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1. Úvod 

1.1. Informace o tomto manuálu 

Tento manuál je ur�en k tomu, aby uživateli poskytl základní informace o ochran� REM 610, 
Revize B a prezentuje detailní instrukce, jak použít rozhraní HMI (Human-Machine Interface) 
ochrany, které je také známé pod názvem MMI (Man-Machine Interface). Krom� této instruktážní 
�ásti je v manuálu také obsažena krátká kapitola o uvedení ochrany do provozu a o její údržb�. 

1.2. Použití ochrany 

Ochrana REM 610 je univerzální multifunk�ní ochrana ur�ená p�edevším pro chrán�ní motor� 
v širokém rozsahu motorových aplikací. 

Ochrana REM 610 pracuje na bázi a v prost�edí mikroprocesorové techniky. �innost a funkce 
ochrany jsou trvale monitorovány systémem samo�inné kontroly. 

Jednotka rozhraní / ovládání (HMI) obsahuje LCD displej, který umož�uje jednoduché a bezpe�né 
místní ovládání ochrany. 

Místní ovládání ochrany je také možné uskute�nit prost�ednictvím sériové komunikace a po�íta�e, 
který je p�ipojen k �elnímu komunika�nímu portu. Dálkové ovládání je možné prost�ednictvím 
systému ovládání a monitorování, který je p�ipojen sériovou komunika�ní sb�rnicí ke konektoru 
na zadním panelu ochrany. 

1.3. Charakteristické vlastnosti 

• T�ífázová ochrana proti tepelnému p�etížení 
• T�ífázová funkce kontroly rozb�hu motoru, která pracuje na principu výpo�tu tepelného 

namáhání s možností blokování sníma�em (spína�em) otá�ek 
• T�ífázová nadproudová ochrana s �asov� nezávislou charakteristikou a s možností blokování 

sníma�em (spína�em) otá�ek 
• T�ífázová zkratová ochrana s mžikovým p�sobením nebo s �asov� nezávislou 

charakteristikou 
• T�ífázová podproudová ochrana s �asov� nezávislou charakteristikou (ochrana p�i ztrát� 

zát�že) 
• Nesm�rová zemní ochrana s �asov� nezávislou charakteristikou 
• T�ífázová ochrana proti nesymetrickému zatížení s �asov� závislou charakteristikou a 

minimálním nezávislým �asem, která pracuje na principu vyhodnocení zp�tné složky proudu  
• Ochrana proti opa�nému sledu fází, která pracuje na principu vyhodnocení zp�tné složky 

proudu 
• Kumulativní �íta� �as� rozb�h� s blokovací funkcí op�tného startu 
• Ochrana p�i selhání vypína�e  
• Stup�ovitá tepelná ochrana s �asov� nezávislou charakteristikou  
• Funkce rozb�hu motoru v nebezpe�né situaci 
• Dopl�kový RTD modul 

• šest m��icích vstup� 
• podpora PTC termistor� a r�zných RTD �idel 
• t�i p�ídavné galvanicky odd�lené binární vstupy  
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• Poruchový zapisova� 
• záznamový �as až 80 sekund 
• spušt�ní záznamu jedním, nebo n�kolika interními nebo vstupními binárními signály 
• záznam �ty� analogových kanál� a až osmi binárních kanál� volitelných uživatelem 
• se�iditelná vzorkovací rychlost 

• Energeticky nezávislá pam�� ur�ená pro záznam 
• až 100 kód� zm�nových stav� (událostí) s �asovou zna�kou 
• nastavených hodnot 
• dat poruchového zapisova�e 
• dat posledních p�ti událostí s �asovou zna�kou 
• po�tu popud� ochranných stup�� 
• zpráv s indikací vypnutí a zobrazení stav� LED diod v okamžiku ztráty napájení 

• Záložní baterie pro hodiny reálného �asu 
• Kontrola stavu baterie 
• �ty�i p�esné proudové vstupy 
• Dva galvanicky odd�lené binární vstupy a t�i p�ídavné binární vstupy na dopl�kovém RTD 

modulu 
• �asová synchronizace �ízená prost�ednictvím binárního vstupu  
• Kompletní nastavení lze modifikovat pomocí PC 
• Rozhraní HMI s alfanumerickým LCD displejem a ovládacími tla�ítky 

• osm programovatelných LED diod 
• Vým�nná zásuvná jednotka (blok) ochrany 
• T�i pracovní výkonové výstupní kontakty 
• Kontrola vypínacího obvodu 
• Dva p�epínací signaliza�ní kontakty  
• Funkce výstupních kontakt� voln� konfigurovatelné podle provozních požadavk� 
• Optické komunika�ní spojení s rozhraním na �elním panelu: bezkontaktní p�enos nebo 

p�enos prost�ednictvím kabelu 
• Dopl�kový komunika�ní modul pro systémovou komunikaci prost�ednictvím portu na zadním 

panelu bu� plastovým optickým vláknem, kombinovaným optickým vláknem (plast a sklo) 
nebo rozhraním RS 485. Použít lze komunika�ní protokoly SPA-bus, IEC 60870-5-103 nebo 
Modbus (RTU a ASCII)  

• Trvale aktivní samo�inná kontrola elektroniky a SW vybavení. P�i jakékoli interní poruše 
ochrany budou všechny ochranné stupn� a výstupy blokovány. 

• Zobrazení zpráv s indikací vypnutí v režimu IEC nebo v režimu ANSI 
• Uživatelem volitelná jmenovitá frekvence 50 Hz / 60 Hz 
• Uživatelem volitelné heslo chrán�ní systému HMI 
• Zobrazení primárních hodnot proudu 
• Hodnoty spot�eby / odb�ru 
• Podpora vícejazy�ného ovládání 
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1.4. Záruky 

O záru�ních podmínkách se prosím informujte u nejbližšího zastoupení ABB. 

1.5. Historie revizí dokumentu 

Verze Datum Poznámky / zm�ny 
A2 26.10.2004 Zm�na – Obrázek na titulní stránce a Obr. 3.1.1.-1   

Zm�na – Sekce 1.1., 1.3., 3.1.7., 3.1.8., 3.4.2., 3.4.3. a 9   
Zm�na – Obr. 3.1.2.2 –2…–3, 3.1.6. –2, 3.1.7. –1, 3.1.8. –1, 3.1.9. –1, 
3.1.10. –1, 3.1.11. –1, 3.2.1.4. –1, 3.2.2.2. –1…2, 3.2.2.3. –1…–2 a 3.3.2.1. 
–1…– 4  
Zm�na – Tabulky 3.3.2.3 –1 a 3.3.2.3 –2 
Nová sekce – 1.5.  

B 02.03.2005 

Zrušená sekce – 3.1.10.  
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2. Bezpe�nostní informace 

Na konektorech se m�že vyskytnout nebezpe�né nap�tí i p�i odpojeném 
pomocném nap�tí. 
Vždy musí být dodrženy místní i celostátní bezpe�nostní p�edpisy platné pro práci 
na elektrickém za�ízení. 
Za�ízení obsahuje komponenty, které jsou citlivé na elektrostatický výboj. Z tohoto 
d�vodu je t�eba se vyhnout kontaktu s elektronickými komponenty, pokud to není 
nezbytn� nutné.  

 
 
 

 

Rám za�ízení (ochrany) musí být pe�liv� uzemn�n. 
Elektrickou instalaci smí provád�t pouze osoba s p�íslušnou elektrotechnickou 
kvalifikací. 
Nedodržení bezpe�nostní instrukce m�že vést k úmrtí, ke zran�ní osob nebo k 
zna�ným škodám na majetku. 
Porušení pe�etní pásky na horní rukojeti za�ízení je d�vodem k ztrát� poskytované 
záruky a výrobcem není nadále garantována správná �innost p�ístroje. 

 
 
 
 

 

Jestliže je zásuvná jednotka ochrany vyjmuta ze sk�ín�, nedotýkejte se �ástí uvnit� 
této sk�ín�. Vnit�ní komponenty sk�ín� mohou být pod vysokým nap�tím a p�i 
dotyku m�že dojít k vážnému zran�ní osob.  
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3. Instrukce 

3.1. Charakteristické vlastnosti rozhraní HMI 

3.1.1. �elní panel 

�elní panel ochrany obsahuje: 

• Alfanumerický LCD displej s 2 x 16-ti znaky, nasv�tlením pozadí a automatickou regulací 
kontrastu  

• T�i indika�ní LED diody (zelená, žlutá, �ervená) 
• 8 programovatelných indika�ních LED diod (�ervené) 
• Tla�ítkovou sekci systému ovládání HMI se �ty�mi tla�ítky ozna�enými šipkami a tla�ítky pro 

vymazání / zrušení a zadání p�íkazu a údaje 
• Opticky izolovaný sériový komunika�ní port s  indikací LED diodou 

 

Obr. 3.1.1.-1 �elní pohled na ochranu REM 610 

1. LCD displej 
2. Tla�ítková sekce systému ovládání HMI 
3. Programovatelné indika�ní LED diody (�ervené) 
4. Indika�ní LED diody 

• Vlevo: Indikace provozní p�ipravenosti (zelená LED dioda READY) 
• Uprost�ed: Indikace popudu / výstrahy (žlutá LED dioda START / ALARM) 
• Vpravo: Indikace vypnutí (�ervená LED dioda TRIP) 

5. Indika�ní LED dioda komunikace z �elního panelu 
6. Komunika�ní port na �elním panelu 

3.1.2. Displej 

3.1.2.1. Test displeje p�i zapnutí napájení  

Po p�ipojení pomocného nap�tí k ochran�: 

1. Po interním testu ochrany p�i zapnutí napájení je zapnuto nasv�tlení pozadí displeje a 
ochrana je nastavena do provozního režimu chrán�ní.    

2. Displej je testován po dobu p�ibližn� t�í sekund v režimu invertovaného zobrazení (p�i kterém 
jsou aktivovány všechny obrazové prvky), viz Obr. 3.1.2.1.-1. V p�ípad� zobrazené indikace 
blokování restartu ochrany nebude p�i zapnutí napájení test displeje spušt�n. 
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3. Jestliže není zobrazena žádná zpráva s indikací vypnutí, bude displej p�epnut zp�t do 
klidového stavu. Je-li však aktivní funkce záznamu v energeticky nezávislé pam�ti, bude na 
displeji op�t indikována zpráva, která byla na displeji zobrazena p�ed vypnutím pomocného 
nap�tí. 

 

Obr. 3.1.2.1.-1 Test displeje p�i zapnutí napájení, invertované zobrazení 

3.1.2.2. Režimy displeje  

Je-li displej v klidovém stavu, je na n�m zobrazen název pohonu / motoru. Standardní nastavení z 
výroby je – ABB –. P�i zm�n� názvu pohonu / motoru použijte SPA parametr M20. 
 

Obr. 3.1.2.2.-1 Displej v klidovém stavu 

Je-li displej v režimu zobrazení, je možné zobrazit pouze nastavení ochrany. 
 

 
Obr. 3.1.2.2.-2 Displej v režimu zobrazení 

Je-li displej v režimu nastavení, je nastavení ochrany také možné editovat. 
 

 
Obr. 3.1.2.2.-3 Displej v režimu nastavení 

3.1.2.3. Nasv�tlení pozadí displeje 

V normálním provozním stavu je nasv�tlení pozadí displeje vypnuto. 

• Nasv�tlení pozadí displeje je zapnuto stisknutím tla�ítka na modulu HMI, které je ozna�ené 
šipkou. Jestliže není modul HMI použit po dobu p�ibližn� p�ti minut, je nasv�tlení pozadí 
displeje automaticky vypnuto. 

