu motoru a hodnoty proudu motoru při plném zatížení (FLC). 

Příklad: 

Rozběhový proud motoru je 6 x FLC a nejvyšší povolená hodnota zpětné složky napětí je v úrovni 
4%. Odhadnutá zpětná složka proudu bude proto v úrovni 6 x 4% = 24%.  

Volba nastavení konstanty “K“ 
Konstanta stroje “K“ určuje schopnost stroje odolávat zatížení zpětnou složkou a její hodnota je 
ekvivalentní vztahu I22 x t. Tato hodnota je stanovena výrobcem stroje a definuje schopnost rotoru 
akceptovat přídavné oteplení vyvolané zpětnou složkou proudu. 
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Hodnotu konstanty lze s bezpečným odstupem odhadnout podle následujícího vztahu: 
 175 
K2  = ―—— 
 (ILR)2 

kde: 

ILR  = proud zablokovaného rotoru (násobek FLC = proudu motoru při plném zatížení) 

Příklad: 

Rozběhový proud motoru je 5,2 x FLC a hodnota předpokládaného nastavení konstanty “K“ je 
tedy 175 / (5,2)2 = 6,5%. 

Nejvýraznější nesymetrie je vyvolána při přerušení jedné fáze. Z tohoto důvodu je nutné 
zkontrolovat, že v případě přerušení (rozpojení) obvodu jedné fáze je vypínací čas ochrany proti 
nesymetrickému zatížení kratší, než je hodnota povoleného času chodu se zablokovaným 
rotorem. 

11.7.3.6. Ochrana proti opačnému sledu fází 
Samostatná ochrana proti opačnému sledu fází (3I( )) detekuje opačný sled fází na základě 
kontroly sledu fází u měřených proudů. Ochrana vypíná při detekci chybného sledu fází po 
nastaveném nezávislém časovém zpoždění. 

Jako ochranu proti opačnému sledu fází lze alternativně použít i funkci vyhodnocující souslednou 
a zpětnou složku napětí (U1<U1U2>), pokud je u této funkce jako vypínací kritérium nastavena 
vysoká hodnota zpětné složky napětí. Protože tato ochrana pracuje na principu vyhodnocení 
složek napětí, a nikoli složek proudu, lze ochranu využít pro zablokování rozběhu motoru při 
chybném sledu fází. 

U motorů, u kterých je také provozně využit i opačný směr točení, je nutné ochranu proti 
opačnému sledu fází vyřadit z činnosti. 

11.7.3.7. Podproudová ochrana 
Podproudová ochrana (3I<) vypíná při náhlé ztrátě zátěže. Ochrana je například použita 
u ponorných čerpadel, která jsou chlazena konstantním průtokem kapaliny. Jestliže je tento průtok 
přerušen, je vlastní chladicí schopnost motoru snížena. Tyto provozní podmínky jsou detekovány 
blokem podproudové funkce, která motor vypne.  

11.7.3.8. Kontrolní funkce poruchy pojistek / jištění 
Pokud jsou v aplikaci použity podpěťové ochrany nebo ochrany vyhodnocující napěťové složky, 
měla by být pro blokování těchto ochran použita kontrolní funkce poruchy pojistek / jištění 
(FUSEF). Tato funkce brání nadbytečnému a chybnému vypnutí v případě poruchy v měřicích 
napěťových obvodech (např. výpadek pojistky).  

11.7.4. Monitorování provozních podmínek  

11.7.4.1. Čítač provozní doby 
U některých motorů je nutné použít čítač provozní doby chodu motoru (v hodinách). Funkční blok 
čítače TIME1 využívá indikace chodu motoru pro záznam a výpočet provozní doby. Informace 
o způsobu uvolnění indikací stavů motoru jsou uvedeny v části “Indikace stavů motoru“ na straně 
217. Funkce zaznamenává kumulativní načtenou hodnotu provozní doby. 
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Výstup ALARM funkčního bloku TIME1 je možné připojit k výstupnímu signálu Alarm 1 nebo 
k výstupnímu signálu Alarm 2 (Main menu \ Configuration \ Output SWGRP \). 
Signál výstrahy o překročení provozní doby lze také připojit k výstražné diodě LED8 (Main menu 
\ Configuration \ Alarm LEDs \). 

11.7.5. Připojení a přiřazení signálů  
Všechna nastavení potřebná pro připojení a přiřazení signálů je možné provést prostřednictvím 
programu ”Relay setting Tool / Nástroj pro nastavení ochrany”, nebo z rozhraní místního ovládání 
HMI. 

11.7.5.1. Přiřazení signálů ochran 
Stejným způsobem, který je popsán v části “Přiřazení signálů ochran“ na straně 131, je možné 
implementovat nastavení potřebné pro přiřazení signálů ochranných funkcí. 

