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Informace o manuálu
Tento dokument (Technický referenční manuál REM 543, Část 1) je určen k tomu, aby u�ivateli
poskytl v�eobecný technický popis terminálu chránění a ovládání točivého stroje REM 543.

Detailní informace o jednotlivých ochranných funkcích, i o ostatních funkcích, uvedených
v seznamu v části 4.1.1 jsou k dispozici na CD-ROM Verze 2.0 ve slo�ce �Technický popis funkcí�
(Technical Descriptions of Functions) � (Technický referenční manuál REM 543, Část 2).
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1. Úvod

1.1. V�eobecné informace

Terminál točivého stroje REM 543 je součástí konceptu automatizace distribučních rozvoden
PYRAMID  a dále roz�iřuje funkčnost a flexibilitu tohoto konceptu. To v�e je umo�něno aplikací
moderní technologie v oblasti jak HW vybavení, tak SW vybavení terminálu.

Zvý�ené výkonnosti je dosa�eno vyu�itím předností multiprocesorové architektury. Číslicové
zpracování signálů kombinované s výkonnou procesorovou jednotkou CPU a distribuované
zpracování vstupně / výstupních (I/O) signálů umo�ňuje realizovat paralelní operace a zlep�uje
časy odezvy systému i jeho přesnost. Ovládání MMI a LCD displej s různými mo�nostmi
zobrazení zaji�ťují u terminálu točivého stroje REM 543 bezpečný a jednoduchý systém místního
ovládání. Systém MMI poskytuje u�ivateli instrukce jakým způsobem v dané situaci postupovat.

Obr. 1.1-1.   Terminál točivého stroje REM 543
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1.2. HW verze

Terminál točivého stroje REM 543 existuje v několika HW verzích.

HW verze REM 543

Analogové rozhraní

Senzorové kanály (proudové
nebo napěťové) 8 8 8 8

Transformátory

Proudový transformátor 1/5 A 5 5 6 6 7 7 8 8

Napěťový transformátor 100V 4 4 3 3 2 2 1 1

Binární vstupy 15 15 15 15

Výkonové výstupy, 2 pólové 5 5 5 5

Signalizační výstupy
(pracovní kontakt - NO)

2 2 2 2

Signalizační výstupy
(přepínací kontakt - NO/NC)

5 5 5 5

Kontrola vypínacího obvodu 2 2 2 2

Výstupy funkce IRF 1 1 1 1
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2. Bezpečnostní instrukce

Na konektorech se mů�e vyskytnout nebezpečné napětí i při odpojeném pomocném
napětí.

Při práci se zařízením musí být v�dy dodr�eny místní i celostátní bezpečnostní
předpisy platné pro práci na elektrickém zařízení.

Konstrukční rám přístroje (ochrany) musí být pečlivě uzemněn.

Elektrickou instalaci přístroje smí provádět pouze osoba s příslu�nou elektrotechnickou
kvalifikací.
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3. Instrukce

3.1. Aplikace

Terminály točivých strojů REM 543 (dále v textu uváděny jako �terminály točivých strojů�) jsou
navr�eny tak, aby mohly být, kromě jiného, pou�ity jako hlavní systém chránění generátorů
a bloků generátor-transformátor v diesel stanicích a vodních i parních elektrárnách malých
a středních výkonů. Dal�í aplikační oblastí je chránění velkých a/nebo důle�itých VN synchronních
a asynchronních motorů, které jsou pou�ity například jako pohony čerpadel, mlecích zařízení,
válcovacích stolic a drtičů, jak při rozběhu, tak během normálního provozu.

Funkčnost terminálů chránění REM 543 je odvozena z aplikačně specifických knihoven určených
pro chránění, řízení / ovládání, měření, monitorování provozních podmínek a komunikaci. Ka�dá
knihovna obsahuje kombinace specifických funkčních bloků, které jsou určeny např. pro chránění.
Při srovnání s klasickým systémem, ve kterém je pou�ito samostatných komponentů / výrobků, je
u kombinovaných funkčních knihoven zřejmé cenově efektivní ře�ení. Aplikačně specifické
knihovny společně s konfigurovanými ochranami (norma IEC 1131) umo�ňují terminály chránění
REM 543 snadno přizpůsobit různým typům aplikací.

Řídicí funkce v terminálu točivého stroje místně indikují stavy odpojovačů nebo vypínačů
prostřednictvím grafického displeje MMI. Terminál točivého stroje kromě toho také umo�ňuje
přená�et informace o  stavech vypínačů a odpojovačů na řídicí systém dálkového ovládání.
Ovladatelné prvky, jako například vypínače, lze vypnout a zapnout řídicím systémem dálkového
ovládání. Stavové informace a ovládací signály jsou přená�eny sériovou sběrnicí. Místní ovládání
je také mo�né uskutečnit prostřednictvím tlačítek na čelním panelu terminálu točivého stroje.

Ochranné funkce terminálu REM 543 jsou určeny pro selektivní chránění při zkratech a při
zemních poruchách v točivých strojích. Točivé stroje musí být na rozdíl od ostatních komponentů
energetického systému vybaveny chráněním proti abnormálním provozním podmínkám. Jedná se
např. o následující provozní stavy: nadproud / přetí�ení, nesymetrické zatí�ení, tepelné přetí�ení,
přepětí, podbuzení, nadfrekvenční / podfrekvenční provoz a motorický provoz generátoru. Pro
motory je navíc k dispozici funkce chránění při zabrzděném / zablokovaném rotoru a funkce
kumulativního čítače startů.

Terminál REM 543 měří tři fázové proudy, tři sdru�ená napětí, nulový proud, nulovou slo�ku
napětí, frekvenci a účiník. Činný a jalový výkon je vypočítán z měřených proudů a napětí.
Elektrickou práci je mo�né vypočítat na základě měřených hodnot výkonu. Měřené hodnoty je
mo�né indikovat (zobrazit) místně i dálkově v měřítku primárních hodnot.

Kromě ochranných, měřících, řídicích / ovládacích a provozní podmínky monitorujících funkcí je
terminál točivého stroje vybaven velkým mno�stvím PLC funkcí, které umo�ňují několik
automatizačních a logických funkcí potřebných pro automatizaci rozvodny integrovat do jednoho
funkčního  bloku / do jedné jednotky. Datové komunikační příslu�enství umo�ňuje komunikaci se
zařízením na vy��í úrovni prostřednictvím sběrnice SPA nebo sběrnice LON�

*). Komunikace LON
spolu s funkcemi PLC kromě toho minimalizují potřebu vodičového propojení mezi jednotlivými
terminály chránění

*) LON je ochranná známka firmy Echelon Corporation registrovaná v USA i ostatních zemích.
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Obr. 3.1.-1.  Základní funkce integrovaného terminálu točivého stroje REM 543

3.2. Po�adavky

Pokud se pracovní prostředí v místě instalace ochrany li�í od specifikovaného pracovního
prostředí uvedeného v části �Technická data� v takových datech, jako jsou teplota a vlhkost,
a nebo pokud okolní atmosféra obsahuje chemicky aktivní plyny nebo prach, měl by být terminál
vizuálně zkontrolován v době provádění sekundárních zkou�ek. Při této vizuální kontrole musí být
věnována pozornost:

•  Známkám mechanického po�kození na svorkách a na skříni terminálu.

•  Akumulaci prachu uvnitř krytu nebo uvnitř skříně terminálu točivého stroje; tento prach opatrně
odstraňte pomocí tlakového vzduchu.

•  Známkám koroze na svorkách, na skříni nebo uvnitř terminálu točivého stroje.

Dal�í informace o údr�bě terminálu točivého stroje � viz část �Servis�.

Upozornění !
Terminály chránění (ochrany) jsou měřící přístroje, kterým je nutné věnovat zvý�enou péči
a chránit je proti vlhkosti a mechanickému namáhání (mechanickým �okům / nárazům), zvlá�tě
během transportu.
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3.3. Konfigurace

Terminál točivého stroje REM 543 je přizpůsoben různým specifickým aplikacím prostřednictvím
SW konfiguračního prostředku (Relay Configuration Tool), který je součástí kompletního
konfiguračního programu CPA 505 Tool Box. Tento prostředek je určen pro konfiguraci základní
verze terminálu, ochranných a logických funkčních bloků, ovládacích a měřících funkcí, časových
členů a ostatních funkčních elementů obsa�ených v knihovně logických funkcí (viz část  4.1.2.1
�Konfigurace ochrany�).

Obrázek MIMIC, texty výstra�ných hlá�ení a indikátory LED jsou konfigurovány prostřednictvím
Mimického editoru �Relay Mimic Editor� (viz část 4.1.2.2  �Konfigurace MMIC�).

Konfigurace sítě LON je popsána v části 4.1.2.3 �Konfigurace sítě LON�. Jestli�e je komunikace
LON pou�ita bez LON vstupů a výstupů (proměnných síťových veličin), není potřebné provádět
konfiguraci sítě LON podle uvedené části návodu.

Proces konfigurace je zahájen konfigurací ochranných funkcí, ovládacích funkcí, funkcí
monitorujících provozní stavy, měřících funkcí a logických funkcí.

Detailní informace o konfiguraci terminálu jsou uvedeny ve specifických manuálech těchto
konfiguračních programových nástrojů a v manuálu �Konfigurační příručka� pro REM 543
(Configuration Guideline).
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4. Technický popis

4.1. Popis funkce

4.1.1. Funkce terminálu točivého stroje

Funkce terminálu točivého stroje REM 543 jsou rozděleny do následujících kategorií:

•  Ochranné funkce

•  Měřící funkce

Řídicí / ovládací funkce

•  Funkce monitorující provozní podmínky

•  Komunikační funkce

•  Standardní funkce

4.1.1.1. Funkční knihovny

Funkční bloky, které jsou k dispozici v terminálu točivého stroje REM 543, jsou sdru�eny do
aplikačně specifických knihoven. U terminálu jsou k dispozici knihovny pro ka�dou funkční
kategorii. Jedná se např. o knihovny ochranných funkcí, měřících funkcí a řídicích / ovládacích
funkcí. Jeden terminál točivého stroje je mo�né objednat s jednou knihovnou od ka�dého typu
funkční kategorie.

Dal�í informace o dostupných knihovnách terminálu točivého stroje REM 543 lze získat u Va�eho
dodavatele ochran.

4.1.1.2. Ochranné funkce

Ochranné funkce jsou jedněmi z nejdůle�itěj�ích funkcí terminálu točivého stroje REM 543. Bloky
ochranných funkcí (např. NOC3Low) jsou na sobě navzájem nezávislé, mají vlastní sady
nastavených hodnot,  záznam dat atd. Jako příklad je mo�né uvést nesměrovou nadproudovou
ochranu, která obsahuje tři stupně NOC3Low, NOC3High a NOC3Inst, ka�dý stupeň s nezá-
vislými ochrannými funkcemi.

Ochranné funkce měřící proud (nadproudové funkce) je mo�né pou�ít jak s Rogowského cívkami,
tak s klasickými proudovými měřícími transformátory. Obdobně je mo�né ochranné funkce měřící
napětí (přepěťové funkce) pou�ít buď s napěťovými děliči, nebo s napěťovými transformátory.

Bloky ochranných funkcí jsou zdokumentovány na CD-ROM ve slo�ce �Technický popis funkcí�
(Technical Descriptions of Functions) � (1MRS750889-MCD).
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Ochranné funkce, které jsou k dispozici v terminálu točivého stroje REM 543:

Funkce Popis
CUB3Low Ochrana při fázové nevyvá�enosti
DEF2Low Směrová zemní ochrana, stupeň s ni��ím rozsahem seřiditelnosti
DEF2High Směrová zemní ochrana, stupeň s vy��ím rozsahem seřiditelnosti
DEF2Inst Směrová zemní ochrana, m�ikový stupeň
Diff6G Stabilizovaná třífázová diferenciální ochrana generátoru
Freq1St1 Podfrekvenční nebo nadfrekvenční ochrana, stupeň 1
Freq1St2 Podfrekvenční nebo nadfrekvenční ochrana, stupeň 2
Freq1St3 Podfrekvenční nebo nadfrekvenční ochrana, stupeň 3
Freq1St4 Podfrekvenční nebo nadfrekvenční ochrana, stupeň 4
Freq1St5 Podfrekvenční nebo nadfrekvenční ochrana, stupeň 5
Inrush3 Třífázový proudový detektor zapínacího proudu transformátoru a startu motoru
MotStart Třífázová kontrolní funkce startu motoru
NEF1Low Nesměrová zemní ochrana, stupeň s ni��ím rozsahem seřiditelnosti
NEF1High Nesměrová zemní ochrana, stupeň s vy��ím rozsahem seřiditelnosti
NEF1Inst Nesměrová zemní ochrana, m�ikový stupeň
NOC3Low Třífázová nesměrová nadproudová ochrana, stupeň s ni��ím rozsahem seř.
NOC3High Třífázová nesměrová nadproudová ochrana, stupeň s vy��ím rozsahem seř.
NOC3Inst Třífázová nesměrová nadproudová ochrana, m�ikový stupeň
NPS3Low Ochrana vyhodnocující zpětnou slo�ku (NPS), stupeň s ni��ím rozsahem seř.
NPS3High Ochrana vyhodnocující zpětnou slo�ku (NPS), stupeň s vy��ím rozsahem seř.
NUC3St1 Třífázová nesměrová podproudová ochrana, stupeň s ni��ím rozsahem seř.
NUC3St2 Třífázová nesměrová podproudová ochrana, stupeň s vy��ím rozsahem seř.
OPOW6St1 Třífázová výkonová ochrana / zvý�ení výkonu, stupeň 1
OPOW6St2 Třífázová výkonová ochrana / zvý�ení výkonu, stupeň 2
OPOW6St3 Třífázová výkonová ochrana / zvý�ení výkonu, stupeň 3
OV3Low Třífázová přepěťová ochrana, stupeň s ni��ím rozsahem seřiditelnosti
OV3High Třífázová přepěťová ochrana, stupeň s vy��ím rozsahem seřiditelnosti
REF1A Vysokoimpedanční zemní ochrana s vymezenou zónou působení
ROV1Low Přepěťová ochrana / nulová slo�ka, stupeň s ni��ím rozsahem seřiditelnosti
ROV1High Přepěťová ochrana / nulová slo�ka, stupeň s vy��ím rozsahem seřiditelnosti
ROV1Inst Přepěťová ochrana / nulová slo�ka, m�ikový stupeň
TOL3Dev Třífázová ochrana / tepelné přetí�ení chráněného objektu
UE6Low Třífázová ochrana / podbuzení, stupeň s ni��ím rozsahem seřiditelnosti
UE6High Třífázová ochrana / podbuzení, stupeň s vy��ím rozsahem seřiditelnosti
UPOW6St1 Třífázová ochrana / pokles výkonu nebo zpětná wattová ochrana, stupeň 1
UPOW6St2 Třífázová ochrana / pokles výkonu nebo zpětná wattová ochrana, stupeň 2
UPOW6St3 Třífázová ochrana / pokles výkonu nebo zpětná wattová ochrana, stupeň 3
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Funkce Popis
UV3Low Třífázová podpěťová ochrana, stupeň s ni��ím rozsahem seřiditelnosti
UV3High Třífázová podpěťová ochrana, stupeň s vy��ím rozsahem seřiditelnosti
VOC6Low Napěťově závislá nadproudová ochrana, stupeň s ni��ím rozsahem seř.
VOC6High Napěťově závislá nadproudová ochrana, stupeň s vy��ím rozsahem seř.

