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Data mohou být změněna bez
předbě�ného oznámení

Charakteristické vlastnosti
•  Funkčně otevřený terminál s �irokými konfigu-

račními mo�nostmi a roz�iřitelným HW vybave-
ním, který je navr�en takovým způsobem, aby
splnil specifické po�adavky u�ivatele.

•  Ovládací funkce určené pro jednoduché, dvojité,
trojité přípojnice, pro kruhově uspořádané přípoj-
nice i pro přípojnice v soustavě s 1½ vypínačem
na odbočku, včetně ovládání a vzájemných blo-
kovacích vazeb spínacích prvků.

•  Plnohodnotná funkce opětného zapnutí určená
a� pro �est vypínačů.

•  Kontrola synchronního stavu s fázovací funkcí
a kontrola napěťového stavu.

•  K dispozici je knihovna doplňkových ochranných
funkcí.

•  Obsáhlý poruchový výpis:
- se záznamem posledních 10ti poruch
- 40ti sekundovým zapisovačem poruch

•  K dispozici je velké mno�ství ovládacích funkcí.

•  18 LED diod určených pro roz�íření indikačních
mo�ností terminálu.

•  Víceúčelové místní ovládací rozhraní (HMI �
Human Machine Interface).

•  Současně pracující duální  sériová komunikace
(2 protokoly).

•  Rozsáhlý systém samočinné kontroly s interním
zápisem změnových stavů / událostí.

•  Časová synchronizace s rozli�ením 1 ms.

•  Čtyři kompletní nezávislé skupiny nastavených
parametrů.

•  Výkonná sada SW nástrojů (�Tool-box�) určená
pro monitorování stavu zařízení, vyhodnocení
záznamů a konfiguraci provedenou u�ivatelem.

Aplikace
Terminál REC 561 je určen předev�ím pro aplikace,
kde jsou po�adovány ovládací / řídicí funkce, včetně
ovládacích  a monitorovacích funkcí v rozvodnách
v�ech napěťových úrovní. Terminál je zvlá�tě vhodný

pro aplikace distribuovaných řídicích systémů,
u kterých jsou vysoké po�adavky na jejich spolehli-
vost. Terminál nabízí mno�ství logických funkcí,
které lze pou�ít pro specifické aplikace u�ivatele.

Provedení
Pečlivě navr�ené SW vybavení, které splňuje přísná
pravidla firmy ABB pro tvorbu SW, spolu s rozsáhlou
funkcí samočinného monitorování, zaji�ťuje celému
terminálu vysoký stupeň spolehlivosti.

Kromě vý�e uvedených vlastností přispívá k splnění
striktních po�adavků EMC i uzavřená a částečně
svařovaná ocelová skříň terminálu.

Aby byla zaji�těna odolnost proti ru�ení, je ve�kerá
sériová komunikace realizována optickými spoji, kte-
ré lze roz�ířit na celý sekundární systém rozvodny.

K dispozici je obsáhlá knihovna ochranných, ovlá-
dacích / řídicích a monitorovacích funkcí. Tato
funkční knihovna spolu s přizpůsobivým HW vyba-
vením umo�ňuje terminál konfigurovat tak, aby
byly splněny aplikační po�adavky ka�dého u�iva-
tele. Tato �iroká aplikační přizpůsobivost zaji�ťuje
přístroji vynikající mo�nosti pro pou�ití jak v nových
instalacích, tak i při rekonstrukcích existujících
instalací.
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Výkres  zapojení  terminálu

1) KOMUNIKAČNÍ PORT SPA / IEC
870-5-103

2) OPTICKÝ PORT MÍSTNÍ OVLÁ-
DACÍ JEDNOTKY HMI
� PŘIPOJENÍ SPECIÁLNÍM
KABELEM S OPTICKÝM
ROZHRANÍM

3) KOMUNIKAČNÍ PORT LON
4) REZERVOVÁNO PRO ZEMNÍ

SMĚROVOU FUNKCI
5) REZERVOVÁNO PRO REFE-

RENČNÍ NAPĚTÍ

INTERNÍ
PORUCHA
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Objednávka
Doporučení / instrukce
Aby byla zaji�těna bezproblémová objednávka, pečlivě si přečtěte a dodr�ujte dále uvedené instrukce. Vě-
nujte pozornost faktu, �e určité funkce je mo�né objednat pouze v kombinaci s ostatními funkcemi, nebo fak-
tu, �e některé funkce vy�adují specifické HW vybavení.

