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Hlavní charakteristické vlastnosti

• Funkčně otevřený terminál s �irokými 
konfiguračními mo�nostmi a roz�iřitelným HW 
vybavením, který je navr�en takovým 
způsobem, aby splnil specifické po�adavky 
u�ivatele 

• Impedanční funkce (chránění vedení) 
- Ochrana při prokluzu pólů (PSP) 

• Proudové funkce  
- M�iková nadproudová ochrana (IOC) 
- Časově zpo�děná nadproudová ochrana 

(TOC) 
- Fázová dvoustupňová časově zpo�děná 

nadproudová ochrana (TOC2) 
- Fázová dvoustupňová časově zpo�děná 

směrová nadproudová ochrana (TOC3) 
- Ochrana proti tepelnému přetí�ení (THOL) 
- Ochrana při selhání vypínače (BFP) 
- Zemní nadproudová ochrana s nezávislým 

i závislým zpo�děním (TEF) 
- Komunikační logika pro zemní 

nadproudovou ochranu (EFC)  
- Logika zpětného proudu a napájení ze 

slabého konce vedení určená pro zemní 
nadproudovou ochranu (EFCA) 

• Napěťové funkce  
- Časově zpo�děná podpěťová ochrana (TUV) 
- Časově zpo�děná přepěťová ochrana (TOV) 

• Funkce kontroly energetického systému 
- Kontrola ztráty napětí (LOV) 
- Detekce vedení v beznapěťovém stavu 

(DLD) 
• Funkce kontroly sekundárního systému 

- Výpadek pojistky (FUSE) 
- Kontrola transformátorů napětí (TCT) 

• Funkce ovládání / řízení 
- Kontrola synchronního stavu - funkce 

Synchrocheck (SYN) 

- Funkce automatického opětného zapnutí (AR) 
- Jeden povel (CD) 
- Vícenásobný povel (CM) 

• Ovládání spínacích prvků 
- BAYCON 
- COMCON 
- SWICON 
- BLKCON   

• Vzájemné blokovací vazby 
- Společné blokovací podmínky  
- Blokovací podmínky pro pole vedení 

(ABC_LINE)  
- Blokovací podmínky pro pole spínače přípojnic 

(ABC_BC) 
- Blokovací podmínky pro pole transformátoru 

(AB_TRAFO) 
- Blokovací podmínky pro vypínač sekce 

přípojnic (A1A2_BS) 
- Blokovací podmínky pro odpojovač sekce 

přípojnic (A1A2_DC) 
- Blokovací podmínky pro uzemňovač přípojnice 

(BB_ES) 
- Blokovací podmínky pro pole s dvěma vypínači  

(DB_)  
- Blokovací podmínky pro diagonálu v soustavě 

s 1½ vypínačem na odbočku (BH_) 
• Logické funkce 

- Vypínací logika (TR)  
• Přenos binárního signálu na vzdálený konec (RTC) 
• Sériová komunikace 

- Současně pracující duální  sériová komunikace 
(2 protokoly)  

• Mo�nosti měření 
- Počítání impulsů (PC) 
- Počítání změnových stavů (CN) 
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• Monitorovací funkce 
- Indikační funkce LED (HL, HLED) 
- Rozhraní místního ovládání (HMI) � Human 

Machine Interface 
- Poruchový záznam (DRP) 
- Indikace 
- Poruchový zapisovač 
- Zapisovač změnových stavů / událostí 
- Zapisovač vypínacích hodnot 
- Monitorování měření střídavých 

analogových signálů  
- Monitorování měření stejnosměrných 

analogových signálů 
- Zvý�ená přesnost měření 

• Doplňkové bloky logických funkcí 

• HW vybavení 
- 18 LED diod určených pro roz�íření indikačních 

mo�ností 
• Několik doplňkových vstupně / výstupních modulů, 

včetně modulu měřicích �mA� vstupů (modul 
určený pro převodníky) 

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

• Rozsáhlý systém samočinné kontroly s interním 
zapisovačem změnových stavů / událostí 

• Časová synchronizace s rozli�ením 1 ms 
• Čtyři nezávislé skupiny kompletních sad 

nastavených parametrů 
• Výkonná sada SW nástrojů (�tool-box�) určená pro 

monitorování stavu, vyhodnocení záznamů 
a konfiguraci provedenou u�ivatelem 

 
 

Provedení
Typově testované SW a HW vybavení, které 
splňuje mezinárodní standardy i interní předpisy 
firmy ABB, spolu s rozsáhlou funkcí samočinného 
monitorování, zaji�ťují celému terminálu vysoký 
stupeň spolehlivosti. 
 
Zvý�ené po�adavky z hlediska EMC umo�ňuje 
splnit uzavřená a částečně svařovaná ocelová 
skříň terminálu. 
 
Aby byla zaji�těna odolnost proti ru�ení, je ve�kerá 
datová sériová komunikace realizována optickými 
spoji.  

K dispozici je obsáhlá knihovna ochranných, 
ovládacích (řídicích) a monitorovacích funkcí. Funkční 
knihovna spolu s přizpůsobivým HW ře�ením 
umo�ňují terminál konfigurovat tak, aby byly splněny 
v�echny specifické aplikační po�adavky u�ivatele. 
Tato �iroká aplikační přizpůsobivost zaji�ťuje výrobku 
vynikající mo�nost pou�ití jak v nových instalacích, tak 
i při rekonstrukcích existujících instalací. 

 
 

Platforma 

Aplikace 
Základní HW vybavení a společné SW funkce jsou 
obsa�eny ve v�ech terminálech řady REx 5xx. Tato 
koncepce je základem, na kterém jsou postaveny 
v�echny terminály této řady. Doplněním aplikačně 
specifických modulů a funkcí jsou vytvářeny 
specifické typy nebo specifické řady terminálů. 
 
Provedení 
Základní platforma řady REx 5xx je sestavena ze 
skříně, HW modulů a sady základních funkcí. 
 
Zvý�ené po�adavky z hlediska EMC umo�ňuje 
splnit uzavřená a částečně svařovaná ocelová 
skříň. U skříně s rozměry celé 19� vany je u horní 
a spodní části dosa�eno stupně krytí IP30.  
U aplikací, kde je pou�ito provedení pro zapu�tě-
nou montá�, je mo�né u čelního panelu dosáhnout 
stupně krytí IP54. K dispozici je montá�ní 
příslu�enství pro montá� do přístrojové vany, pro 
zapu�těnou montá�, nebo pro montá� na panel. 

 
Kompletní připojení je provedeno ze zadní strany 
skříně. Elektrické obvody jsou připojeny k blokům 
přítlačných �roubových svorek. Připojení sériové 
komunikace je pro plastová optická vlákna provedeno 
konektory typu Hewlett Packard (HFBR), nebo pro 
skleněná vlákna konektory typu ST. 
 
V terminálu je v�dy osazena základní sada HW 
modulů. Doplněním aplikačně specifických modulů 
jsou vytvářeny specifické typy nebo specifické řady 
terminálů. 
 
Základní funkce zaji�ťují terminálu základní funkčnost, 
tj. funkci samočinné kontroly, vstupně / výstupní systé-
mový konfigurátor, hodiny reálného času a ostatní 
funkce, které podporují systém chránění a systém 
ovládání / řízení instalovaný v terminálu.  
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Společné funkce 

Popis 
Společné funkce jsou SW funkce, které jsou v ter-
minálu v�dy obsa�eny. 
 
Časová synchronizace (TIME) 
Aplikace 
Jestli�e je terminál součástí systému chránění 
nebo řízení, je pro volbu společného zdroje 
absolutního času terminálu pou�it volič zdroje 
synchronizačního času. Časová synchronizace 
umo�ňuje vzájemné porovnávání dat změnových 
stavů a poruch mezi v�emi terminály v systému. 
 
Funkce 
K dispozici jsou dvě hlavní alternativy externí 
časové synchronizace. Synchronizační informace 
je přenesena buď prostřednictvím kteréhokoli 
z komunikačních portů terminálu ve formě 
telegramu a zprávy, která obsahuje údaje o datu-
mu a čase, nebo je tato informace přenesena ve 
formě minutového impulsu, který je připojen k bi-
nárnímu vstupu. Minutový impuls je pou�it pro 
jemnou korekci v terminálu ji� existující časové 
informace. 
 
Terminál REx 5xx má vlastní hodiny, které posky-
tují informace o datumu, hodině, minutě, sekundě 
a milisekundě. Tyto hodiny mají rozli�ení 1 ms. 
 
Tyto hodiny mají zabudovaný kalendář, který 
zohledňuje přestupné roky a� do roku 2098. 
V�echny změny mezi zimním a letním časem musí 
být zadány ručně, nebo prostřednictvím externí 
časové synchronizace. Při přeru�ení napájení jsou 
interní hodiny napájeny z kondenzátoru a tím je 
překlenut čas bez napětí a je eliminována chybná 
funkce. 
 
Interní hodiny jsou pou�ity pro časové značkování 
poruch a změnových stavů přená�ených na 
monitorovací systém rozvodny (SMS � Substation 
Monitoring System) a na řídicí systém rozvodny 
(SCS � Substation Control System), a pro značko-
vání interních změnových stavů. 
 
Volba skupiny nastavení (GRP)  
Aplikace 
K optimalizaci provozu terminálu při různých 
systémových podmínkách jsou pou�ity čtyři sady 
nastavení. Vytvořením přesně optimalizovaných 
sad nastavení, které jsou přepínány buď z rozhraní 
ovládání nebo prostřednictvím konfigurovatelných 
binárních vstupů, je získán vysoce adaptabilní 
terminál, který splní po�adavky různých systémo-
vých variant.   
 
Funkce 
Funkční blok GRP má čtyři funkční vstupy, z nich� 
ka�dý příslu�í jedné skupině nastavení. Tyto skupi-
ny jsou ulo�eny v terminálu. 

Aktivací kteréhokoli z těchto vstupů je provedena 
změna aktivní skupiny nastavení. Pro konfigurační 
účely jsou k dispozici čtyři funkční výstupní signály, 
tak�e je k dispozici i informace o aktivní skupině 
nastavení. 
 
Blokování nastavení (HMI) 
Aplikace 
Nepovolené nebo nekoordinované změny nastavení 
provedené neoprávněnou osobou mohou způsobit 
značné �kody na sekundárních i primárních výkono-
vých obvodech. Pou�itím funkce, která zablokuje 
nastavení, se zabrání neoprávněným změnám v na-
stavení a je mo�né řídit situace, kdy jsou změny 
nastavení povoleny.   
 
Doplněním uzamykatelného přepínače a jeho připoje-
ním k binárnímu vstupu je mo�né vytvořit jednoduchý 
ovládací obvod pro změny nastavení. V tomto případě 
mů�e provést změnu nastavení ze zabudované 
jednotky místního ovládání HMI pouze autorizovaný 
dr�itel klíče. 
 
Funkce 
Aktivací funkce, která omezuje nastavení je zabrá-
něno, aby nastavení terminálu bylo změněno ať u� 
záměrně nebo omylem neautorizovanou osobou. 
 
Funkční vstup HMI--BLOCKSET je konfigurovatelný 
pouze k jednomu z dostupných binárních vstupů 
terminálu REx 5xx. Z tohoto důvodu je terminál 
dodáván se standardní konfigurací, u které je signálu 
HMI--BLOCKSET přiřazena funkce NONE-NOSIG-
NAL. 
 
Funkce umo�ňuje provést dálkové změny nastavení 
a opětnou konfiguraci terminálu prostřednictvím 
sériových komunikačních portů. Dálkově omezené 
nastavení lze aktivovat pouze z jednotky místního 
ovládání HMI. 
 
V�echny ostatní funkce systému místní komunikace 
(Human Machine Communication) zůstávají nedot-
čeny. To znamená, �e operátor mů�e odčítat v�echny 
poruchové zprávy, ostatní informace, nastavené 
hodnoty různých ochranných parametrů i konfigurace 
různých logických obvodů.  
 