4.1.1.3. Měřící funkce

Bloky měřících funkcí jsou zdokumentovány na CD-ROM ve slo�ce �Technický popis funkcí�
(Technical Descriptions of Functions) � (1MRS750889-MCD).

Měřící funkce, které jsou k dispozici v terminálu točivého stroje REM 543:

Funkce Popis
MECU1A Měření nulového proudu
MECU1B Měření nulového proudu
MECU3A Měření třífázového proudu
MEDREC16 Poruchový zapisovač přechodových jevů
MEFR1 Měření systémové frekvence
MEPE7 Měření třífázového výkonu a měření elektrické energie / práce
MEVO1A Měření nulové slo�ky napětí
MEVO3A Měření třífázového napětí

4.1.1.4. Řídicí / ovládací funkce

Řídicí / ovládací funkce jsou pou�ity pro zpracování a vyhodnocení stavových informací spínacích
prvků (tj. vypínačů a odpojovačů).

Řídicí / ovládací funkce jsou také pou�ity pro realizaci vypínacích a zapínacích povelů
směrovaných na ovladatelné spínací prvky rozvodny. Knihovny řídicích / ovládacích funkcí
umo�ňují volbu bloků určených pro řízení / ovládání vypínačů a odpojovačů, indikačních bloků
určených pro stavovou signalizaci spínacích prvků, spínacích bloků s funkcí on/off (zap/vyp)
definovaných ovládací logikou a jiných bloků určených pro monitorování dat, atd.

Indikační bloky je mo�né konfigurovat na místním displeji. Tento zobrazovací prvek je grafický
displej a konfigurace obrázku MIMIC mů�e být navr�ena u�ivatelem. Více informací o konfiguraci
MIMIC je uvedeno v části �Konfigurace MIMIC�.

Bloky řídicích / ovládacích funkcí jsou zdokumentovány na CD-ROM ve slo�ce �Technický popis
funkcí� (Technical Descriptions of Functions) � (1MRS750889-MCD).
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Řdicí / ovládací funkce, které jsou k dispozici v terminálu točivého stroje REM 543:

Funkce Popis
COCB1 Ovládání a stavová indikace vypínače 1
COCB2 Ovládání a stavová indikace vypínače 2
COCBDIR Přímé vypnutí vypínačů prostřednictvím MMI
CODC1 Ovládání a stavová indikace odpojovače 1
CODC2 Ovládání a stavová indikace odpojovače 2
CODC3 Ovládání a stavová indikace odpojovače 3
CODC4 Ovládání a stavová indikace odpojovače 4
CODC5 Ovládání a stavová indikace odpojovače 5
COIND1 Stavová indikace spínacího prvku 1
COIND2 Stavová indikace spínacího prvku 2
COIND3 Stavová indikace spínacího prvku 3
COIND4 Stavová indikace spínacího prvku 4
COIND5 Stavová indikace spínacího prvku 5
COIND6 Stavová indikace spínacího prvku 6
COIND7 Stavová indikace spínacího prvku 7
COIND8 Stavová indikace spínacího prvku 8
COLOCAT Volba ovládané pozice - ovládací logika
COSW1 Přepínač 1 - on/off (zap/vyp)
COSW2 Přepínač 2 - on/off (zap/vyp)
COSW3 Přepínač 3 - on/off (zap/vyp)
COSW4 Přepínač 4 - on/off (zap/vyp)
MMIALAR1 Kanál 1 - výstra�ný signál / alarm, indikace LED diodou
MMIALAR2 Kanál 2 - výstra�ný signál / alarm, indikace LED diodou
MMIALAR3 Kanál 3 - výstra�ný signál / alarm, indikace LED diodou
MMIALAR4 Kanál 4 - výstra�ný signál / alarm, indikace LED diodou
MMIALAR5 Kanál 5 - výstra�ný signál / alarm, indikace LED diodou
MMIALAR6 Kanál 6 - výstra�ný signál / alarm, indikace LED diodou
MMIALAR7 Kanál 7 - výstra�ný signál / alarm, indikace LED diodou
MMIALAR8 Kanál 8 - výstra�ný signál / alarm, indikace LED diodou
MMIDATA1 Monitorování MIMIC dat - bod 1
MMIDATA2 Monitorování MIMIC dat - bod 2
MMIDATA3 Monitorování MIMIC dat - bod 3
MMIDATA4 Monitorování MIMIC dat - bod 4
MMIDATA5 Monitorování MIMIC dat - bod 5
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4.1.1.5. Funkce monitorující provozní podmínky

Bloky funkcí, které monitorují provozní podmínky, jsou zdokumentovány na CD-ROM ve slo�ce
�Technický popis funkcí� (Technical Descriptions of Functions) � (1MRS750889-MCD).

Funkce monitorující provozní podmínky, které jsou k dispozici v terminálu točivého stroje REM 543:

Funkce Popis
CMBWEAR1 Elektrické opotřebení vypínače 1
CMBWEAR2 Elektrické opotřebení vypínače 2
CMCU3 Kontrolní funkce měřícího vstupního proudového obvodu
CMGAS1 Monitorování hustoty plynu 1
CMSCHED Plánovaná údr�ba
CMSPRC1 Ovládání pru�inového střadače 1
CMTCS1 Kontrola vypínacího obvodu 1
CMTCS2 Kontrola vypínacího obvodu 2
CMTIME1 Provozní časový čítač 1 - provozní čas (motory)
CMTIME2 Provozní časový čítač 2 - provozní čas (motory)
CMTRAV1 Přestavný čas vypínače 1
CMVO3 Kontrolní funkce měřícího vstupního napěťového obvodu

4.1.1.6. Standardní funkce

Standardní funkce jsou pou�ity pro logiky blokovacích podmínek, logiky výstra�ných hlá�ení /
alarmů a logiky ovládacích sekvencí. Pou�ití logických funkcí není limitováno a tyto funkce lze
propojit s ochrannými funkcemi, ovládacími funkcemi, s měřícími funkcemi, s funkcemi, které
monitorují provozní podmínky a s ostatními standardními funkcemi. Při pou�ití SW prostředku pro
konfiguraci terminálu (Relay Configuration Tool) je mo�né ke standardním funkcím také připojit
binární vstupy i výstupy, stejně jako vstupy i výstupy LON.

Bloky standardních funkcí jsou zdokumentovány na CD-ROM ve slo�ce �Technický popis funkcí�
(Technical Descriptions of Functions) � (1MRS750889-MCD).

Standardní funkce, které jsou k dispozici v terminálu točivého stroje REM 543:

Funkce Popis
  ∗ _TO_∗∗ Typová konverze dat - z dat typu * na data typu **
ABS Absolutní hodnota
ADD Sčítání
AND Hradlo AND
DIV Dělení
EQ Komparace / porovnání - rovno
GE Komparace / porovnání - vět�í / rovno
GT Komparace / porovnání - vět�í
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Funkce Popis
LE Komparace / porovnání - men�í / rovno
LIMIT Limitace
LT Komparace / porovnání - men�í
MAX Maximum
MIN Minimum
MUL Násobení
MUX Multiplexor
NE Komparace / porovnání - vět�í / men�í
NOT Doplňkové hradlo NOT
OR Hradlo OR
SEL Volba
SUB Odčítání
XOR Hradlo XOR
BOOL2INT Typová konverze - ze vstupů BOOL na výstupy INT
INT2BOOL Typová konverze - ze vstupů INT na výstupy BOOL
SR Nastavení nadřazené funkce klopného obvodu
RS Reset nadřazené funkce klopného obvodu
R _TRIG Detektor nábě�né hrany
F _TRIG Detektor sestupné hrany
CTU Čítač - načítání nahoru
CTD Čítač - načítání dolů
CTUD Čítač - načítání nahoru / dolů
TON Časový člen - zpo�děný náběh (rozběh)
TOF Časový člen - zpo�děný odpad (návrat)
TP Impuls
INDRESET Reset provozních indikátorů, výstupních signálů s přídr�nou funkcí, registrů

a zapisovače poruchových stavů
MMIWAKE Aktivace prosvětlení pozadí MMI
SWGRP1 Přepínačová skupina SWGRP1
SWGRP2 Přepínačová skupina SWGRP2
SWGRP3 Přepínačová skupina SWGRP3
…....
SWGRP20 Přepínačová skupina SWGRP20
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4.1.1.7. Komunikace

Terminál točivého stroje REM 543 je vybaven sériovými komunikačními protokoly SPA a LON.

U terminálu točivého stroje se speciální u�ivatelskou konfigurací je mo�né prostřednictvím funkce
EVENT230 generovat speciální změnové stavy. Funkce EVENT230 je zdokumentována na CD-
ROM ve slo�ce �Technický popis funkcí� (Technical Descriptions of Functions) � (1MRS750889-
MCD).

Dal�í informace o komunikačních funkcích terminálu točivého stroje REM 543 jsou uvedeny
v části �Sériová komunikace�.

4.1.2. Konfigurace

4.1.2.1. Konfigurace ochrany

Konfigurační prostředek (Relay Configuration Tool) pracuje na bázi standardu IEC 1131-3. Tento
standard definuje programovací jazyk, který je pou�itý pro konfiguraci terminálu chránění.
Programovatelný systém terminálů točivých strojů REM 543 umo�ňuje programovat aktivaci
výstupních kontaktů v souladu s po�adovaným stavem logických vstupů a výstupů ochranných,
ovládacích, měřících a provozní stavy monitorujících funkcí. PLC funkce (např. blokovací
podmínky a logiky výstra�ných hlá�ení / alarmů) jsou programovány Boolovskými funkcemi,
časovými členy, čítači, komparátory a klopnými obvody. Program je zapsán pomocí
konfiguračního SW prostředku  ve formě schématických funkčních bloků.

Obr. 4.1.2.1-1 Příklad konfigurace terminálu točivého stroje konfiguračním prostředkem - Relay
Configuration Tool

Detailní informace o prostředku pro konfiguraci terminálu (Relay Configuration Tool) jsou uvedeny
ve dvou specifických manuálech tohoto programu (viz část �Reference�).
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4.1.2.2. Konfigurace MIMIC

MIMIC, obrázek na grafickém LCD displeji je navr�ený prostřednictvím mimického editoru (Relay
Mimic Editor). Editor je kromě toho pou�itý pro definování funkcí a textů výstra�ných hlá�ení /
alarmů u osmi programovatelných LED indikátorů na čelním panelu, stejně jako pro definování
provozních re�imů u těchto výstra�ných hlá�ení / alarmů.

Zobrazený obrázek (MIMIC) mů�e obsahovat jednopólové schéma, měřené hodnoty s jednotkami
měřených veličin, volně programovatelné texty atd. Stavové indikátory objektů (zapnuto, vypnuto,
nedefinovaný stav) jsou vybrány z knihovny, nebo jsou vytvořeny / nakresleny podle po�adavků
zákazníka. Uvědomte si, �e funkce vlastních objektů je definována prostředkem pro konfiguraci
terminálu (Relay Configuration Tool).

Obr. 4.1.2.2-1.  Konfigurace MIMIC prostřednictvím mimického editoru (Relay Mimic Editor)

Ve stejném okně mimického editoru (Relay Mimic Editor) je mo�né konfigurovat v�ech osm
funkčních bloků výstra�ných hlá�ení / alarmů. Zde je mo�né definovat texty stavů ON a OFF
(aktivovaný / neaktivovaný signál) a barvy LED diod. Pro definici stavu ON a OFF lze pou�ít tři
barvy. U funkčních bloků jsou k dispozici tři základní re�imy výstra�ných hlá�ení / alarmů:

•  Výstra�né hlá�ení / alarm bez přídr�né funkce.

•  Výstra�né hlá�ení / alarm s přídr�nou funkcí - trvale svítící alarm.

•  Výstra�né hlá�ení / alarm s přídr�nou funkcí - blikající alarm.

V prvním řádku zobrazeného výstra�ného hlá�ení / alarmu jsou definována data pro funkční blok
MMIALAR1, v druhém řádku jsou definována data pro funkční blok MMIALAR2 atd.
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Texty LED diod, které signalizují stavy blokovacích podmínek, je také mo�né definovat ve stejném
okně, ale u LED diod blokovacích podmínek nelze změnit barvy. LED dioda blokovacích
podmínek má dva speciální provozní re�imy. V normálním provozním stavu je LED dioda
neaktivní. V prvním re�imu (LED dioda svítí trvalým �lutým světlem) je LED diodou vizualizován
stav, kdy jsou blokovací podmínky aktivní (ovládání blokováno logikou těchto podmínek), zatímco
v druhém re�imu (LED dioda bliká červeným světlem) je LED diodou indikován stav, kdy je
systém blokovacích podmínek vyřazen (zku�ební / testovací re�im ovládání).

Obr. 4.1.2.2.-2.  Konfigurace kanálů výstra�ných hlá�ení / alarmů

Dal�í informace o pou�ití editoru jsou uvedeny v manuálu tohoto programu ((Relay Mimic Editor
Manual).

4.1.2.3. Konfigurace sítě LON

Konfigurační prostředek sítě LON (LON Network Tool) je určený pro definování vazeb
proměnných síťových veličin mezi terminály chránění řady RED 500. Typický způsob pou�ití LON
je uveden na následujícím obrázku, kdy se jedná o přenos stavových dat mezi terminály chránění.
Tato data jsou vyu�ita pro blokovací sekvence definované v ka�dé jednotce / v ka�dém terminálu
systému.
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Obr. 4.1.2.3.-1. Komunikace mezi terminály chránění řady RED 500 na úrovni blokovacích
podmínek rozvodny

Dal�í informace o pou�ití tohoto konfiguračního prostředku jsou uvedeny v manuálu tohoto
programu (Lon Network Tool � Software Manual).

4.1.2.4. Jmenovitá frekvence

Jmenovitá frekvence terminálu chránění je nastavena prostřednictvím dialogového okna v
konfiguračním programu. Nastavenou jmenovitou frekvenci je mo�né zjistit z údaje uvedeného v
komplexním ovládacím parametru terminálu chránění �Rated frequency� (Jmenovitá frekvence).

4.1.3. Parametrizace

Aby bylo zaji�těno, �e blok ochranné funkce chrání stroj po�adovaným způsobem, je nutné
zkontrolovat standardně nastavené hodnoty parametrů a tyto parametry před aktivací / pou�itím
bloku nastavit na správné hodnoty.

Parametry je mo�né nastavit jak místně prostřednictvím systému MMI, tak dálkově / externě
prostřednictvím sériové komunikace.