Základní HW vybavení a funkce
Platforma a základní funkčnost terminálu

Základní HW platforma série REx 5xx a společné funkční vybavení je umístěno ve celé 19� skříni

Manuály
Manuál u�ivatele (Operator�s manual)
Manuál pro instalaci a uvedení do provozu (Installation and commissioning manual)

Komunikační mo�nosti se systémy SCS a SMS (Řídicí a monitorovací systémy rozvoden)
Komunikace se systémem SCS na bázi sběrnice LON a optického skleněného vlákna

Ovládání jednoho vývodového pole
Ovládání spínacích prvků

14 spínacích prvků
Vzájemné blokovací vazby

Pro dvojitou přípojnici s jedním nebo dvěma vypínači na vývod
Jednopovelové ovládání (CD)

Logika
Vypínací logika  (TR)

Jednopólové, dvoupólové a/nebo třípólové vypínání

Doplňkové funkční logické bloky
Přídavná logická hradla, impulsní časové členy a registry

Komunikační mo�nosti mezi vývodovými poli (Interbay sběrnice)
Komunikace mezi vývodovými poli prostřednictvím binárních signálů (CM)

79 bloků se střední komunikační rychlostí

Mo�nosti poruchového záznamu
Zapisovač změnových stavů / událostí
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Specifikace výrobku
REC 561 Počet: 1MRK 002 598-AC

Standardní vybavení:

Terminál je dodáván bez zavedené konfigurace.

Pro vytvoření zcela nové konfigurace nebo pro úpravu ji� existujícího příkladu konfigurace pou�ijte
konfigurační a programovací nástroj (CAP 535).

Doplňkové vybavení:

Specifická konfigurace zákazníka Na po�adavek

Instrukce: Zvolte pouze jednu alternativu (u skříně pouze rozměr  ¾ 19� vany nebo ½ 19� vany)

Ovládací napětí bin. vstupů na modulu napájení 24/30 V 1MRK 000 179-EB

48/60 V 1MRK 000 179-AC

110/125 V 1MRK 000 179-BC

220/250 V 1MRK 000 179-CC

Doplňkové ochranné funkce
Impedance vedení

Ochrana při prokluzu pólů (PSP) 1MRK 001 457-SA

Proudové funkce

M�iková nadproudová ochrana (IOC)

Fázové členy 1MRK 001 457-AA

Zemní / nulový člen 1MRK 001 456-VA

Fázová dvoustupňová časově zpo�děná nadproudová ochrana (TOC2) 1MRK 001 459-LA

Fázová dvoustupňová časově zpo�děná směrová nadproudová 1MRK 001 457-CA
ochrana (TOC3)

Fázová ochrana proti tepelnému přetí�ení (THOL) 1MRK 001 457-DA

Ochrana při nesouhlasu pólů vypínače (princip měření proudu a 1MRK 001 456-PA
vyhodnocení stavu kontaktů) (PD)

Ochrana při selhání vypínače (BFP) 1MRK 001 458-AA

Časově zpo�děná nadproudová ochrana (TOC)
Fázové členy 1MRK 001 457-BA

Zemní / nulový člen 1MRK 001 456-XA

Zemní nadproudová ochrana s nezávislým i závislým zpo�děním (TEF)
Instrukce: Jestli�e je u zemní nadproudové ochrany pou�ita funkce
�Komunikační logika� nebo �Logika zpětného proudu a napájení ze
slabého konce vedení�, lze zvolit pouze směrový člen.

Nesměrový člen 1MRK 001 456-YA

Směrový člen 1MRK 001 459-ZA
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Komunikační logika (EFC) 1MRK 001 455-UA

Logika zpětného proudu a napájení ze slabého konce vedení 1MRK 001 455-VA
určená pro zemní nadproudovou ochranu (EFCA)

Ochrana nesymetrického zatí�ení kondenzátorových baterií (TOCC) 1MRK 001 459-PA

Napěťové funkce

Fázová časově zpo�děná podpěťová ochrana (TUV) 1MRK 001 457-RA

Časově zpo�děná přepěťová ochrana (TOV)
Fázové členy 1MRK 001 457-GA

Zemní / nulový člen 1MRK 001 459-FA

Ochrana proti propojení sítí (TOVI) 1MRK 001 459-RA

Funkce kontroly energetického systému

Kontrola ztráty napětí (LOV) 1MRK 001 457-VA

Instrukce: Jestli�e je navolena funkce �Logika zapnutí do zkratu� a/nebo
funkce �Výpadek pojistky�, je v terminálu automaticky obsa�ena i funkce
�Detekce vedení v beznapěťovém stavu�.