• Stisknutím tla�ítka  je aktivována implementovaná funkce “spo�i�e“, která vypne nasv�tlení 
pozadí displeje b�hem 20 sekund. 

3.1.2.4. Jak nastavit kontrast displeje 

Kontrast displeje je závislý na teplot�. Ochrana REM 610 nastavuje kontrast automaticky na 
hodnotu, která zajiš�uje optimální �itelnost. Jestliže je displej v klidovém stavu, m�žete kontrast 
displeje nastavit ru�n�. 

• Pro zvýšení kontrastu stiskn�te tla�ítko  a kontrast nastavte pomocí tla�ítka . 

• Pro snížení kontrastu stiskn�te tla�ítko  a kontrast nastavte pomocí tla�ítka   
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Stiskn�te  a 

pro zvýšení nebo snížení kontrastu 

Obr. 3.1.2.4.-1 Nastavení kontrastu displeje 

Po p�ipojení k napájení a po provedeném startu ochrany je automaticky obnoveno standardní 
nastavení kontrastu z výroby. 

3.1.3. Jak používat tla�ítka 

Systém HMI obsahuje tla�ítka ur�ená pro ovládání ochrany a pohyb v menu. 

 

Vlevo  Nahoru  Dol�  Vpravo  Zadat  Vymazat  
 (Enter) Zrušit 

Obr. 3.1.3.-1 Naviga�ní tla�ítka pro pohyb v menu 

Naviga�ní tla�ítka použijte pro zobrazení, volbu a editaci požadovaných položek menu. 

• Pro aktivaci hlavního menu stiskn�te tla�ítko ozna�ené šipkou. 
• Pro pohyb mezi r�znými úrovn�mi menu a r�znými položkami menu použijte tla�ítka 

ozna�ená šipkami. 
• Pro volbu položky, která má být editována, nebo pro uložení nové hodnoty stiskn�te tla�ítko 

. 

• Tla�ítka  a  použijte pro zvýšení nebo snížení aktivované �íslice, pro posuv desetinné 
�árky, nebo pro pohyb mezi dopl�kovými funkcemi. 

• Pro zrušení volby a pro návrat displeje do p�edchozího režimu (režim zobrazení nebo klidový 
stav displeje) stiskn�te tla�ítko . 

Tabulka 3.1.3-1  Navigace tla�ítky a editace 

Požadovaný krok nebo operace Tla�ítko 

Krok v hlavním menu nebo v submenu sm�rem dol�  
Krok v hlavním menu nebo v submenu sm�rem nahoru  
Vstup do submenu z hlavního menu nebo p�echod z vyšší úrovn� 
submenu na nižší úrove� submenu 

 

Výstup ze submenu a návrat do hlavního menu nebo p�echod z nižší 
úrovn� na vyšší úrove� submenu 

 

Zvýšení hodnoty v režimu nastavení  
Snížení hodnoty v režimu nastavení  
Pohyb kurzoru v režimu nastavení  nebo  

Volba p�ipojení �elního rozhraní p�i zapnutí napájení   a  

Vstup nebo výstup do / z režimu nastavení, uložení nové hodnoty  
Vstup do monitorovacího stavu  a  

Nastavení kontrastu displeje  a  nebo  

Reset nebo zrušení p�íkazu, výstup z režimu nastavení bez uložení 
nové hodnoty 
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Tabulka 3.1.3-1  Navigace tla�ítky a editace 

Požadovaný krok nebo operace Tla�ítko 

Reset výstupních kontakt� s aktivní p�ídržnou funkcí v klidovém stavu 
ochrany 

 po dobu 5 s 

Kvitování a reset indikací, výstupních kontakt� s aktivní p�ídržnou 
funkcí a hodnot uložených v pam�ti 

 a  

Reset tepelné úrovn� ochranné funkce na 0 p�i zapnutí napájení  a  

3.1.4. Hlavní menu 

Hlavní menu obsahuje p�t hlavních skupin: 

• MEASUREMENT (M��ení) 

• RECORDED DATA (Zaznamenaná data) 

• SETTINGS (Nastavení) 

• CONFIGURATION (Konfigurace) 

• INFO (Informace) 

Obr. 3.1.4.-1 Displej zobrazující první skupinu hlavního menu 

• Pro pohyb mezi skupinami hlavního menu použijte tla�ítka  a . 

• Pro návrat displeje do klidového stavu stiskn�te tla�ítko . 

Po uplynutí �asové prodlevy bude proveden návrat displeje do klidového stavu.  

3.1.5. Submenu 

Struktura menu obsahuje n�kolik podskupin. Na prvním �ádku displeje je vždy zobrazen název 
skupiny hlavního menu. Na druhém �ádku displeje je zobrazen název menu skupiny, název 
parametru a hodnota parametru, nebo pouze hodnota parametru, což je v tomto p�ípad� také 
název parametru. 

Obr. 3.1.5.-1 Displej zobrazující první submenu 

• Pro vstup do submenu stiskn�te tla�ítko , pro výstup ze submenu stiskn�te tla�ítko . 

• Pro pohyb mezi hlavními úrovn�mi v submenu použijte tla�ítka  nebo . 

• Pro návrat displeje do klidového stavu stiskn�te tla�ítko . 

3.1.6. Heslo rozhraní HMI 

Heslo rozhraní HMI chrání všechny hodnoty na technické úrovni, které jsou nastavitelné 
uživatelem, p�ed zm�nou provedenou neautorizovanou osobou. Funkce hesla z�stává neaktivní 
až do doby, kdy je provedena zm�na standardního hesla. Standardní heslo rozhraní HMI je 999. 
Zm�nu hesla je také možné provést z jednotky (ze systému) dálkového ovládání prost�ednictvím 
parametru V162, ale hodnotu hesla je možné na�íst pouze prost�ednictvím rozhraní HMI. 
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Jakmile standardní heslo rozhraní HMI zm�níte, bude vždy p�i zm�n� parametrové hodnoty 
generován požadavek na zadání nového hesla. Jestliže zadáte platné heslo, z�stává displej 
v režimu nastavení až do doby, kdy je u displeje proveden návrat do klidového stavu. 

Obr. 3.1.6.-1 Požadavek na zadání hesla p�i editaci nastavených parametr� 

Heslo rozhraní HMI zm�níte následujícím zp�sobem: 

1. Pro vstup do hlavního menu stiskn�te tla�ítko ozna�ené šipkou. 
2. Pro volbu položky menu CONFIGURATION \ PASSWORD HMI (Konfigurace \ Heslo HMI) 

použijte tla�ítka ozna�ená šipkami a stiskn�te tla�ítko . 

3. Pro vstup do režimu nastavení stiskn�te tla�ítko , a je-li požadováno zadání hesla, zadejte 
aktuáln� platné heslo HMI. Pokud je stále platné standardní heslo 999, nebude zadání hesla 
požadováno. 

4. První �íslice hesla, která má být editována, za�ne blikat. P�íslušné �íslo nastavte pomocí 
tla�ítek  a . 

5. Stisknutím tla�ítka  nebo tla�ítka  aktivujte další �íslici. 

6. Stisknutím tla�ítka  je nové heslo uloženo a je proveden návrat displeje do režimu 
zobrazení. Uložení hesla je potvrzeno, jakmile se na displeji zobrazí blikající symbol “- - -“. 
Režim nastavení lze alternativn� opustit bez uložení a potvrzení zm�ny hesla jedním 
stisknutím tla�ítka  a displej se vrátí do režimu zobrazení. 

7. Návrat displeje do klidového stavu je proveden stisknutím tla�ítka . 

 Hlavní menu Menu skupiny Parametrové menu 

 

Obr. 3.1.6.-2 Zm�na hesla rozhraní HMI 

3.1.7. Heslo sb�rnice SPA  

Heslo pro komunika�ní sb�rnici SPA je požadováno p�i zm�n� parametrových hodnot 
prost�ednictvím sb�rnice SPA. Standardní heslo této sb�rnice je 001. Zm�nu hesla sb�rnice SPA 
m�žete provést bu� prost�ednictvím rozhraní HMI, nebo p�ímo po sb�rnici SPA, nejprve zadáním 
aktuáln� platného hesla do parametru V160 a poté zadáním nového hesla do parametru V161. 
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Heslo sb�rnice SPA zm�níte následujícím zp�sobem: 

1. Pro vstup do hlavního menu stiskn�te tla�ítko ozna�ené šipkou. 
2. Pro volbu položky menu CONFIGURATION \ COMMUNICATION \ SPA SETTINGS \ 

PASSWORD SPA (Konfigurace \ Komunikace \ Nastavení SPA \ Heslo SPA) použijte tla�ítka 
ozna�ená šipkami a stiskn�te tla�ítko . 

3. Pro vstup do režimu nastavení stiskn�te tla�ítko , a je-li požadováno zadání hesla, zadejte 
aktuáln� platné heslo HMI. Pokud je stále platné standardní heslo 999, nebude zadání hesla 
požadováno. 

4. První �íslice hesla, která má být editována, za�ne blikat. P�íslušné �íslo nastavte pomocí 
tla�ítek  a . 

5. Stisknutím tla�ítka  nebo tla�ítka  aktivujte další �íslici. 

6. Stisknutím tla�ítka  je nové heslo sb�rnice SPA uloženo a je proveden návrat displeje do 
režimu zobrazení. Uložení hesla je potvrzeno, jakmile se na displeji zobrazí blikající symbol    
“- - -“. 
Režim nastavení lze alternativn� opustit bez uložení a potvrzení zm�ny hesla sb�rnice SPA 
jedním stisknutím tla�ítka  a displej se vrátí do režimu zobrazení. 

7. Návrat displeje do klidového stavu je proveden stisknutím tla�ítka . 

 Hlavní menu Menu skupiny Parametrové menu 

 

Obr. 3.1.7.-1 Zm�na hesla sb�rnice SPA 

3.1.8. Jak navolit jazyk  

Ochrana REM 610 vám umož�uje zvolit jeden z n�kolika r�zných jazyk�. Standardní jazyk je 
angli�tina. Nabídka pro volbu jazyka je uvedena na Obr. 3.1.8.-1.   

1. Pro vstup do hlavního menu stiskn�te tla�ítko ozna�ené šipkou. 
2. Pro volbu položky menu CONFIGURATION \ LANGUAGE (Konfigurace \ Jazyk) použijte 

tla�ítka ozna�ená šipkami a stisknutím tla�ítka  je zp�ístupn�n aktuáln� platný jazyk. 

3. Pro vstup do režimu nastavení stiskn�te tla�ítko , a je-li požadováno zadání hesla, zadejte 
aktuáln� platné heslo. Druhý �ádek displeje za�ne blikat, a tím je indikováno, že m�žete jazyk 
nastavit.    

4. Pro p�esun kurzoru na požadovaný jazyk použijte tla�ítko  nebo tla�ítko .  

5. Stisknutím tla�ítka  je volba potvrzena. Navolený jazyk bude zobrazen na displeji. 

6. Návrat displeje do klidového stavu je proveden stisknutím tla�ítka . 
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Jestliže je stisknuto tla�ítka  p�edtím, než je nová volba potvrzena, z�stává aktivní p�vodní 
jazyk a displej se vrátí do režimu zobrazení. Op�tným stisknutím tla�ítka  je proveden návrat 
displeje do klidového stavu.  

 Hlavní menu Menu skupiny Parametrové menu 

 

Obr. 3.1.8.-1 Volba jazyka 

Upozorn�ní! 
Seznam jazyk� v menu volby jazyka se m�ní podle toho, jaké jazyky systému ovládání HMI byly 
v objednacím �ísle ochrany definovány.  