4.1.3.1. Místní parametrizace

Jestli�e jsou parametry nastaveny místně prostřednictvím systému MMI, lze nastavení parametrů
navolit z hierarchicky strukturovaného menu. U terminálu je mo�né navolit po�adovaný jazyk
popisu parametrů. Detailní informace o nastavení parametrů, o orientaci a pohybu v menu lze
vyhledat v provozním manuálu RE_ 54_ Manuál operátora (1MRS750500-MUM).
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4.1.3.2. Externí parametrizace

Pro externí parametrizaci a nastavení terminálů točivých strojů REM 543 je určený prostředek pro
nastavení a parametrizaci (Relay Setting Tool). Parametry mohou být nastaveny na PC v
nespřa�eném provozním re�imu (off-line), a poté zavedeny / načteny do terminálu chránění
prostřednictvím komunikačního portu. Struktura menu tohoto prostředku pro nastavení a
parametrizaci, včetně zobrazených dat se vztahem k parametrům a nastaveným hodnotám, je
stejná, jako struktura menu terminálu točivého stroje.

Obr.4.1.3.2.-1. Hlavní dialogové okno prostředku pro nastavení a parametrizaci (Relay Setting
Tool)

4.1.3.3. Ulo�ení parametrů a zaznamenaných dat

Jestli�e jsou hodnoty parametrů změněny, jsou nově zadané hodnoty okam�itě efektivní. Nové
parametrové hodnoty, stejně jako zaznamenaná data, jsou v�ak ulo�eny v energeticky nezávislé
paměti a� poté, co je provedeno jejich ulo�ení prostřednictvím parametru �Store� (Ulo�it) v menu
�Configuration/General� (Konfigurace/V�eobecné parametry) � viz také Manuál operátora
1MRS750500-MUM.

Za předpokladu, �e ulo�ení těchto dat bylo úspě�ně ukončeno, jsou informace ulo�ené v
energeticky nezávislé paměti uchovány v této paměti i v případě přeru�ení napájení. Během
procesu ukládání dat není mo�né terminál chránění resetovat prostřednictvím parametru
�Software reset� (SW reset), ani není mo�né zavádět / načítat novou SW konfiguraci.

Ulo�ení hodnot měřících členů je uvedeno v části �Technická data měřících členů�.



ABB Network Partner REM 543 Terminál chránění Technický referenční manuál
monitorování a řízení Část 1, V�eobecný popis

Strana 22

4.1.4. Pomocné napětí

Pro provoz terminálu REM 543 je nutné zabezpečit zaji�těné pomocné napájecí napětí. Interní
napájecí modul vytváří potřebná napětí pro elektronické obvody terminálu točivého stroje. Modul
napájení je galvanicky izolovaný ss/ss konvertor (převodník typu flyback - zdroj zpětných běhů).
Zelená LED dioda na čelním panelu svítí, je-li modul napájení v provozu.

4.1.4.1. Verze napájecích modulů

U terminálu REM 543 jsou k dispozici dvě základní verze modulů napájení PS1/_. Modul napájení
je k dispozici ve dvou verzích se stejným výstupním napětím, ale s různým vstupním napětím.
Rozsah vstupního napětí napájecího modulu je vyznačen na čelním panelu terminálu točivého
stroje. Verze napájecího modulu je specifikována kombinací písmen v identifikačním čísle (ID
number) verze terminálu REM 543 (viz část �Typové označení a HW číslo�).

Pomocná napětí jednotlivých verzí napájecích modulů jsou:

PS1/240 St/ss verze s jmenovitým vstupním napětím 110/120/220/240 Vst nebo 110/125/220
V ss (provozní rozsah 80...265 V st nebo ss)

PS1/48 Ss verze s jmenovitým vstupním napětím 24/36/48/60 V ss (provozní rozsah 18...80
V ss)

Primární strana napájecího modulu je ji�těna pojistkou F1 umístěnou na desce ti�těných spojů
modulu. Hodnota pojistky je 2A nebo 8A (pomalá) � (PS_/240V - PS_/48V).

Dal�í technická data o napájení jsou uvedena v části �Technická data�.

4.1.4.2. Indikace nízkého pomocného napětí

Terminál točivého stroje REM 543 je vybaven funkcí, která indikuje nízké pomocné napětí.
Jestli�e je detekován pokles napájecího napětí, je modulem napájení aktivován interní výstra�ný
signál / alarm (ACFail, active low). Tento výstra�ný signál je aktivován tehdy, pokud napájecí
napětí klesne na hodnotu ni��í o 10%, ne� je nejni��í jmenovité ss vstupní napětí napájecího
modulu. Viz následující tabulka:

Jmenovité vstupní napětí Indikační úroveň nízkého napětí

PS1/240

Jmenovité vstupní napětí 110/125/220 V ss 99 V ss

Jmenovité vstupní napětí 110/120/240 V st 88 V st

PS1/48

Jmenovité vstupní napětí 24/36/48/60 V ss 21,6 V ss

Indikace nízkého pomocného napětí (ACFail) je u terminálu točivého stroje k dispozici jako
funkce  v  konfiguračním  prostředí přístroje a lze ji přiřadit k jakémukoli výstupnímu signálu REM
543. V konfiguraci terminálu točivého stroje je indikace nízkého pomocného napětí označena
následujícím symbolem:

REM 543: PS1_4_ACFail
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4.1.4.3. Indikace zvý�ené teploty

Terminál točivého stroje REM 543  je vybaven kontrolní funkcí indikace vnitřní teploty. Jestli�e je
uvnitř skříně terminálu detekována zvý�ená teplota, je modulem napájení aktivován interní
výstra�ný signál / alarm. Tento výstra�ný signál je aktivován tehdy, pokud se teplota uvnitř skříně
terminálu zvý�í na +78°C (+75°C...+83°C). Indikace zvý�ené teploty je u terminálu točivého stroje
k dispozici jako konfigurovaná funkce a lze ji přiřadit k jakémukoli výstupnímu signálu terminálu. V
konfiguraci terminálu točivého stroje je vstup indikace zvý�ené teploty označen následujícím
symbolem:

REM 543: PS1_4_TempAlarm

4.1.5. Analogové kanály

Terminál točivého stroje měří prostřednictvím senzorů nebo galvanicky oddělených přizpůsobo-
vacích transformátorů analogové signály potřebné pro ochranné, měřící a jiné funkce. Terminály
točivých strojů je mo�né objednat s následujícími přizpůsobovacími transformátory:

•  5 proudových a 4 napěťové transformátory; CT1,CT2,CT3,CT4,CT5, VT1,VT2,VT3,VT4

•  6 proudových a 3 napěťové transformátory; CT1,CT2,CT3,CT4 CT5,CT6, VT1,VT2,VT3

•  7 proudových a 2 napěťové transformátory; CT1,CT2,CT3,CT4,CT5,CT6,CT7, VT1,VT2

•  8 proudových a 1 napěťový transformátor; CT1,CT2,CT3,CT4,CT5,CT6,CT7,CT8, VT1

Kromě klasických přízpůsobovacích transformátorů mohou být v terminálech točivých strojů REM
543 pou�ity proudové senzory a napěťové děliče vyvinuté firmou ABB. Terminál točivého stroje
má 8 senzorových vstupů. Proudový senzor (Rogowského cívka) nebo napěťový dělič je mo�né
připojit ke ka�dému senzorovému vstupu. Terminál točivého stroje umo�ňuje, aby u�ivatel u
ka�dého senzorového vstupu definoval typ pou�itého senzoru.

Přizpůsobovací transformátory a senzorové vstupy terminálu točivého stroje jsou navr�eny
takovým způsobem, �e u měřících kanálů 2...4 a 7...10 lze pou�ít jak senzory, tak přizpůsobovací
transformátory. Pokud je u kanálu pou�itý přizpůsobovací transformátor, nelze u stejného kanálu
pou�ít senzor a naopak. U kanálu 1 je mo�né pou�ít pouze senzor a u kanálů 5 a 6 pouze
přizpůsobovací transformátory.

Ka�dý terminál točivého stroje REM 543 má 9 nebo 10 analogových kanálů. Počet kanálů je
závislý na skutečnosti, zda jsou senzorové vstupy v terminálu obsa�eny, nebo zda obsa�eny
nejsou. Počet pou�itých kanálů je závislý na konfiguraci terminálu a na typu pou�itých
přizpůsobovacích transformátorových nebo na typu pou�itých senzorových vstupů. Terminál
točivého stroje má kromě toho dva interní analogové kanály nulové slo�ky napětí a proudu, které
jsou vypočteny z fázových proudů a napětí (kanály 11 a 12). Terminál točivého stroje má
následující analogové kanály.



ABB Network Partner REM 543 Terminál chránění Technický referenční manuál
monitorování a řízení Část 1, V�eobecný popis

Strana 24

Měřící  jednotky

Číslo
kanálu

Proudový
transformátor
(CT)

Napěťový
transformátor
(VT)

Rogovského
cívka/-senzor
(RS)

Napěťový dělič
(VD)

Typ signálu
(volitelné
alternativy)

1 RS  typ 1, 2, 3 VD  typ 1, 2, 3 Nepou�ito, IL1,
IL2, IL3, IL1b, IL2b,
IL3b, U1, U2, U3,
U1b, U1c

2 Proudový
transformátor
CT1
(In = 1 A/5 A)

RS  typ 1, 2, 3 VD  typ 1, 2, 3 Nepou�ito, IL1,
IL2, IL3, IL1b, IL2b,
IL3b, I0, I0b, U1,
U2, U3, U1b, U1c

3 Proudový
transformátor
CT2
(In = 1 A/5 A)

RS  typ 1, 2, 3 VD  typ 1, 2, 3 Nepou�ito, IL1,
IL2, IL3, IL1b, IL2b,
IL3b, I0, I0b, U1,
U2, U3, U1b, U1c

4 Proudový
transformátor
CT3
(In = 1 A/5 A)

RS  typ 1, 2, 3 VD  typ 1, 2, 3 Nepou�ito, IL1,
IL2, IL3, IL1b, IL2b,
IL3b, I0, I0b, U1,
U2, U3, U1b, U1c

5 Proudový
transformátor
CT4
(In = 1 A/5 A)

Nepou�ito, IL1,
IL2, IL3, IL1b, IL2b,
IL3b, I0, I0b, U0,
U12, U23, U31,
U12b, U12c, U1,
U2, U3, U1b, U1c

6 Proudový
transformátor
CT5
(In = 1 A/5 A)

Napěťový
transformátor
VT1
(Un = 100V/
110V/ 115V/
120V)

Nepou�ito, IL1,
IL2, IL3, IL1b, IL2b,
IL3b, I0, I0b, U0,
U12, U23, U31,
U12b, U12c, U1,
U2, U3, U1b, U1c
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Měřící  jednotky

Číslo
kanálu

Proudový
transformátor
(CT)

Napěťový
transformátor
(VT)

Rogovského
cívka/-senzor
(RS)

Napěťový dělič
(VD)

Typ signálu
(volitelné
alternativy)

7 Proudový
transformátor
CT4, CT5
nebo CT6
(In = 1 A/5 A)

Napěťový
transformátor
VT1
(Un = 100V/
110V/ 115V/
120V)

RS  typ 1, 2, 3 VD  typ 1, 2, 3 Nepou�ito, IL1,
IL2, IL3, IL1b, IL2b,
IL3b, I0, I0b, U0,
U12, U23, U31,
U12b, U12c, U1,
U2, U3, U1b, U1c

8 Proudový
transformátor
CT5, CT6
nebo CT7
(In = 1 A/5 A)

Napěťový
transformátor
VT2
(Un = 100V/
110V/ 115V/
120V)

RS  typ 1, 2, 3 VD  typ 1, 2, 3 Nepou�ito, IL1,
IL2, IL3, IL1b, IL2b,
IL3b, I0, I0b, U0,
U12, U23, U31,
U12b, U12c, U1,
U2, U3, U1b, U1c

9 Proudový
transformátor
CT6, CT7
nebo CT8
(In = 1 A/5 A)

Napěťový
transformátor
VT3
(Un = 100V/
110V/ 115V/
120V)

RS  typ 1, 2, 3 VD  typ 1, 2, 3 Nepou�ito, IL1,
IL2, IL3, IL1b, IL2b,
IL3b, I0, I0b, U0,
U12, U23, U31,
U12b, U12c, U1,
U2, U3, U1b, U1c

10 Napěťový
transformátor
VT1, VT2,
VT3 nebo
VT4
(Un = 100V/
110V/ 115V/
120V)

RS  typ 1, 2, 3 VD  typ 1, 2, 3 Nepou�ito, IL1,
IL2, IL3, IL1b, IL2b,
IL3b, U0, U12,
U23, U31, U12b,
U12c, U1, U2,
U3, U1b, U1c

11 Vypočtená
nulová slo�ka
proudu Ios =
IL1 + IL2 + IL3

12 Vypočtená
nulová slo�ka
napětí Uos =
U1 + U2 + U3

Písmena b a c uvedená za typovým označením signálu jsou určena k rozli�ení dvou signálů
stejného typu.
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Obr. 4.1.5.-1.  Konfigurace analogových kanálů terminálů REM 543

U terminálů REM 543 existují následující HW verze (detailněj�í informace � viz část �HW veze
REM 543�).

•  1MRS090212-AA_/CA_ (5 proudových transformátorů, 4 napěťové transformátory)

•  1MRS090214-AA_/CA_ (6 proudových transformátorů, 3 napěťové transformátory)

•  1MRS090216-AA_/CA_ (7 proudových transformátorů, 2 napěťové transformátory)

•  1MRS090218-AA_/CA_ (8 proudových transformátorů, 1 napěťový transformátor)
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Poslední písmeno čísla HW verze specifikuje, zda má být terminál točivého stroje vybaven vstupy
s klasickými přizpůsobovacími transformátory nebo vstupy s přizpůsobovacími transformátory a
se senzory. Viz část �Informace potřebné pro objednávku�.

Prostřednictvím prostředku pro konfiguraci terminálu (Relay Configuration Tool) je ka�dý
analogový kanál konfigurován samostatně. U ka�dého analogového kanálu musí být
konfigurována jak měrná jednotka, tak musí být konfigurován typ měřeného signálu.

4.1.5.1. Nastavení jmenovitého proudu chráněného objektu

U ka�dého analogového kanálu je mo�né nastavit samostatný převodový faktor. Tento faktor
umo�ňuje korigovat diference mezi jmenovitými hodnotami chráněného objektu (generátor,
transformátor, motor atd.) a jmenovitými hodnotami měřících členů (JTP, MTN atd.). Nastavená
hodnota 1.00 znamená, �e jmenovitá hodnota chráněného objektu je přesně stejná jako jmenovitá
hodnota měřícího členu.

Jestli�e je převodový faktor pou�itý, je nutné si uvědomit, �e příli� nízká hodnota převodového
faktoru ovlivní náběhy / působení citlivých ochranných funkcí (např. zemní směrové ochrany).

Převodový faktor je vypočítán pro ka�dý kanál podle následujícího vztahu:

Převodový faktor = Inmd / Inp

kde:

Inmd Jmenovitý primární proud měřícího členu (A).

Inp Jmenovitý primární proud chráněného objektu, který je připojen k příslu�nému kanálu.

Příklad:

Jmenovitý primární proud transformátoru proudu = 500 A: Inmd = 500 A

Jmenovitý proud motoru = 250 A: Inp = 250 A

Převodový faktor proudových kanálů: 500 A / 250 A = 2.00

Převodový faktor se pou�ívá pro korekci hodnot bez ohledu na typ signálu, který je k analogové-
mu kanálu připojen.