Vstupně/výstupní systémový konfigurátor 
s interním zapisovačem změnových stavů 
(IOP) 
Aplikace 
Aby SW vybavení terminálu bylo schopné rozeznat 
přídavné moduly, a aby bylo mo�né vytvořit interní 
adresové mapování, je nutné pou�ít systémový 
vstupně / výstupní konfigurátor. 
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Funkce samočinné kontroly (INT)  
Aplikace 
Pro zobrazení stavu funkce samočinné kontroly 
pou�ijte jednotku místního ovládání HMI, systém 
SMS nebo systém SCS. Funkce samočinné 
kontroly pracuje průbě�ně / trvale a obsahuje: 
 
• Bě�nou mikroprocesorovou funkci �Watchdog� 

• Kontrolu digitalizovaných měřicích signálů 

• Ověření kontrolních součtů obsahu paměti 
PROM a v�ech typů komunikačních signálů 

 
Funkční logické bloky  
Aplikace 
Pomocí dostupných funkčních logických bloků 
mů�e u�ivatel vytvářet logické funkce a konfigu-
rovat terminál tak, aby splňoval aplikačně 
specifické po�adavky. 
 
Různé ochranné, ovládací a monitorovací funkce 
terminálů REx 5xx jsou zcela nezávislé, pokud je 
i jejich konfigurace v terminálu v tomto smyslu 
provedena. Základní algoritmus mnoha různých 
funkcí nemů�e být u�ivatelem změněn, ale tyto 
funkce je mo�né kombinovat s funkčními logickými 
bloky a pou�ít je pro vytvoření aplikačně specific-
kých funkcí. 
 
Přidání konfigurovatelných logik tedy znamená, �e 
u�ivateli je k dispozici vět�í počet logických 
obvodů. Mezi doplňkovými konfigurovatelnými 
logickými obvody je také funkční blok �MOVE / 
PŘESUN� (MOF, MOL) pou�itý pro synchronizaci 
boolovských signálů, které jsou vysílány mezi 
jednotlivými logikami v pomalém nebo rychlém 
cyklu zpracování. 
 
Funkce 
Funkce přídavných funkčních logických bloků je 
v zásadě stejná jako funkce základních logických 
funkcí, ale funkce je vytvořena z vět�ího počtu 
bloků. 
 
Funkční blok invertoru (INV) 
Funkční blok invertoru INV má jeden vstup a jeden 
výstup. Výstup funkce má inverzní vztah k stavu 
vstupu. 
 
Funkční blok hradla OR (OR) 
Funkce OR (logický součet) je pou�ita pro 
vytvoření obecných kombinačních výrazů s boo-
leovskými proměnnými veličinami. Funkční blok 
OR má �est vstupů a dva výstupy. Jeden z výstupů 
je invertovaný. 
 

Funkční blok hradla AND (AND) 
Funkce AND (logický součin) je pou�ita pro vytvoření 
obecných kombinačních výrazů s booleovskými 
proměnnými veličinami. Funkční blok AND má čtyři 
vstupy a dva výstupy. Jeden ze vstupů a jeden z vý-
stupů jsou invertované. 
 
Funkční blok časového členu (TM) 
Funkční blok časového členu TM má ve vztahu 
k vstupnímu signálu výstup se zpo�děným návratem 
a výstup se zpo�děným rozběhem. Časový člen má 
seřiditelné časové zpo�dění (parametr T). 
 
Funkční blok čas. členu s dlouhým časem (TL) 
Funkční blok časového členu TL s roz�ířeným maxi-
mem časového zpo�dění návratu a rozběhu je stejný, 
jako časový člen TM. Rozdíl je v del�ím časovém 
zpo�děním. 
 
Funkční blok impulsního časového členu (TP) 
Impulsní funkce mů�e být například pou�ita pro 
prodlou�ení impulsu, nebo pro omezení aktivace 
výstupů. Impulsní časový člen TP má seřiditelnou 
délku impulsu. 
 
Funkční blok s prodlou�enou délkou impulsu (TQ) 
Funkční blok impulsního časového členu TQ s roz�í-
řeným maximem délky impulsu je stejný, jako impulsní 
časový člen TP. Rozdíl je ve vět�í délce impulsu. 
 
Funkční blok hradla EXCLUSIVE OR (XOR) 
Funkce Exclusive OR (XOR - výlučný logický součet, 
nonekvivalence) je pou�ita pro generování 
kombinačních výrazů s booleovskými proměnnými 
veličinami. Funkční blok XOR má dva vstupy a dva 
výstupy. Jeden z výstupů je invertovaný. Výstupní 
signál je log. 1, jestli�e se vstupní signály li�í, a je log. 
0, jestli�e mají stejnou úroveň. 
 
Funkční blok klopného obvodu (SR) 
Funkce Set - Reset (SR) je klopný obvod, u kterého 
mů�e být výstup aktivován, nebo dezaktivován 
(resetován) dvěma vstupy. Ka�dý funkční blok SR má 
dva výstupy, z nich� jeden je invertován. 
 
Funkční blok klopného obvodu s pamětí (SM) 
Funkce Set - Reset (SM) je klopný obvod s pamětí, 
u kterého mů�e být výstup aktivován, nebo 
dezaktivován (resetován) dvěma vstupy. Ka�dý 
funkční blok SM má dva výstupy, z nich� jeden je 
invertován. Nastavení paměti určuje, zda se klopný 
obvod po přeru�ení napájení vrátí do stavu před 
přeru�ením napájení, nebo zda bude obvod 
resetován. 
 
Funkční blok ovladatelného hradla (GT) 
Funkční blok GT se v závislosti na nastavení pou�ívá 
k ovládání průchodu signálu ze vstupu na výstup. 
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Funkční blok seřiditelného časového členu (TS) 
Funkční blok časového členu TS má výstupy pro 
zpo�dění vstupního signálu při jeho návratu i roz-
běhu. Časový člen má seřiditelné časové 
zpo�dění. Funkční blok má také parametr 
�Operation� nastavitelný na hodnoty On (Zap.), Off 
(Vyp.), který ovládá provozní re�im časového 
členu. 
 
První funkční blok přesunu dat MOVE (MOF) 
Funkční blok přesunu dat MOF je umístěn na první 
pozici logiky pomalého zpracování dat a je pou�it 
pro signály, které přicházejí z rychlé logiky do 
pomalé logiky. Funkční blok MOF je pro signály 
pouze dočasnou pamětí a mezi vstupem a výstu-
pem není prováděná �ádná změna hodnoty. 
 
Poslední funkční blok přesunu dat MOVE (MOL) 
Funkční blok přesunu dat MOL je umístěn na 
poslední pozici logiky pomalého zpracování dat 
a je pou�it pro signály, které odcházejí z pomalé 
logiky do rychlé logiky.  

Funkční blok MOL je pro signály pouze dočasnou 
pamětí a mezi vstupem a výstupem není prováděná 
�ádná změna hodnoty. 

 
Blokování signálů během testu  
Aplikace 
Terminály chránění a řízení (ovládání) mají komplexní 
konfiguraci s mnoha implementovanými funkcemi. Aby 
byl proces zkou�ek zjednodu�en, terminály obsahují 
funkci, která umo�ňuje individuálně blokovat jednu 
funkci, několik funkcí nebo v�echny funkce. 
 
To znamená, �e je mo�né zobrazit stav, kdy je funkce 
aktivována, nebo kdy funkce aktivovala vypnutí. Tato 
funkce také umo�ňuje u�ivateli sledovat působení 
několika vzájemně souvisejících funkcí při kontrole 
správné funkce celého bloku a kontrolovat určité části 
konfigurace atd. 

 
 

Impedanční funkce (chránění vedení) 

Ochrana při prokluzu pólů (PSP) 
Aplikace 
Nenadálé jevy a události v elektrickém výkonovém 
systému, jako jsou například velké změny zatí�ení, 
vznik poruchy nebo vypnutí poruchy, mohou 
vyvolat oscilace, které se projeví jako kývání 
výkonu. Pokud se jedná o situaci s mo�ností 
obnovy stability, budou výkonové kyvy slábnout 
a dojde k návratu do stabilního provozního stavu. 
V situaci, kdy ji� nelze stabilitu systému obnovit 
a kývání výkonu se zhor�í do té míry, �e dojde 
k ztrátě synchronizmu, se jedná o stav, který se 
projeví jako prokluz pólů. Hlavním úkolem ochrany 
při prokluzu pólů PSP je tento stav v energetickém 
systému detekovat, vyhodnotit a následně aktivo-
vat odpovídající opatření. 
 
Funkce 
Funkce PSP je charakterizována jednou vnitřní 
a jednou vněj�í měřicí čtyřúhelníkovou charakte-
ristikou. Funkce detekuje oscilace v energetickém 
systému na základě měření času, za který 
impedance projde přes impedanční oblast 
vymezenou vněj�í a vnitřní charakteristikou. 
Oscilace jsou identifikovány přechodovými časy, 
které jsou del�í, ne� nastavené časy časových 
členů funkce. Pou�itý princip měření impedance je 
stejný jako princip měření pou�itý u měření 
distančních ochranných zón. Impedance i přecho-
dový čas průchodu impedanční oblastí jsou 
měřeny samostatně ve v�ech třech fázích. 
U funkce je mo�né trvale navolit provozní re�im 
�Jedna ze tří fází� (One out of three) nebo �Dvě ze 
tří fází� (Two out of three), nebo je tento re�im 
mo�né volit přizpůsobivě podle specifických 
provozních podmínek systému. 
 

V bě�ných provozních podmínkách systému i během 
času beznapěťové pauzy jednopólového cyklu 
automatického opětného zapnutí lze detekovat 
oscilace i s nízkou oscilační periodou 200 ms (tj. se 
skluzovou frekvencí a� 10% jmenovité frekvence při 
základní frekvenci 50 Hz). Pro počáteční prokluz pólů 
a pro následné prokluzy pólů jsou pou�ity různé 
časové členy, které zabezpečují vysoký stupeň 
rozli�ení mezi oscilacemi a poruchovými stavy. 
 
Výstup detekovaných oscilací je mo�né zablokovat 
funkcí, která indikuje zemní poruchový proud. Tuto 
vazbu je mo�né pou�ít pro uvolnění působení 
distanční ochranné funkce při zemních poruchách 
v podmínkách výkonových oscilací systému.  
 
Funkce PSP má dvě vypínací oblasti. Tyto oblasti jsou 
umístěny ve vypínací zóně, která je vymezena vnitřní 
charakteristikou. Při detekci nových oscilací je 
aktivace vypínacího výstupu závislá na aplikovaném 
nastavení. Nastavení funkce určuje směr průchodu 
měřenou impedanční oblastí, při kterém je vypínání 
povoleno, určuje zda k vypnutí dojde při �vstupu� 
měřené impedance do vypínací oblasti, nebo zda 
k vypnutí dojde při �výstupu� z vypínací oblasti, a dále 
určuje, kterými vypínacími oblastmi musí měřená 
impedance projít, aby bylo vypnutí provedeno. 
Aplikované nastavení také určuje počet prokluzů 
potřebných pro aktivaci vypnutí (počet prokluzů, ke 
kterému musí dojít předtím, ne� je vypnutí 
aktivováno). 
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Proudové funkce 

M�iková nadproudová ochrana (IOC) 
Aplikace 
Poruchové proudy na dlouhých přenosových 
vedeních jsou ve značné míře ovlivněny různými 
systémovými podmínkami a stavy, jako například 
impedancí zdroje a místem poruchy. Pro vypínání 
blízkých poruch na dlouhých výkonových vedeních, 
u kterých je krátký čas vypnutí poruchy z hlediska 
udr�ení stability systému extrémně důle�itý, lze 
pou�ít m�ikovou fázovou nadproudovou ochranu 
s krátkým vypínacím časem a s nízkým přechodo-
vým přesahem měřicích členů. 
 
V mnoha aplikacích je mo�né pou�ít m�ikovou 
zemní nadproudovou ochranu. V následující části 
jsou uvedeny některé aplikační příklady. 

• Rychlá zálo�ní zemní ochrana určená pro 
poruchy v blízkosti konce vedení 

• Funkce, která uvolňuje rychlé vypnutí blízkých 
zemních poruch i v případech, kdy je distanční 
ochrana nebo zemní směrová proudová 
ochrana blokována funkcí kontroly poruchy 
pojistek 

 
Funkce 
Proudy ve v�ech třech fázích jsou nepřetr�itě 
měřeny proudovým měřicím členem a jejich 
hodnoty jsou porovnávány s nastavenou vypínací 
hodnotou IP>>. Odolnost proti ru�ení a necitlivost 
na stejnosměrné slo�ky zaji�ťuje filtr, který 
současně minimalizuje přechodový přesah. 
Jestli�e je hodnota kteréhokoli z fázových proudů 
nad nastavenou hodnotou IP>>, je aktivován 
vypínací signál fázové nadproudové funkce TRP. 
Současně je také aktivován samostatný vypínací 
signál příslu�né fáze (fází). Vstupní signál BLOCK 
blokuje v�echny funkce v proudovém funkčním 
bloku. 
 