3.1.9. Jak nastavit hodiny reálného �asu  

Hodiny reálného �asu, které jsou použité pro �asové zna�kování zm�nových stav�, jsou 
nastaveny prost�ednictvím dvou r�zných se�iditelných parametr�. Jedním parametrem je ur�en 
Rok – M�síc – Den (YY-MM-DD) a druhým parametrem Hodiny – Minuty – Sekundy (hh.mm;ss). 
P�i zm�n� jednoho nebo obou parametr� postupujte následujícím zp�sobem:   

1. Pro vstup do hlavního menu stiskn�te tla�ítko ozna�ené šipkou. 
2. Pro volbu položky menu CONFIGURATION \ TIME (Konfigurace \ �as) použijte tla�ítka 

ozna�ená šipkami a stiskn�te tla�ítko . 

3. Pro volbu editovaného parametru použijte tla�ítka  a . 

4. Pro vstup do režimu nastavení stiskn�te tla�ítko , a je-li požadováno zadání hesla, zadejte 
aktuáln� platné heslo. Pokud je stále platné standardní heslo 999, nebude zadání hesla 
požadováno. 

5. První �íslice nastavené hodnoty parametru, který má být editován, za�ne blikat. Pro pohyb 
kurzoru použijte tla�ítka  a  a pro zvýšení nebo snížení hodnoty tla�ítka  a . 
Rozsah se�iditelnosti (nap�. rok� nebo minut) je zobrazen na pravé stran� druhého �ádku 
displeje.  

6. Stisknutím tla�ítka  je nová hodnota uložena a je proveden návrat displeje do režimu 
zobrazení. 

7. Výstup z režimu nastavení p�edtím, než je nová volba potvrzena, je proveden jedním 
stisknutím tla�ítka  a displej se vrátí do režimu zobrazení. 

8. Návrat displeje do klidového stavu je proveden stisknutím tla�ítka . 
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 Hlavní menu Menu skupiny Parametrové menu 

 

Obr. 3.1.9.-1 Nastavení hodin reálného �asu 

3.1.10. Jak p�epnout mezi �elním rozhraním a zadním rozhraním   

U ochrany jsou k dispozici dv� rozhraní sériové komunikace: �elní rozhraní pro komunika�ní 
sb�rnici SPA a dopl�kový modul s komunika�ním rozhraním na zadním panelu, který umož�uje 
komunikaci prost�ednictvím protokolu sb�rnice SPA, sb�rnice IEC 60870-5-103, nebo protokolu 
MODBUS (RTU nebo ASCII). 

Jestliže ochrana není vybavena dopl�kovým modulem s komunika�ním rozhraním na zadním 
panelu, nebo pokud je tento modul funk�n� zablokován, je vždy aktivní �elní rozhraní a p�epnutí 
mezi �elním a zadním rozhraním není možné. 

Pokud je dopl�kový modul s komunika�ním rozhraním na zadním panelu nainstalován a uvoln�n, 
je jako aktivní standardn� nastaveno zadní rozhraní. P�i p�epnutí mezi �elním a zadním rozhraním 
postupujte následujícím zp�sobem:   

1. Pro vstup do hlavního menu stiskn�te tla�ítko ozna�ené šipkou. 
2. Pro volbu položky menu CONFIGURATION \ COMMUNICATION (Konfigurace \ Komunikace) 

použijte tla�ítka ozna�ená šipkami a stiskn�te tla�ítko . Po této manipulaci bude kurzor na 
aktuáln� nastaveném rozhraní (REAR CONNECTION / Zadní rozhraní nebo FRONT 
CONNECTION / �elní rozhraní). 

3. Pro vstup do režimu nastavení stiskn�te tla�ítko . Druhý �ádek displeje za�ne blikat.  

4. Pro volbu požadovaného nastavení použijte tla�ítko  nebo tla�ítko . 

5. Stisknutím tla�ítka  je volba potvrzena.  

6. Návrat displeje do klidového stavu je proveden stisknutím tla�ítka . 

Je-li jako aktivní navoleno �elní rozhraní a b�hem p�ibližn� p�ti minut není uskute�n�no 
komunika�ní spojení, bude automaticky aktivováno zadní rozhraní. Aby bylo �elní rozhraní trvale 
aktivní, stiskn�te p�i zapnutí pomocného nap�tí k relé sou�asn� ob� tla�ítka  a .  

Upozorn�ní! 
Je-li navoleno zadní rozhraní, bude automaticky aktivován i zvolený protokol tohoto rozhraní. 
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 Hlavní menu Menu skupiny Parametrové menu 

 

Obr. 3.1.10.-1 P�epnutí mezi �elním a zadním rozhraním 

3.1.10.1. LED indikátor komunikace z �elního rozhraní   

• Indikátor nesvítí: 
Jako aktuáln� aktivní je navoleno zadní rozhraní. 
• Indikátor svítí: 
Jako aktuáln� aktivní je navoleno �elní rozhraní. 
• Indikátor bliká: 
Jako aktuáln� aktivní je navoleno �elní rozhraní a ochrana komunikuje. 

3.1.11. Jak navolit komunika�ní protokol zadního rozhraní  

Ochrana REM 610 vám umož�uje zvolit komunika�ní protokol zadního rozhraní. Informace o 
navoleném typu protokolu je uložena v energeticky nezávislé pam�ti, a proto bude po p�erušení 
napájecího nap�tí tento protokol automaticky aktivován. 

Volbu komunika�ního protokolu zadního rozhraní prove�te následujícím zp�sobem:   

1. Pro vstup do hlavního menu stiskn�te tla�ítko ozna�ené šipkou. 
2. Pro volbu položky menu CONFIGURATION \ COMMUNICATION \ REAR PROTOCOL 

(Konfigurace \ Komunikace \ Protokol zadního rozhraní) použijte tla�ítka ozna�ená šipkami a 
stiskn�te tla�ítko . Po této manipulaci bude kurzor na aktuáln� nastaveném a použitém 
protokolu (nap�. SPA). 

3. Pro vstup do režimu nastavení stiskn�te tla�ítko . Druhý �ádek displeje za�ne blikat. 

4. Pro volbu požadovaného nastavení použijte tla�ítko  nebo tla�ítko . 

5. Stisknutím tla�ítka  je volba potvrzena.  

6. Návrat displeje do klidového stavu je proveden stisknutím tla�ítka . 
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Hlavní menu Menu skupiny Parametrové menu  

 

Obr. 3.1.11.-1 Volba komunika�ního protokolu zadního rozhraní 

3.2. Provozní úrovn� systému ovládání HMI 

Menu ovládání HMI obsahuje uživatelskou úrove� a technickou úrove�. Uživatelská úrove� je 
použita pro m��ení a monitorování, zatímco technická úrove� je použita pro nastavení ochrany a 
lze ji konfigurovat tak, že p�i použití je vyžadováno zadání hesla. Zadání hesla je vyžadováno 
poté, co je provedena zm�na standardn� nastavené hodnoty 999. 

3.2.1. Uživatelská úrove� 

3.2.1.1. Skupiny menu na uživatelské úrovni  

Uživatelská úrove� obsahuje t�i skupiny menu: 

• MEASUREMENT (M��ení) =  monitorování m��ených hodnot 

• RECORDED DATA (Zaznamenaná data) =  

• uložené hodnoty zm�nových stav� ochranných funkcí 

• zaznamenaný po�et popud� ochranných funkcí 

• trvale aktualizované registry skute�ných hodnot ochranných funkcí  

• INFO (Informace) = informace o ochran�, jako nap�íklad typ za�ízení a sériové �íslo ochrany 

Data je možné monitorovat bez zadání hesla.  

3.2.1.2. Jak monitorovat m��ené hodnoty  

Všechny m��ené hodnoty m�žete monitorovat prost�ednictvím položky MEASUREMENT (M��ení) 
v menu systému HMI. Hodnoty proud� m��ených ve fázích L1, L2, L3 a m��enou hodnotu proudu 
I0 lze krom� toho také monitorovat aktivací monitorovacího stavu. 
P�ístup k m��eným hodnotám ve fázích L1, L2, L3 a k m��eným hodnotám I0, I2 a 	 
prost�ednictvím systému HMI je uskute�n�n následujícím zp�sobem:   

1. Pro vstup do hlavního menu stiskn�te tla�ítko ozna�ené šipkou. 
2. Kurzor bude na první položce menu MEASUREMENT. M��enou hodnotu ve fázi L1 zobrazíte 

stisknutím tla�ítka . 



1MRS 755 682 Ochrana motoru   REM 610 

  Manuál uživatele 
 

 19 

3. Pro monitorování hodnot m��ených ve fázích L1, L2, L3 a m��ených hodnot I0, I2 a 	 použijte 
tla�ítka  a . Fázové proudy a hodnota složky I2 jsou zobrazeny jako násobky jmenovitého 
proudu In, který odpovídá proudu p�i plném zatížení motoru (FLC = Full Load Current). Složka 
I0 je zobrazena jako procentuální hodnota jmenovitého proudu transformátoru proudu (CT = 
Current transformer), zatímco hodnota 	 je zobrazena jako procentuální hodnota tepelné 
úrovn� vypnutí. Pro zobrazení p�íslušné primární hodnoty proudu ve fázi L1, L2, L3 a primární 
hodnoty proudu I0 stiskn�te ješt� jednou tla�ítko . Jestliže nejsou nastaveny p�evodové 
faktory, budou namísto hodnot na displeji zobrazeny �árky.  

4. Pro monitorování ostatních m��ených hodnot v menu TEMPERATURE (Teplota), DATA 
(Data), CALCULATED DATA (Vypo�tená data), DEMAND VALUES (Hodnoty spot�eby / 
odb�ru) a HISTORY DATA (Data historie) – viz Obr. 3.2.1.2.-1. 

5. Návrat displeje do klidového stavu je proveden stisknutím tla�ítka . 

Hlavní menu Menu skupiny Parametrové menu  

Obr. 3.2.1.2.-1 M��ení 

P�ístup k primárním hodnotám proud� uskute�n�ný aktivací monitorovacího stavu: 

1. Sou�asným stisknutím tla�ítka  a tla�ítka  jsou zobrazeny primární hodnoty proud� fází 
L1, L2, L3 a hodnota zemního proudu I0. 

2. Návrat displeje do klidového stavu je proveden stisknutím tla�ítka . 

P�i aktivaci monitorovacího stavu musí být displej v klidovém stavu. Protože monitorovací stav 
nemá definované �asové omezení, displej se do klidového stavu automaticky nevrátí. V p�ípad�, 
kdy je detekována porucha, bude signalizace monitorovacího stavu nahrazena indikací poruchy.  
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Obr. 3.2.1.2.-2 Aktivace monitorovacího stavu 

Upozorn�ní! 
Nezbytným p�edpokladem pro monitorování správných hodnot primárních proud� je podmínka, že 
prost�ednictvím sériové komunikace byly správn� nastaveny parametry M80 a M83. 

3.2.1.3. Jak monitorovat zaznamenaná data 

Obsah registru zm�nových stav� / událostí a informace o rozb�zích motoru lze najít ve skupin� 
hlavního menu RECORDED DATA (Zaznamenaná data). 

1. Pro vstup do hlavního menu stiskn�te tla�ítko ozna�ené šipkou. 

2. Tla�ítka  a  použijte pro volbu položky hlavního menu RECORDED DATA (Zaznamenaná 
data) a po stisknutí tla�ítka  je zobrazen první zm�nový stav / událost. 