Převodové faktory analogových kanálů lze nastavit prostřednictvím systému ovládání terminálu
chránění (MMI), nebo prostřednictvím prostředku pro nastavení a parametrizaci (Relay Setting
Tool). Přístupová cesta v systému MMI k převodovým faktorům je: Main menu / Configuration /
Protected Unit / Ch 1: scaling, Ch 2 scaling� (Hlavní menu / Konfigurace / Chráněný objekt /
Kanál 1: převodový faktor / Kanál 2: převodový faktor�).
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4.1.5.2. Technická data měřících členů

Technická data měřících členů jsou nastavena v jejich vlastních dialogových oknech prostředku
pro konfiguraci terminálu (Relay Configuration Tool). Nastavené hodnoty ovlivňují měření
realizované terminálem točivého stroje.

Jestli�e jsou ní�e uvedené hodnoty měřících členů změněny prostřednictvím systému MMI, jsou
nově zadané hodnoty efektivní a� po ulo�ení prostřednictvím parametru �Store� (Ulo�it) a po
následném resetu terminálu chránění, který je proveden prostřednictvím parametru �Software
reset� (Reset SW) v menu �Configuration/General� (Konfigurace/V�eobecné parametry)

Hodnoty nastavené u proudového transformátoru:
•  Jmenovitý primární proud (0...6000 A) primárního proudového transformátoru.
•  Jmenovitý sekundární proud (5 A, 2 A, 1 A) primárního proudového transformátoru.
•  Jmenovitý proud (5 A, 1A) proudového měřícího vstupu (= jmenovitý proud přizpůsobovacího

transformátoru v terminálu točivého stroje).
•  Korekční amplitudový faktor (0,9000...1,1000) primárního proudového transformátoru při

jmenovitém proudu.
•  Korekční parametr chyby fázového posunu primárního proudového transformátoru při

jmenovitém proudu (-5,00°...0,00°).
•  Korekční amplitudový faktor primárního proudového transformátoru při signálové úrovni 1%

jmenovitého proudu (0,9000...1,1000).
•  Korekční faktor chyby fázového posunu primárního proudového transformátoru při signálové

úrovni 1% jmenovitého proudu (-10,00°...0,00°).
•  Typ měřeného signálu.

Hodnoty nastavené u napěťového transformátoru:
•  Jmenovité napětí napěťového vstupu (stejná hodnota jako sekundární jmenovité napětí

primárního napěťového transformátoru připojeného na vstup 100 V, 110 V, 115 V, 120 V).
•  Jmenovité napětí primárních napěťových transformátorů (0...440 kV).
•  Korekční amplitudový faktor primárního napěťového transformátoru při jmenovitém napětí

(0,9000...1,1000).
•  Korekční faktor chyby fázového posunu primárního transformátoru při jmenovitém napětí

(-2,00°...2,00°).

Hodnoty nastavené u proudového senzoru (Rogowského cívka):
•  Sekundární jmenovité napětí pou�itého proudového senzoru, které odpovídá přednastavené

hodnotě jmenovitého primárního proudu (0...300 mV).
•  Jmenovitý primární proud pou�itého proudového senzoru (0...6000 A).
•  Korekční amplitudový faktor pou�itého proudového senzoru při jmenovitém proudu

(0,9000...1,1000).

Hodnoty nastavené u napěťového děliče:
•  Poměr mezi primárním a sekundárním napětím napěťového děliče (0...20000).
•  Jmenovitá hodnota primárního sdru�eného napětí (0...440 kV).
•  Korekční amplitudový faktor napěťového děliče (0,9000...1,1000).
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Korekční parametry / faktory jsou vypočteny následujícím způsobem:

Proudové transformátory
Amplitudová chyba při proudu In Amplitudový korekční faktor 1
(e = chyba v procentech) = 1 / (1 + e/100)
Amplitudová chyba při proudu 0,01 x In Amplitudový korekční faktor 2
(e = chyba v procentech) = 1 / (1 + e/100)
Chyba fázového posunu při proudu In Chyba fázového posunu 1 = - e
(e = chyba ve stupních)
Chyba fázového posunu při proudu 0,01 x In Chyba fázového posunu 2 = - e
(e = chyba ve stupních)

Napěťové transformátory
Amplitudová chyba při napětí Un Amplitudový korekční faktor
(e = chyba v procentech) = 1 / (1 + e/100)
Chyba fázového posunu při napětí Un Chyba fázového posunu
(e = chyba ve stupních) = - e

Rogowského cívka
Amplitudová chyba v celém měřícím rozsahu Amplitudový korekční faktor
(e = chyba v procentech) = 1 / (1 + e/100)

Napěťový dělič
Amplitudová chyba v celém měřícím rozsahu Amplitudový korekční faktor
(e = chyba v procentech) = 1 / (1 + e/100)

4.1.5.3. Výpočtové analogové kanály

Jestli�e jsou v terminálu točivého stroje REM 543 pou�ity senzory, obsahuje terminál dva virtuální
kanály, které reprezentují nulovou slo�ku proudu a nulovou slo�ku napětí. Proudové senzory a
napěťové děliče jsou připojeny přímo k terminálu točivého stroje prostřednictvím koaxiálních
kabelů, a z tohoto důvodu není mo�né realizovat zapojení obvodu s nulovou větví u fázových
proudů, nebo zapojení obvodu otevřeného trojúhelníku u fázových napětí. U virtuálních kanálů
jsou hodnoty  amplitudy i fázového úhlu stanoveny výpočtem.

Kanál 11 je pou�it pro výpočtem stanovenou hodnotu nulové slo�ky proudu I0, která je odvozena z
fázových proudů (I0 = I1 + I2 + I3).

Upozornění! Jestli�e je v aplikaci vy�adována citlivá zemní ochrana, není vhodné nahradit
proudové transformátory principem měření, kdy je zpětná slo�ka z fázových proudů odvozena
výpočtem. Při nastavení zemní ochrany pod 10% jmenovité hodnoty je obvykle nutné pou�ít
proudové transformátory.

Kanál 12 je pou�it pro výpočtem stanovenou hodnotu nulové slo�ky napětí U0, která je odvozena z
fázových napětí (U0 = U1 + U2 + U3). Tento kanál je pou�it namísto zapojení do otevřeného
trojúhelníku, jestli�e jsou pro měření fázových napětí pou�ity napěťové děliče.
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4.1.6. Binární vstupy

Některé z binárních vstupů je mo�né programovat buď jako binární vstupy, nebo jako impulsní
čítače.

REM 543

Binární vstupy PS1_4_BI1 *)

PS1_4_BI2 *)

PS1_4_BI3 *)

BIO1_5_BI1

BIO1_5_BI2

BIO1_5_BI3

BIO1_5_BI4

BIO1_5_BI5

BIO1_5_BI6

BIO1_5_BI7

BIO1_5_BI8

BIO1_5_BI9 *)

BIO1_5_BI10 *)

BIO1_5_BI11 *)

BIO1_5_BI12 *)

Binární vstupy /
Celkový počet

15

*) Tyto binární vstupy lze programovat buď jako binární vstupy, nebo jako impulsní čítače � viz
část  �Impulsní čítače�.

Binární vstupy terminálů točivých strojů REM 543 jsou ovládány/aktivovány napětím a jsou
izolovány optočleny. Technická data binárních vstupů jsou uvedena v části �Technická data�.

4.1.6.1. Časový filtr binárního vstupu

Časový filtr eliminuje zakmitávání signálů a krátkodobé ru�ení na binárním vstupu. Čas filtru je
nastaven pro ka�dý binární vstup terminálu točivého stroje REM 543. Funkce vstupní filtrace je
zobrazena na následujícím obrázku.
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Obr. 4.1.6.1.-1.  Filtrace signálu na binárním vstupu

Input - vstup / Filtered input - filtrovaný vstup / Filter time - čas filtru

Na vý�e uvedeném obrázku je vstupní signál označen jako �Input / Vstupní signál�, časový člen
filtru je označen jako �Filter� a upravený vstupní signál je označen jako �Filtered Input / Filtrovaný
vstupní signál�. Na počátku zobrazeného průběhu je vstupní signál ve stavu log.1, krátká změna
signálu na stav log.0 je odfiltrována a u vstupního signálu není detekována �ádná stavová změna.
Změna vstupního signálu od času t0  (změna na stav log.0) trvá dobu del�í, ne� je nastavený čas
filtru. To znamená, �e u vstupu je detekována stavová změna a této změně vstupního signálu je
přiřazena časová značka t0. Od času t1 je detekována stavová změna na log.1 a této změně
vstupního signálu je přiřazena časová značka t1.

Ka�dý binární vstup má parametr času filtru Input # filter, kde symbol # definuje číslo binárního
vstupu příslu�ného modulu.

Parametr Hodnota Standardní nastavení

Input # filter 1...65535 ms 5 ms

4.1.6.2. Inverze binárního vstupu

Stav binárního vstupu je mo�né invertovat prostřednictvím parametru Input # invert.:

Ovládací napětí Input #### invert. Stav binárního vstupu

Ne 0 FALSE (log.0)

Ano 0 TRUE (log.1)

Ne 1 TRUE (log.1)

Ano 1 FALSE (log.0)

Jestli�e je u vstupního signálu navolena inverze, je binární vstup ve stavu TRUE (log.1) tehdy,
pokud není na svorky binárního vstupu přivedeno �ádné ovládací napětí. Vstup je ve stavu FALSE
(log.0) tehdy, pokud je ovládací napětí na svorky binárního vstupu přivedeno.

Parametr Hodnota Standardní nastavení

Input # invert. 0 (neinvertováno) 0

1 (invertováno)
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4.1.6.3. Čítač impulsů

Některé specifické binární vstupy  terminálu točivého stroje REM 543 (viz tabulka v části �Binární
vstupy�) je mo�né programovat buď jako binární vstupy, nebo jako impulsní čítače. Toto
programování je provedeno prostřednictvím parametru Input # mode (symbol # v tomto
parametru, stejně jako v ostatních ní�e uvedených parametrech označuje číslo vstupu). 

Pokud vstup pracuje jako standardní binární vstup, není načítání impulsů prováděno, ale aktivační
hodnota funkce čítače impulsů zůstává na přednastavené hodnotě.

Pokud vstup pracuje jako čítač impulsů, jsou načítány kladné změny filtrovaného vstupního
signálu (0 → 1) a hodnota v čítači Input # counter se zvy�uje v rozsahu 0�2147483647. Jestli�e
je binární vstup parametrizován jako čítač impulsů, je frekvenční rozsah tohoto binárního vstupu
0...100 Hz.

Obr. 4.1.6.3.-1.  Princip funkce čítače impulsů

Filtered input - filtrovaný vstup / Counter - čítač

Pro zadání přednastavené hodnoty v čítači (počáteční hodnota při aktivaci) lze pou�ít parametr
Input # preset. Tato přednastavená hodnota je do čítače zavedena / načtena:

•  Zápisem po�adované počáteční hodnoty do parametru Input # preset.
•  Zápisem hodnoty 1 do parametru Counter trigger. V tomto případě jsou v�echny

aktualizované hodnoty parametrů Input # preset  zkopírovány do příslu�ných parametrů Input
# counter.

Zápisem hodnoty 2 do parametru Counter trigger jsou v�echny hodnoty parametrů Input # preset
zkopírovány do příslu�ných parametrů Input # preset , zatímco zápis hodnoty 0 nuluje v�echny
čítače.

Parametr Hodnota Standardní
nastavení

Input # preset 0...2147483647 0

Input # mode 1 = binární vstup
2 = čítač

1

Counter trigger 0 = nulování v�ech čítačů
1 = načtení aktualizovaných hodnot par. Input # preset
2 = načtení v�ech hodnot parametru Input # preset
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4.1.6.4. Potlačení oscilací

Funkce pro potlačení oscilaci se pou�ívá pro sní�ení zatí�ení systému v okam�iku, kdy u
binárního vstupu dojde z jistých neidentifikovaných důvodů k oscilacím. Binární vstup je
pova�ován za oscilující tehdy, pokud je počet platných stavových změn (= počet změnových stavů
po filtraci) během 1 sekundy vy��í, ne� je nastavená hodnota parametru Input osc. level (oscilační
úroveň). Během oscilací je binární vstup blokován (stavy binárního vstupu jsou vyhodnoceny jako
neplatné) a je generován změnový stav.

Binární vstup je pova�ován za neoscilující tehdy, pokud je počet platných stavových změn během
1 sekundy ni��í, ne� je nastavená hodnota parametru Input osc. level minus hodnota nastavená v
parametru Input osc. hyst. (hysteréze oscilací). V okam�iku, kdy dojde u vstupu k návratu do
stavu bez oscilací, je binární vstup odblokován (stavy binárního vstupu jsou vyhodnoceny jako
platné) a je generován změnový stav.

Parametr Hodnota Standardní nastavení

Input osc. level 2...50 změnových stavů / s 50 změnových stavů / s

Input osc. hyst. 2...50 změnových stavů / s 10 změnových stavů / s

Parametry Input osc. level  a Input osc. hyst. lze vyhledat v menu �Configuration/General�
(Konfigurace/V�eobecné parametry).

4.1.6.5. Atributy binárního vstupu definované při konfiguraci terminálu chránění

Stavy vstupu (hodnoty), časovou značku stavové změny (přiřazený čas) a platnost stavu binárního
vstupu (platný / neplatný stav) je mo�né definovat u ka�dého binárního vstupu pomocí atributů
BI#IV, BI#, BI#Time, a BI#Count, kde symbol # označuje číslo vstupu. Tyto atributy jsou k
dispozici při konfiguraci terminálu točivého stroje a lze je vyu�ít pro různé účely a funkce.

Vyhodnocení neplatného stavu (BI####IV) - Invalidity
Jestli�e u binárního vstupu dojde k oscilacím, změní se hodnota atributu neplatného stavu IV na
TRUE (log.1) a vstup je blokován. Binární vstup je pova�ován za oscilující a je tedy blokován
tehdy, pokud počet stavových změn za sekundu překročí nastavenou hodnotu parametru Input
osc. level (počet změnových stavů / s).

Jestli�e binární vstup neosciluje, změní se hodnota atributu neplatného stavu IV na FALSE (log.0)
a vstup je aktivní. Binární vstup je pova�ován za aktivní a neoscilující tehdy, pokud počet
stavových změn za sekundu je ni��í ne� nastavená hodnota u parametru Input osc. level minus
nastavená hodnota parametru Input osc. hyst.  (počet změnových stavů / s).

Hodnota (BI####) - Value
V závislosti na stavech binárního vstupu je tato binární vstupní hodnota TRUE (log.1) nebo
FALSE (log.0). Hodnota atributu BI# se mění s nábě�nou nebo se sestupnou hranou vstupního
signálu. Aby se zabránilo ne�ádoucím stavovým změnám binárního vstupu, které jsou způsobeny
zakmitáváním přepínačů / kontaktů atd., je změna hodnoty atributu zpo�děna o čas filtrace.