11.7.5.2. Připojení indikačních a ovládacích signálů 
Připojení indikačních a ovládacích signálů je možné implementovat stejným způsobem, který je 
popsán v části “Připojení indikačních a ovládacích signálů“ na straně 132. Výjimkou jsou signály 
z tlačítek pro zapnutí a vypnutí vypínače, které jsou v tomto případě od ochrany odpojeny. Místně 
lze zařízení ovládat prostřednictvím jednotky HMI podle instrukcí v dokumentu “REX 521 - Manuál 
uživatele“ (viz “Reference“ na straně 221). 

11.7.5.3. Indikace stavů motoru 
Stavy motoru “Stop“ (Zastaven) a “Runs“ (V chodu)  je možné indikovat funkčním blokem I↔O 
IND3 jak dálkově, tak i místně. Indikace může pracovat na principu vyhodnocení úrovně 
měřeného proudu a/nebo vyhodnocení stavu binárního vstupu snímače otáček, nebo na principu 
vyhodnocení úrovně měřeného proudu a stavu vypínače. U funkčního bloku I↔O IND3 odpovídá 
indikace stavu “Open“ (Vypnuto) stavu motoru “Stop“ (Zastaven) a indikace stavu “Close“ 
(Zapnuto) odpovídá stavu motoru “Runs“ (V chodu). 

Principy stavové indikace motoru je možné zvolit v menu Main menu \ Configuration \ 
Input SWGRP \ Motor status. V následující tabulce jsou uvedeny různé možnosti volby 
stavové indikace: 

Tabulka 11.7.-1 Možnosti volby stavové indikace  

Volba Popis Kontrolní součet 
STOP: CB & I Zastavený motor je indikován limitní hodnotou proudu (spodní 

limit – výstraha) a vstupem vypnutého stavu vypínače 
1 

STOP: I Zastavený motor je indikován limitní hodnotou proudu (spodní 
limit – výstraha) 

2 

STOP: I & Ind. Zastavený motor je indikován limitní hodnotou proudu (spodní 
limit – výstraha) a vstupem stavu motoru 

4 

STOP: Ind. Zastavený motor je indikován vstupem snímače otáček 8 
RUNS: Ind. Běžící motor je indikován vstupem snímače otáček 16 
RUNS: I & Ind. Běžící motor je indikován limitní hodnotou proudu (horní limit – 

výstraha) a vstupem snímače otáček 
32 

RUNS: I Běžící motor je indikován limitní hodnotou proudu (horní limit – 
výstraha) 

64 

RUNS: CB & I Běžící motor je indikován limitní hodnotou proudu (horní limit – 
výstraha) a vstupem zapnutého stavu vypínače 

128 
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Aby indikace stavu motoru fungovala logicky, musí být indikace stavů “Stop“ 
(Zastaven) a “Runs“ (V chodu) navolena v páru a příslušný kontrolní součet obou 
stavových indikací sečten. Například: 
STOP: Ind. i RUNS: Ind. Kontrolní součet = 24   

Výstražné signály funkčního bloku AI1 (horní a spodní limitní hodnoty proudu) jsou použity, pokud 
je pro indikaci stavů motoru “Stop“ (Zastaven) a “Runs“ (V chodu) navolena úroveň měřeného 
proudu. Nastavení bloku AI1 je možné provést v menu Main menu \ Measurements \ 
AI1 \ Control settings \. 

Funkční blok je uveden v činnost prostřednictvím parametru Limit Selection (Volba 
Limitu).   
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12. Přehled symbolů 

3I > 50/51 = vícestupňová třífázová nadproudová ochrana, k dispozici je stupeň s nižším rozsahem 
seřiditelnosti, stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti a mžikový stupeň  

 
 

  

3I >→ 67 = vícestupňová nadproudová směrová ochrana, k dispozici je stupeň s nižším rozsahem 
seřiditelnosti, stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti a mžikový stupeň 

 
 

  

I0 > 50N/51N = vícestupňová zemní ochrana, k dispozici je stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti, 
stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti a mžikový stupeň 

   

I0 >→ 67N = vícestupňová zemní směrová ochrana, k dispozici je stupeň s nižším rozsahem 
seřiditelnosti, stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti a mžikový stupeň 

   

3U > 59 =  třífázová přepěťová ochrana, k dispozici je stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti 
a stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti 

   

3U < 27 =  třífázová podpěťová ochrana, k dispozici je stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti 
a stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti 

   

U0 > 59N (67N) =  vícestupňová přepěťová ochrana měřící nulovou složku, k dispozici je stupeň s nižším 
rozsahem seřiditelnosti, stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti a mžikový stupeň  

   

3I2f >  68 = detekce zapínacího nárazu, funkce pracuje na principu vyhodnocení obsahu 2. 
harmonické složky ve fázových proudech, aplikovatelné pro vyloučení nežádoucího 
působení  

  nadproudové nebo zemní ochrany při zapnutí transformátoru, nebo při aktivaci logiky 
zapnutí zátěže 

   

∆I > 46 =  ochrana při fázové nevyváženosti   
 

   