3. Pro pohyb mezi jednotlivými zm�novými stavy / událostmi použijte tla�ítko  a tla�ítko . 

4. Pro vstup do submenu nebo pro výstup ze submenu použijte tla�ítko  nebo tla�ítko . 

5. Návrat displeje do klidového stavu je proveden stisknutím tla�ítka . 

Hlavní menu Menu skupiny Parametrové menu  

Obr. 3.2.1.3.-1 Zaznamenaná data 
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3.2.1.4. INFO 

Skupina hlavního menu INFO (Informace) obsahuje informace, které m�žete pot�ebovat p�i 
objednávce servisních služeb a oprav. 

1. Pro vstup do hlavního menu stiskn�te tla�ítko ozna�ené šipkou. 
2. Pro volbu položky menu INFO (Informace) použijte tla�ítka ozna�ená šipkami a pro vstup do 

prvního submenu, v kterém jsou zobrazeny informace o typu za�ízení, sériovém �ísle ochrany, 
datumu testu, modulu CPU a také o dopl�kovém modulu RTD, stiskn�te tla�ítko . 

3. P�i zobrazení specifických informací o modulu CPU použijte pro volbu položky menu CPU 
MODULE tla�ítko  a stiskn�te tla�ítko . Po této manipulaci bude zobrazeno �íslo SW 
vybavení modulu CPU a �íslo jeho revize. Jestliže je v okamžiku, kdy je zobrazeno �íslo SW 
vybavení modulu CPU a �íslo jeho revize, stisknuto tla�ítko , bude zobrazeno �íslo sestavy 
modulu CPU. Pokud je stisknuto tla�ítko , bude zobrazeno sériové �íslo modulu CPU. 

4. P�i monitorování odpovídajících informací o dopl�kovém modulu RTD použijte tla�ítka 
ozna�ená šipkami. 

5. Návrat displeje do klidového stavu je proveden stisknutím tla�ítka . 

Hlavní menu Parametrové menu  

 

Obr. 3.2.1.4.-1 INFO 

3.2.2. Technická úrove� 

3.2.2.1. Menu parametrového systému  

Hlavní menu je aktivováno stisknutím tla�ítka ozna�eného šipkou. Pokud je stále používáno 
standardní heslo, nebude p�i zm�n� parametr� zadání hesla požadováno. Je-li však ochrana 
heslem použita, bude na displeji zobrazen symbol “ *** “ až do doby, kdy zadáte platné heslo 
systému HMI. 
Zobrazení v menu jsou použita pro �tení a nastavení parametr�, které jsou rozd�leny do dvou 
skupin: 

• SETTINGS (Nastavení) 

• CONFIGURATION (Konfigurace) 
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3.2.2.2. Jak zm�nit nastavení  

Aktuální nastavení obsahuje nastavení z 1. skupiny parametr� nebo z 2. skupiny parametr�, podle 
toho, která z t�chto skupin je navolena jako aktivní (indikováno hv�zdi�kou “ * “). Aktuální 
nastavení je možné vid�t v prvním parametrovém menu, nap�íklad SETTINGS \ PROTECT. 
STAGES \ Is> In: x.xx (Nastavení \ Ochranné stupn� \ Is> In: x.xx). 

Submenu Parametrové menu  

 

Obr. 3.2.2.2.-1 Nastavené parametry v 1. skupin� nastavení a v 2. skupin� nastavení 

P�epnutím mezi 1. a 2. skupinou nastavení m�že uživatel sou�asn� aktivovat celou skupinu 
nastavení. P�epnutí mezi skupinami nastavení je provedeno následujícím zp�sobem: 
• Volbou parametru GROUP 1 / GROUP 2 (1. skupina / 2. skupina) ve skupin� hlavního menu 

SETTINGS (Nastavení). 
• Prost�ednictvím vstupního binárního signálu za p�edpokladu, že p�epína� SGB1…5/4 byl v 

obou skupinách nastavení (GRP1 i GRP2) nastaven na 1. 
• Po sb�rnici SPA prost�ednictvím parametru V150. 

Jestliže má být zm�n�no nastavení zna�ného množství parametr� (nap�. b�hem uvád�ní systém� 
ochran do provozu), použijte k této �innosti osobní po�íta� (PC), v kterém je instalováno pot�ebné 
SW vybavení. Jestliže není takový po�íta� k dispozici, nebo pokud má být zm�n�no pouze n�kolik 
nastavených hodnot, postupujte následujícím zp�sobem:   

1. Pro vstup do hlavního menu stiskn�te tla�ítko ozna�ené šipkou. 
2. Pro volbu skupiny hlavního menu SETTINGS a pro volbu požadovaného menu skupiny (nap�. 

PROTECT. STAGES / Ochranné stupn�) použijte tla�ítka ozna�ená šipkami a stiskn�te tla�ítko 
.  

3. Pro volbu parametru, který má být zm�n�n, použijte tla�ítko  nebo tla�ítko  a stiskn�te 
tla�ítko . 

4. Pro volbu 1. nebo 2. skupiny nastavení (GRP1 nebo GRP2) použijte tla�ítko  nebo tla�ítko 
. Aktivní skupina nastavení je indikována hv�zdi�kou “ * “.  

5. Pro vstup do režimu nastavení stiskn�te tla�ítko , a je-li požadováno zadání hesla, zadejte 
aktuáln� platné heslo. Pokud je stále platné standardní heslo 999, nebude zadání hesla 
požadováno. 

6. První �íslice nastavené hodnoty editovaného parametru za�ne blikat. Pro p�esun kurzoru 
použijte tla�ítko  nebo tla�ítko  a pro zvýšení nebo snížení �íselné hodnoty tla�ítko  a 
tla�ítko . 

7. Stisknutím tla�ítka  je nová hodnota uložena a je proveden návrat displeje do režimu 
zobrazení. Je-li parametr �íselná hodnota, bude uložení parametru potvrzeno, jakmile se na 
displeji zobrazí blikající symbol “- - -“. 

8. Režim nastavení lze opustit bez uložení provedených zm�n jedním stisknutím tla�ítka  p�ed 
potvrzením zm�ny a displej se vrátí do režimu zobrazení. 

9. Návrat displeje do klidového stavu je proveden stisknutím tla�ítka . 
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Hlavní menu Menu skupiny Parametrové menu  

 

Obr. 3.2.2.2.-2 Nastavení 

P�epína�ové skupiny 

Ochrana obsahuje následující p�epína�ové skupiny: 

SGF1 Výstupní kontakty 
SGF2 Nastavení displeje 
SGF3, SGF4 Ochranné funkce 
SGF5 P�ídržná funkce u programovatelných LED diod 
SGB1…SGB5 Binární vstupy (DI1…DI5) 
SGR1…SGR5 Výstupní kontakty (PO1, PO2, PO3, SO1, SO2) 
SGL1…SGL8 Programovatelné LED diody 
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Nastavení funkce prost�ednictvím p�epína�ových skupin: 

1. Pro vstup do hlavního menu stiskn�te tla�ítko ozna�ené šipkou. 
2. Pro volbu skupiny hlavního menu SETTINGS (Nastavení) a pro volbu požadovaného menu 

p�epína�ové skupiny (nap�. SGF) použijte tla�ítka ozna�ená šipkami a stiskn�te tla�ítko . 
3. Pro volbu požadované p�epína�ové skupiny (nap�. SGF2 pro nastavení displeje) použijte 

tla�ítko  nebo tla�ítko  a stiskn�te tla�ítko . 

4. Pro volbu 1. nebo 2. skupiny nastavení (GRP1 nebo GRP2) použijte tla�ítko  nebo tla�ítko 
. Aktivní skupina nastavení je indikována hv�zdi�kou “ * “. 

5. Pro vstup do režimu nastavení stiskn�te tla�ítko , a je-li požadováno zadání hesla, zadejte 
aktuáln� platné heslo.  

6. Pro volbu bitu, který má být nastaven, použijte tla�ítko  nebo tla�ítko  a pro  volbu 
požadovaného stavu bitu tla�ítko  nebo tla�ítko  - viz Obr. 3.2.2.2.-4. 

7. Stisknutím tla�ítka  je volba potvrzena. Po tomto potvrzení je proveden návrat displeje do 
režimu zobrazení a je zobrazen kontrolní sou�et p�epína�ové skupiny. 

8. Návrat displeje do klidového stavu je proveden stisknutím tla�ítka . 

Hlavní menu Menu skupiny Parametrové menu  

Obr. 3.2.2.2.-3 Nastavení p�epína�ových skupin 

Parametrové menu  

 

Obr. 3.2.2.2.-4 Nastavení bit� (p�epína��) 



1MRS 755 682 Ochrana motoru   REM 610 

  Manuál uživatele 
 

 25 

3.2.2.3. Konfigurace  

Parametry obsažené ve skupin� menu CONFIGURATION (Konfigurace) jsou obvykle nastaveny 
pouze jednou, a to p�ed uvedením ochrany do provozu. 

P�i zm�n� parametru postupujte následujícím zp�sobem:  

1. Pro vstup do hlavního menu stiskn�te tla�ítko ozna�ené šipkou. 
2. Pro volbu skupiny hlavního menu CONFIGURATION (Konfigurace) a pro volbu požadovaného 

menu skupiny použijte tla�ítka ozna�ená šipkami a stiskn�te tla�ítko . 
3. Pro volbu požadovaného parametru (nap�. UNIT ADDRESS : xxx / Adresa jednotky), nebo sady 

parametr� (nap�. SPA SETTINGS / Nastavení sb�rnice SPA) použijte tla�ítko  nebo tla�ítko 
. V p�ípad� sady parametr� použijte tla�ítka ozna�ená šipkami, až se dostanete k 

požadovanému parametru. 

4. Pro vstup do režimu nastavení stiskn�te tla�ítko , a je-li požadováno zadání hesla, zadejte 
aktuáln� platné heslo.  

5. Text parametru (enumerátor), nebo první �íslice nastavené hodnoty parametru za�ne blikat. 
Enumerátor nebo �íslici / znak nastavte pomocí tla�ítka  a tla�ítka . Další �íslici (znak), 
která má být nastavena aktivujte stisknutím tla�ítka  nebo tla�ítka . P�i nastavení 
enumerátoru však nejsou tla�ítka se šipkami vpravo a vlevo funk�ní. 

6. Stisknutím tla�ítka  je nová hodnota uložena a je proveden návrat displeje do režimu 
zobrazení. Je-li parametr �íselná hodnota, bude uložení parametru potvrzeno, jakmile se na 
displeji zobrazí blikající symbol “- - -“. 

7. Režim nastavení lze opustit bez uložení provedených zm�n jedním stisknutím tla�ítka  p�ed 
potvrzením zm�ny a displej se vrátí do režimu zobrazení. 

8. Návrat displeje do klidového stavu je proveden stisknutím tla�ítka . 

Upozorn�ní! 
Jestliže je v režimu nastavení potvrzena hodnota, která je mimo povolené limity, bude znovu 
obnovena p�vodní hodnota. 
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Hlavní menu Menu skupiny Parametrové menu 

 

Obr. 3.2.2.3.-1 Konfigurace, 1. �ást 
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Hlavní menu Menu skupiny Parametrové menu  

 

Obr. 3.2.2.3.-2 Konfigurace, 2. �ást 

3.2.2.4. Jak potvrdit a resetovat indikace, výstupní kontakty a hodnoty uložené v pam�ti 

• Indikované stavy LED diod a zprávy na displeji vymažete stisknutím tla�ítka . Stavy LED 
diod a zprávy na displeji lze vymazat pouze tehdy, pokud není porucha aktivní.  

• Stisknutím tla�ítka  na dobu alespo� p�ti sekund jsou zrušeny p�ídržné funkce u výstupních 
kontakt�. Uv�domte si, že p�ed touto manipulací musí být vymazány jak indikované stavy LED 
diod, tak i zprávy na displeji. 