Atribut čítače není u binárního vstupu aktivní, jestli�e je vstup programován ve funkci normálního
binárního vstupu.
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Čas (BI####Time) - Time
Ka�dá detekovaná změna stavu binárního vstupu (nábě�ná nebo sestupná hrana signálu) je
časově značkována s přesností ± 1 ms. Časová značka reprezentuje okam�ik (čas) poslední
změny vstupu / hodnoty atributu. Čas není zaznamenáván a� do okam�iku, kdy uplyne čas filtrace
stavových změn. To znamená, �e tento čas filtrace neovlivňuje hodnotu časové značky.

Čítač (BI####Count) - Count
Frekvenční rozsah binárního vstupu, který je parametrizován jako čítač impulsů, je 0...100 Hz.
Jestli�e binární vstup pracuje ve funkci čítače impulsů, je atribut BI# �zmrazen� na hodnotě, která
byla platná v okam�iku změny provozního re�imu vstupu.

Ní�e uvedený příklad znázorňuje, jak jsou atributy binárního vstupu č.1 (PS1_4_BI1 na modulu
PS1) terminálu točivého stroje REM 543 označeny při konfiguraci:

PS1_4_BI1IV ; vyhodnocení neplatného stavu
PS1_4_BI1 ; hodnota binárního vstupu
PS1_4_BI1Time ; časová značka
PS1_4_BI1Count ; hodnota čítače

4.1.7. Binární výstupy

Výstupy terminálu točivého stroje REM 543 jsou rozděleny do následujících kategorií:

•  HSPO Velmi rychlý výkonový výstup, dvoupólový kontakt, preferováno pro vypínání a pro
ovládání vypínače a odpojovačů.

•  SO Signalizační výstup, jak pracovní (NO), tak přepínací (NO/NC) kontakt.

REM 543

Výstupy PS1_4_HSPO1 *)

PS1_4_HSPO2 *)

PS1_4_HSPO3

PS1_4_HSPO4

PS1_4_HSPO5

PS1_4_SO1

BIO1_5_SO1

BIO1_5_SO2

BIO1_5_SO3

BIO1_5_SO4

BIO1_5_SO5

BIO1_5_SO6

Výstupy /
Celkový počet

12

*) Funkce kontroly vypínacího obvodu zahrnuta.
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Detailněj�í informace o zapojení výstupů terminálu jsou zřejmé ze svorkovnicových schémat, kde
jsou uvedeny v�echny výstupy včetně svorek příslu�ných konektorů.

Detailněj�í technická data výstupů jsou uvedena v části �Technická data�.

4.1.7.1. Velmi rychlé dvoupólové výkonové výstupy (HSPO)

Velmi rychlé výkonové výstupy PS1_4_HSPO1�PS1_4_HSPO5 lze zapojit jako dvoupólové
výstupy, kde ovládaný objekt (např. vypínač) je elektricky situován mezi dva reléové kontakty - viz
následující obrázek. Velmi rychlý dvoupólový výkonový výstup je určen pro vypínací účely
(preferovaný způsob vyu�ití).

Obr. 4.1.7.1.-1.  Velmi rychlý dvoupólový výkonový výstup (HSPO)

CB - Vypínač / E.g. - Např.

Velmi rychlé výkonové výstupy PS1_4_HSPO1�PS1_4_HSPO5 lze také zapojit jako jednopólové
výkonové výstupy, kde ovládaný objekt (např. vypínač) je elektricky zapojen v sérii s dvěma
reléovými kontakty - viz následující obrázek.

Obr. 4.1.7.1.-2.  Velmi rychlý jednopólový výkonový výstup (HSPO)

CB - Vypínač / E.g. - Např.
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4.1.7.2. Signalizační výstupy (SO)

Signalizační reléové výstupy (BIO1_5_SO_) nejsou výkonové výstupy, a z tohoto důvodu nesmí
být pou�ity pro ovládání (např. vypínače). K dispozici jsou signalizační výstupy s kontaktem
pracovním (NO), nebo kontaktem přepínacím (NO/NC) - viz následující obrázek. Tyto výstupy je
mo�né pou�ít pro výstra�ná hlá�ení / alarmy a ostatní signalizační účely.

Obr. 4.1.7.2.-1. Signalizační výstup (SO)

NO - pracovní kontakt / NO/NC - přepínací kontakt / E.g. - Např.

4.1.8. Kontrola vypínacího obvodu
Vstupy TCS1 a TCS2 určené v terminálu točivého stroje REM 543 pro kontrolu vypínacího obvodu
obsahují dva funkční bloky:

•  Generátor konstantního proudu včetně potřebných HW komponentů.

•  SW funkční blok určený pro signalizaci.

Tyto funkční bloky jsou vytvořeny na bázi knihovny s funkcemi, které monitorují provozní
podmínky. Názvy těchto funkčních bloků jsou CMTCS1 (1MRS100191) a CMTCS2
(1MRS100192).

Vstupně / výstupní obvody jsou navzájem galvanicky odizolovány. Generátorem konstantního
proudu je do vypínacího obvodu vypínače vnucen měřící proud 1,5 mA. Generátor konstantního
proudu je připojen k vypínacímu kontaktu terminálu točivého stroje. Generátor proudu pro TCS1
je připojen ke svorkám X4.1/12-13 a generátor proudu pro TCS2 je připojen ke svorkám  X4.1/17-
18 terminálu točivého stroje REM 543.

V bezporuchovém stavu musí být napětí generátoru konstantního proudu na vypínacím kontaktu
nad hodnotou 20 V st/ss.
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Matematicky je mo�né provozní podmínky vyjádřit vztahem:

Uc - (Rh(ext.) + Rh(int.) + Rs) x Ic ≥ 20 V st/ss, kde:

•  Uc = provozní napětí na kontrolovaném vypínacím obvodu

•  Ic  = měřící proud vypínacím obvodem, přibli�ně 1,5 mA (0,99...1,72 mA)

•  Rh(ext.) = hodnota externího paralelního odporu (bočníku)

•  Rh(int.) = hodnota interního paralelního odporu (bočníku), 1kΩ

•  Rs = hodnota odporu vypínací cívky

Hodnota odporu Rh(ext.) musí být vypočítána a zvolena tak, aby proud kontrolovaným vypínacím
obvodem  a tímto odporem byl tak nízký, �e neaktivuje vypínací cívku vypínače. Na druhou stranu
nesmí být napěťový úbytek na odporu Rh(ext.) příli� vysoký, aby nebyly ohro�eny provozní
podmínky prezentované vý�e uvedeným vztahem.

Pro odpor Rh(ext.) v ní�e uvedeném schématu jsou doporučeny následující hodnoty:

Provozní ovládací napětí Uc Odpor bočníku  Rh (ext.)

48 V ss 1,2 kΩ, 5W

60 V ss 5,6 kΩ, 5W

110 V ss 22 kΩ, 5W

220 V ss 33 kΩ, 5W

Obr. 4.1.8.-1.  Princip činnosti funkce kontroly vypínacího obvodu (TCS)
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Funkce kontroly vypínacího obvodu pracuje na principu injektovaného konstantního proudu.
Jestli�e odpor vypínacího obvodu překročí určitou limitní hodnotu (�patný nebo zoxidovaný
kontakt / spoj, svařený kontakt), klesne napětí na kontrolovaném kontaktu pod 20 V st/ss
(15...20 V) a funkce kontroly vypínacího obvodu je aktivována. Pokud porucha trvá, je funkčním
blokem CMTCS_ po nastaveném časovém zpo�dění aktivován výstra�ný signál funkce kontroly
vypínacího obvodu - ALARM. Funkce kontroly vypínacího obvodu není u standardní konfigurace
terminálu vyu�ita.

4.1.8.1. Konfigurace funkce kontroly vypínacího obvodu CMTCS_

Prostřednictvím SW konfiguračního prostředku (Relay Configuration Tool) je mo�né k funkčním
blokům CMTCS1 a CMTCS2 přiřadit vstupní stavové signály funkce kontroly vypínacího obvodu.
Konfigurace blokovacích signálů je specifickou zále�itostí aplikace / u�ivatele a tyto signály je
mo�né definovat pouze při konfiguraci terminálu točivého stroje. Při konfiguraci terminálu točivého
stroje jsou k dispozici následující vstupy funkce kontroly vypínacího obvodu:

Vstupy TCSS1 a TCS2 v REM 543:

Kontrola vypínacího obvodu 1 - vstup
4.4, TCS1

PS1_4_TCS1

Kontrola vypínacího obvodu 2 - vstup
4.5, TCS2

PS1_4_TCS2

CMTCS1

TCSSTATE      ALARM

BS

Obr. 4.1.8.1.-1.  Funkční blok CMTCS1

Popis vstupních signálů

Název signálu Typ signálu Popis / funkce

TCSSTATE Binární signál (BOOL, aktivní stav
- log.0)

Vstupní signál z I/O modulu - stav
funkce kontroly vyp. obvodu

BS Binární signál (BOOL, aktivní stav
- log.1)

Blokovací signál funkce kontroly
vyp. obvodu, např. od vypínání

Popis výstupních signálů

Název signálu Typ signálu Popis / funkce

ALARM Binární signál (BOOL, aktivní stav
- log.1)

Výstra�ný signál / alarm funkce
kontroly vypínacího obvodu
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Jestli�e je vypínací obvod v pořádku, je stavový signál funkce kontroly vypínacího obvodu (TSC1
a TSC2) ve stavu TRUE (log.1). Pokud je u vypínacího obvodu vyhodnocena porucha, je signál ve
stavu FALSE (log.0). Vstup TCSSTATE se pou�ívá pro monitorování stavu kontrolní funkce.
Funkční blok má parametr časového zpo�dění, který je definován u�ivatelem. Jestli�e poruchový
stav trvá déle, ne� je parametrem definované časové zpo�dění, je aktivován výstup funkčního
bloku ALARM a v systému MMI je přijata chybová / poruchová zpráva.

Aby se přede�lo ne�ádoucím výstra�ným hlá�ením / alarmům, je mo�né funkci kontroly
vypínacího obvodu blokovat signálem BS. To umo�ňuje výstup kontrolní funkce blokovat, jestli�e
je vypínač vysunutý, t.j. v době, kdy je nedefinovaný jak stav vlastního vypínače, tak stav jeho
podvozku (bez napětí na stavových binárních vstupech). Proti ne�ádoucím výstra�ným hlá�ením /
alarmům musí být signálem BS také blokována funkce kontroly vypínacího obvodu při aktivaci
vypínacího signálu ochrannými funkcemi. To znamená v okam�iku, kdy je vypínací kontakt
terminálu točivého stroje sepnutý.

Dal�í informace o funkci kontroly vypínacího obvodu - viz �Technický popis funkcí CMTCS1 a
CMTCS2� (1MRS750889-MCD).

4.1.9. Samočinná kontrola (IRF)

Terminál točivého stroje REM 543 je vybaven rozsáhlým systémem samočinné kontroly. Systém
samočinné kontroly vyhodnocuje závady / poruchy na zařízení a informuje u�ivatele o poruchách
prostřednictvím MMI a LON/SPA komunikace.

Za normálních provozních podmínek je výstupní relé systému samočinné kontroly (tj. výstupní
relé IRF) aktivováno a kontakt mezi svorkami X4.1/3-5 je sepnutý. Přibli�ně 1 minutu poté, co byla
detekována porucha, nebo poté, co do�lo ke ztrátě pomocného napájení, začne blikat zelený
indikátor READY (Provozní připravenost). Terminál točivého stroje současně generuje poruchový
signál na relé IRF, které odpadne a kontakt mezi svorkami X4.1/4-5 sepne. Kromě toho je na
displeji terminálu točivého stroje MMI zobrazen text indikace poruchy a je generován změnový
stav E57, který je přenesen prostřednictvím sériové komunikace.

Text indikace poruchy na MMI tvoří dva řádky, jak je znázorněno v ní�e uvedeném příkladu:

SELF-SUPERVISION (SYMOČINNÁ KONTROLA)

INTERNAL FAULT (VNITŘNÍ PORUCHA)

Indikace poruchy má na MMI nejvy��í prioritu zobrazení a �ádná jiná MMI indikace nemů�e
indikaci IRF (Internal Relay Fault - vnitřní porucha ochrany) překrýt / potlačit. Text indikace
poruchy je zobrazen a� do doby vymazání, které je provedeno stiskem  tlačítka C po dobu
2 sekund. Pokud porucha trvá, zelený indikátor READY (Provozní připravenost) zůstane blikat.

Jestli�e vnitřní porucha zmizí, zůstává text indikace poruchy na displeji zobrazen a� do vymazání
a zelený indikátor READY (Provozní připravenost) přestane blikat. Kromě toho je generován
změnový stav E56, který je přenesen prostřednictvím sériové komunikace.
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4.1.9.1. Poruchové kódy

Jestli�e je v terminálu točivého stroje REM 543 detekována interní porucha, je v paměti
zaznamenán poruchový kód, který je mo�né číst v polo�ce hlavního menu Relay Status / General
/ IRF code (Provozní stav terminálu / V�eobecná data / IRF kód). IRF kód prezentuje první interní
poruchu detekovanou systémem samočinné kontroly. Tento poruchový kód musí být zaznamenán
a uveden při objednávce opravy terminálu / při objednávce servisních slu�eb.

4.1.9.2. Výstup samočinné kontroly (IRF)

Signalizační výstup systému samočinné kontroly pracuje na principu �uzavřeného obvodu�. Za
normálních provozních podmínek je sepnutý kontakt mezi svorkami 3-5. Jestli�e je detekována
porucha, nebo pokud do�lo ke ztrátě pomocného napájení, je sepnutý kontakt mezi svorkami
4-5.

Obr. 4.1.9.2.-1.  Výstup systému samočinné kontroly (IRF)

Normal condition � normální podmínky / Fault condition � poruchové podmínky

4.1.10. Sériová komunikace

Terminál točivého stroje má dva sériové komunikační porty. Jeden na čelním panelu a druhý na
zadním panelu.

Standardní optické rozhraní ABB (rozhraní RS-232) na čelním panelu je určeno pro připojení PC
při parametrizaci  a konfiguraci terminálu točivého stroje. Rozhraní na čelním panelu vyu�ívá
komunikační protokol SPA-bus.

9-ti pólové rozhraní (rozhraní RS-485) na zadním panelu spojuje terminál točivého stroje
prostřednictvím sběrnice SPA nebo sběrnice LON s automatizačním distribučním systémem. Pro
připojení terminálu točivého stroje na komunikační sběrnici z optického vlákna se pou�ívá modul
optického rozhraní typu RER103. Modul RER103 podporuje jak komunikační sběrnici SPA, tak
komunikační sběrnici LON.   
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4.1.10.1. Komunikační sběrnice LON/SPA na zadním konektoru X3.3

Terminálem točivého stroje je podporován jak komunikační protokol sběrnice SPA, tak také
komunikační protokol sběrnice LON podle ABB LON Application Guideline (ABB aplikační
směrnice sběrnice LON). Komunikační protokol sběrnice rozhraní RS-485 na zadním panelu
(konektor X3.3) je navolen v menu �Communic. lib./General� (Komunikační knihovna/V�eobecná
data) parametrem nastavení protokolu �Protocol 3�. Ostatní komunikační parametry rozhraní
RS-485 na zadním panelu jsou také nastaveny v menu terminálu točivého stroje REM 543
�Communication� (Komunikace).