3 49F = ochrana proti tepelnému přetížení vývodů 
 

   

f< / f> 81U / 81 O =  podfrekvenční / nadfrekvenční ochrana / logika odpínání zátěže 
 

   

0 → I 79 =  funkce vícenásobného opětného zapnutí 
 

   

SYNC 25 =  funkce kontroly synchronního stavu / napěťového stavu  
 

   

CBFP * / 62 =  ochrana při selhání vypínače  
 

   

LO 86 = lock-out / blokování  (viz kapitola v tomto manuálu “Blokovací funkce“)   
 

   

IS2t, n< 48, 14, 66 = funkce kontroly rozběhu motorů (MotStart)   
 

   

3I  
3I 

46R = ochrana proti opačnému sledu fází (PREV3)   
 

   

I2> 46 = ochrana vyhodnocující zpětnou složku proudu, k dispozici je stupeň s nižším rozsahem 
seřiditelnosti a stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti (NPS3_)  

   

3I< 37 = třífázová nesměrová podproudová ochrana, k dispozici je stupeň 1 a stupeň 2 
(NUC3St2) 

   

 60 = kontrolní funkce poruchy pojistek / jištění (FuseFail)   
 

   

3 49 = třífázová ochrana proti tepelnému přetížení motorů, generátorů a transformátorů 
(TOL3Dev)   
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E  = čítač / měření elektrické energie, dodávka / spotřeba, činná / jalová energie 

   

MCS  = kontrolní funkce měřicího obvodu  
 

   

TCS1  =  kontrolní funkce vypínacího obvodu  
 

   

 CBCM  =  funkce monitorující provozní podmínky vypínače  
 

   

3U∼har  = měření zkreslení průběhu napětí  
 

   

3I∼har   =  měření zkreslení průběhu proudu  
 

   

 CBCM  =  funkce monitorující provozní podmínky vypínače  
 

   

 ⊗ R  = signalizační člen, funkce generující změnový stav a funkce záznamu hodnoty 
   

  = poruchový zapisovač 
   

  0000  = indikace číselné hodnoty 
   

0  ↔  I  =  rozhraní pro místní a dálkové ovládání 
   

 ⊗ R  = signalizační člen, funkce generující změnový stav a funkce záznamu hodnoty 
   

  = měření činného výkonu, indikace a monitorování - kontrola 
   

  = měření jalového výkonu, indikace a monitorování - kontrola 
   

  = měření třífázového proudu, indikace a monitorování - kontrola 
   

  = měření tří fázových nebo sdružených napětí, indikace a monitorování - kontrola 
   

  = měření frekvence, indikace a monitorování - kontrola 
   

  = měření účiníku, indikace a monitorování - kontrola 
   

  = měření nulové složky proudu, indikace a monitorování - kontrola 
   

  = měření nulové složky napětí, indikace a monitorování - kontrola 
   

 

P 

Q 

3I 

3U 

f 

pf 

I0 

U0 



1MRS 751802-MUM Ochrana   REX 521 
 
  Technický referenční manuál, Standardní konfigurace 
 
 

 221 

13. Reference 

Manuály pro ochranu REX 521 
 
• Technický referenční manuál, Všeobecný popis 1MRS 751108-MUM 
• Manuál uživatele 1MRS 751107-MUM 
• Manuál pro instalaci 1MRS 750526-MUM 
• Technický popis funkcí (CD-ROM) 1MRS 750889-MCD 
• Protokol dálkové komunikace Modbus u ochrany REX 521,  

 Technický popis 1MRS755017 
 
 
Seznam parametrů a změnových stavů ochrany REX 521 
 
• Seznam parametrů REX 521 1MRS 751999-RTI 
• Seznam změnových stavů REX 521 1MRS 752000-RTI 
• Všeobecné parametry REX 521 1MRS 752156-RTI 
• Seznam vzájemně možných vazeb REX 521 1MRS 752157-RTI  
 
 
Programové nástroje – Specifické manuály  
 
• CAP 505 – Manuál pro instalaci a uvedení do provozu 1MRS 751273-MEN 
• CAP 505 – Manuál uživatele 1MRS 751709-MEN 
• Programové nástroje pro ochrany a terminály, Příručka uživatele 1MRS 752008-MUM 
• CAP 501 – Manuál pro instalaci a uvedení do provozu 1MRS 751270-MEN 
• CAP 501 – Manuál uživatele 1MRS 751271-MUM 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ABB Oy  ABB s.r.o. 
Substation Automation  Divize Power Technologies, Utilities Automation 
P.O.Box 699  Komenského 821 
FIN-65101 VAASA, Finland 541 70 TRUTNOV  
Tel.:  +358 10 22 11 Tel.: +420 499 808 111 
Fax:  +358 10 224 1094 Fax: +420 499 808 501 
www.abb.com/substationautomation www.abb.com/cz 
 

http://www.abb.com/substationautomation
http://www.abb.com/cz