Zemní proud je nepřetr�itě měřen proudovým 
měřicím členem a jeho hodnota je porovnávána 
s nastavenou vypínací hodnotou IN>>. Odolnost 
proti ru�ení a necitlivost na stejnosměrné slo�ky 
zaji�ťuje filtr, který současně minimalizuje 
přechodový přesah. Jestli�e je hodnota zemního 
proudu nad nastavenou hodnotou IN>>, je 
aktivován vypínací signál zemní nadproudové 
funkce TRN. Současně je také aktivován sumární 
vypínací signál TRIP. Vstupní signál BLOCK 
blokuje celou funkci. 
 
Časově zpo�děná nadproudová 
ochrana (TOC) 
Aplikace 
Časově zpo�děná nadproudová ochrana TOC 
vypíná v různých systémových podmínkách při 
proudech vy��ích, ne� je přednastavená hodnota. 
 

Ochrana vypíná za předpokladu, �e proud zůstává 
vy��í po dobu del�í, ne� je časové zpo�dění ochrany 
nastavené na příslu�ném časovém členu. Aby byla 
zvý�ena bezpečnost celého systému chránění, je také 
mo�né funkci spolu s jinými ochrannými funkcemi 
pou�ít pro kontrolu a detekci poruch. Jestli�e je 
ochrana uvolněna funkcí kontroly pojistek, která 
blokuje vypínání distanční ochrany vedení, lze v těchto 
podmínkách nadproudovou ochranu pou�ít jako zálo�-
ní funkci za distanční ochranu vedení. 
 
Časově zpo�děná zemní nadproudová ochrana je 
určena pro pou�ití v účinně uzemněných systémech 
a v odporově uzemněných systémech (s nízkou 
hodnotou odporu). Časově zpo�děnou zemní nadprou-
dovou ochranu je vhodné pou�ít jako zálo�ní ochranu 
pro zemní poruchy, které jsou obvykle vypínány 
působením distanční ochrany. Tato ochranná funkce 
mů�e také slou�it jako ochrana při jednofázových 
zemních poruchách s vysokou odporovou slo�kou. 
 
Funkce 
Proudy ve v�ech třech fázích jsou nepřetr�itě měřeny 
proudovým měřicím členem a jejich hodnoty jsou 
porovnávány s nastavenou vypínací hodnotou IP>. 
Odolnost proti ru�ení a necitlivost na stejnosměrné 
slo�ky zaji�ťuje filtr, který současně minimalizuje 
přechodový přesah. Jestli�e je hodnota proudu 
v kterékoli ze tří fází nad nastavenou hodnotou IP>, je 
aktivován společný popudový signál STP a současně 
je také aktivován popudový signál příslu�né fáze 
(fází). V tomto okam�iku je také inicializován časový 
člen tP a po nastaveném čase je aktivován vypínací 
signál nadproudové funkce TRP. Funkce aktivuje také 
sumární vypínací signál TRIP. 
 
Vstupní signál BLOCK funkci blokuje. Vstupní signál 
BLKTR blokuje oba vypínací signály TRP a TRIP. 
 
Zemní proud je nepřetr�itě měřen zemním proudovým 
měřicím členem a jeho hodnota je porovnávána s na-
stavenou vypínací hodnotou IN>. Odolnost proti ru�ení 
a necitlivost na stejnosměrné slo�ky zaji�ťuje filtr, 
který současně minimalizuje přechodový přesah. 
Jestli�e je hodnota zemního proudu nad nastavenou 
hodnotou IN>, je aktivován popudový signál STN. 
V okam�iku popudu funkce je také inicializován 
časový člen tN a po nastaveném čase je aktivován 
vypínací signál zemní nadproudové funkce TRN. 
Funkce aktivuje také sumární vypínací signál TRIP. 
Vstupní signál BLOCK funkci blokuje. Vstupní signál 
BLKTR blokuje oba vypínací signály TRN a TRIP. 
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Dvoustupňová časově zpo�děná 
fázová nadproudová ochrana (TOC2) 
Aplikace 
Dva proudové / časované stupně nadproudové 
ochrany TOC2 zlep�ují mo�nosti systému 
chránění. Pou�itím stupně s vy��ím rozsahem 
seřiditelnosti a s krátkým časovým zpo�děním lze 
dosáhnout rychlého vypínání blízkých poruch. 
Časové zpo�dění stupně s ni��ím rozsahem 
seřiditelnosti je nastaveno na odpovídající hodno-
tu, která zaji�ťuje selektivitu s dal�ími ochranami 
v systému. V sítích, v kterých jsou pou�ity ochrany 
se závislým časovým zpo�děním, lze obvykle 
nejlep�í selektivity dosáhnout pou�itím stejného 
typu závislých časových charakteristik u v�ech 
nadproudových ochran. 
 
Funkce 
Proudy ve v�ech třech fázích jsou nepřetr�itě 
měřeny proudovým měřicím členem a jejich 
hodnoty jsou porovnávány s nastavenou vypínací 
hodnotou dvou proudových stupňů ochrany. 
Odolnost proti ru�ení a necitlivost na stejnosměrné 
slo�ky zaji�ťuje filtr, který současně minimalizuje 
přechodový přesah. Jestli�e je hodnota v kterékoli 
ze tří fází nad nastavenou hodnotou I>Low, je 
aktivován popudový signál stupně s ni��ím 
rozsahem seřiditelnosti. Jestli�e je parametr 
funkce �Characteristic = Def� (nastavena charak-
teristika nezávislého časového zpo�dění), je 
inicializován časový člen tLow a po nastaveném 
čase je aktivován vypínací signál TRLS. Pokud je 
navoleno závislé časové zpo�dění, je v okam�iku, 
kdy je proud nad nastavenou hodnotou I>Low, 
inicializován časový člen tMinInv. Je-li proud také 
nad nastavenou hodnotou I>Inv, je spu�těn 
algoritmus vyhodnocení závislého času. Jestli�e 
působí oba časové obvody, je inicializován časový 
obvod nezávislého časového zpo�dění tLow a po 
dal�ím přídavném zpo�dění tLow je aktivován 
vypínací signál TRLS. Je-li proud nad nastavenou 
hodnotou I>High, je inicializován časový člen tHigh 
a po nastaveném čase je aktivován vypínací signál 
TRHS. 
 
Vstupní signál BLOCK blokuje v�echny funkce. 
Ka�dý proudový stupeň je také mo�né blokovat 
samostatně 
 
Dvoustupňová časově zpo�děná 
směrová fázová nadproudová ochrana 
(TOC3) 
Aplikace 
Dva proudové / časované stupně nadproudové 
ochrany TOC3 (oba stupně s doplňkovou směrovou 
nebo nesměrovou funkcí �Forward release� / 
�Reverse block�) zlep�ují mo�nosti systému 
chránění získat selektivní funkci nadproudové 
ochrany ve vztahu k ostatním ochranám dokonce 
i v zauzlených sítích. Je nutné si v�ak uvědomit, �e 
nastavení systému fázových nadproudových ochran 
v zauzlené síti mů�e být velmi komplikované. 

Toto nastavení vy�aduje značné mno�ství výpočtů 
zkratových proudů. V některých případech není mo�né 
dosáhnout selektivity ani při pou�ití směrových 
nadproudových ochran. V těchto případech se 
doporučuje pou�ít diferenciální ochrany vedení, nebo 
distanční ochranné funkce. 
 
Funkce 
Proudy ve v�ech třech fázích jsou nepřetr�itě měřeny 
proudovým měřicím členem a jejich hodnoty jsou 
porovnávány s nastavenou vypínací hodnotou dvou 
proudových stupňů ochrany. Odolnost proti ru�ení 
a necitlivost na stejnosměrné slo�ky zaji�ťuje filtr, 
který současně minimalizuje přechodový přesah. 
Jestli�e je hodnota v kterékoli ze tří fází nad 
nastavenou hodnotou I>Low, je aktivován popudový 
signál stupně s ni��ím rozsahem seřiditelnosti. 
Jestli�e je parametr funkce �Characteristic = Def� 
(nastavena charakteristika nezávislého časového 
zpo�dění), je inicializován časový člen tLow a po 
nastaveném čase je aktivován vypínací signál TRLS. 
Pokud je navoleno závislé časové zpo�dění, je v oka-
m�iku, kdy je proud nad nastavenou hodnotou I>Low, 
inicializován časový člen tMinInv. Je-li proud také nad 
nastavenou hodnotou I>Inv, je spu�těn algoritmus 
vyhodnocení závislého času. Jestli�e působí oba 
časové obvody, je inicializován časový obvod 
nezávislého časového zpo�dění tLow a po nastave-
ném čase je aktivován vypínací signál TRLS. 
 
Je-li proud nad nastavenou hodnotou I>High, je 
inicializován časový člen tHigh a po nastaveném čase 
je aktivován vypínací signál TRHS. Proudový stupeň 
s ni��ím rozsahem seřiditelnosti i proudový stupeň 
s vy��ím rozsahem seřiditelnosti lze samostatně 
nastavit do re�imu směrového, nebo nesměrového 
působení. Informace směrového kritéria jsou 
vypočteny z hodnot sousledných slo�ek polarizačních 
napětí a hodnot fázových proudů. Hodnoty polari-
začních napětí jsou ulo�eny v napěťové paměti, která 
zaji�ťuje správnou funkci směrové ochrany při blízkých 
třífázových poruchách. Charakteristický úhel směro-
vého měřicího členu ochrany (RCA) a vypínací úhel 
jsou parametry seřiditelné v �irokých rozsazích.  
 
Vstupní signál BLOCK blokuje v�echny funkce. 
Samostatně je také mo�né blokovat vypínací signál 
z ka�dého proudového stupně. 
 
Ochrana proti tepelnému přetí�ení (THOL) 

Aplikace 
Zatě�ovací proudy, které překročí trvale povolenou 
hodnotu zatí�ení, mohou nadměrným oteplením 
způsobit po�kození vodičů a izolace. Povolená hodnota 
zatě�ovacího proudu se mění s okolní teplotou. 
 
Tepelná nadproudová funkce THOL kontroluje a moni-
toruje fázové proudy a zaji�ťuje spolehlivé chránění 
proti po�kození, které je způsobeno nadměrně 
vysokými proudy. Teplotní kompenzací je vytvořena 
spolehlivá tepelná ochrana i pro podmínky, kdy dochá-
zí k značným změnám okolní teploty. 
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Funkce 
Konečná hodnota oteplení objektu v relativním 
vztahu k okolní teplotě je úměrná druhé mocnině 
hodnoty proudu. Rychlost nárůstu oteplení je určena 
amplitudou proudu a tepelnou časovou konstantou 
chráněného objektu. Stejná časová konstanta určuje 
rychlost poklesu teploty (ochlazení), je-li hodnota 
proudu sní�ena. 
 
Funkce ochrany proti tepelnému přetí�ení 
vyhodnocuje nejvy��í fázový proud. K hodnotě 
teploty, která je ulo�ena v paměti tepelné funkce, 
je přičítána hodnota průbě�ně vypočítávané 
teplotní změny. Jestli�e je vyu�ita funkce teplotní 
kompenzace, je k vypočtené hodnotě oteplení 
připočtena i hodnota okolní teploty. Pokud funkce 
kompenzace vyu�ita není, je k hodnotě oteplení 
připočtena fixní hodnota 20°C. Vypočtená teplota 
objektu je poté porovnávána s nastavenými 
hodnotami pro výstrahu (alarm) a vypnutí. 
 
Informace o okolní teplotě je do funkce zavedena 
prostřednictvím vstupu určeného pro signál 
převodníku 0 � 10 mA nebo 4 � 20 mA. 
 
Výstupní signál THOL--TRIP má nastavenou dobu 
trvání signálu 50 ms. Výstupní signál THOL--
START zůstává aktivován po celou dobu, po 
kterou je vypočtená hodnota teploty vy��í, ne� je 
nastavená hodnota teploty pro vypnutí, sní�ená 
o seřiditelnou teplotní diferenci TdReset (hystereze 
funkce). Výstupní signál THOL--ALARM má fixní 
hysterezi 5°C. 
 
Ochrana při selhání vypínače (BFP) 
Aplikace 
V mnoha aplikacích systémů chránění se pou�ívá 
místní redundance. Jedna část systému, kterým je 
porucha likvidována, se v�ak nikdy nezdvojuje. 
Jedná se o vypínač. Z tohoto důvodu je pou�ívána 
ochrana při selhání vypínače. 
 