4.1.10.2. Čelní rozhraní RS-232 pro připojení PC

Optické rozhraní na čelním panelu galvanicky izoluje PC od terminálu točivého stroje. Optické
rozhraní na čelním panelu obsahuje dvě části: část s přijímačem a část s vysílačem. Čelní
konektor pro PC je standardní konektor pou�ívaný u ABB terminálů chránění / ochran a vy�aduje
pou�ití speciálního optokabelu (ABB polo�ka s objednacím č. 1MKC950001-1). Kabel je připojen
na PC sériový port RS-232. Optická část kabelu je napájena ze signálů rozhraní RS-232. Kabel
pracuje bez závad v celém rozsahu úrovní RS-232, a� do přenosové rychlosti 9,6 kbaud/s.

Pro sériové rozhraní RS-232 musí být definovány následující komunikační parametry:

•  Počet datových bitů: 7

•  Počet závěrných (stop) bitů: 1

•  Parita: sudá

•  Přenosová rychlost: 9,6 kbaud/s (standardní nastavení)

4.1.10.3. Podpora paralelní komunikace

Jestli�e je při parametrizaci připojeno PC k čelnímu rozhraní RS-232, chová se rozhraní RS-485
na zadním panelu různě, v závislosti na faktu, zda je pro toto rozhraní navolena sběrnice SPA
nebo sběrnice LON. Viz ní�e uvedená tabulka.

Čelní
rozhraní

Zadní rozhraní
X3.3

Funkce

SPA SPA Jestli�e je čelní rozhraní �aktivní�, konektor zadního rozhraní je
neaktivní (nekomunikuje).

Adresa sběrnice SPA je při komunikaci prostřednictvím čelního
i zadního konektoru stejná.

Celkové systémové heslo.

SPA LON SPA i LON sběrnice pou�ívají nezávislá čísla uzlových bodů.

Jestli�e je čelní rozhraní �aktivní�, jsou transparentní povely
zápisu sběrnice SPA blokovány prostřednictvím sběrnice LON.

Celkové systémové heslo. Provozní autorizace zadaná
sběrnicí LON nebo SPA podle stejného hesla.
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4.1.10.4. Systémová struktura

Systém má velmi často podobu systému, který je uvedený na následujícím obrázku.
Generátorové nebo motorové vývody rozvodny jsou chráněny a ovládány terminály točivých strojů
REM 543. Některé ochranné, ovládací nebo výstra�né funkce jsou implementovány
prostřednictvím terminálů vývodových polí REF 54_, prostřednictvím jednotek SPACOM nebo
jiným zařízením se sběrnicí SPA (zařízení připojená k systému, která pou�ívají sběrnici SPA).
Zařízení se sběrnicí LON, která jsou vyráběna jinými výrobci nebo jinými společnostmi ABB je
mo�né pou�ít pro různé BI, AI a BO funkce (binární vstupy, analogové vstupy a binární výstupy).
Pro místní ovládání je pou�itý řídicí systém MicroSCADA.

Terminály chránění Moduly sběrnice SPA Moduly BI,AI a BO
RE_54_ připojené připojené pomocí LON/SPA �Zařízení typu LONMark�
pomocí optických přenosových bran (gateways)
převodníků RER 103

Obr. 4.1.10.4.-1.  Příklad systému automatizace rozvodny na bázi sběrnice LON

PCLTA card and RER107 inside PC - Karta PCLTA a RER107 uvnitř PC. RER111 LON star
coupler - RER111 LON hvězdicový slučovač. Router card in RER111 LON star coupler - Karta
rozdělovače komunikačních tras v RER111. Fibre-optic LON network � LON síť realizovaná
optickým vláknem. Electrical LON network � LON sběrnice realizovaná elektrickým propojením.

V systému, který je zobrazen na vý�e uvedeném obrázku, je komunikace obvykle uspořádána
podle následující tabulky.

Typ dat REM <-> MicroSCADA REM, LSG a LonMark
zařízení navzájem

Změnové stavy a alarmy Protokol  s posuvným oknem -
Ovládací povely Transparentní zprávy SPA sběrnice -
Stavy vypínačů a
odpojovačů

Protokol  s posuvným oknem Proměnné síťové veličiny

Měřené analogové
hodnoty

Protokol  s posuvným oknem Proměnné síťové veličiny

Ostatní data BI, AI Protokol  s posuvným oknem Proměnné síťové veličiny
Ostatní data BO, AO Transparentní zprávy SPA sběrnice Proměnné síťové veličiny
Data parametru Transparentní zprávy SPA sběrnice -
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4.1.10.5. LON vstupy a výstupy na sběrnici LON

Na sběrnici LON je u terminálu točivého stroje REM 543 k dispozici a� 32 volně programovatel-
ných LON vstupů a výstupů. Pro vysílání a příjem procesních dat je u vstupů a výstupů pou�ito
standardní značení proměnných síťových veličin LONMARK (NV typ 83 = SNVT_state). LON
vstupy a výstupy jsou přístupné při konfiguraci terminálu točivého stroje a lze je volně pou�ít pro
různé typy přenosů dat mezi terminály točivých strojů REM 543 a ostatním zařízením, které je
schopné komunikovat prostřednictvím proměnných síťových veličin typu SNVT_state. Dal�í
informace � viz část �Konfigurace LON sítě�.

Obr. 4.1.10.5.-1.  Princip propojení LON vstupů a výstupů na logické funkce terminálu točivého
stroje.

Veličinu typu SNVT_state je mo�né pou�ít pro komunikační přenos stavových informací sady 1 a�
16-ti hodnot ve tvaru Boolova čísla. Ka�dý bit indikuje stav hodnoty ve tvaru Boolova čísla. Jedná
se například o následující interpretaci hodnot:

0 1
off (vypnuto) on (zapnuto)
inactive (neaktivní) active (aktivní)
diabled (blokováno) enabled (uvolněno)
low (nízká hodnota) high (vysoká hodnota)
false (log.0) true (log.1)
normal (provozní stav) alarm (výstraha)

V poli hodnot je znázorněna aktuální hodnota binárních vstupů nebo výstupů v okam�iku přenosu
informace, nebo poslední hlá�ená hodnota z příslu�ného zařízení.

Veličinu typu SNVT_state je mo�né pou�ít pro přenos stavových informací 1 a� 16-ti binárních
vstupů nebo ji lze pou�ít pro nastavení (zadání) stavu 1 a� 16-ti výstupních bitů  nebo binárních
�ádaných hodnot (binárních bodů).
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4.1.11. Zobrazovací panel (MMI)

Čelní panel terminálu točivého stroje obsahuje:

•  Grafický LCD displej s rozli�ením 128 x 160 obrazových prvků, slo�ený z 19 řádků rozdělených
do dvou oken: hlavní okno (17 řádků) a pomocné okno (2 řádky).

•  Hlavní okno, kde jsou k dispozici detailní informace o zobrazeném funkčním schématu
(MIMIC), objektech, změnových stavech, měření, výstra�ných hlá�eních, o ovládání
a parametrech terminálu točivého stroje.

•  Pomocné okno terminálu točivého stroje, kde jsou zobrazeny podru�né indikace / výstra�ná
hlá�ení / alarmy a pomocné zprávy.

•  Tři tlačítka pro ovládání objektů.
•  Osm volně programovatelných signalizačních LED diod s různě konfigurovatelnými barvami

(LED neaktivní, zelená, �lutá, červená).
•  LED dioda indikace stavu blokovacích podmínek ovládání a indikace testovacího re�imu.
•  Tři LED diody indikace ochranných funkcí.
•  Tlačítková sekce systému MMI se čtyřmi tlačítky označenými �ipkami, tlačítkem E (Enter -

Zadání / vstup) a tlačítkem C (Clear - Vymazání).
•  Opticky izolovaný sériový komunikační port určený pro připojení PC.
•  Ovládání prosvětlení pozadí a kontrastu displeje.
•   Volně programovatelné tlačítko (F).
•   Tlačítko volby re�imu ovládání (L/R / Logic - Místně/Dálkově / Logika).

Programovatelné LED diody

LED dioda TEST a
blokovacích podmínek

Grafický LCD displej

Volně programovatelné
tlačítko

Optický konektor PC

Tlačítková sekce Systému MMI

Tlačítko ovládání
objektů:
Volba
Vypnutí
Zapnutí

Tlačítko volby re�imu
ovládání

Indikační LED diody
ochranných funkcí:
Vlevo: Provoz, IRF, Test
Uprostřed: Popud, Blok
Vpravo: Vypnutí, CBFP

Obr. 4.1.11.-1.  Čelní pohled na terminál točivého stroje REM 543

Systém MMI má dvě hlavní úrovně ovládání. Úroveň u�ivatelskou a úroveň technickou. Ovládání
na u�ivatelské úrovni je určeno pro �ka�dodenní� měření a monitorování, zatímco technická
úroveň je určena pro programování terminálu točivého stroje.
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Obr.4.1.11.-2.  Úrovňová struktura menu

User level / Technical level - U�ivatelská úroveň / Technická úroveň. Mimic / Measurement view -
Zobrazení funkčního schéma / Měření. Event / Alarm view - Zobrazení změnových stavů /
Výstra�ných hlá�ení - alarmů. Note! Password..... - Upozornění! Pro vstup do hlavního menu je
mo�né (pokud je to po�adováno) pou�ít heslo 3. Main / Group / Subgroup / Parametr menu -
Hlavní / Skupinové / Skupinové submenu / Parametrové menu.

4.1.12. Indikace výstra�ných hlá�ení / alarmů LED diodami

Terminál točivého stroje REM 543 je vybaven osmi LED diodami určenými pro indikaci
výstra�ných hlá�ení / alarmů, u kterých je mo�né volně konfigurovat prostřednictvím Mimického
editoru �Relay Mimic Editor� texty stavových informací ON a OFF (aktivováno / dezaktivováno -
max. 16 znaků) a barvy LED diod (zelená, �lutá nebo červená). U této indikace lze navolit tři
základní provozní re�imy:

- Indikace bez přídr�né funkce
- Indikace s přídr�nou funkcí, trvale svítící LED dioda
- Indikace s přídr�nou funkcí, blikající LED dioda

Výstra�né hlá�ení je mo�né potvrdit (kvitovat) dálkově, místně nebo prostřednictvím logiky.

Kanály výstra�ných hlá�ení / alarmů jsou vybaveny funkcí časového značkování detekovaných
výstra�ných hlá�ení / alarmů. Pou�itý princip časového značkování je závislý na provozním
re�imu.
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V konfiguraci terminálu točivého stroje jsou kanály výstra�ných hlá�ení / alarmů zobrazeny jako
funkční bloky:

Kanál alarmu Funkční blok
Kanál alarmu č.1 MMIALARM1
Kanál alarmu č.2 MMIALARM2
Kanál alarmu č.3 MMIALARM3
Kanál alarmu č.4 MMIALARM4
Kanál alarmu č.5 MMIALARM5
Kanál alarmu č.6 MMIALARM6
Kanál alarmu č.7 MMIALARM7
Kanál alarmu č.8 MMIALARM8

4.1.12.1. Výstra�né hlá�ení / alarm bez přídr�né funkce

V re�imu indikace bez přídr�né funkce je aktivačním signálem ON provedeno přepnutí mezi
stavovými texty ON a OFF a mezi příslu�nými barvami LED diody. Kvitováním výstra�ného
hlá�ení / alarmu (ACK) je vymazána poslední zobrazená linie alarmu s časovou značkou, ale stav
odpovídající LED diody zůstává nezměněn. Nábě�nou i sestupnou hranou signálu ON a
kvitovacím signálem je generován změnový stav.

    Indikace bez přídr�né funkce, trvale svítící LED dioda (příklad 1)

    Indikace bez přídr�né funkce, trvale svítící LED dioda (příklad 1 � pokračování)

Obr. 4.1.12.1.-1.  Příklad indikace výstra�ného hlá�ení / alarmu bez přídr�né funkce

Text stavu ON
09-24   12:40:00
Barva stavu ON - Trvale svítící LED

Text stavu ON
Barva stavu ON
Trvale svítící LED

Text stavu OFF
09-24   12:40:00 ↓
Barva stavu OFF
Trvale svítící LED

Text stavu OFF
Barva stavu OFF
Trvale svítící LED

Text stavu ON
09-24   12:40:00 ↑
Barva stavu ON
Trvale svítící LED

Text stavu OFF
Barva stavu OFF
Trvale svítící LED

Text stavu ON
Barva stavu ON
Trvale svítící LED

Text stavu OFF
09-24   12:40:00 ↓
Barva stavu OFF
Trvale svítící LED
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4.1.12.2. Výstra�né hlá�ení / alarm s přídr�nou funkcí � trvale svítící LED dioda

Výstra�né hlá�ení / alarm s aktivovanou přídr�nou funkcí je mo�né potvrdit (kvitovat) pouze tehdy,
pokud je signál ON neaktivní. Je zaznamenána časová značka prvního výstra�ného hlá�ení /
alarmu. Úspě�ným kvitováním je vymazána zobrazená linie alarmu s časovou značkou a je
resetována odpovídající LED dioda. Nábě�nou i sestupnou hranou signálu ON a kvitovacím
signálem je generován změnový stav.

    Indikace s přídr�nou funkcí, trvale svítící LED dioda

Obr. 4.1.12.2.-1.  Příklad indikace výstra�ného hlá�ení / alarmu s přídr�nou funkcí - trvale svítící
LED dioda

4.1.12.3. Výstra�né hlá�ení / alarm s přídr�nou funkcí � blikající LED dioda

Výstra�ná hlá�ení / alarmy s blikající LED diodou je mo�né potvrdit (kvitovat) po nábě�né hraně
signálu ON. Je zaznamenána časová značka prvního výstra�ného hlá�ení / alarmu. Jestli�e je
signál ON neaktivní, je kvitováním vymazána zobrazená linie alarmu s časovou značkou a je
resetována odpovídající LED dioda. Pokud je v okam�iku kvitování signál ON aktivní, změní se
signalizační re�im LED diody (LED svítí trvalým světlem) a časová značka je vymazána. Při
následné změně stavu signálu ON (signál dezaktivován) se automaticky změní barva LED diody
na stav odpovídající stavu OFF. Nábě�nou i sestupnou hranou signálu ON a kvitovacím signálem
je generován změnový stav. (V tomto re�imu je vizuální indikace výstra�ného hlá�ení / alarmu v
souladu s normou ISA-A).