• Kompletní reset, tj. vymazání indikací, hodnot uložených v pam�ti a zrušení p�ídržné funkce u 
výstupních kontakt�, je proveden sou�asným stisknutím tla�ítek  a . Invertovaným 
zobrazením prvk� displeje je tato manipulace potvrzena. Hodnoty uložené v pam�ti zahrnují 
zaznamenaná data, data poruchového zapisova�e a pr�m�rné m��ené hodnoty (hodnoty 
odb�ru / spot�eby a historická data, krom� informace o pr�b�žném �ase). 
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3.3. Indika�ní funkce ochrany 

�innost a vypínání ochrany je možné monitorovat prost�ednictvím t�í r�zných indika�ních funkcí 
systému HMI:  

• T�i LED indikátory s pevn� definovanou funk�ností: READY (Provozn� p�ipraveno), START / 
ALARM (Popud / Výstraha), TRIP (Vypnutí) 

• Osm programovatelných LED indikátor� 
• Textové zprávy na displeji 

Ochranné funkce nejsou poruchovou signalizací nikterak ovlivn�ny. 

3.3.1. LED indikátory 

Jestliže je u ochranného stupn� aktivován popud, nebo je-li ochranou generováno výstražné 
hlášení (alarm), bude svítit žlutá indika�ní LED dioda. Pokud je u ochranného stupn� aktivováno 
vypnutí, z�stává svítit žlutá indika�ní LED dioda a sou�asn� svítí i �ervená indika�ní LED dioda. 
Je-li popud ochranného stupn� blokován, za�ne blikat žlutá indika�ní LED dioda. Žlutá indika�ní 
LED dioda bude také svítit, je-li indikováno výstražné hlášení z ochranného stupn� (alarm). 

3.3.1.1. Zelená indika�ní LED dioda  

Obr. 3.3.1.1.-1 Zelená indika�ní LED dioda 

K zelenému LED indikátoru jsou pevn� p�i�azeny dv� r�zné funkce: Napájení ochrany a interní 
porucha ochrany (IRF). 

• LED dioda neaktivní / nesvítí: 

Napájecí nap�tí ochrany není p�ipojeno. 

• LED dioda svítí: 

Ochrana v provozu. P�esto m�že v ochran� dojít k mén� závažné poruše (s výstrahou). Viz 
�ást “Indikace interních poruch ochrany (IRF) a výstrah“. 

• LED dioda bliká: 

Výskyt interní poruchy ochrany, která vyžaduje opravu autorizovaným servisem dodavatele. Viz 
�ást “Indikace interních poruch ochrany (IRF) a výstrah“. 

3.3.1.2. Žlutá indika�ní LED dioda  

Obr. 3.3.1.2.-1 Žlutá indika�ní LED dioda 

• LED dioda neaktivní / nesvítí: 

U žádného ochranného stupn� není aktivován popud a nejsou také aktivní výstrahy funkce 
tepelné ochrany.  

• LED dioda svítí: 
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Ochranný stupe� je aktivován, nebo je generováno výstražné hlášení (alarm). U popudu nebo 
výstrahy m�že být prost�ednictvím p�epína�� SGF navolena indikace s p�ídržnou funkcí, nebo 
bez p�ídržné funkce. Indikace bez p�ídržné funkce bude automaticky vymazána v okamžiku, 
kdy porucha zmizí a p�íslušný ochranný stupe� byl resetován, zatímco indikace s p�ídržnou 
funkcí je aktivní (indikátor svítí) až do doby, kdy je indikace vymazána ru�n�. 

• LED dioda bliká: 

Popudy ochranných stup�� jsou blokovány vstupním externím binárním signálem. Indikace 
blokování je bez p�ídržné funkce. To znamená, že indikace zmizí v okamžiku, kdy je 
dezaktivován vstupní binární signál. 

Žlutý LED indikátor z�stává blikat po celou dobu, po kterou z�stává blokován i ochranný 
stupe�. Indikace blokování zmizí v okamžiku, kdy je dezaktivován vstupní binární signál, nebo 
je resetován popud ochranného stupn�. 

Jestliže je ochranný stupe� blokován v okamžiku, kdy jsou u jiných ochranných stup�� 
aktivovány popudy, bude indikátor i nadále blikat. To je zp�sobeno tím, že indikace blokování 
má vyšší prioritu než indikace aktivace popudu. 

3.3.1.3. �ervená indika�ní LED dioda  

Obr. 3.3.1.3.-1 �ervená indika�ní LED dioda 

• LED dioda neaktivní / nesvítí: 

Žádným ochranným stupn�m není aktivováno vypnutí.  

• LED dioda svítí: 

Ochranný stupe� aktivoval vypnutí. Indikace vypnutí je signalizace s p�ídržnou funkcí, tj. 
indikace, která z�stává aktivní (indikátor svítí) až do doby, kdy je vymazána ru�n�. 

3.3.1.4. Programovatelné LED diody  

Ochrana krom� t�í funk�n� pevn� p�i�azených LED diod obsahuje také osm LED diod, které 
m�žete programovat pro indikaci stav� r�zných typ� signál� ochrany. Programovatelné LED diody 
mohou indikovat následující signály a informace: 
• Vypínací signály z ochranných funkcí 
• Výstražné signály z ochranných funkcí (alarmy) 
• Stavy motoru a stav funkce blokování op�tného rozb�hu (restartu) 
• Stavy vstupních binárních signál� 

Signály jsou k LED diodám p�i�azeny prost�ednictvím p�epína�ových skupin SGL1…SGL8. K 
LED1 p�epína�i p�epína�ové skupiny SGL1, k LED2 p�epína�i p�epína�ové skupiny SGL2, atd.. 
Každá skupina SGL obsahuje 20 alternativních signál�. Detailní informace o signálech jsou 
uvedeny v Technickém referen�ním manuálu. 

U LED diod je standardn� navržena indikace bez p�ídržné funkce, ale prost�ednictvím 
p�epína�ové skupiny SGF5 je možné u t�chto indikací nastavit provoz v režimu s p�ídržnou 
funkcí. 

Instrukce pro nastavení p�epína�ových skupin jsou uvedeny v �ásti “P�epína�ové skupiny“. 
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3.3.2. Indikace zpráv 

Indikované zprávy poskytují p�ehled o p�sobení ochrany a o interních poruchách ochrany. 

3.3.2.1. Indikované zprávy p�i p�sobení ochrany  

P�i aktivaci popudu ochranného stupn� se na displeji objeví text START (Popud) spolu se 
symbolem funkce. V p�ípad�, že se jedná o indikaci popudu s p�ídržnou funkcí, bude sou�asn� 
zobrazeno i ozna�ení m��icího vstupu / vstup�, v kterých byla vyhodnocena porucha (krom� 
funkce kontroly rozb�hu motoru, která pracuje na principu výpo�tu tepelného namáhání, a krom� 
ochrany p�i nesymetrickém zatížení). V p�ípad� popudu bude svítit žlutý LED indikátor. 

 

Obr. 3.3.2.1.-1 Indikace popudu s p�ídržnou funkcí 

P�i aktivaci vypnutí ochranného stupn� se na displeji objeví text TRIP (Vypnutí) spolu se 
symbolem funkce. Sou�asn� bude zobrazeno i ozna�ení m��icího vstupu / vstup�, v kterých byla 
vyhodnocena porucha (krom� funkce kontroly rozb�hu motoru, která pracuje na principu výpo�tu 
tepelného namáhání, ochrany p�i nesymetrickém zatížení, ochrany p�i opa�ném sledu fází, 
ochrany proti tepelnému p�etížení a krom� tepelné ochrany). V p�ípad� vypnutí bude svítit �ervený 
LED indikátor. 

 

Obr. 3.3.2.1.-2 Indikace vypnutí 

V p�ípad� aktivace výstražného hlášení (alarmu) z ochrany proti tepelnému p�etížení nebo z 
tepelné ochrany se na displeji objeví text ALARM (Výstraha) spolu se symbolem funkce. V 
p�ípad� výstrahy bude svítit žlutý LED indikátor. 

 

Obr. 3.3.2.1.-3 Indikace výstrahy / alarmu 

V p�ípad� aktivace funkce, která blokuje op�tný rozb�h motoru, se na displeji objeví text 
RESTART INHIBIT (Blokování op�tného startu). Tento stav není indikován výše uvedenými LED 
diodami (Start/Alarm a Trip), ale m�že být signalizován programovatelnou LED diodou - viz �ást 
“Programovatelné LED diody“. Textová zpráva o aktivaci blokování op�tného rozb�hu motoru 
nemá p�ídržnou funkci, zatímco stavová indikace prost�ednictvím programovatelné LED diody 
m�že být bu� s p�ídržnou funkcí, nebo bez p�ídržné funkce. 
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Op�tný rozb�h motoru m�že být blokován tepelnou ochranou, funkcí kumulativního �íta�e �as� 
rozb�h�, nebo vstupním externím binárním signálem. Informace o prioritách indikace stavu 
blokování op�tného rozb�hu je uvedena v �ásti “Priority indikovaných zpráv p�i p�sobení 
ochrany“. 

 

Obr. 3.3.2.1.-4 Indikace blokování op�tného rozb�hu 

Indikace s p�ídržnou funkcí a bez p�ídržné funkce 

Indikovaná zpráva s p�ídržnou funkcí z�stává na displeji zobrazena až do doby, kdy je indikace 
ru�n� vymazána, nebo do okamžiku, kdy je nahrazena zprávou s vyšší prioritou. Pokud však 
porucha trvá a je stabilní (nedochází k zm�nám poruchového stavu), nebudou indikovaná zpráva, 
ani p�íslušná LED dioda / LED diody vymazány. Indikace generovaná popudem ochrany, která je 
bez p�ídržné funkce, bude automaticky vymazána p�i resetu ochranného stupn�.     

Priority indikovaných zpráv p�i p�sobení ochrany 

Zprávy na displeji mají ur�ité po�adí priorit. Jsou-li sou�asn� aktivovány r�zné typy indikací, je na 
displeji zobrazena zpráva s nejvyšší prioritou. 

Po�adí priorit zpráv: 

1. CBFP (Ochrana p�i selhání vypína�e) 

2. TRIP (Vypnutí) 

3. START / ALARM (Popud / Výstraha) 

4. RESTART INHIBIT (Blokování op�tného rozb�hu) 

4.1. Tepelná ochrana  

4.2. Funkce kumulativního �íta�e �as� rozb�h� 

4.3. Externí blokování op�tného rozb�hu 

Jestliže dojde k aktivaci popud� nebo výstrah u n�kolika ochranných stup��, bude zobrazena 
poslední indikovaná zpráva o popudu / alarmu. Pokud dojde k aktivaci vypnutí u n�kolika 
ochranných stup��, bude zobrazena první indikovaná zpráva o vypnutí až do okamžiku, kdy 
uplyne doba ur�ená specificky nastavenou hodnotou v parametru NEW TRIP IND (Nová indikace 
vypnutí). Poté m�že být p�vodní indikace nahrazena novou indikovanou zprávou o vypnutí. Skryté 
zprávy s indikací o vypnutí je možné vyvolat stisknutím tla�ítka . 

3.3.2.2 Indikace poruchového zapisova�e  

Jestliže je displej v klidovém stavu, je hv�zdi�kou “ * “ v pravém spodním rohu displeje 
indikováno, že poruchový zapisova� byl spušt�n a záznam zapisova�e je p�ipraven k na�tení. 