Ochrana při selhání vypínače je aktivována 
vypínacími signály z různých ochranných funkcí 
implementovaných v terminálu, nebo instalovaných 
mimo terminál chránění. Jestli�e je vypínací signál 
vyslán na ochranu při selhání vypínače, je nejprve 
s velmi krátkým časovým zpo�děním nebo 
dokonce i bez zpo�dění vyslán signál opětného 
vypnutí na stejný chráněný vypínač (retrip). Pokud 
poruchový proud protéká přes vypínač i po 
nastaveném čase, je vyslán zálo�ní vypínací signál 
na přilehlé vypínače, resp. nadřazený vypínač. 
Touto funkcí je zaji�těno vypnutí poruchy i v přípa-
dech, kdy je vypínač neovladatelný. 
 

Funkce  
Ochrana při selhání vypínače BFP zaji�ťuje zálo�ní 
chránění vypínače primárního obvodu v případě, �e 
dojde k jeho selhání při vypnutí systémové poruchy. 
Tato ochrana pracuje na principu kontroly a vyhod-
nocení skutečnosti, �e poruchový stav stále trvá 
(objektem stále protéká poruchový proud) i krátký 
okam�ik poté, co působila ochrana chráněného 
objektu. V tomto okam�iku ochrana vy�le třífázový 
vypínací povel na přilehlé vypínače, resp. nadřazený 
vypínač (zálo�ní vypnutí). 
 
Správné působení ochrany při vyvíjejících se poru-
chách je zaji�těno fázově oddělenými aktivačními 
(startovacími) povely, fázově oddělenými proudovými 
kontrolami a seřiditelnými, fázově oddělenými časo-
vými členy. 
 
Ochranu lze vybavit doplňkovou funkcí pro opětné 
vypnutí poruchou posti�eného vypínače (retrip). Toto 
opětné vypnutí je provedeno po seřiditelném čase 
a  vypnutí je mo�né podmínit kontrolou proudu, nebo 
je mo�né navolit přímé vypnutí (direct retrip). 
 
Zemní nadproudová ochrana s nezávislým 
i závislým časovým zpo�děním (TEF) 
Aplikace   
Funkce zemní nadproudové ochrany s nezávislým 
i závislým časovým zpo�děním se pou�ívá v účinně 
uzemněných systémech, kde zaji�ťuje citlivé a rychlé 
vypnutí zemních jednofázových poruch. 
 
Nesměrovou ochranu lze pou�ít v aplikacích, kde je 
po�adována vysoká citlivost chránění při zemních 
poruchách. Při zemních poruchách zaji�ťuje velmi 
rychlé zálo�ní chránění části přenosového vedení, 
které je blízké chráněné rozvodně. 
 
U nesměrové zemní nadproudové ochrany je mo�né 
nastavit relativně nízký popudový proud. Tím se tato 
ochrana stává citlivou a schopnou detekovat zemní 
jednofázové poruchy s vysokou odporovou slo�kou. 
 
Zemní směrovou proudovou ochranu lze pou�ít ve 
značném mno�ství aplikací: 
 
1. Jako hlavní ochranu při zemních jednofázových 

poruchách u radiálních vedení v účinně 
uzemněných systémech. Selektivita chránění je 
v těchto případech zabezpečena pou�itím časově 
zpo�děných funkcí, které jsou nastaveny podle 
bě�ně pou�ívaných zásad chránění systému 
(nezávislé časové zpo�dění, nebo některý typ 
závislých časových charakteristik). 
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2. Jako hlavní ochranu při zemních jednofázových 
poruchách na vedeních v zauzlených, účinně 
uzemněných systémech. Směrovou funkci lze v 
těchto případech pou�ít ve spojení s komu-
nikační logikou uvolněného přesahu, nebo 
s blokovací logikou. V těchto aplikacích je 
zemní směrová nadproudová funkce pou�ita 
společně s komunikační logikou určenou pro 
zemní nadproudovou ochranu. 

3. Jako zálo�ní ochranu při zemních jednofá-
zových poruchách na vedeních v účinně 
uzemněných systémech. Jestli�e je jako 
zálo�ní ochrana pou�it tento typ ochranné 
funkce, je mo�né, spolu se zaji�těním 
selektivity systému chránění, udr�et zálo�ní čas 
vypnutí poruchy relativně krátký. 

4. Jako ochranu v jiných aplikacích. 
 

Funkce 
Zemní nadproudová ochrana (TEF) měří zemní / 
nulový proud chráněného vedení. Hodnota tohoto 
proudu je porovnávána s proudovým nastavením 
funkce. Jestli�e je zemní proud vět�í ne� 
nastavená hodnota, je po nastaveném časovém 
zpo�dění vyslán vypínací signál na příslu�ný 
výstup. U funkce je mo�né navolit nezávislé 
časové zpo�dění, nebo závislé časové zpo�dění. 
 
Aby se při zapínání transformátoru zabránilo 
ne�ádoucímu působení ochrany (vypnutí) 
vyvolanému vlivem zapínacích proudů, je funkce 
blokována v okam�iku, kdy je obsah druhé 
harmonické slo�ky nulového proudu vy��í ne� 20% 
měřeného nulového proudu. 
 
Ve formě doplňkového vybavení je u zemní 
nadproudové ochrany k dispozici směrová funkce. 
Jako polarizační veličina je pou�ito napětí nulové 
slo�ky. Toto napětí mů�e být odvozeno buď 
z vektorového součtu vstupních veličin U1+U2+U3, 
nebo je pou�ito napětí vstupu U4. Jako porucha 
v dopředném směru je definován stav, kdy je 
hodnota nulové slo�ky proudu s charakteristickým 
úhlem 65° vět�í, ne� je nastavená hodnota 
vypínacího proudu v dopředném směru (nulový 
proud se zpo�ďuje za referenčním napětím �3U0). 
Stejný princip měření je aplikován také ve zpětném 
směru. 
 
 

Logika komunikačních schémat pro 
zemní nadproudovou ochranu (EFC)  
Aplikace   
Směrová komparační funkce EFC obsahuje logiku pro 
blokování přesahu a logiku schémat s uvolněním 
přesahu. Aby se dosáhlo zkrácení celkového 
vypínacího času kompletního schéma chránění, je tato 
funkce aplikovatelná společně s časově zpo�děnou 
směrovou zemní nadproudovou ochranou TEF. 
 
V ka�dém směru musí být k dispozici jeden 
komunikační kanál, který je schopen přená�et 
dvoustavový signál (zapnuto / vypnuto). Pokud lze 
u aplikace předpokládat provozní podmínky typické 
pro změnu směru proudu a/nebo provozní stav se 
slabě napájeným koncem vedení, je doporučeno, 
společně s logikou schémat s uvolněním přesahu, 
pou�ít i doplňkovou komunikační logiku EFCA. 
 
Funkce 
Komunikační logika pro zemní nadproudové ochrany 
obsahuje logiku pro blokování přesahu a logiku 
schémat s uvolněním přesahu. 
 
Jestli�e je směrovým členem zemní směrové 
nadproudové ochrany (vysílací konec) detekována 
porucha ve zpětném směru, je u blokovacího schéma 
vyslán signál na vzdálený konec vedení. Pokud je 
směrovým členem zemní směrové nadproudové 
ochrany (přijímací konec) detekována porucha v do-
předném směru a současně není přijat �ádný 
blokovací signál, bude po nastaveném časovém 
zpo�dění vyslán vypínací signál. 
 
Jestli�e je směrovým členem zemní směrové 
nadproudové ochrany (vysílací konec) detekována 
porucha v dopředném směru, je u schéma s uvolně-
ním přesahu vyslán signál na vzdálený konec vedení. 
Pokud je směrovým členem zemní směrové 
nadproudové ochrany (přijímací konec) detekována 
porucha v dopředném směru a současně je přijat 
akcelerační signál, bude vyslán vypínací signál 
(obvykle bez časového zpo�dění). V případě, �e 
existuje riziko výskytu provozních podmínek typických 
pro změnu směru proudu, nebo provozní stav se slabě 
napájeným koncem vedení, musí být pou�ita 
doplňková logika, která ře�í tyto stavy. 
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Logika změny směru proudu a konce 
slabého napájení pro nadproudovou 
zemní ochranu (EFCA) 
Aplikace 
Přídavná komunikační logika EFCA je doplňkem 
k logice komunikačních schémat pro zemní nad-
proudovou ochranu EFC. 
 
Aby se dosáhlo rychlého vypnutí v�ech zemních 
poruch na vedení, mů�e být zemní ochranná 
funkce TEF podporována logikou, která vyu�ívá 
komunikační kanály. Z těchto důvodů je u termi-
nálů REx 5xx k dispozici doplňková komunikační 
logika. 
 
Jestli�e jsou paralelní vedení připojena na obou 
koncích k společným přípojnicím, mů�e u logiky 
komunikačních schémat s uvolněním přesahu při 
změně směru proudu dojít k neselektivnímu 
vypnutí. Při vypínání poruchy na sousední lince 
mů�e být tedy tímto ne�ádoucím vypnutím 
ovlivněno i vedení, na kterém porucha není. 
Zmíněný nedostatek v bezpečném a správném 
působení systému chránění mů�e vést a� k úplné 
ztrátě propojení mezi dvěmi přípojnicemi. Aby byl 
tento typ poruchy eliminován, lze pou�ít logiku 
změny směru proudu (blokovací logika v přechodo-
vých stavech).      
 
Komunikační logika s uvolněním přesahu, která je 
určena pro zemní nadproudovou ochranu, mů�e 
v zásadě působit pouze tehdy, je-li porucha dete-
kována ochranou ve vzdálené rozvodně.  

Detekce poruchy je podmíněna dostatečně velkým 
(minimálním) proudem zemní poruchy, který teče z 
této rozvodny. Příli� nízká hodnota proudu poruchy 
mů�e být způsobena vypnutým vypínačem, nebo 
vysokou hodnotou sousledné a/nebo nulové slo�ky 
impedance zdroje, který je instalován za touto 
rozvodnou. Aby byly tyto provozní stavy a podmínky 
eliminovány, je pou�ita logika konce slabého napájení 
(WEI) s funkcí �echo�. 
 
Funkce 
Působení logiky změny směru proudu je inicializováno 
signálem zemní nadproudové funkce, který detekuje 
poruchu ve zpětném směru. Výstupní signál z této 
logiky je aktivován tehdy, je-li detekována porucha ve 
zpětném směru po dobu del�í, ne� je čas tPickUp 
nastavený na odpovídajících časových členech. 
Časový člen tDelay zpo�ďuje reset výstupního signálu. 
Tento signál blokuje působení logiky uvolnění přesahu 
zemní proudové funkce, a tím brání ne�ádoucímu 
vypnutí při změně směru proudu poruchy. 
 
Logika konce slabého napájení obvykle vyu�ívá signál 
zemní nadproudové funkce, který detekuje poruchu 
v dopředném i zpětném směru. Jestli�e není během 
posledních 200 ms aktivován �ádný ze směrových 
měřicích členů, je logikou konce slabého napájení 
zpětně vyslán přijatý uvolňovací signál (funkce 
�echo�). Kromě toho lze funkci nastavit tak, �e v pří-
padě, kdy jsou splněny podmínky funkce �echo� 
a současně je hodnota nulové slo�ky napětí vy��í ne� 
nastavená vypínací hodnota 3U0>, je aktivován 
vypínací povel na vypínač. 
 

 
 

Napěťové funkce 

Časově zpo�děná podpěťová ochrana 
(TUV) 
Aplikace 
Časově zpo�děná podpěťová ochrana TUV je 
ochranná funkce pou�itelná ve v�ech aplikacích, 
kde je nutné zajistit spolehlivou detekci nízkého 
fázového napětí. Aby byla zvý�ena bezpečnost 
celého systému chránění, lze tuto ochranu také 
pou�ít jako kontrolní funkci a v součinnosti s někte-
rými jinými ochrannými funkcemi jako funkci 
detekce poruchového stavu. 
 
Časově zpo�děná přepěťová ochrana 
(TOV) 
Aplikace 
Časově zpo�děná fázová přepěťová ochrana se 
pou�ívá k chránění elektrického zařízení a jeho 
izolace proti účinkům přepětí. Implementací funkce 
s měřením třífázového napětí se zabrání �kodám 
způsobeným přepětím, kterému je vystaveno jak 
primární, tak i sekundární zařízení v energetickém 
systému. 