    Indikace s přídr�nou funkcí, blikající LED dioda (Příklad 1)

Text stavu ON
09-24   12:40:00 ↑
Barva stavu ON
Trvale svítící LED

Text stavu OFF
Barva stavu OFF
Trvale svítící LED

Text stavu OFF
Barva stavu OFF
Trvale svítící LED

Text stavu ON
09-24   12:40:00 ↑
Barva stavu ON
Blikající LED

Text stavu OFF
Barva stavu OFF
Trvale svítící LED

Text stavu OFF
Barva stavu OFF
Trvale svítící LED
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    Indikace s přídr�nou funkcí, blikající LED dioda (Příklad 2)

Obr. 4.1.12.3.-1. Příklad indikace výstra�ného hlá�ení / alarmu s přídr�nou funkcí - blikající LED
dioda

4.1.12.4. Blokovací podmínky

Text přiřazený LED diodě, která indikuje stav blokovacích podmínek, je mo�né definovat stejným
způsobem jako u ostatních kanálů výstra�ných hlá�ení / alarmů. Barva LED diody signalizující
stav blokovacích podmínek je �lutá a nelze ji změnit. V normálním provozním stavu je tato dioda
neaktivní (nesvítí). LED dioda signalizující stav blokovacích podmínek má dva speciální provozní
re�imy. První provozní re�im charakterizovaný �lutou, trvale svítící LED diodou indikuje, �e jsou
aktivovány blokovací podmínky, které znemo�ňují (blokují) ovládání. Druhý provozní re�im
charakterizovaný červenou, blikající LED diodou indikuje, �e systém blokovacích podmínek je
vyřazen (zku�ební re�im ovládání).

Komplexní zku�ební re�im ovládání
Terminál točivého stroje je vybaven funkcí komplexního zku�ebního re�imu ovládání, v kterém
jsou vyřazeny v�echny signály blokovacích podmínek (parametr V2 kanálu 2). Inicializace
zku�ebního re�imu ovládání aktivuje uvolňovací signály blokovacích podmínek u v�ech
ovládaných objektů. V tomto okam�iku je mo�né provádět v�echny manipulace a během ovládání
objektů není prováděna kontrola uvolňovacích signálů. Po celou dobu, kdy je zku�ební re�im
ovládání aktivní, svítí LED dioda blokovacích podmínek červeným blikavým světlem.

4.2. Popis zařízení

4.2.1. Technická data

Tabulka 1:  Měřící vstupy
Jmenovitá frekvence 50,0/60,0 Hz
Proudové vstupy Jmenovitý proud 1 A / 5 A

Tepelná proudová trvalá 4 A / 20 A
přeti�itelnost po dobu 1 s 100 A / 500 A
Dynamická proudová přeti�itelnost, hodnota jedné
půlvlny

250 A / 1250 A

Vstupní impedance < 100 mΩ / < 20mΩ

Napěťové vstupy Jmenovité napětí 100V/110V/115V/120V
(parametrizace)

Trvalá napěťová přeti�itelnost 2 x Un (240 V)
Spotřeba při jmenovitém napětí < 0,5 VA

Senzorové vstupy, max.8 Napěťový rozsah (efektivní hodnota) ± 9,4 V
Napěťový rozsah (�pičková hodnota) ± 12 V
Vstupní impedance > 4,7 MΩ
Vstupní kapacita < 1 nF

Text stavu OFF
Barva stavu OFF
Trvale svítící LED

Text stavu ON
Barva stavu ON
Trvale svítící LED

Text stavu ON
09-24   12:40:00 ↑
Barva stavu ON
Blikající LED

Text stavu OFF
Barva stavu OFF
Trvale svítící LED
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Tabulka 2:  Pomocné napájení
Typ napájecího modulu PS1/240 V PS1/48 V

Vstupní  napětí, st 110/120/220/240 V -

Vstupní  napětí, ss 110/125/220 V 24/48/60 V

Provozní rozsah st 85...110%, ss 80...120%
jmenovité hodnoty

80...120% jmenovité hodnoty

Spotřeba klidový/aktivovaný stav ~ 20W / ~ 40 W

Zvlnění pomocného ss napětí max. 12% ss hodnoty

Čas přeru�ení pom. ss napětí
bez resetu

< 50 ms při 110 V
< 100 ms při 200 V

Indikace vysoké vnitřní teploty +78°C (+75°C..+83°C)

Tabulka 3:  Binární vstupy
Provozní rozsah 18...265 V ss

(24 V / 48 V / 60 V / 110 V / 220 V ss)
Vstupní proud ~ 2...25 mA
Výkonová spotřeba / vstup < 0,8 W
Frekvenční rozsah čítače impulsů (specifické binár-
ní vstupy)

0...100 Hz

Tabulka 4:  Signalizační výstupy
Jmenovité napětí 250 V st/ss
Trvalá zati�itelnost 5A
Spínací schopnost a zati�itelnost po dobu 0,5 s 10 A
Spínací schopnost a zati�itelnost po dobu 3 s 8 A
Rozpínací schopnost při časové konstantě ovláda-
ného obvodu L/R<40ms a při 48/110/220 V ss

1 A / 0,25 A / 0,15 A

Tabulka 5:  Výkonové výstupy
Jmenovité napětí 250 V st/ss
Trvalá zati�itelnost 5A
Spínací schopnost a zati�itelnost po dobu 0,5 s 30 A
Spínací schopnost a zati�itelnost po dobu 3 s 15 A
Rozpínací schopnost při časové konstantě ovláda-
ného obvodu L/R<40ms a při 48/110/220 V ss

5 A / 3 A / 1 A

Minimální zatí�ení kontaktů 100 mA , 24 V st/ss (2,4 VA)
HSPO (Velmi rychlý výkonový výstup) O 5 ms rychlej�í ne� výkonový výstup (PO)
TCS Rozsah ovládacího napětí 20...265 V st/ss
(Kontrola vypínacího
obvodu)

Proud kontrolním obvodem přibli�ně 1,5 mA (0,99...1,72 mA)

Min. napětí na kontaktu
(prahová úroveň)

20 V st/ss (15...20 V)
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Tabulka 6:  Pracovní podmínky / pracovní prostředí
Specifikovaný rozsah pracovní teploty -10°C...+55°C
Rozsah transportní a skladovací teploty -40°C...+70°C
Stupeň krytí Přední / čelní strana, zapu�těná montá� IP 54

Zadní strana, připojovací svorky
Upozornění ! Zadní ochranný kryt  (příslu�enství)
lze pou�ít pro ochranu a stínění zadní části skříně.

IP 20

Test v suchém horkém prostředí Podle IEC 68-2-2
(BS 2011:Part 2.1B)

Test v suchém studeném prostředí Podle IEC 68-2-1
(BS  2011:Part 2.1A)

Test ve vlhkém horkém prostředí Podle IEC 68-2-30
(BS 2011:Part 2.1Db)
r.v. 95%, T = 20°...+55°C

Testy skladovacích teplot Podle IEC 68-2-48

Tabulka 7:  Standardní testy
Izolační testy Izolační zkou�ka

(IEC 60-2, BS 932: Part 2 a
IEC 255-5; BS 5992: Part 3)

Zku�ební napětí 2 kV, 50 Hz, 1 min.

Zkou�ka rázovým napětím
(IEC 255-5)

Zku�ební napětí 5 kV jednopólové impulsy,
časový průběh vlny 1,2/50µs,
energie zdroje 0,5 Joule

Měření izolačního odporu
(IEC 255-5)

Izolační odpor > 100 MΩ, 500 V ss

Mechanické testy Vibrační testy (sinusový průběh) Podle IEC 255-21-1, třída I

Test nárazem Podle IEC 255-21-2, třída I

Tabulka 8:  Testy elektromagnetické kompatibility
Testy úrovně EMC odolnosti splňují po�adavky specifikované ve v�eobecné normě EN 50082-2
1MHz interferenční test, Společný re�im 2,5 kV
třída III (IEC 255-22-1) Diferenciální re�im 1,0 kV
Elektrostatický vybíjecí test, Kontaktní / vodivý výboj 6 kV
třída III (IEC 61000-4-2) Vzdu�ný výboj 8 kV
Test ru�ení rádiovou frekvencí Vodivé spojení, společný re�im

(IEC 61000-4-6)
10 V (ef. hodnota)
f = 150 kHz ... 80 MHz

Vyzařovaná amplitudově modulovaná
frekvence  (IEC 61000-4-3)

10 V (ef. hodnota)
f = 80�1000 MHz

Vyzařovaná impulsně modulovaná
frekvence  (ENV 50204)

10 V/m,  f = 900 MHz

Vyzařovaná frekvence, test s přenosným
vysílačem (IEC 255-22-3, metoda C)

f = 77,2 MHz; P = 6 W
f = 172,25 MHz, P = 5 W

Rychlý přechodový test ru�ení St/ss porty 4 kV
(IEC 255-22-4 a IEC 61000-4-4) Signalizační kontakty 2 kV
Test odolnosti rázovým napětím
(IEC 61000-4-5)

Napájení, st/ss porty 4 kV, společný re�im
2 kV, diferenciální re�im

I/O porty (vstupy / výstupy) 2 kV, společný re�im
1 kV, diferenciální re�im

Testy elektromagnetického
vyzařování

Vodivé spojení, RF vyzařování (svorky
napájení)

EN 55011, třída A

(EN 55011 a EN 50081-2) Vyzařovaná energie, RF vyzařování EN 55011, třída A
Osvědčení  CE V souladu s EMC směrnicí 89/336/EEC a LV instrukcí 73/23/EEC
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Tabulka 9:  Data komunikace
Rozhraní na zadním panelu, Typ rozhraní RS 485
konektor X3.3 Sběrnice LON nebo sběrnice SPA , volitelné

Galvanické oddělení zaji�těno modulem optického rozhraní RER 103
Rychlosti přenosu dat Sběrnice SPA: 4,8/9,6 nebo 19,2 kb/s

Sběrnice LON: 78,0 kb/s // 1,2Mb/s
Rozhraní na zadním panelu,
konektory X3.1 a X3.2

Rezervováno pro servisní účely.

Přední / čelní panel Optické rozhraní RS 232
Datový kód ASCII
Rychlosti přenosu dat 4,8; 9,6 nebo 19,2 kb/s, volitelné
Kabel sériové komunikace 1MKC 9500011

Parametry sériové komunikace Počet datových bitů 7
Počet závěrných / stop bitů 1
Parita Sudá
Rychlost přenosu dat 9,6 kb/s (standardní nastavení)

Komunikační protokoly Protokol sběrnice SPA
Protokol sběrnice LON

Tabulka 10:  V�eobecná data
Sady SW prostředků CAP 501

CAP 505
Záznam změnových stavů V�echny změnové stavy jsou zaznamenány na vy��í syntaktické úrovni:

Důvod aktivace, čas a datum jsou zaznamenány v jasném textovém
formátu v navoleném jazyku. Zaznamenáno je posledních 100
změnových stavů.

Záznam dat Záznam vypínacích hodnot.
Ochranné funkce Viz Popis funkčních bloků, CD-ROM (1MRS 750889-MCD)
Ovládací funkce Viz Popis funkčních bloků, CD-ROM (1MRS 750889-MCD)
Funkce monitorující provozní
stavy

Viz Popis funkčních bloků, CD-ROM (1MRS 750889-MCD)

Měřící funkce Viz Popis funkčních bloků, CD-ROM (1MRS 750889-MCD)
Samočinná kontrola Paměti RAM.

Paměti ROM.
Paměti EEPROM.
V�echna analogová referenční napětí.
Automatický test sekvencí I/O (vstupů/výstupů) a MMI (syst. ovládání).
Rozsáhlý systém monitorování provozních stavů výstupních kontaktů
(v�ech kontaktů).

Rozměry �ířka: 223,7 mm (1/2 - 19� vany)
Vý�ka, rám: 265,9 mm (6U)
Vý�ka, skříň: 255,8 mm
Hloubka 235 mm (245,1 mm se zadním ochranným krytem - k dispozici
jako doplňkové vybavení)

Hmotnost jednotky ~ 8 kg
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4.2.2. Svorkové schéma REM 543

*)  Směr toku výkonu
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4.2.2.1. Definování směru toku výkonu

Jestli�e přebuzený generátor (G) napájí induktivní zátě� (motor M), jsou znaménka činného i
jalového výkonu v souladu se značením na ní�e uvedeném obrázku. Interní zapojení ochrany A
(strana generátoru) i ochrany B (strana motoru) je stejné (např. jako ve vý�e uvedeném
svorkovém schématu REM 543) a parametr směru výkonu u obou ochran (např. ve funkčním
bloku UPOW_, OPOW_, MEPE7) je nastaven na hodnotu �forward� (dopředný směr).

Obr. 4.2.2.1.-1.  Definice směru toku výkonu v REM 543

4.2.3. Připojovací svorkovnice

V�echny externí obvody jsou připojeny ke svorkovnicím umístěným na zadním panelu.
Svorkovnici X1.1 určenou pro připojení obvodů měřících transformátorů tvoří pevné �roubové
svorky připevněné k vstupnímu modulu měřících obvodů. Ka�dá svorka je dimenzována pro jeden
vodič s  max. průřezem 6 mm2 nebo pro dva vodiče s max. průřezem 2,5 mm2.

ABB senzory (Rogowského cívka nebo napěťový dělič) jsou připojeny na konektory X2.1...X2.8.
Pro zvý�ení spolehlivosti a ochrany proti ru�ení je pou�itý speciální typ dvojitých stíněných
konektorů BNC (např. typ AMP 332225 nebo Amphenol 31-224). Pou�itý proudový senzor a/nebo
napěťový dělič musí mít konektor, který je kompatibilní s konektorem terminálu vývodového pole.
Jestli�e je terminál točivého stroje objednán bez senzorových vstupů, nejsou senzorové konektory
X2.1...X2.8 osazeny. Na nepou�ité senzorové vstupy musí být připojeny zkratovací konektory
(1MRS1200515).

Sériové rozhraní RS 485 na zadním panelu (konektor X3.3) je určeno pro připojení terminálu
točivého stroje k sběrnici SPA nebo k sběrnici LON. SPA / LON sběrnice je připojena
prostřednictvím připojovacího modulu typu RER 103. Modul RER 103 je zasunutý do 9-ti pólového
subminiaturního konektoru typu D a je k zadnímu panelu při�roubován.

Konektory X4.1�X5.2 jsou rozpojitelné 18-ti pólové konektory se �roubovými svorkami.
Zástrčková část vícepólového konektoru je upevněna na desce ti�těných spojů. Zásuvkové části
včetně příslu�enství jsou dodávány spolu s terminálem točivého stroje. Zásuvkovou část lze
zajistit pomocí upevňovacího příslu�enství a �roubů. K jedné �roubové svorce mů�e být připojen
jeden vodiče s  max. průřezem 1,5 mm2 nebo dva vodiče s max. průřezem 0,75 mm2.
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Binární vstupy a výstupy (kontakty) terminálu točivého stroje jsou připojeny na vícepólové
konektory X4.1...X5.2. Pomocné napájecí napětí je připojeno na svorky X4.1:1 (kladná polarita) a
X4.1:2 (záporná polarita). Výstup IRF funkce samočinné kontroly je vyveden na svorky X4.1:3,
X4.1:4 a X4.1:5.

Ochranné uzemnění je připojeno na �roub, který je označen symbolem uzemnění.

Konektory jsou označeny podle modulových pozic ve skříni terminálu točivého stroje REM 543.