Detekce vedení v beznapěťovém stavu (DLD) 1MRK 001 455-LA

Funkce kontroly sekundárního systému

Výpadek pojistky (FUSE)
Instrukce: Jestli�e je navolena doplňková funkce na principu změny �du/dt
a di/dt�, musí být objednána funkce �Zpětné slo�ky" nebo �Nulové slo�ky�.

Zpětné slo�ky 1MRK 001 457-YA

Nulové slo�ky 1MRK 001 457-ZA

du/dt a di/dt 1MRK 001 459-YA

Kontrola transformátorů napětí (TCT) 1MRK 001 455-TA

Ovládání / řízení jednoho pole rozvodny

Kontrola synchronního stavu / synchrocheck (SYN)
Pro jeden vypínač, včetně kontroly napěťového stavu 1MRK 001 458-GA

Pro jeden vypínač, včetně fázování a kontroly napěťového stavu 1MRK 001 458-KA

Pro dva vypínače, včetně kontroly napěťového stavu 1MRK 001 458-FA

Pro dva vypínače, včetně fázování a kontroly napěťového stavu 1MRK 001 457-HA

Pro soustavu s 1½ vypínačem na odbočku, včetně kontroly 1MRK 001 458-HA
napěťového stavu

Funkce automatického opětného zapnutí (AR)
Pro jeden vypínač, jednofázové a/nebo třífázové opětné zapnutí 1MRK 001 458-LA

Pro jeden vypínač, třífázové opětné zapnutí 1MRK 001 458-MA

Pro dva vypínače, jednofázové a/nebo třífázové opětné zapnutí 1MRK 001 457-KA

Pro dva vypínače, třífázové opětné zapnutí 1MRK 001 457-LA
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Paralelní ovládání / řízení několika polí rozvodny

Ovládání / řízení a� 24 spínacích prvků

Pro tři pole s jedním vypínačem, nebo pro dvě pole s dvěma vypína- 1MRK 001 455-AA
či, nebo pro jednu diagonálu v soustavě s 1½ vypínačem na odboč-
ku, v�echny mo�nosti včetně blokovacích podmínek

Pro 12 polí bez blokovacích podmínek, nebo pro dvě diagonály v 1MRK 001 455-GA
soustavě s 1½ vypínačem na odbočku včetně blokovacích podmínek

Kontrola synchronního stavu / synchrocheck (SYN)
Instrukce: Funkci �Kontrola synchronního stavu / synchrocheck� není mo�né
pro paralelní ovládání navolit, je-li navoleno ovládání spínacích prvků 12 polí.

Pro tři pole s jedním vypínačem, včetně kontroly napěťového stavu 1MRK 001 455-CA

Pro dvě pole s dvěma vypínači, včetně kontroly napěťového stavu 1MRK 001 455-BA

Pro soustavu s 1½ vypínačem na odbočku, včetně kontroly napěťo- 1MRK 001 455-DA
vého stavu a volby napětí v diagonále
Upozornění: Jestli�e je funkce �Kontrola synchronního stavu/synchrocheck� pro paralelní ovládání vy-
pínačů nutná, pou�ijte funkci �Synchrocheck� pro jedno pole/jeden vypínač a externí volbu obvodů na-
pětí. Pro získání detailních projekčních instrukcí, kontaktujte prosím nejbli��í zastoupení ABB.