Přepěťová ochranná funkce, která měří nulovou 
slo�ku napětí, se pou�ívá předev�ím v distribučních 
sítích, kde jako zálo�ní ochrana zemní nadproudové 
ochrany vývodových vedení zaji�ťuje vypnutí zemních 
poruch. 
 
Funkce 
Fázová napětí v�ech tří fází jsou nepřetr�itě měřena 
funkcí fázové přepěťové ochrany. Jestli�e měřená 
hodnota fázového napětí překročí přednastavenou 
hodnotu (napětí popudu funkce) a zůstává vy��í po 
dobu del�í, ne� je hodnota časového zpo�dění 
nastavená na časovém členu (zpo�dění vypnutí), je 
aktivován odpovídající výstupní signál. Funkcí jsou 
také detekovány fáze, které vyvolaly její působení. 
 
Přepěťová ochranná funkce, která měří nulovou 
slo�ku napětí, vypočítává tuto slo�ku (3U0) z měřené-
ho třífázového napětí, a jestli�e hodnota nulové slo�ky 
napětí překročí přednastavenou hodnotu (napětí 
popudu funkce) a zůstává vy��í po dobu del�í, ne� je 
hodnota časového zpo�dění (zpo�dění vypnutí), je 
aktivován odpovídající výstupní signál. 
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Funkce kontroly energetického systému 

Kontrola ztráty napětí (LOV) 
Aplikace 
Funkce detekce ztráty napětí LOV je vhodná pro 
pou�ití v sítích s funkcí automatické obnovy 
napěťového stavu. Jestli�e v�echna tři fázová 
napětí systému klesnou pod nastavenou hodnotu a 
tento stav trvá po dobu del�í ne� 7 sekund, je 
funkcí LOV vyslán třífázový vypínací povel na 
vypínač a tento vypínač zůstává vypnut. 
 
Funkce 
Funkce LOV pracuje na základě měření napětí 
vedení. Funkce je vybavena logikou, která 
automaticky rozli�uje, zda před aktivací sedmi 
sekundového časového členu bylo napětí na 
vedení obnoveno na dobu nejméně tří sekund. 
Kromě toho je funkce automaticky blokována, 
pokud byla detekována nízká hodnota pouze u jed-
noho nebo u dvou fázových napětí po dobu del�í 
ne� 10 sekund. Činnost funkce LOV je poté 
obnovena pouze tehdy, jestli�e bylo vedení 
uvedeno pod napětí. 
 
Působení funkce LOV je také blokováno funkcí 
kontroly pojistek a signálem s informací o vypnu-
tém stavu vypínače. 

Tyto signály jsou připojeny k příslu�ným vstupům 
funkčního bloku. Činnost (působení) funkce je řízena 
funkcí kontroly pojistek a informací o zapnutém stavu 
příslu�ného vypínače. 
 
Detekce vedení bez napětí (DLD) 
Aplikace   
Hlavním úkolem funkce detekce vedení bez napětí je 
poskytnout správnou informaci o stavu vedení různým 
ochranným, řídicím a monitorovacím funkcím. To zna-
mená informaci o tom, zda vedení je, či není, připo-
jeno k ostatním částem systému. 
 
Funkce 
Funkce detekce vedení bez napětí měří nepřetr�itě 
v�echny tři fázové proudy a v�echna tři fázová napětí 
chráněného výkonového vedení. U vedení je vyhodno-
cen beznapěťový stav (stav vypnuto) tehdy, jestli�e 
v�echny tři měřené proudy a v�echna tři měřená 
napětí klesnou pod přednastavené hodnoty na dobu 
del�í ne� 200 ms. 
 

 
 

Funkce kontroly sekundárního systému 

Kontrola výpadku pojistky (FUSE) 
Aplikace 
Funkce kontroly výpadku pojistky FUSE nepřetr�itě 
monitoruje střídavé napěťové obvody mezi 
přístrojovými transformátory napětí a terminálem. 
V případě poruchy na střídavých sekundárních 
obvodech napětí je mo�né pou�ít různé výstupní 
signály funkce pro blokování působení distanční 
ochrany a blokování ostatních napěťově závislých 
funkcí (např. funkce synchrocheck, podpěťové 
ochrany, atd.). 
 
U funkce kontroly výpadku pojistky jsou k dispozici 
různé principy měření. 
 
Funkce FUSE, která pracuje na principu měření 
nulových slo�ek, je funkce doporučená pro účinně, 
nebo nízkoimpedančně uzemněné systémy. 
 
Aby bylo mo�né detekovat třífázovou poruchu 
ji�tění / pojistek, je mo�né k funkci FUSE přidat 
doplňková kritéria měření diference napětí a dife-
rence proudu. Tato funkce je v praxi nejvíce 
vyu�ívána u transformátorů napětí, které jsou bě-
hem provozu rozvodny přepínány. 

Funkce 
Funkce FUSE, která pracuje na principu měření 
zpětných slo�ek, měří nepřetr�itě zpětné slo�ky napětí 
i proudů ve v�ech třech fázích. Funkce působí, jestli�e 
hodnota měřené zpětné slo�ky napětí překročí 
přednastavenou vypínací hodnotu a hodnota měřené 
zpětné slo�ky proudu zůstane pod přednastavenou 
vypínací hodnotou. 
 
Funkce FUSE, která pracuje na principu měření 
nulových slo�ek, měří nepřetr�itě nulové slo�ky napětí 
i proudů ve v�ech třech fázích. Funkce působí, jestli�e 
hodnota měřené nulové slo�ky napětí překročí 
přednastavenou vypínací hodnotu a hodnota měřené 
nulové slo�ky proudu zůstane pod přednastavenou 
vypínací hodnotou. 
 
Algoritmus ∆I/∆t a ∆U/∆t detekuje poruchu pojistky 
tehdy, je-li samostatně v ka�dé fázi detekována 
dostatečně velká záporná změna amplitudy napětí, 
ani� je velká změna detekována u amplitudy proudu. 
Tato kontrola je prováděna při zapnutém vypínači. 
Informace o stavu / poloze vypínače je přivedena na 
funkční vstup CBCLOSED prostřednictvím binárního 
vstupu terminálu. 
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U funkce jsou k dispozici tři výstupní signály. První 
výstup má přímou vazbu na napěťové a proudové 
měření. Druhý výstup má vazbu na funkci detekce 
vedení bez napětí a je určen k tomu, aby se 
prostřednictvím toho výstupu zabránilo ne�ádou-
címu působení distanční ochrany v situacích, 
v kterých je vedení vypínáno a poté opět zapínáno 
v době, kdy je aktivní funkce poruchy / výpadku 
pojistky. Třetí výstup má vazbu na funkci ztráty 
v�ech tří měřených napětí. Speciální funkční vstup 
je určen pro připojení pomocného kontaktu jističe 
napěťových obvodů (je-li pou�it), který zaji�ťuje 
správnou činnost funkce při současném přeru�ení 
v�ech tří měřených fázových napětí i v podmín-
kách, kdy není pou�it doplňkový funkční blok 
měření diference napětí a diference proudu. 

Kontrola transformátoru napětí (TCT) 
Aplikace   
Hlavním úkolem funkce kontroly transformátoru napětí 
je indikovat poruchu / závadu v obvodech měřicího 
napětí kapacitního transformátoru napětí. 
 
Funkce 
Funkce kontroly transformátoru napětí monitoruje 
v�echna tři sdru�ená napětí i napětí nulové slo�ky. 
Jestli�e hodnota nulové slo�ky napětí překročí 
nastavenou hodnotu a kterékoli ze sdru�ených napětí 
je vy��í ne� 80% jmenovitého sdru�eného napětí, je 
po nastaveném časovém zpo�dění aktivován výstup 
funkce. 

 
 

Funkce ovládání / řízení 

Kontrola synchronního stavu (SYN) 
Aplikace 
Hlavním úkolem funkce kontroly synchronního 
stavu (Synchrocheck) je zajistit kontrolované 
zapínání vypínačů ve vzájemně propojených sítích. 
 
Hlavním úkolem funkce kontroly napěťového stavu 
(Energizing check) je zabezpečit a usnadnit kontro-
lované opětné zapnutí vedení nebo přípojnice, 
resp. usnadnit uvedení přípojnice nebo vedení pod 
napětí. 
 
Hlavním úkolem fázovací funkce (Phasing 
function) je zajistit kontrolované zapínání vypínačů 
v případech, kdy mají být spínány dva asynchronní 
systémy. Tato funkce je pou�ita v aplikacích, kde 
jsou skluzové frekvence vy��í ne� skluzové 
frekvence funkce kontroly synchronního stavu. 
 
Fázovací funkce je k dispozici pouze společně 
s funkcí kontroly synchronního stavu a funkcí 
kontroly napěťového stavu. 
 
Aby byly splněny po�adavky různých aplikačních 
ře�ení, je mo�né v jednom terminálu pou�ít vět�í 
počet stejných funkčních bloků SYN. Počet těchto 
funkčních bloků, které lze implementovat v jakém-
koli daném terminálu, je závislý na typu tohoto 
terminálu. Z tohoto důvodu je specifické uspořá-
dání vypínačů, které je nutné ovládat, případně 
počet vývodových polí této specifické aplikace, 
která mají být ovládána, závislý na typu terminálu. 
 
Funkce 
Funkce kontroly synchronního stavu měří podmín-
ky na obou stranách vypínače a porovnává je 
s nastavenými limity. Výstup funkce je aktivován 
pouze tehdy, jsou-li současně v�echny měřené 
hodnoty v rozsahu nastavených limitů. 

Funkce kontroly napěťového stavu měří napětí 
přípojnice i vedení a tato napětí porovnává s hodnotou 
detektoru horní prahové úrovně i detektoru dolní 
prahové úrovně. Výstup funkce je aktivován pouze 
tehdy, jestli�e aktuálně měřené hodnoty splňují 
nastavené podmínky. 
 
Fázovací funkce měří podmínky na obou stranách 
vypínače a z měřené skluzové frekvence vyhodnocuje 
také změnu úhlu během zpo�dění při zapnutí 
vypínače. Výstup funkce je aktivován pouze tehdy, 
jsou-li současně v�echny měřené hodnoty v rozsahu 
nastavených limitů. Výstupní povel je vyslán v před-
stihu, který zaji�ťuje sepnutí v optimálním okam�iku. 
 
Pro soustavu s jedním vypínačem i pro soustavu s 1 ½ 
vypínačem na odbočku má funkční blok SYN 
dostatečnou schopnost vytvářet potřebnou volbu 
napětí. V soustavě s jedním vypínačem je volba 
správných napětí provedena prostřednictvím 
pomocných kontaktů přípojnicových odpojovačů. 
V soustavě s 1 ½ vypínačem na odbočku je volba 
správných napětí provedena prostřednictvím pomoc-
ných kontaktů přípojnicových odpojovačů i vypínačů 
(u aplikace v soustavě s 1 ½ vypínačem na odbočku 
a se samostatným terminálem pro ka�dý vypínač také 
společně s výstupními binárními signály z ostatních 
terminálů na stejné diagonále systému). 
 
Funkce automatického opětného zapnutí 
(AR) 
Aplikace   
Vět�ina poruch na výkonových vedeních je 
přechodného charakteru. To znamená, �e pokud je 
vedení po vypnutí opět uvedeno pod napětí, tyto 
poruchy se ji� neobjeví. Hlavním úkolem funkce 
automatického opětného zapnutí AR je automatické 
obnovení provozního stavu výkonových vedení po 
jejich vypnutí při poru�e. 
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Speciálně u vy��ích napěťových úrovní se vět�inou 
jedná o jednofázové zemní  poruchy na vedeních. 
Třífázová porucha v těchto soustavách je poměrně 
řídký jev. Hlavním úkolem jednopólové a dvoupó-
lové funkce automatického opětného zapnutí, 
spolu s mo�ností jednopólového a dvoupólového 
vypínání, je eliminovat vliv na systém u poruch, 
které zahrnují měně ne� v�echny tři fáze. Tyto 
funkce jsou předev�ím významné pro zaji�tění 
systémové stability u systému s paralelním 
souběhem, nebo systému s limitovanými mo�nost-
mi propojení. 
 
Funkce 
Funkce AR je logická funkce vytvořená z jedno-
tlivých logických členů. Funkce pracuje v součin-
nosti s výstupními vypínacími signály ochranných 
funkcí vedení, s �OK� výstupními signály uvolnění 
zapnutí (potvrzení splnění podmínek) funkcí 
kontroly synchronního a napěťového stavu a se 
vstupními binárními signály. Tyto binární signály 
mohou být stavové / polohové signály vypínače, 
nebo signály z jiných externích ochranných funkcí. 
 