REM 610  Ochrana motoru   1MRS 755 682 

  Manuál uživatele 
 

32 

3.3.2.3 Indikace interních poruch ochrany (IRF) a výstrah  

U ochrany existují dva typy poruchových indikací. Indikace interních poruch ochrany a výstrahy. 
Interní poruchy ochrany blokují �innost ochrany, zatímco mén� závažné poruchy (indikované 
takzvanými výstrahami) umož�ují další provoz ochrany s plnou, nebo se sníženou funk�ností. 

Interní porucha ochrany (IRF) 

Trvalá interní porucha ochrany je stav, kdy ochrana již nechrání p�íslušné za�ízení a musí být 
poslána do opravy k autorizovanému servisu dodavatele. Jestliže je systémem samo�inné 
kontroly detekována trvalá interní porucha ochrany, za�ne blikat zelený LED indikátor a na displeji 
se objeví text INTERNAL FAULT (Interní porucha) spolu s kódem poruchy. Jestliže posíláte 
ochranu do opravy, vždy tento kód poruchy uve�te. Po dobu, po kterou zelený LED indikátor 
(READY / Provozní p�ipravenost) bliká, není možné indikaci poruchy vymazat. V p�ípad�, že 
interní porucha ochrany zmizí, zelený LED indikátor p�estane blikat a ochrana se vrátí do 
normálního provozního stavu. Indikovaná poruchová zpráva však z�stává zobrazena na displeji 
až do doby, kdy bude ru�n� vymazána (nebo kdy bude proveden rozb�h motoru).  

Obr. 3.3.2.3.-1 Trvalá interní porucha ochrany (IRF) 

Kód poruchy je definován v �íselném tvaru a identifikuje typ poruchy. Seznam poruchových kód� 
je uveden v následující tabulce: 

Tabulka 3.3.2.3.-1  IRF kódy 

Kód poruchy Typ poruchy 
4 Chyba v obvodu výstupního relé PO1 
5 Chyba v obvodu výstupního relé PO2 
6 Chyba v obvodu výstupního relé PO3 
7 Chyba v obvodu výstupního relé SO1 
8 Chyba v obvodu výstupního relé SO2 
9 Chyba v obvodu uvol�ovacího signálu výstupních relé PO1, PO2, SO1, SO2 
10, 11, 12 Chyba v obvodu zp�tné vazby, uvol�ovacího signálu nebo výstupních relé PO1, 

PO2, SO1, SO2 
20, 21 Pokles pomocného nap�tí 
30 Porucha / vada programové pam�ti 
50, 59 Porucha / vada hlavní pam�ti 
51, 52, 53 2), 54, 56 Porucha / chyba parametrové pam�ti 1) 

55 Porucha / chyba parametrové pam�ti, kalibra�ní parametry 
75 Porucha modulu RTD (vadný modul) 
80 Chyb�jící modul RTD 
81 Neznámý modul RTD 
82 Konfigura�ní chyba u modulu RTD 
85 Porucha napájecího modulu (vadný modul) 
86 Neznámý napájecí modul 
90 Konfigura�ní chyba u HW vybavení 
95 Neznámý komunika�ní modul 
104 Chybn� nastavená konfigurace protokolu IEC 60870-5-103  
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Tabulka 3.3.2.3.-1  IRF kódy 

Kód poruchy Typ poruchy 
131, 139, 195, 203, 
222, 223 

Chyba interního referen�ního nap�tí 

253 Chyba v m��icí jednotce 
1) M�že být odstran�no formátováním ochrany na nastavení z výroby 
2) P�i poruše budou všechny nastavené hodnoty vynulovány 

Výstraha 
V p�ípad� mén� závažné poruchy (indikované takzvanou výstrahou) bude ochrana, krom� 
ochranných funkcí, které jsou ovlivn�ny poruchou, nadále v provozu. P�i tomto typu poruchy 
z�stane zelený LED indikátor svítit, ale název pohonu / motoru zobrazený v klidovém stavu bude 
na displeji nahrazen textem WARNING (Výstraha) spolu s kódem poruchy, nebo textem zprávy, 
která indikuje typ poruchy. N�které z t�chto poruch mohou být odstran�ny uživatelem 
(pracovníkem odd�lení ochran) v míst� instalace ochrany. Poté co porucha zmizí, nebo je 
odstran�na, bude výstražná zpráva automaticky vymazána. 

Obr. 3.3.2.3.-2 Výstraha s textem indikované zprávy 

Jestliže se sou�asn� objeví více typ� poruch, bude zobrazen jeden jednoduchý �íselný kód, který 
indikuje všechny poruchy. Nap�íklad kód “2049“ v sob� zahrnuje dv� poruchy: Pokles pomocného 
nap�tí a vadné teplotní �idlo RTD6. Kód je sou�tem váhových faktor� p�i�azených ke každému 
typu poruchy a je vypo�ten následujícím zp�sobem: 1 + 2048; viz Tabulku 3.3.2.3.-2. 

Obr. 3.3.2.3.-3 Výstraha s �íselným kódem 

Tabulka 3.3.2.3.-1  Výstražné kódy 

Porucha Váhový 
faktor 

Popis poruchy 

Battery low 
(Nízké nap�tí baterie) 

1 
 

• Nízká úrove� nap�tí baterie 
- Baterie musí být vym�n�na 
- Jestliže budou parametry energeticky nezávislé pam�ti 

nastaveny na 0, nebude výstraha zobrazena  
- V p�ípad�, že bude aktivní pouze tato výstraha, bude 

zobrazena v textovém formátu (BATTERY LOW) 
Trip-circuit supervision 
(Kontrola vypínacího 
obvodu) 
 

2 
 

• Chyba / závada ve vypínacím obvodu 
- Zkontrolujte, zda nejsou p�erušeny vodi�e vypínacího 

obvodu, a závadu opravte 
- Jestliže bude funkce kontroly vypínacího obvodu (TCS) 

blokována, nebude výstraha zobrazena 
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Porucha Váhový 
faktor 

Popis poruchy 

Power supply module 
temperature high 
(Vysoká teplota modulu 
napájení) 

4 
 

• P�íliš vysoká teplota uvnit� ochrany  
- Zkontrolujte, že okolní teplota je v rozsahu provozní 

teploty 

Communication  
module faulty or 
missing 
(Vadný nebo chyb�jící 
komunika�ní modul) 

8 • Vadný nebo chyb�jící (nenainstalovaný) komunika�ní modul 
- Zkontrolujte, zda je zásuvná jednotka �ádn� zasunuta do 

sk�ín� ochrany 
- Zkontrolujte, zda je komunika�ní modul instalován 
- Jestliže bude modul komunikace s rozhraním na zadním 

panelu blokován, nebude výstraha zobrazena  
- V p�ípad�, že bude aktivní pouze tato výstraha, bude 

zobrazena v textovém formátu (COM. CARD FAULTY) 
RTD module 
faulty 
(Vadný RTD modul) 

16 T�i možné p�í�iny: 
1) Uložení dat v energeticky nezávislé pam�ti nebylo 

úsp�šné, a to znamená, že po p�ipojení k napájení bude 
obnoveno a použito staré nastavení 

2) Selhání funkce samo�inné kalibrace 
3) Odchylka nap�tí je mimo rozsah  

- Není-li výstraha po odpojení a p�ipojení napájení 
vymazána, ochrana musí být zkontrolována (opravena) 

Temperature sensor 
range error 
(Chyba rozsahu 
teplotního �idla) 

32 • Nejmén� jedno �idlo (RTD1…6) je mimo rozsah m��ení 
- Zkontrolujte, zda není �idlo poškozeno 

Sensor circuit 
open or shorted 
(RTD1) 
(Obvod �idla rozpojen 
nebo zkratován) 

64 • Obvod je rozpojen nebo zkratován 1) 
- Zkontrolujte zapojení �idla 
- Zkontrolujte, zda není �idlo poškozeno 

Sensor circuit 
open or shorted 
(RTD2) 

128 • Obvod je rozpojen nebo zkratován 1) 
- Zkontrolujte zapojení �idla 
- Zkontrolujte, zda není �idlo poškozeno 

Sensor circuit 
open or shorted 
(RTD3) 

256 • Obvod je rozpojen nebo zkratován 1) 
- Zkontrolujte zapojení �idla 
- Zkontrolujte, zda není �idlo poškozeno 

Sensor circuit 
open or shorted 
(RTD4) 

512 • Obvod je rozpojen nebo zkratován 1) 
- Zkontrolujte zapojení �idla 
- Zkontrolujte, zda není �idlo poškozeno 

Sensor circuit 
open or shorted 
(RTD5) 

1024 • Obvod je rozpojen nebo zkratován 1) 
- Zkontrolujte zapojení �idla 
- Zkontrolujte, zda není �idlo poškozeno 

Sensor circuit 
open or shorted 
(RTD6) 

2048 • Obvod je rozpojen nebo zkratován 1) 
- Zkontrolujte zapojení �idla 
- Zkontrolujte, zda není �idlo poškozeno 

Thermistor circuit 
open or shorted 
(Thermistor1) 
(Obvod termistoru 
rozpojen nebo zkratován) 

4096 • Obvod je rozpojen nebo zkratován  
- Zkontrolujte zapojení termistoru 
- Zkontrolujte, zda není termistor poškozen 

Thermistor circuit 
open or shorted 
(Thermistor2) 

8192 • Obvod je rozpojen nebo zkratován  
- Zkontrolujte zapojení termistoru 
- Zkontrolujte, zda není termistor poškozen 


: 16383  
1) Stupn� tepelné ochrany jsou blokovány 
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3.4. Vym�nitelná zásuvná jednotka 

3.4.1. Identifikace výrobku 

Objednací �íslo je uvedeno na štítku, který je umíst�n pod spodní rukojetí ochrany. 

 

Výstraha! 

P�i kontrole objednacího �ísla zásuvné jednotky ochrany dávejte pozor, abyste 
rukoje� nezdvihli o více než 25° (p�ibližn� 40 mm). Zvednutí rukojeti do jakékoli 
vyšší polohy má za následek vysunutí zásuvné jednotky ze sk�ín�. 

α = 25° 
y = 40 mm 

Obr. 3.4.1.-1 Kontrola objednacího �ísla ochrany  

3.4.2. Vyjmutí a instalace zásuvné jednotky 

P�ed vyjmutím zásuvné jednotky ze sk�ín� musí být pomocné nap�tí odpojeno. P�i vyjmutí 
zásuvné jednotky zdvihn�te spodní rukoje� až do úrovn�, kdy se uvolní pružinové zámky na obou 
stranách rukojeti a vlastní jednotka je vysunuta p�ibližn� 6 mm ven ze sk�ín�. Touto manipulací 
jsou odd�leny konektory a nyní m�žete jednotku ze sk�ín� snadno vyjmout. 

Ochrana je vybavena automatickým zkratovacím mechanismem u konektoru, který je ur�en pro 
p�ipojení transformátor� proudu (CT). Proto vyjmutí zásuvné jednotky nezp�sobí rozpojení 
sekundárních obvod� transformátor� proudu, což by jinak vyvolalo nebezpe�n� vysoké nap�tí v 
t�chto obvodech. 

P�i vyjmutí zásuvné jednotky z�stávají signálové konektory rozpojené. 

Obr. 3.4.2.-1 Vyjmutí zásuvné jednotky ze sk�ín� 
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Upozorn�ní! 