Funkce automatického opětného zapnutí (AR)
Pro tři vypínače, třífázové opětné zapnutí 1MRK 001 455-FA

Pro tři vypínače, jednofázové a/nebo třífázové opětné zapnutí 1MRK 001 455-EA

Pro �est vypínačů, třífázové opětné zapnutí 1MRK 001 455-KA

Pro �est vypínačů, jednofázové a/nebo třífázové opětné zapnutí 1MRK 001 455-HA

Logika

Jeden funkční blok přídavné vypínací logiky (TR)
Jednopólové, dvoupólové a/nebo třípólové vypínání 1MRK 001 459-XA

Ostatní doplňkové funkce
Mo�nosti měření

Mo�nosti měření jsou určeny volbou typu měřicích vstupů podle následující tabulky. S terminálem jsou
dodávány následující díly / moduly:

Modul A/D převodníku
Modul vstupních transformátorů nebo modul optického přijímače
Monitorování analogových obvodů

Instrukce: Jestli�e jsou pou�ity optické měřicí transformátory, které jsou připoje-
ny k vstupu OITP (Optical Instrument Transformer Platform = Platforma pou�ití
optických měřicích transformátorů), v následující části přeskočte body, které se
týkají volby měřicích vstupů s měřením elektrických veličin.

Systém měření OITP 1MRK 002 216-AA
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Instrukce: Zvolte pouze jednu alternativu

Jmenovité hodnoty veličin měřicích vstupů 1 A, 110 V 1MRK 000 157-MA

1 A, 220 V 1MRK 000 157-VA

5 A, 110 V 1MRK 000 157-NA

5 A, 220 V 1MRK 000 157-WA

Mo�nosti poruchového záznamu

Poruchový zapisovač (DPR) 1MRK 001 458-NA

Zapisovač hodnot v okam�iku vypnutí 1MRK 001 458-SA

Mo�nosti integračního měření

Upozornění: Pro počítáni impulsů je nutné pou�ít modul binárních vstupů s roz-
�ířenou funkčností o schopnost počítat impulsy.

Počítání impulsů 1MRK 001 458-TA

Počítání změnových stavů 1MRK 001 445-CA

Zvý�ená přesnost analogového měření 1MRK 000 597-PA

Doplňkový jazyk pro ovládací jednotku HMI

Poznámka: Je mo�ná pouze jedna alternativa

Druhý jazyk kromě angličtiny Němčina 1MRK 001 459-AA

Ru�tina 1MRK 001 459-BA

Francouz�tina 1MRK 001 459-CA

�paněl�tina 1MRK 001 459-DA

Ital�tina 1MRK 001 459-EA

Specifický jazyk zákazníka Informace o mo�nostech poskytne místní zastou-
pení ABB

Komunikační mo�nosti mezi vývodovými poli (Interbay sběrnice)

Komunikace mezi vývodovými poli prostřednictvím binárních signálů (CM)
Jeden blok s rychlou komunikací 1MRK 001 455-RA

Komunikační funkce pro komunikaci se vzdáleným terminálem

Přenos binárních signálů na vzdálený / protilehlý konec vedení 1MRK 001 458-ZA

Mo�nosti měření signálu proudového měřicího převodníku

Modul miliampérových vstupů a monitorovací Počet: 1MRK 000 284-AA
funkce proudového převodníku
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HW vybavení

Roz�íření indikačních mo�ností

Modul indikačních LED diod 1MRK 000 008-DA

Komunikační rozhraní pro komunikaci se vzdáleným terminálem

Galvanické sousměrné rozhraní V.36/V.35 (Co-directional) Na po�adavek

Galvanické protisměrné rozhraní V.36/V.35 (Contra-directional) 1MRK 000 185-BA

Galvanické sousměrné rozhraní RS530/RS422 (Co-directional) Na po�adavek

Galvanické protisměrné rozhraní RS530/RS422 (Contra-directional) 1MRK 000 185-EA

Galvanické rozhraní X.21 1MRK 000 185-CA

Galvanické sousměrné rozhraní G.703 (Co-directional) 1MRK 001 370-CA

Modem pro spojení optickým vláknem 1MRK 000 195-AA

Modem pro galvanické spojení v rozsahu krátkých vzdáleností 1MRK 001 370-AA

Modem pro optické spojení v rozsahu krátkých vzdáleností 1MRK 001 370-DA

Mo�nosti doplnění přídavných vstupně / výstupních (I/O) modulů

Modul binárních vstupů
24/30 V Počet: 1MRK 000 508-DB

48/60 V Počet: 1MRK 000 508-AB

110/125 V Počet: 1MRK 000 508-BB

220/250 V Počet: 1MRK 000 508-CB

Modul binárních vstupů s roz�ířenou funkčností o schopnost počítat impulsy
Instrukce: Modul lze objednat pouze společně s doplňkovou funkcí logiky počítání impulsů.