Konektor Popis
X1.1 Konektor transformátorových vstupů (proudové a napěťové transformátory)

(modulová pozice č. 1)
X2.1 Konektor senzorového vstupu č. 8 (modulová pozice č. 2)
X2.2 Konektor senzorového vstupu č. 7 (modulová pozice č. 2)
X2.3 Konektor senzorového vstupu č. 6 (modulová pozice č. 2)
X2.4 Konektor senzorového vstupu č. 5 (modulová pozice č. 2)
X2.5 Konektor senzorového vstupu č. 4 (modulová pozice č. 2)
X2.6 Konektor senzorového vstupu č. 3 (modulová pozice č. 2)
X2.7 Konektor senzorového vstupu č. 2 (modulová pozice č. 2)
X2.8 Konektor senzorového vstupu č. 1 (modulová pozice č. 2)
X3.1 Rezervováno pro servisní účely (modulová pozice č. 3)
X3.2 Rezervováno pro servisní účely (modulová pozice č. 3)
X3.3 Konektor rozhraní RS-485 (modulová pozice č. 3)
X4.1 Horní konektor kombinovaného modulu I/O (vstupů / výstupů) a napájení PS1

(modulová pozice č. 4)
X4.2 Spodní konektor kombinovaného modulu I/O (vstupů / výstupů) a napájení PS1

(modulová pozice č. 4)
X5.1 Horní konektor I/O modulu BIO1  (modulová pozice č. 5)
X5.2 Spodní konektor I/O modulu BIO1  (modulová pozice č. 5)
X6.1 Nevyu�ito, rezervováno pro budoucí vyu�ití (modulová pozice č. 6)
X6.2 Nevyu�ito, rezervováno pro budoucí vyu�ití (modulová pozice č. 6)
X7.1 Nevyu�ito, rezervováno pro budoucí vyu�ití (modulová pozice č. 7)
X7.2 Nevyu�ito, rezervováno pro budoucí vyu�ití (modulová pozice č. 7)
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Obr. 4.2.3.-1.  Pohled zezadu na terminál REM 543 (1MRS090212-AAB / CAB)
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5. Servis
Pokud je terminál točivého stroje pou�íván a provozován v podmínkách specifikovaných v části
"Technická data", není údr�ba prakticky nutná. V elektronických obvodech terminálu točivého
stroje nejsou pou�ity �ádné části ani komponenty, které jsou za normálních provozních podmínek
citlivé na opotřebení, ani nejsou vystaveny nadměrnému elektrickému nebo mechanickému
opotřebení.

Pokud terminál točivého stroje nepracuje správně, nebo pokud se provozní (vypínací) hodnoty
značně li�í od hodnot specifikovaných, je nutné terminál točivého stroje podrobit celkové prohlídce
a kontrole. Drobné zásahy mohou být provedeny zákazníkem (personál oddělení přístrojů a
měření), ale jakákoli zásadní oprava zahrnující elektroniku přístroje musí být provedena
výrobcem. V případě kontroly, celkové prohlídky nebo opětné kalibrace terminálu kontaktujte,
prosím, přímo výrobce nebo místní zastoupení výrobce.

Upozornění! Aby bylo dosa�eno co mo�ná nejvy��í provozní přesnosti, jsou v�echny části
terminálu REM 543 kalibrovány společně. To znamená, �e výrobek je vytvořen jako jeden celek,
ke kterému nejsou dodávány �ádné náhradní díly. V případě chybné funkce, kontaktujte prosím
Va�eho dodavatele terminálu chránění.

Jestli�e musí být terminál točivého stroje z důvodů chybné funkce zaslán zpět k výrobci, je
důle�ité, aby spolu se zásilkou byly odeslány i pečlivě vyplněné formuláře - �Formulář zprávy od
zákazníka� a speciálně �Servisní zpráva�.
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6. Informace potřebné pro objednávku
Data objednávky terminálu točivého stroje REM 543 obsahují HW číslo a několik objednacích SW
čísel. HW číslem je identifikována HW verze. Aplikační čísla specifikují obsa�ené funkce.

HW číslo a kombinované SW číslo jsou vyznačeny na identifikačním �títku na čelním panelu
dodaného terminálu točivého stroje. SW číslo je určeno pouze pro potřeby výrobního závodu.

6.1. Typové označení a HW číslo

Počet binárních vstupů a výstupů terminálu točivého stroje REM 543:

Počet vstupů / výstupů REM 543
Binární vstupy 15
Vstupy funkce kontroly vypínacího obvodu 2
Výkonové výstupy (dvoupólový pracovní kontakt) 5
Signalizační výstupy (pracovní kontakt) 2
Signalizační výstupy (přepínací kontakt) 5
Výstupy samočinné kontroly (přepínací kontakt) 1

Proto�e terminál točivého stroje REM 543 je k dispozici v několika HW verzích, musí být při
objednávce specifikována následující data:

•  Počet přizpůsobovacích transformátorů potřebných pro měření (proudových, napěťových).

•  Rozsah pomocného napětí modulu napájení terminálu točivého stroje.

•  Senzorové vstupy pro Rogowského cívky a pro napěťové děliče.

Pro definici HW čísla terminálu točivého stroje REM 543 platí následující pravidla:

1MRS    x x x x x x   -  x  x  x

 A: Osazeny pouze přizpůsobovací transformátory (MIM)
 B: Osazeny senzorové vstupy a transformátory (MIM a SIM)

 Rozsah napětí binárního vstupu
 A: Ur = 24/48/60/110/220 V ss

 Rozsah pomocného napětí modulu napájení
 A: Ur = 110/120/220/240 V st; 110/125/220 V ss       (PS1/240

V)
 C: Ur = 24/36/48/60 V ss (PS1/48 V)

 Vyhrazené číslo pro ka�dou HW verzi REM 543

 1MRS: Standardní předpona
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6.2. HW verze REM 543

V�echny HW verze terminálů točivých strojů REM 543 jsou vybaveny stejným počtem binárních
vstupů a výstupů. Počet přizpůsobovacích transformátorů, senzorových vstupů a rozsah
pomocného napětí se u jednotlivých HW verzí li�í.

Alternativy HW verzí terminálu točivého stroje REM 543:

Č. HW verze Přizpůsobovací
transformátory

Senzorové
vstupy

Pomocné napětí

1MRS090212-AAA In = 1 A / 5 A (CT1, CT2,
CT3, CT4, CT5)
Un = 100/110/115/120 V
(VT1,VT2, VT3, VT4)

- 110...240 V st/ss

1MRS090212-CAA In = 1 A / 5 A (CT1, CT2,
CT3, CT4, CT5)
Un = 100/110/115/120 V
(VT1,VT2, VT3, VT4)

- 24...60 V ss

1MRS090212-AAB In = 1 A / 5 A (CT1, CT2,
CT3, CT4, CT5)
Un = 100/110/115/120 V
(VT1,VT2, VT3, VT4)

8 vstupů pro Rogow-
ského cívku nebo
napěťový dělič

110...240 V st/ss

1MRS090212-CAB In = 1 A / 5 A (CT1, CT2,
CT3, CT4, CT5)
Un = 100/110/115/120 V
(VT1,VT2, VT3, VT4)

8 vstupů pro Rogow-
ského cívku nebo
napěťový dělič

24...60 V ss

1MRS090214-AAA In = 1 A / 5 A (CT1, CT2,
CT3, CT4, CT5, CT6)
Un = 100/110/115/120 V
(VT1,VT2, VT3)

- 110...240 V st/ss

1MRS090214-CAA In = 1 A / 5 A (CT1, CT2,
CT3, CT4, CT5, CT6)
Un = 100/110/115/120 V
(VT1,VT2, VT3)

- 24...60 V ss

1MRS090214-AAB In = 1 A / 5 A (CT1, CT2,
CT3, CT4, CT5, CT6)
Un = 100/110/115/120 V
(VT1,VT2, VT3)

8 vstupů pro Rogow-
ského cívku nebo
napěťový dělič

110...240 V st/ss

1MRS090214-CAB In = 1 A / 5 A (CT1, CT2,
CT3, CT4, CT5, CT6)
Un = 100/110/115/120 V
(VT1,VT2, VT3)

8 vstupů pro Rogow-
ského cívku nebo
napěťový dělič

24...60 V ss

1MRS090216-AAA In = 1 A / 5 A (CT1, CT2,
CT3, CT4, CT5, CT6, CT7)
Un = 100/110/115/120 V
(VT1,VT2)

- 110...240 V st/ss

1MRS090216-CAA In = 1 A / 5 A (CT1, CT2,
CT3, CT4, CT5, CT6, CT7)
Un = 100/110/115/120 V
(VT1,VT2)

- 24...60 V ss
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1MRS090216-AAB In = 1 A / 5 A (CT1, CT2,
CT3, CT4, CT5, CT6, CT7)
Un = 100/110/115/120 V
(VT1,VT2)

8 vstupů pro Rogow-
ského cívku nebo
napěťový dělič

110...240 V st/ss

1MRS090216-CAB In = 1 A / 5 A (CT1, CT2,
CT3, CT4, CT5, CT6, CT7)
Un = 100/110/115/120 V
(VT1,VT2)

8 vstupů pro Rogow-
ského cívku nebo
napěťový dělič

24...60 V ss

1MRS090218-AAA In = 1 A / 5 A (CT1, CT2,
CT3, CT4, CT5, CT6, CT7,
CT8)
Un = 100/110/115/120 V
(VT1)

- 110...240 V st/ss

1MRS090218-CAA In = 1 A / 5 A (CT1, CT2,
CT3, CT4, CT5, CT6, CT7,
CT8)
Un = 100/110/115/120 V
(VT1)

- 24...60 V ss

1MRS090218-AAB In = 1 A / 5 A (CT1, CT2,
CT3, CT4, CT5, CT6, CT7,
CT8)
Un = 100/110/115/120 V
(VT1)

8 vstupů pro Rogow-
ského cívku nebo
napěťový dělič

110...240 V st/ss

1MRS090218-CAB In = 1 A / 5 A (CT1, CT2,
CT3, CT4, CT5, CT6, CT7,
CT8)
Un = 100/110/115/120 V
(VT1)

8 vstupů pro Rogow-
ského cívku nebo
napěťový dělič

24...60 V ss

6.3. SW konfigurace

U ka�dého terminálu točivého stroje REM 543 lze vytvořit různé SW konfigurace, které jsou
definovány na základě aplikačně specifických knihoven. Aby byla zvolena správná SW
konfigurace, musí být specifikovány následující polo�ky objednávky:

•  Ochranné funkce, které mají být obsa�eny v terminálu točivého stroje.

•  Měřící funkce, které mají být obsa�eny v terminálu točivého stroje.

•  Ovládací funkce, které mají být obsa�eny v terminálu točivého stroje.

•  Funkce monitorující provozní stavy, které mají být obsa�eny v terminálu točivého stroje.

•  Komunikační protokoly, které mají být obsa�eny v terminálu točivého stroje.

•  Standardní knihovny, které mají být obsa�eny v terminálu točivého stroje.

•  Jazyk pou�itý pro systém MMI.

Dal�í informace o dostupných knihovnách a funkcích terminálu točivého stroje REM 543 lze získat
u dodavatele ochran ABB.
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7. Reference

Ostatní dostupné manuály pro REM 543:

•  Manuál pro instalaci 1MRS 750526-MUM

•  Manuál operátora 1MRS 750500-MUM

•  Technický popis funkcí 1MRS 750889-MCD

•  Návod pro konfiguraci 1MRS 750745-MUM

Manuál modulu optického rozhraní

•  Technický popis RER 103 1MRS 750532-MUM

Specifické manuály programových prostředků

•  LON Network Tool, Software Manual 1MRS 750831-RUM

•  Relay Configuration Tool, Quickstart refer. 1MRS 750833-RUM

•  Relay Configuration Tool, Tutorial 1MRS 750834-RUM

•  Relay Mimic Editor, Operator´s Manual 1MRS 750835-RUM

•  Relay Setting Tool, Operator´s Manual 1MRS 750836-RUM

•  CAP505 Installation and Commissioning 1MRS 750837-RUM

•  CAP505 Operator´s Manual 1MRS 750838-RUM
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8. Významový slovník

AI Analogový vstup (Analogue input)
BI Binární vstup (Binary input)
BO Binární výstup (Binary output)
CB Vypínač (Circuit breaker)
CBFP Ochrana při selhání vypínače (Circuit-breaker failure protection)
CPU Centrální procesorová jednotka (Central processing unit)
CT Proudový transformátor (Current transformer)
EMC Elektromagnetická kompatibilita (Electro-magnetic compatibility)
HSPO Rychlý výkonový výstup (High-speed power output)
I/O Vstup / výstup (Input / output)
IRF Interní porucha ochrany (Internal relay fault)
LCD Displej s kapalnými krystaly (Liquid-crystal display)
LED LED dioda (Light-emitting diode)
LON ® Místně pracující síť (Locally Operating Network) *)

L/R Místně / dálkově (Local / remote)
LV Nízké napětí (Low voltage)
MIMIC Grafický konfigurační obrázek na LCD displeji terminálu chránění
MMI Rozhraní pro obsluhu (Man-machine interface)
MV Vysoké napětí (Medium voltage)
NO/NC Pracovní / klidový kontakt (Normally open / normally closed)
PCB Deska ti�těných spojů (Printed circuit board)
PLC Programovatelná logická jednotka (Programmable logic controller)
PO Výkonový výstup (Power output)
PS Výkonové napájení (Power supply)
SO Signalizační výstup (Signalling output)
SPA Datový komunikační protokol vyvinutý firmou ABB
SPACOM Výrobková řada firmy ABB
TSC Kontrola vypínacího obvodu (Trip circuit supervision)
VT Napěťový transfrmátor (Voltage transformer)

*) LON je ochranná známka firmy Echelon Corporation registrovaná v USA i ostatních zemích.
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9. Formulář zprávy od zákazníka

Datum: Fax: 0439 / 808501

Popis:

Kategorie: __ Komentář __ Dotaz __ Reklamace

V případě, �e se tato zpráva týká určitého výrobku, uveďte prosím jeho název / typ.

Výrobek:

Jméno:

Přijmení:

Firma:

Město:

Adresa:

Fax. číslo     E-
mail adresa

UPOZORNĚNÍ ! Jestli�e musí být terminál točivého stroje zaslán zpět k výrobci, vyplňte prosím i
formulář �Servisní zpráva�.
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Servisní zpráva o REM 543

Název rozvodny / projekt

Datum a čas

Informace o ochraně (z menu MMI) Konfigurace

Provedl (jméno technika)

MAIN MENU/Status/General
(Hlavní menu/Stavy/V�eobecná data) Firma

IRF kód Referenční data
(Před resetem) (Název souboru, číslo verze, atd.)

(Po resetu) Konfigurační data

Stavy (Načteno / zavedeno do ochrany)

MAIN MENU/Information/Identification
(Hlavní menu/Informace/ Identifikace)

Pracovní prostředí

Číslo HW vybavení Verze systému Microscada

Číslo SW vybavení Protokol (SPA, LON�)

Sériové číslo Číslo vývodu nebo pozice

Datum testu Pom. napětí (napájení)

Pom. napětí bin. vstupů

MAIN MENU/Information/CPU1
(Hlavní menu/Informace/CPU1) Verze program. prostředků

Instalovaný SW

Revize SW

Sériové číslo

MAIN MENU/Configuration/General
(Hl. menu/Konfigurace/V�eobecná data)

Kontaktní informace

Konfigurační čítač Zpracováno (jméno)

Firma

Důle�ité upozornění ! Data musí být přečtena před resetem. Věnujte pozornost faktu, zda
se IRF kód změní po provedeném resetu.