P�ed instalací zásuvné jednotky do sk�ín� ochrany zkontrolujte, že jednotka i sk�í� mají stejná 
objednací �ísla. Objednací �íslo sk�ín� je vytišt�no na spodním plechu uvnit� sk�ín�. Jestliže však 
musí být namísto originální jednotky použita náhradní jednotka, ujist�te se, že nejmén� prvních 
deset znak� v objednacích �íslech sk�ín� i zásuvné jednotky je stejných, jak je tomu v 
následujícím p�íkladu: 

Objednací �íslo sk�ín� ochrany REM610B55HCMP xx 
Objednací �íslo zásuvné jednotky REM610B55HCNR xx 

Aby bylo u za�ízení dosaženo stejné funk�nosti jako u originálního výrobku, musí být všechny 
znaky v objednacím �ísle jednotky shodné se znaky v objednacím �ísle sk�ín�. Výjimkou jsou 
znaky, které indikují náhradní díly. 

V ochran� je zabudován mechanický kódovací systém, který pomáhá zvýšit ochranu proti 
nebezpe�ným situacím, které mohou vzniknout, pokud má být do sk�ín� ochrany osazena 
nevhodná zásuvná jednotka. 

    

 

Pozor nebezpe�í! 
Násilným zasunutím nevhodné jednotky do sk�ín� bude ochrana poškozena a 
sou�asn� m�že dojít k nebezpe�né situaci. 

P�i instalaci zásuvné jednotky do sk�ín� nejprve zkontrolujte, že rukoje� je dole ve své p�vodní 
pozici, a poté zatla�te jednotku do sk�ín�, až zámky zaklapnou; viz následující obrázek. 

Obr. 3.4.2.-2 Instalace zásuvné jednotky do sk�ín� 

3.4.3. Vložení a vým�na baterie 

Baterii smí do ochrany vložit a v ochran� vym�nit pouze p�íslušn� vyškolený pracovník. 

P�ed vložením nebo vým�nou baterie nejprve vysu�te zásuvnou jednotku; viz �ást “Vyjmutí a 
instalace zásuvné jednotky“. 

Jak je z�ejmé z Obr. 3.4.3.-1, je prostor ur�ený pro instalaci baterie p�ístupný ze spodní strany 
zásuvné jednotky. Pomocí plochého nástroje, nap�íklad šroubováku, baterii opatrn� vyjm�te. 
Dávejte pozor, aby vám baterie nespadla do vnit�ního prostoru zásuvné jednotky ochrany. Novou 
baterii vložte pod držák baterie, a aby nedošlo k poškození za�ízení, ujist�te se, že baterii 
instalujete ve správné polarit�. 
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P�vodní baterie musí být zlikvidována v souladu s místními p�edpisy pro ochranu životního 
prost�edí a v souladu s instrukcemi pro likvidaci lithiových baterií. 

B�hem normálního provozu není baterie dobíjena. 

Jestliže je ochrana vy�azena z provozu na delší dobu, musí být baterie vyjmuta, aby se p�edešlo 
jejímu vybití. Typická vybíjecí doba baterie je 14 dn�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.4.3.-1 Vložení a vým�na baterie 

Držák baterie 

Baterie

Pozor na polaritu! 
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4. Uvedení do provozu a údržba 

U ochrany musí být v souladu s místními p�edpisy provád�na p�edepsaná údržba a ochrana musí 
být pravideln� zkoušena.  

P�ed uvedením do provozu musí být zkontrolováno nastavení ochrany a odzkoušena funkce 
aplika�n� specifické konfigurace ochrany. 

Aby byla zajišt�na provozní bezpe�nost osob, m�ly by být b�hem uvedení do provozu pomocí 
sekundární injektáže odzkoušeny zkratová ochrana a zemní ochrana. Krom� t�chto zkoušek musí 
být ov��ena správná funkce všech vstupních a výstupních signál� ochrany. 

�íslicová ochrana REM 610 je za�ízení, u kterého je funk�nost implementována v SW konfiguraci 
ochrany. Funk�nost SW vybavení se s �asem nem�ní a b�hem provozu je ochrana monitorována 
rozsáhlou funkcí samo�inné kontroly. Z t�chto d�vod� není nutné b�hem údržbové periody 
provád�t rozsáhlé testy ochrany. 

Pokud je ochrana používána a provozována ve specifikovaných podmínkách (viz Technický 
referen�ní manuál), výrobce doporu�uje provád�t preventivní údržbu každých p�t let. Tato 
periodicky provád�ná preventivní údržba zajiš�uje ov��ení správné a bezpe�né funkce ochrany. 
P�i této preventivní údržb� musí být ov��ena správná funk�nost vlastní ochrany i správná 
funk�nost všech návazných obvod� z ochrany a do ochrany. 

Pokud se pracovní prost�edí v míst� instalace ochrany liší od pracovního prost�edí 
specifikovaného v  takových datech, jako jsou nap�íklad teplota a vlhkost, nebo pokud okolní 
atmosféra obsahuje chemicky aktivní plyny nebo prach, m�la by být ochrana vizuáln� 
zkontrolována. P�i této vizuální kontrole musí být v�nována pozornost následujícím možným 
zm�nám: 

• Známkám mechanického poškození na ochran�, svorkovnicích a na sk�íni ochrany. 
• Zkorodovaným míst�m nebo známkám koroze na svorkách nebo na sk�íni ochrany. 

 

 

Pozor nebezpe�í! 
Pokud je primární obvod pod nap�tím, nerozpojujte b�hem jakékoli fáze zkoušení 
sekundární obvody transformátor� proudu. Vysoké nap�tí generované na 
otev�eném sekundárním obvodu transformátoru proudu m�že být životu 
nebezpe�né, m�že zni�it p�ístroje a poškodit izolaci za�ízení. 

4.1. Instrukce pro uvedení do provozu 

Uvedením ochrany do provozu je ov��ena a potvrzena správná funkce ochrany, která má být 
provozn� používána. Aby bylo ov��eno správné zapojení obvod� mezi transformátory proudu a 
ochranou, musí být provedena kontrola polarity fázových transformátor� proudu. Tato zkouška je 
nezbytn� nutná, aby bylo zajišt�no, že ochranné funkce v ochran� budou správn� p�sobit a 
vypínat. Sou�asn� musí být odzkoušeny vypínací obvody vypína�e a zkontrolováno zapojení 
signaliza�ních i blokovacích obvod�. 

Aby byla zajišt�na provozní bezpe�nost osob p�i zkratech nebo zemních spojeních v systému, je 
p�i uvád�ní ochrany do provozu provedena zkouška sekundární injektáží. Je-li to požadováno, 
m�že být tato sekundární zkouška také využita pro d�kladn�jší a detailn�jší odzkoušení 
funk�nosti ochrany. 
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Uvedení ochrany do provozu zahrnuje: 

1. Ov��ení, že v ochran� je zadáno správné, aplika�n� specifické nastavení. Tato �innost 
p�edstavuje na�tení nastavení z ochrany prost�ednictvím systému ovládání HMI, nebo 
prost�ednictvím sériové komunikace a porovnání t�chto údaj� s vypo�teným, aplika�n� 
specifickým nastavením. Jestliže je nastavení na�teno prost�ednictvím sériové komunikace, 
lze toto nastavení uložit jako zaznamenaný soubor nastavení ur�ený pro pot�eby uvedení do 
provozu.  

2. Ov��ení proudového m��ení – viz �ást “Ov��ení m��ení“. 

3. Odzkoušení p�i�azení signál� k výstupním kontakt�m – viz �ást “Zkouška funkce“. 

4. Odzkoušení dostupných vstupních binárních signál� - viz �ást “Zkouška binárních vstup�“. 

5. Odzkoušení zkratové ochrany - viz �ást “Zkouška zkratové ochrany“. 

6. Odzkoušení zemní ochrany - viz �ást “Zkouška zemní ochrany“. 

4.2. Instrukce pro údržbu 

Pokud je to možné, musí být p�i preventivní periodické údržb� také odzkoušen kompletní vypínací 
obvod vypína�e. Tuto zkoušku lze snadno provést p�i vyjmuté zásuvné jednotce ze sk�ín� 
ochrany, protože svorkovnice výstupních kontakt� na sk�íni ochrany z�stávají v tomto p�ípad� 
rozpojeny. 
 

 

Pozor nebezpe�í! 
Jestliže je zásuvná jednotka ze sk�ín� vyjmuta, nesmí dojít k fyzickému kontaktu 
(dotyku) osob s komponenty uvnit� sk�ín�. Na dílech uvnit� sk�ín� ochrany m�že být 
vysoké nap�tí a p�i dotyku m�že dojít k zran�ní osob.     

Preventivní údržba zahrnuje ov��ení funkce ochrany a p�ípadnou vým�nu opot�ebovaných díl�. 
Kontrolou funkce je ov��eno, že HW ochrany pracuje správn�, tj.stejn�, jako p�i prvním uvedení 
do provozu. 

4.2.1. Ov��ení funkce ochrany 

Údržba ochrany do provozu zahrnuje: 

1. Kontrolu m��ení  - tuto kontrolu lze provést podle instrukcí v �ásti “Ov��ení m��ení“. 

2. Kontrolu funkce výstupních kontakt� – tuto kontrolu lze provést podle instrukcí v �ásti 
“Zkouška funkce“. Aby se zabránilo nežádoucímu vypnutí v systému, musí být p�i této zkoušce 
p�erušen (rozpojen) vypínací obvod vypína�e. Aby se p�edešlo vyvolání nebezpe�ných situací 
v systému, musí být b�hem této zkoušky také odpojeny signály blokovacích podmínek. 

3. Kontrola funkce binárních vstup� - tuto kontrolu lze provést podle instrukcí v �ásti “Zkouška 
binárních vstup�“. 

4.2.2. Preventivní vým�na díl� 

Pokud je baterie používána pro napájení hodin reálného �asu a pro funkci záznamu dat, musí být 
vym�n�na každých p�t let – viz �ást “Vložení a vým�na baterie“. 
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4.3. Ov��ení m��ení 

V�tšina ochranných funkcí implementovaných v ochran� vyhodnocuje zemní proud a fázové 
proudy, které jsou m��eny ochranou. Proto je d�ležité ov��it, že ochrana m��í správné hodnoty. 
Tato kontrola m�že být provedena injektováním �ist� sinusového proudu do proudového vstupu 
ochrany a sledováním hodnot proud� zobrazených na displeji. Jestliže hodnota na displeji 
souhlasí s injektovanou a vypo�tenou hodnotou, ochrana m��í správné hodnoty (v úvahu je nutné 
vzít p�esnost ochrany a rozlišovací schopnost displeje). 

Jmenovitý proud kontrolovaného m��icího vstupu je uveden na štítku ochrany pod spodní rukojetí. 

P�i kontrole ochranou m��ených fázových proud� je nutné vzít v úvahu p�evodový faktor 
chrán�ného objektu, který je použit pro kompenzaci hodnoty proudu motoru p�i plném zatížení In.  

Hodnota zobrazená na displeji je vypo�tena následujícím zp�sobem: 

Hodnota na LCD displeji (In) = ochrany vstupu proud jm.
proud ýinjektovan

 x p�evodový faktor v p.j.  

P�i kontrole zemního proudu m��eného ochranou je hodnota zobrazená na displeji vypo�tena 
následujícím zp�sobem: 

Hodnota na LCD displeji (%) = 
ochrany vstupu proud jm.

proud ýinjektovan
 x 100%.  

4.4. Zkouška funkce 

V této �ásti je popsáno, jak je možné odzkoušet p�i�azení signál� ochranných funkcí k výstupním 
kontakt�m ochrany a jak odzkoušet funkci t�chto kontakt�. 

Interní signály jsou k výstupním kontakt�m p�i�azeny prost�ednictvím p�epína�ové skupiny SGR. 

Režim testu je p�ístupný prost�ednictvím položky FUNCTION TEST / DI (Zkouška funkce / Binární 
vstupy) v menu systému HMI. V režimu testu je možné jeden po druhém aktivovat všechny interní 
signály r�zných ochranných stup��, v�etn� signálu funkce samo�inné kontroly.  