24/30 V Počet: 1MRK 000 508-HA

48/60 V Počet: 1MRK 000 508-EA

110/125 V Počet: 1MRK 000 508-FA

220/250 V Počet: 1MRK 000 508-GA

Modul binárních výstupů Počet: 1MRK 000 614-AB

Modul binárních vstupů/výstupů (I/O)
24/30 V Počet: 1MRK 000 173-GB

48/60 V Počet: 1MRK 000 173-AC

110/125 V Počet: 1MRK 000 173-BC

220/250 V Počet: 1MRK 000 173-CC
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Rozměr skříně

Porovnejte celkový počet objednaných vstupně / výstupních modulů s ní�e uvedenou tabulkou a poté
zvolte rozměr skříně, u kterého je k dispozici vět�í nebo stejný počet modulových pozic (slotů).

Tabulka 1: Maximální HW konfigurace vstupně/výstupních (I/O) modulů
Maximální počet Rozměr skříně
modulů 1/1 x 19� 3/4 x 19� 1/2 x 19�

1MRK 000 151-HC 1MRK 000 151-GC 1MRK 000 151-FC

Moduly binárních vstu-
pů/výstupů (IOM) a
výstupů (BOM)

6 4 3

Moduly binárních vstu-
pů (BIM) 13 8 3
Moduly mA vstupů
(MIM) 6 3 1
Komunikační modul
(DCM) 1 1 1
Celkový počet
modulů ve skříni 13 8 3

Mo�nosti komunikace se systémy SCS a SMS (Řídicí a monitorovací systémy rozvoden)

U komunikace se systémem SMS lze zvolit pouze jednu alternativu

Rozhraní SPA / IEC 60870-5-103 Plastová vlákna 1MRK 000 168-FA

Skleněná vlákna 1MRK 000 168-DA

U komunikace se systémem SCS lze zvolit pouze jednu alternativu

Rozhraní LON Plastová vlákna 1MRK 000 168-EA

Skleněná vlákna 1MRK 000 168-DA

Montá�ní příslu�enství

Sada pro montá� do 19� vany 1MRK 000 020-BR

Sada pro montá� na panel 1MRK 000 020-DA

Sada pro zapu�těnou montá� 1MRK 000 020-Y

Sada pro polozapu�těnou montá� 1MRK 000 020-BS

Doplňkové těsnění určené pro zvý�ený stupeň krytí  IP54 1MRC 980 001-2
pro zapu�těnou a polozapu�těnou montá� terminálu

Sada pro montá� terminálů vedle sebe 1MRK 000 020-Z
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Příslu�enství

Převodník V.36 a� G.703 s napájením 48 V ss 1MRK 001 295-AA

Doplňkový zdroj RXTUG 22H pro roz�íření rozsahu napájení na 1MRK 000 592-A
hodnotu 48 � 250 V ss
Převodník V.35/V.36/RS232C pro modem s optickým spojením 1MRK 001 295-CA
v rozsahu krátkých vzdáleností
Převodník X.21/G.703 pro modem s optickým spojením 1MRK 001 295-DA
v rozsahu krátkých vzdáleností

Uzamykatelný přepínač pro zablokování nastavení Počet: 1MRK 000 611-A

Manuály

Manuály jsou v�dy objednávány specificky.
Dodávka ka�dého terminálu v�dy obsahuje jednu kopii manuálu pro obsluhu (Operator�s Manual) a ma-
nuálu pro instalaci a uvedení do provozu (Installation and Commissioning Manual).
Instrukce: Specifikujte počet dodatečně po�adovaných manuálů.

Manuál pro instalaci a uvedení do provozu Počet: 1MRK 511 093-UEN

Manuál u�ivatele Počet: 1MRK 511 091-UEN

Instrukce: Specifikujte po�adovaný počet manuálů.
Technický referenční manuál Počet: 1MRK 511 092-UEN

Související dokumentace
Popis a technický přehled (Technical Overview Brochure)

Platforma (Platform) 1MRK 580 063-BEN
Mo�nosti měření (Measuring capabilities) 1MRK 580 083-BEN
Příslu�enství (Accessories) 1MRK 514 009-BEN
CAP 535*1.1 1MRK 511 086-BEN

Výrobce 

ABB Automation Products AB
Substation Automation Division
S-721 59 Västerås
Sweden
Tel: +46 (0) 21 34 20 00
Fax: +46 (0) 21 14 69 18
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