K dispozici je �est programů automatického 
opětného zapnutí, z nich� jeden je určen pouze pro 
třípólové opětné zapnutí, zatímco ostatní zaji�ťují 
také jednopólová i dvoupólová opětná zapnutí. 
Jednopólový nebo dvoupólový mů�e být pouze 
první cyklus. V�echny následné cykly (a� do max. 
počtu cyklů) budou třípólové. U některých 
programů je v závislosti na typu inicializačního 
signálu vypnutí a bez ohledu na počet zvolených 
cyklů uvolněn pouze jeden cyklus. 
 
Jeden povel (CD) 
Aplikace 
Terminály mohou být vybaveny funkcí určenou pro 
příjem signálů buď z automatizačního systému 
rozvodny (SMS a/nebo SCS), nebo z rozhraní 
jednotky místního ovládání HMI (Human Machine 
Interface). Tento funkční blok příjmu signálu má 16 
výstupů, které je mo�né pou�ít například pro 
ovládání vysokonapěťových spínacích prvků v roz-
vodnách. Pro řízení na místní úrovni lze také 
pou�ít jednotku místního ovládání HMI. U�ivatel 
mů�e pou�itím tohoto funkčního bloku spolu s kon-
figuračními logickými obvody vytvářet impulsní 
nebo trvale aktivní výstupní signály, které jsou 
určeny pro ovládání uvnitř vlastního terminálu, 
nebo je lze prostřednictvím binárních výstupů 
pou�ít pro vněj�í ovládání. 
 
Funkce 
Funkce jednoho povelu obsahuje funkční blok CD 
s 16 výstupními binárními signály. 
 
 

Výstupní signály mohou být signály typu �Off� 
(resetované), �Steady� (trvalé), nebo �Pulse� 
(impulsní). Nastavení typu signálu je provedeno 
prostřednictvím konfiguračního nástroje CAP 531 na 
vstupu MODE (RE�IM), který je společný pro celý 
funkční blok.  
 
Výstupy funkce je mo�né individuálně ovládat ze 
stanice operátora, z rozhraní dálkového ovládání, 
nebo z jednotky místního ovládání HMI. Ka�dému 
výstupnímu signálu lze konfiguračním nástrojem CAP 
531 přiřadit označení (název) s maximálně 13-ti znaky. 
 
Výstupní signály OUT1 a� OUT16 jsou poté k dispozici 
při konfiguraci terminálu pro tvorbu implementovaných 
funkcí, nebo ve spojení s konfiguračními logickými 
obvody pro přiřazení k binárním výstupům terminálu. 
 
Vícenásobný povel (CM) 
Aplikace   
Terminály mohou být vybaveny funkcí určenou pro 
příjem signálů buď z automatizačního systému 
rozvodny, nebo z jiných terminálů prostřednictvím 
komunikační sběrnice mezi vývodovými poli (Interbay 
bus). Tento funkční blok příjmu signálu má 16 výstupů, 
které je mo�né spolu s konfiguračními logickými 
obvody pou�ít pro ovládání uvnitř vlastního terminálu, 
nebo je lze prostřednictvím binárních výstupů pou�ít 
pro vněj�í ovládání. Jestli�e je tato funkce pou�ita pro 
komunikaci s jinými terminály, musí být tyto terminály 
vybaveny příslu�ným funkčním blokem, který změnové 
informace vysílá. 
 
Funkce 
V terminálech REx 5xx je jako doplňkové vybavení 
k dispozici jeden funkční blok vícenásobného povelu 
CM01 s rychlým časem provedení operace, který je 
také nazýván Blok binárních signálů rychlé 
komunikace mezi vývodovými poli a/nebo 79 
funkčních bloků vícenásobného povelu CM02 - CM80 
s pomalej�ím cyklem provedení operace (s del�ím 
časem). 
 
Výstupní signály mohou být signály typu �Off� 
(resetované), �Steady� (trvalé), nebo �Pulse� 
(impulsní). Nastavení typu signálu je provedeno 
prostřednictvím konfiguračního nástroje CAP 531 na 
vstupu MODE (RE�IM), který je společný pro celý 
funkční blok. 
 
Funkční blok vícenásobného povelu má 16 výstupů 
kombinovaných v jednom bloku, který lze ovládat ze 
stanice operátora, nebo z jiných terminálů. 
Konfiguračním nástrojem CAP 531 lze bloku přiřadit 
jedno společné označení (název) s maximálně 19-ti 
znaky. 
 
Výstupní signály OUT1 a� OUT16 jsou poté k dispozici 
při konfiguraci terminálu pro tvorbu implementovaných 
funkcí, nebo ve spojení s konfiguračními logickými 
obvody pro přiřazení k binárním výstupům terminálu. 
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Tato povelová funkce má také vlastní kontrolní 
funkci, kterou je výstup VALID (PLATNÉ) nastaven 
do stavu log. 0, jestli�e během konfigurovaného 
času INTERVAL nejsou blokem přijata odpovídající 
data. 
 
Ovládání spínacích prvků  
Aplikace, společné vlastnosti 
Komplexní funkce ovládání spínacích prvků řídí 
povely pro zapnutí i vypnutí vysokonapěťových 
spínacích prvků v ovládaném poli a zaji�ťují jejich 
stavovou indikaci. Povolení k provedení operace 
(manipulace) je blokem uvolněno a� po vyhodno-
cení několika podmínek. Jedná se například 
o stavy blokovacích podmínek, kontrolu synchron-
ního stavu, kontrolu provozního re�imu, nebo 
o kontrolu externích podmínek.  
 
Struktura, společné vlastnosti 
Funkce ovládání spínacích prvků obsahuje celkem 
čtyři hlavní typy standardních funkčních bloků 
BAYCON, COMCON, SWICON a BLKCON, které 
jsou k dispozici pro konfiguraci. Tato konfigurace 
musí respektovat uspořádání rozvodny. Počet 
a typ pou�itých bloků v terminálu jsou závislé na 
počtu a typu ovládaných spínacích prvků. 
 
Aplikace bloku BAYCON 
Úkolem funkčního bloku BAYCON je řídit funkce 
orientované na ovládané pole. Jedná se například 
o rezervaci, volbu místa ovládání a kontrolu 
volících relé. Rezervační funkce je pou�ita 
předev�ím pro bezpečný přenos informace o blo-
kovacích podmínkách mezi jednotlivými poli a pro 
zamezení zdvojené manipulace na úrovni pole, 
rozvaděče, nebo celé rozvodny.   
 
Pou�ití bloku BAYCON 
Pro jedno ovládané pole se pou�ívá jeden hlavní 
funkční blok BAYCON. Tento blok je k dispozici ve 
čtyřech variantách: 
 
BAYCONA: Bě�ně pou�ívaná varianta funkčního 
bloku. 
 
BAYCONB: Stejné provedení jako blok A, ale tento 
blok se pou�ívá tehdy, je-li v ovládaném poli více 
ne� osm spínacích prvků. 
 
BAYCONE: Tento blok se pou�ívá tehdy, jsou-li 
pou�ita externí volící relé s individuální zpětnou 
signalizací. 
 
BAYCONF: Stejné provedení jako blok E, ale tento 
blok se pou�ívá tehdy, je-li v ovládaném poli více 
ne� osm spínacích prvků. 
 
Aplikace bloku COMCON 
Úkolem funkčního bloku COMCON je řídit a zpra-
covávat povely přicházející z různých ovládacích 
pracovi�ť  a míst. 
 

Pou�ití bloku COMCON 
Pro jeden ovládaný spínací prvek se pou�ívá jeden 
hlavní funkční blok COMCON. Tento blok nemá �ádné 
varianty. 
 
Aplikace bloku SWICON 
Úkolem funkčního bloku SWICON je řídit, zpracovávat 
a kontrolovat povely volby před provedením 
manipulace a blok je rozhraním na proces.  
 
Pou�ití bloku SWICON 
Pro jeden ovládaný spínací prvek se pou�ívá jeden 
hlavní funkční blok SWICON. Tento blok je k dispozici 
ve třech variantách: 
 
SWICONA: Tento funkční blok je obvykle pou�it pro 
vypínač a vyu�ívá se pro propojení na interní funkci 
kontroly synchronního stavu (Synchrocheck) a pro 
stavovou indikaci tří pólů ovládaného prvku. 
 
SWICONB: Tento funkční blok je obvykle pou�it pro 
vypínač a vyu�ívá se pro propojení na externí funkci 
kontroly synchronního stavu (Synchrocheck) a pro 
stavovou indikaci tří pólů ovládaného prvku. 
 
SWICONC: Tento funkční blok je obvykle pou�it pro 
odpojovače i uzemňovače a vyu�ívá se pro stavovou 
indikaci jednoho pólu ovládaného prvku. 
 
Aplikace bloku BLKCON 
Úkolem funkčního bloku BLKCON je definovat různé 
typy blokování. Po přeru�ení napájení je u bloku 
proveden návrat do stavu, který měl blok před 
přeru�ením napájení.  
 
Pou�ití bloku BLKCON 
Tento  hlavní  funkční  blok  je  k dispozici ve dvou 
variantách: 
 
BLKCONK: Tento blok se bě�ně pou�ívá pro jedno 
ovládané  pole. 
 
BLKCONL: Tento blok se bě�ně pou�ívá pro jeden 
ovládaný prvek. 
 
Blokovací podmínky, společné vlastnosti 
Aplikace  
Funkce blokovacích podmínek blokuje mo�nost 
manipulovat s vysokonapěťovými prvky, a tím zabránit 
materiálovým �kodám a/nebo zranění a úrazu osob. 
Jedná se například o rozepnutí odpojovače pod 
zatí�ením. 
 
Ka�dý terminál ovládání má funkce blokovacích 
podmínek pro různé uspořádání rozvodny a ka�dá 
z těchto funkcí zaji�ťuje blokovací podmínky pro jedno 
pole. Vlastní funkce je distribuována do ka�dého 
terminálu ovládání a není závislá na �ádné centrální 
funkci.  
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Blokovací podmínky na úrovni celé rozvodny jsou 
realizovány prostřednictvím sběrnice propojení 
vývodových polí (Interbay bus), s kterou terminál 
ovládání komunikuje, nebo jsou realizovány 
prostřednictvím propojených binárních vstupů / 
výstupů. 
 
Blokovací podmínky jsou závislé na konfiguraci 
prvků a stavu instalace v kterémkoli daném 
okam�iku. 
 
Struktura 
Aby bylo mo�né funkci blokovacích podmínek 
jednodu�e a bezpečně implementovat, je terminál 
ovládání dodáván se standardními a testovanými 
SW moduly blokovacích podmínek, které obsahují 
logiky blokovacích podmínek. Doplněním 
konfigurovatelných logik lze tyto blokovací 
podmínky měnit tak, aby splňovaly specifické 
po�adavky u�ivatele. Tyto úpravy jsou provedeny 
prostřednictvím grafického konfiguračního nástroje 
CAP 531. 
 
Pokud při přenosu informací z jiného pole nedo�lo 
k �ádné přenosové chybě, budou vstupní signály 
EXDU_xxx nastaveny do stavu log. 1 (TRUE). 
Signál je generován z výstupu potvrzení platných 
dat u funkčního povelového bloku, který přijímá 
přená�ené informace. 
 
Vstupní signály EXVVA_xxx jsou v�dy nastaveny 
do stavu log. 1 (TRUE), proto�e v daných 
aplikacích jsou SW vytvořené blokovací podmínky 
v�dy spu�těny.  
 
Vstupy OxEXy jsou pou�ity pro zavedení speci-
fických podmínek, které mají být při aplikačním 
po�adavku doplněny k standardním modulům.  
 
Signály, jejich� značení končí písmeny TR, jsou 
určeny k přenosu na ostatní ovládaná pole. 
 
Blokovací podmínky pro pole vedení 
(ABC_LINE) 
Aplikace 
Modul blokovacích podmínek ABC_LINE je určen 
pro vedení připojené k rozvodně v uspořádání 
podle Obr. 1, tj. rozvodna s dvojitou přípojnicí 
a s pomocnou přípojnicí. Modul je také mo�né 
pou�ít pro rozvodnu s dvojitou přípojnicí bez 
pomocné přípojnice, nebo pro rozvodnu s jedno-
duchou přípojnici a s pomocnou přípojnicí / bez 
pomocné přípojnice. 