1. Pro vstup do hlavního menu stiskn�te tla�ítko ozna�ené šipkou. 

2. Pro volbu položky hlavního menu CONFIGURATION (Konfigurace) použijte tla�ítko  nebo 
tla�ítko  a stiskn�te tla�ítko . Kurzor bude na první položce menu FUNCTION TEST / DI 
(Zkouška funkce / Binární vstupy). Pro vstup do režimu testu op�t stiskn�te tla�ítko . 

3. Po této manipulaci je kurzor na prvním parametru FUNC. TEST. Pro vstup do režimu testu 
stiskn�te tla�ítko , a je-li požadováno zadání hesla, zadejte aktuáln� platné heslo. 

4. Požadovaný signál navolte tla�ítkem  nebo tla�ítkem  a signál aktivujte stisknutím 
tla�ítka . Signál z�stává aktivní po celou dobu, po kterou je tla�ítko  stisknuto. 

5. P�i zkoušce ostatních signál� opakujte p�edcházející kroky a manipulace. 

6. Výstup z režimu test je proveden stisknutím tla�ítka . 

7. Návrat displeje do klidového stavu je proveden stisknutím tla�ítka . 
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V následující tabulce je uvedeno aktiva�ní po�adí signál�. Jestliže je signál testován, p�íslušná 
�íslice p�i�azená signálu bliká. 

Tabulka 4.4.-1 Zkouška funkce 

�íslo Funkce 
1 Výstraha / alarm stupn� 	> 
2 Vypnutí stupn� 	> 
3 Popud stupn� IS> 
4 Vypnutí stupn� IS> 
5 Popud stupn� I>> 
6 Vypnutí stupn� I>> 
7 Popud stupn� I< 
8 Vypnutí stupn� I< 
9 Popud stupn� I0> 
10 Vypnutí stupn� I0> 
11 Popud stupn� I2> 
12 Vypnutí stupn� I2> 
13 Vypnutí stupn� REV 
14 Rozb�h motoru 
15 Externí vypnutí 
16 Výstraha / alarm stupn� ThA> 
17 Vypnutí stupn� ThA> 
18 Výstraha / alarm stupn�  
19 Vypnutí stupn� ThB> 
0 IRF 

Výstupní kontakty je také možné testovat prost�ednictvím sériové komunikace a pomocí O – 
parametr�. 

4.5. Zkouška binárních vstup� 

V této �ásti je popsáno, jak je možné odzkoušet dostupnost vstupních signál�, které jsou 
p�ipojeny k binárním vstup�m. 

P�i monitorování stav� binárních vstup� postupujte v menu systému HMI následujícím zp�sobem: 

1. Pro vstup do hlavního menu stiskn�te tla�ítko ozna�ené šipkou. 

2. Pro volbu položky hlavního menu CONFIGURATION (Konfigurace) použijte tla�ítko  nebo 
tla�ítko  a stiskn�te tla�ítko . Kurzor bude na první položce menu FUNCTION TEST / DI 
(Zkouška funkce / Binární vstupy). Pro vstup do režimu testu op�t stiskn�te tla�ítko . 

3. Pro volbu položky menu DI STATUS (Stavy binárních vstup�) použijte tla�ítko  nebo tla�ítko 
 a pro zobrazení stavu vstupu DI1 (1. binární vstup) stiskn�te tla�ítko . 

4. P�i kontrole stavu ostatních t�í binárních vstup� použijte tla�ítko  a tla�ítko . 

5. Návrat displeje do klidového stavu je proveden stisknutím tla�ítka . 

Stav binárních vstup� je také možné testovat prost�ednictvím sériové komunikace. 
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4.6. Zkoušky ochranných funkcí 

Implementované funkce zkratové ochrany a zemní ochrany je možné odzkoušet s nastavenými 
hodnotami, které jsou použity v normálním provozu. Jestliže je p�i zkouškách použito jiné 
nastavení funkce, ujist�te se, že po ukon�ení zkoušky je op�t zadáno p�vodní nastavení. 

Test ochranných funkcí je proveden formou sekundární zkoušky, tj. injektováním proudu do 
proudových m��icích vstup�. Aby bylo možné tuto sekundární zkoušku provést bez nebezpe�í 
náhodného blokování ostatních ochran nebo vypnutí vypína�� v systému, musí být ochrana 
odpojena.  
 

 

Výstraha! 
Omezení a limity proudového zatížení platné pro p�ipojovací vodi�e, svorky a m��icí 
transformátory ochrany jsou uvedeny v Technickém referen�ním manuálu. 

4.6.1. Zkouška zkratové ochrany 

Jestliže pro generování injektovaného sekundárního proudu není k dispozici odpovídající 3 fázové 
zkušební za�ízení a zkouška je provád�na jednofázov�, musí být ochranné funkce proti fázové 
nesymetrii a proti opa�nému sledu fází b�hem zkoušky vy�azeny z provozu. 

Pro výpo�et proudu, který bude injektován do m��icích vstup� fázových proud�, musí být k 
dispozici následující hodnoty, na jejichž základ� je výpo�et proveden: 

Jmenovitý proud zkoušeného m��icího vstupu ochrany (1 A nebo 5 A). 

P�evodový faktor chrán�ného objektu (použit pro kompenzaci hodnoty proudu motoru p�i 
plném zatížení).  

Proud injektovaný b�hem zkoušky je vypo�ten podle následujícího vztahu: 

Injektovaný proud (A) = 2,5 x I>> x jmenovitý proud m��icího vstupu x p�evodový faktor 
chrán�ného objektu 

Zkoušku prove�te injektováním vypo�teného proudu do všech t�í m��icích vstup� fázových 
proud�. Výstupní kontakty, ke kterým je p�i�azen vypínací signál funkce zkratové ochrany, musí 
být aktivovány po uplynutí nastaveného vypínacího �asu stupn� I>>.  

4.6.2. Zkouška zemní ochrany  

Výpo�et proudu, který bude injektován do m��icího vstupu zemního proudu, musí být k dispozici 
následující hodnoty, na jejichž základ� je výpo�et proveden: 

Jmenovitý proud zkoušeného m��icího vstupu ochrany (1 A nebo 5 A). 

Proud injektovaný b�hem zkoušky je vypo�ten podle následujícího vztahu: 

Injektovaný proud (A) = 2,5 x I0> x jmenovitý proud m��icího vstupu 

Zkoušku prove�te injektováním vypo�teného proudu do m��icího vstupu zemního proudu. 
Výstupní kontakty, ke kterým je p�i�azen vypínací signál stupn� zemní ochrany, musí být 
aktivovány po uplynutí nastaveného vypínacího �asu stupn� I0>.  
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5.  Náhradní díly 

5.1. Zásuvná jednotka 

Konstrukce ochrany umož�uje dodávat náhradní díly ve form� jedné zásuvné jednotky. Tím je 
zajišt�no, že v p�ípad� selhání a poruchy ochrany je možné �asy výpadk� a odstávek redukovat 
na minimum. 

V p�ípad� chybné funkce prosím kontaktujte vašeho dodavatele ochrany. 

Náhradní zásuvná jednotka je pro ur�itou ochranu použitelná a vhodná tehdy, pokud je nejmén� 
prvních deset znak� v objednacím �ísle zásuvné jednotky shodných se stejným po�tem znak� v 
objednacím �ísle sk�ín�. 

Upozorn�ní! 

Aby bylo u za�ízení dosaženo stejné funk�nosti jako u originálního výrobku, musí být všechny 
znaky v objednacím �ísle jednotky shodné se znaky v objednacím �ísle sk�ín�. Výjimkou jsou 
znaky, které indikují náhradní díly. 

V ochran� je zabudován mechanický kódovací systém, který pomáhá zvýšit ochranu proti 
nebezpe�ným situacím, které mohou vzniknout, pokud má být do sk�ín� ochrany osazena 
nevhodná zásuvná jednotka. 
    

 

Pozor nebezpe�í! 
Násilným zasunutím nevhodné jednotky do sk�ín� bude ochrana poškozena a m�že 
dojít k nebezpe�né situaci. 

Aby bylo dosaženo co možná nejvyšší provozní p�esnosti, je zásuvná jednotka ochrany 
kalibrována jako celek, a proto nelze jednotlivé díly této jednotky m�nit. 

Pokud dojde k poruše zásuvné jednotky, na kterou se vztahuje záruka, a k této poruše dojde v 
rámci podmínek a okolností, které jsou v souladu s poskytnutými podmínkami záruky, musí být 
tato jednotka zaslána k oprav� – viz �ást “Záruky“. 

Objednávka náhradních díl� je provedena stejným zp�sobem, jako je objednávána nová ochrana. 

5.2. Baterie 

Baterii hodin reálného �asu a napájení energeticky nezávislé pam�ti je možné koupit v obchodech 
specializovaných na prodej elektronických sou�ástek. 

Doporu�ení výrobci a doporu�ené typy baterií jsou Panasonic / typ BR2032 a Rayovac / typ 
BR2032. 

Lithiové baterie doporu�ených BR typ� nelze dobíjet.   
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6.  Opravy 

Pokud ochrana nepracuje a nevypíná správn�, nebo pokud se provozní (vypínací) hodnoty 
zna�n� liší od hodnot specifikovaných, je nutné ochranu podrobit celkové prohlídce a kontrole. 
Jakékoli zásadní zásahy a opravy zahrnující kontrolu elektroniky p�ístroje musí být provedeny 
výrobcem. V p�ípad� kontroly, celkové prohlídky nebo op�tné kalibrace ochrany kontaktujte 
výrobce nebo nejbližší zastoupení výrobce. 

Pokud budete firmu ABB kontaktovat s požadavkem na servis a opravu, p�iložte k objednávce 
popis poruchy a uve�te i kód poruchy (je-li k dispozici). 
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7.  Informace pot�ebné pro objednávku 

Viz Technický referen�ní manuál. 
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8.  Reference 

Další dostupné manuály: 

• Technický referen�ní manuál, 1MRS 752263-MUM 
• Manuál pro instalaci, 1MRS 752265-MUM 
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9.  Zkratky 

ASCII  Americká norma kód� pro vým�nu informací (American Standard Code for 
Information Interchage) 

CBFP Ochrana p�i selhání vypína�e (Circuit-breaker failure protection) 
CPU Centrální procesorová jednotka (Central processing unit) 
CT Transformátor proudu (Current transformer) 
DI Binární vstup (Digital Input) 
HMI Rozhraní pro obsluhu (Human-Machine Interface) 
IDMT Závislá charakteristika s minimálním nezávislým �asem (Inverse definite 
 minimum time characteristic)  
IEC Mezinárodní elektrotechnický ú�ad 
 (International Electrotechnical Commission) 
IRF Interní porucha ochrany (Internal relay fault) 
LCD Displej s kapalnými krystaly (Liquid Crystal Display) 
LED LED dioda (Light-emitting diode) 
NPS Zp�tná složka (Negative-phase-sequence) 
PC Osobní po�íta� (Personal Computer) 
PO1, PO2, P03 Výkonové výstupy (Power outputs) 
RTD Odporové teplotní �idlo (Resistive Temperature Detector) 
RTU Jednotka dálkového ovládání (Remote Terminal Unit)  
SGB P�epína�ová skupina binárních vstup�  
SGF P�epína�ová skupina funkcí  
SGL P�epína�ová skupina LED diod  
SGR P�epína�ová skupina výstupních relé / kontakt�  
SO1, SO2 Signaliza�ní výstupy (Signalling outputs) 
TCS Kontrola vypínacího obvodu (Trip-circuit supervision) 
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