 
Obr. 1: Dispozice rozvodny pro modul ABC_LINE 
 
Pou�ití 
Na Obr. 1 �Dispozice rozvodny pro modul ABC_LINE� 
je uvedeno označení i rozmístění spínacích prvků 
a uspořádání, které lze ře�it modulem ABC_LINE. 
 
Blokovací podmínky pro pole spínače 
přípojnic (ABC_BC) 
Aplikace  
Modul blokovacích podmínek ABC_BC je určen pro 
pole spínače přípojnic v rozvodně uspořádané podle 
Obr. 2. Modul je také mo�né pou�ít pro rozvodnu 
s jednoduchou přípojnici a s pomocnou přípojnicí, 
nebo pro rozvodnu s dvojitou přípojnicí bez pomocné 
přípojnice.  
 

 
Obr. 2: Dispozice rozvodny pro modul ABC_BC 
 
Pou�ití 
Na Obr. 2 �Dispozice rozvodny pro modul ABC_BC� je 
uvedeno označení i rozmístění spínacích prvků 
a uspořádání, které lze ře�it modulem ABC_BC. 
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Blokovací podmínky pro pole 
transformátoru (AB_TRAFO) 
Modul blokovacích podmínek AB_TRAFO je určen 
pro pole transformátoru připojené k rozvodně 
s dvěma přípojnicemi v uspořádání podle Obr. 3. 

Tento modul se pou�ívá tehdy, jestli�e mezi 
vypínačem a transformátorem není odpojovač. Pokud 
tomu tak není, lze pou�ít modul ABC_LINE. Tento 
modul je také mo�né pou�ít pro rozvodnu s jednodu-
chou přípojnici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3: Dispozice rozvodny pro modul AB_TRAFO 

 
Blokovací podmínky pro spínač sekcí 
přípojnic (A1A2_BS) 
Aplikace 
Modul blokovacích podmínek A1A2_BS je určen 
pro jeden spínač sekcí přípojnic instalovaný mezi 
sekcí A1 a sekcí A2 v uspořádání podle Obr. 4. 
Modul je mo�né pou�ít pro různé typy přípojnic, 
které obsahují spínač jednotlivých sekcí, tj. pro 
rozvodnu, kde není pouze přípojnice A. 
 

 
Obr. 4: Dispozice rozvodny pro modul A1A2_BS 

Pou�ití 
Na Obr. 4 �Dispozice rozvodny pro modul A1A2_BS� 
je uvedeno označení i rozmístění spínacích prvků 
a uspořádání, které lze ře�it modulem A1A2_BS. 
 
Blokovací podmínky pro odpojovač sekcí 
přípojnic (A1A2_DC) 
Aplikace 
Modul blokovacích podmínek A1A2_DC je určen pro 
jeden odpojovač sekcí přípojnic instalovaný mezi sekcí 
A1 a sekcí A2 v uspořádání podle Obr. 5. Modul je 
mo�né pou�ít pro různé typy přípojnic, které obsahují 
odpojovač jednotlivých sekcí, tj. pro rozvodnu, kde 
není pouze přípojnice A. 
 

 
 

Obr. 5: Dispozice rozvodny pro modul A1A2_DC 
 

Modul AB_TRAFO 

Stavy prvků TQ0 a TQ52 nejsou v blokovacích 
podmínkách začleněny   
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Pou�ití 
Na Obr. 5 �Dispozice rozvodny pro modul 
A1A2_DC� je uvedeno označení i rozmístění 
spínacích prvků a uspořádání, které lze ře�it 
modulem A1A2_DC. 

 
Blokovací podmínky pro uzemňovač 
přípojnice (BB_ES) 
Aplikace 
Modul blokovacích podmínek BB_ES je určen pro 
jeden přípojnicový uzemňovač instalovaný na 
kterékoli části přípojnice podle Obr. 6. 

 
 
Obr. 6: Dispozice rozvodny pro modul BB_ES 

Pou�ití 
Na Obr. 6 �Dispozice rozvodny pro modul BB_ES� je 
uvedeno označení i rozmístění spínacích prvků 
a uspořádání, které lze ře�it modulem BB_ES. 

 
Blokovací podmínky pro pole s dvěma 
vypínači (DB) 
Aplikace 
Moduly blokovacích podmínek DB_BUS_A, DB_LINE 
a DB_BUS_B jsou určeny pro vedení připojené 
k dvěma vypínačům v uspořádání podle Obr. 7. 
 

 

 
Obr. 7: Dispozice rozvodny pro pole s dvěma vypínači 

 
Pou�ití 
Pro pole s dvěma vypínači jsou definovány dva 
typy modulů s blokovacími podmínkami. Modul 
DB_LINE je určen pro tu část pole, kde je 
realizováno připojení vedení k vypínačům. Moduly 
DB_BUS_A/B jsou určeny pro tu část pole, kde je 
realizováno připojení na přípojnice (od modulu 
DB_LINE k jedné přípojnici). Pro ka�dou přípojnici 
je pou�it jeden modul. Na Obr. 7 �Dispozice 
rozvodny pro pole s dvěma vypínači� je uvedeno 
označení i rozmístění spínacích prvků a uspořá-
dání, které lze ře�it těmito moduly. 

Blokovací podmínky pro diagonálu 
v soustavě s 1 ½ vypínačem na odbočku 
(BH) 
Aplikace 
Moduly blokovacích podmínek BH_LINE_A, BH_CONN 
a BH_LINE_B jsou určeny pro vedení připojené 
k vypínačům v soustavě s 1 ½ vypínačem na odbočku 
a v uspořádání podle Obr. 8. 
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Obr. 8: Dispozice rozvodny pro soustavu s 1 ½ vypínačem na odbočku 

 
Pou�ití 
Pro diagonálu v soustavě 1 ½ vypínače na 
odbočku jsou definovány dva typy modulů s bloko-
vacími podmínkami. Moduly BH_LINE_A/B jsou 
určeny pro tu část rozvodny, kde je realizováno 
připojení jednoho vedení k přípojnicím a tento 
modul je pro jednu diagonálu pou�it dvakrát.  

Modul BH_CONN je určen pro tu část rozvodny, 
kde je v diagonále realizováno propojení mezi 
dvěma vedeními. Na Obr. 8 �Dispozice rozvodny 
pro soustavu s 1 ½ vypínačem na odbočku� je 
uvedeno označení i rozmístění spínacích prvků 
a uspořádání, které lze ře�it těmito moduly. 

 
 

 
Logické funkce 

Vypínací logika (TR) 
Aplikace 
Hlavním úkolem funkce vypínací logiky TR je 
slou�it jako jeden uzlový bod, ke kterému jsou 
směřovány v�echny vypínací signály celého 
terminálu. 
 
Hlavním úkolem roz�íření základní třípólové 
vypínací funkce o jednopólové a dvoupólové 
vypínání je zajistit systémovou stabilitu v aplika-
cích, kde je po�adováno jednopólové vypínání 
jednofázových poruch a/nebo dvoupólové vypínání 
dvoufázových poruch (např. u dvojitých paralelních 
vedení). 
 
Funkce 
Minimální čas trvání výstupního vypínacího signálu 
funkce TR je seřiditelný. 
 
Funkce TR má jeden vstup, ke kterému jsou 
směrovány v�echny výstupní vypínací signály 
ochranných funkcí terminálu, resp. jsou k tomuto 
vstupu prostřednictvím jednoho nebo dvou 
binárních vstupů terminálu směrovány vypínací 
signály externích ochranných funkcí.  

Funkce má jeden vypínací výstup, který je určen pro 
připojení k jednomu nebo více binárním výstupům 
terminálu, stejně jako pro připojení k jiným funkcím 
terminálu, které tento signál vy�adují. 
 
Funkce TR roz�ířená o jednopólové a dvoupólové 
vypínání má pro tyto funkce přídavné fázově oddělené 
vstupy, stejně jako vstupy volby poruchou posti�ené 
fáze. Vstupy volby poruchou posti�ené fáze umo�ňují 
jednopólové a dvoupólové vypínání u funkcí, které 
nemají schopnost vlastní fázové volby a z tohoto 
důvodu mají pouze jeden vypínací výstup a nedispo-
nují fázově selektivními vypínacími výstupy, které by 
bylo mo�né přiřadit k roz�ířené funkci TR prostřed-
nictvím fázově oddělených vypínacích vstupů. 
Roz�ířená funkce TR má dva vstupy určené pro tyto 
funkce. Jeden vstup pro impedanční vypínání (např. 
nosným signálem podporované vypínací povely logik 
komunikačních schémat) a druhý pro vypínání 
zemních poruch (např. vypínací výstup zemní 
nadproudové ochrany). U ochranných funkcí, 
u kterých nejsou k dispozici po�adované signály 
fázové volby, zaji�ťuje definitivní třípólový vypínací 
povel přídavná logika. 
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Roz�ířená funkce TR má tři vypínací výstupy, 
ka�dý pro jinou fázi. Tyto výstupy jsou určeny pro 
připojení k jednomu nebo více binárním výstupům 
terminálu, stejně jako pro připojení k jiným funkcím 
terminálu, které tyto signály vy�adují. 
 
Roz�ířená funkce TR je vybavena logikou, která 
zaji�ťuje správné působení funkce při vyvíjejících 
se poruchách, stejně jako při opětném zapnutí do 
trvajících poruch. K dispozici je také speciální 
vstup, který blokuje jednopólové i dvoupólové 
vypínání a jeho aktivací je v�em vypnutím vnucen 
re�im třípólového vypínání. 

 
Ochrana při nesouhlasu pólů (PD) 
Aplikace 
K nesouhlasu poloh pólů vypínače mů�e dojít při 
zapínání i vypínání vypínače s nezávislými pohony 
v�ech tří pólů. Příčinou tohoto stavu mů�e být 
přeru�ení obvodu zapínací nebo vypínací cívky, 
nebo mechanická závada, která je příčinou 
�uvázlého� pólu vypínače. Nesouhlas poloh pólů 
vypínače je mo�né tolerovat po určitý limitovaný 
čas. Jedná se například o dobu, kdy probíhá 
cyklus jednofázového vypnutí a opětného zapnutí. 
Funkce ochrany při nesouhlasu pólů detekuje 
nesouhlas pólů vypínače, který není vyvolán 
cyklem automatického opětného zapnutí a gene-
ruje vypínací signál směrovaný na vypínač. 
 
Funkce 
Logika nesouhlasu pólů vypínače PD pracuje na 
principu kontroly stavu pomocných kontaktů 
vypínače. Tři paralelně spojené pracovní kontakty 
jsou zapojeny do série s třemi paralelně spojenými 
klidovými kontakty příslu�ného vypínače. Tato 
skupina kontaktů vytváří základní podmínku 
nesouhlasu pólů a je připojena k binárnímu vstupu, 
který je pro funkci vyhrazen. 
 
Funkce kromě této podmínky obsahuje kritérium 
automatické detekce, které pracuje na principu 
porovnávání proudů v jednotlivých pólech 
vypínače. Aby se zabránilo ne�ádoucímu vypínání 
při nesymetrických zátě�ích, je tato funkce 
uvolněna po aktivaci povelu pro zapnutí nebo 
vypnutí vypínače pouze na několik sekund. 

 
Přenos binárního signálu na vzdálený 
konec (RTC) 
V�eobecné informace  
Tato funkce obsahuje dva funkční bloky RTC1- 
a RTC2-. Oba bloky jsou naprosto stejné. 
 

Aplikace 
Hlavním úkolem funkce přenosu binárního signálu na 
vzdálený konec RTC je zajistit přenos a výměnu 
signálů komunikačních schémat, vypínacích signálů 
a/nebo jiných binárních signálů mezi protilehlými konci 
vedení. 
 
Funkce 
Funkce RTC obsahuje dva stejné funkční bloky. Ka�dý 
blok řídí a zpracovává a� 16 vstupů a 16 výstupů, co� 
znamená, �e celkem je mo�né přená�et v ka�dém 
směru 32 signálů. 
 
Aktualizovaná stavová data zvolených binárních 
signálů jsou začleněna do datové zprávy, která je 
vyslána jedenkrát za výpočtový cyklus. 
 
Sériová komunikace 
Aplikace 
Jedno nebo dvě doplňková optická sériová rozhraní, 
která jsou určena pro dálkovou komunikaci, umo�ňují 
terminálu, aby se stal součástí řídicího systému 
rozvodny (SCS), a/nebo monitorovacího systému 
rozvodny (SMS). Jedno rozhraní je s protokolem LON 
a druhé s protokolem SPA, nebo IEC 60870-5-103. 
Tato rozhraní jsou umístěna na zadním panelu 
terminálu. Obě rozhraní mohou být konfigurována 
navzájem nezávisle, ka�dé s jinou funkčností pro 
monitorování a nastavení funkcí v terminálu. 
 
Sériová komunikace SPA 
(Protokol SPA-bus V2.4) 
Aplikace 
Tato komunikační sběrnice je pou�ívána předev�ím 
pro monitorovací systém SMS. K sběrnici mohou být 
připojeny různé číslicové ochrany / terminály s mo�-
ností dálkové komunikace. Osobní počítač (PC) je 
mo�né připojit přímo (je-li PC umístěn v rozvodně), 
nebo prostřednictvím telefonního modemu a telefonní 
sítě s charakteristikami CCITT. 
 
Funkce 
Při komunikaci s PC prostřednictvím portu na zadním 
panelu SPA je pro vytvoření monitorovacího systému 
rozvodny z hlediska HW vybavení potřebné pouze 
propojení optickými vlákny a opto/elektrický převodník 
pro PC. Dálková komunikace prostřednictvím telefonní 
sítě vy�aduje telefonní modem. Při pou�ití protokolu 
SPA (ať místně nebo dálkově) musí být v PC 
instalován program SMS 510 nebo/a program CAP 
540. 
 
Z čelního portu je aplikována komunikace SPA a v ter-
minálu není pro tyto účely potřebná �ádná speciální 
funkce sériové komunikace. Pro komunikaci musí být 
v PC potřebné SW vybavení a k dispozici musí být 
speciální kabel pro připojení k čelnímu rozhraní. 
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Sériová komunikace IEC 
(Protokol IEC 60870-5-103) 
Aplikace 
Tento komunikační protokol je pou�íván předev�ím 
tehdy, jestli�e terminál chránění komunikuje s řídi-
cím systémem třetí strany. Tento systém musí mít 
program, který je schopen interpretovat komuni-
kační zprávy protokolu IEC 60870-5-103. 
 
Funkce 
Jako alternativa ke komunikaci SPA lze stejný port 
pou�ít pro komunikaci IEC. Protokol IEC 60870-5-
103 implementovaný v terminálech REx 5xx 
obsahuje následující funkce: 
 
• Zpracování záznamů změnových stavů (Event) 

• Záznam měřených provozních analogových 
hodnot (Measurements) 

• Lokalizace místa poruchy (Fault Location) 

• Zpracování povelů / příkazů (Command) 

- Zapnutí / vypnutí automatického opětného 
zapnutí (Autoreclosure ON/OFF) 

- Zapnutí / vypnutí vzájemné komunikace 
ochran (Teleprotection ON/OFF) 

- Zapnutí / vypnutí ochrany (Protection 
ON/OFF) 

- Reset LED diod (LED reset) 

- Charakteristiky / skupiny nastavení 1 � 4 
(Setting Groups) 

• Přenos souboru poruchových záznamů (File 
transfer) 

• Časová synchronizace (Time synchronization) 

 
Změnové stavy (události) vzniklé a vytvořené v ter-
minálu jsou pro protokol IEC k dispozici ve formě 
funkčních bloků změnových stavů EV01 � EV06 
a funkčních bloků poruchových záznamů DRP1 � 
DRP3. Povely / příkazy jsou prezentovány ve 
vyhrazeném funkčním bloku ICOM. Tento blok má 
výstupní signály pro v�echny povely definované 
podle protokolu IEC. 

 
Sériová komunikace LON 
Aplikace 
Systém automatizace rozvodny mů�e pou�ívat 
optickou síť. Tato síť umo�ňuje komunikaci s termi-
nálem prostřednictvím sběrnice LON z pracovi�tě 
operátora, z řídicího centra a také z jiných 
terminálů. 
 

Funkce 
Optické sériové rozhraní s protokolem LON umo�ňuje, 
aby se terminál stal součástí systému řízení rozvodny 
(SCS) a/nebo systému monitorování rozvodny (SMS). 
Toto rozhraní je umístěno na zadním panelu 
terminálu. HW vybavení potřebné pro implementaci 
komunikace LON je závislé na vlastní aplikaci, ale 
jeden ústřední a v�dy potřebný prvek je hvězdicový 
slučovač LON, který je s terminály propojen optickými 
vlákny. Pro komunikaci osobního počítače (PC) 
s terminály je potřebné SW vybavení SMS 510, 
nebo/a aplikační knihovna LIB 520 spolu se systémem 
MicroSCADA. 

 
Funkce záznamu změnových stavů (EV) 
Aplikace 
Jestli�e je v aplikaci pou�it systém automatizace 
rozvodny, lze změnové stavy z terminálu na úroveň 
řízení rozvodny posílat spontánně, nebo mohou být 
tyto změnové stavy na staniční úroveň přená�eny na 
základě příkazu. Tyto změnové stavy jsou vytvářeny 
z jakýchkoli signálů, které jsou v terminálu k dispozici 
a jsou připojeny k funkčnímu bloku změnových stavů. 
Funkčním blokem změnových stavů lze také zpracovat 
signály dvoubitové indikace, které jsou obvykle pou�ity 
pro indikaci stavu vysokonapěťových spínacích prvků. 
Tímto funkčním blokem změnových stavů lze také 
vysílat data na jiné terminály prostřednictvím sběrnice 
propojení vývodových polí (Interbay bus). 
 
Funkce 
V terminálu REx 5xx je v zásadě k dispozici 12 
funkčních bloků změnových stavů EV01 � EV12 
s rychlým cyklem zpracování dat. Pokud je v terminálu 
pou�ita funkce ovládání spínacích prvků (Apparatus 
Control), je k dispozici dal�ích 32 doplňkových 
funkčních bloků změnových stavů EV13 � EV44 
s pomalej�ím cyklem. 
 
Ka�dý funkční blok změnových stavů má 16 
připojitelných míst, které odpovídají 16-ti vstupům 
INPUT1 a� INPUT16. U ka�dého vstupu lze 
prostřednictvím konfiguračního nástroje CAP 540 
zadat název, který mů�e obsahovat a� 19 znaků. 
 
Tyto vstupy mohou být pou�ity jako samostatné vstupy 
změnových stavů, nebo je lze definovat jako vstupy 
změnových stavů s dvoubitovou indikací. 
 
Prostřednictvím funkce Mask-Event (Maskování 
změnových stavů), která je součástí nástroje pro 
nastavení parametrů (PST-Parameter Setting Tool), je 
mo�né vstupy individuálně nastavit tak, �e změnový 
stav je vytvořen při náběhu/aktivaci, při 
odpadu/dezaktivaci, nebo jak při náběhu, tak i při 
odpadu signálu. 
 
Funkční bloky změnových stavů EV01 � EV06 mají 
vstupy pro informační čísla a funkční typ (symbol), 
které jsou pou�ity pro definování změnových stavů 
podle komunikačního standardu IEC 60870-5-103. 
 



  Terminál ovládání   REC 561*2.3 
    1 MRK 511 120-BCZ 
  strana   21 
 
 

 
Čítač změnových stavů (CN) 
Aplikace 
Funkce obsahuje �est čítačů, které jsou pou�ity 
pro ukládání informace o počtu časových intervalů, 
po které byl ka�dý čítač aktivován. Funkce je 
vybavena společným blokovacím vstupem v�ech 
�esti čítačů, který je vyu�it například při zkou�ení 
zařízení. Pomocí parametrového nastavení je 
mo�né nastavit ka�dý čítač do aktivního (On/Zap) 
nebo neaktivního (Off/Vyp) provozního re�imu. 

Funkce 
Funkční blok má �est vstupů určených pro zvy�ování 
hodnoty v ka�dém z příslu�ných �esti čítačů. Hodnota 
v čítačích je zvy�ována ka�dou nábě�nou (kladnou) 
hranou vstupního signálu o jednotkový krok. 
 
Funkční blok má také blokovací vstup BLOCK. Při 
aktivaci tohoto vstupu je v�ech �est čítačů blokováno. 
 

 
 
Monitorovací funkce 

Indikační funkce LED (HL, HLED) 
Aplikace 
U ka�dé indikační LED diody na modulu HMI LED 
je mo�né samostatně nastavit �est různých 
sekvencí. Jedná se o dvě funkční sekvence 
sledování stavu signálu (Follow) a čtyři sekvence 
s přídr�nou / paměťovou funkcí (Latched). Dvě 
funkční sekvence s přídr�nou funkcí jsou určeny 
pro indikaci stavu systému chránění buď v re�imu 
sběru stavových změn, nebo v re�imu opětného 
startu signalizace změnou stavu signálu (restartu), 
obě sekvence s mo�ností resetu. Zbývající dvě 
sekvence s přídr�nou funkcí pracují v re�imu sběru 
stavových změn a jsou určeny pro systém 
signalizace s mo�ností kvitace signálu (potvrzení 
signalizace). 
 
Funkce 
Indikační funkce LED obsahuje jeden společný 
funkční blok označený symbolem HLED a jeden 
funkční blok pro ka�dou LED diodu označený 
symboly HL01, HL02, �., HL18. 
 
Barvu LED diod je mo�né navolit samostatně 
v ka�dém funkčním bloku a k dispozici jsou 
červená, �lutá, nebo zelená barva. Pro ka�dou 
barvu je vyhrazen jeden samostatný vstupní 
indikační signál. Jestli�e je současně aktivována 
indikace více ne� pouze u jedné barvy, je platné 
následující prioritní pořadí barev: červená, �lutá 
a zelená barva (červená barva s nejvy��í prioritou). 
 
Stavové informace LED diod jsou ulo�eny v paměti 
i po ztrátě pomocného napájení, tak�e poslední 
stav indikace LED diodami je zobrazen okam�itě 
poté, co je terminál úspě�ně restartován. 

 
Poruchový záznam (DRP) 
Aplikace 
Poruchový záznam poskytuje operátorovi sítě 
odpovídající informace o poruchách v primárním 
systému sítě. Tato funkce obsahuje několik ni��ích 
funkčních úrovní, které strukturovaným způsobem 
umo�ňují různým u�ivatelům přístup k odpovída-
jícím informacím.  
 

U příslu�ných binárních signálů navolte aktivaci 
červené LED diody na modulu HMI LED, aby bylo 
indikováno vypnutí, nebo jiná důle�itá výstraha. 
 
Funkce 
V poruchovém záznamu jsou uvedena data a� 10-ti 
poruch, která jsou shromá�děna ze v�ech subsysté-
mů. Tato data jsou ulo�ena v energeticky nezávislé 
paměti, která je pou�ita jako cyklicky pracující 
vyrovnávací paměť, v které jsou v�dy ulo�eny poslední 
vzniklé poruchy. Sběr dat je uskutečněn během 
seřiditelného časového rámce okna sběru dat. Toto 
okno umo�ňuje provést sběr dat v určitém časovém 
úseku před poruchou, během poruchy i po poru�e. 
 
Sběr dat je inicializován spu�těním funkce. Pro 
spu�tění je mo�né pou�ít jakýkoli vstupní binární 
signál, nebo výstupní signál funkčního bloku. Také 
analogové signály je mo�né nastavit tak, aby 
aktivovaly sběr dat. Záznam je mo�né spustit jak od 
překročení, tak i od poklesu úrovně analogového 
signálu. Spu�tění záznamu je společné pro v�echny 
subsystémy, to znamená, �e v�echny záznamy jsou 
spu�těny současně. 
 
Cyklus spu�tění záznamu je indikován �lutou LED 
diodou, která svítí na modulu HMI. Binární signály je 
také mo�né pou�ít pro aktivaci červené LED diody na 
modulu HMI, a tím vytvořit dal�í výstra�né hlá�ení 
poruchového stavu. Sumarizační výpis o poru�e je 
mo�né zobrazit na jednotce místního ovládání HMI.  
 
Indikace 
Aplikace 
Pro zobrazení stavů binárních signálů během poruchy 
pou�ijte seznam indikací. V seznamu jsou uvedeny 
v�echny vstupní binární signály funkce poruchového 
záznamu. 
 
Funkce 
V seznamu indikací jsou uvedeny binární signály, 
u kterých byla během času okna sběru dat poruchy 
zji�těna změna stavu z úrovně log. 0 na úroveň log. 1. 
To znamená, �e signály s konstantní hodnotou log. 0, 
s konstantní hodnotou log. 1, nebo stavové změny 
z úrovně log. 1 na úroveň log. 0 nebudou v seznamu 
indikací uvedeny. Signály nejsou časově značkované. 
Aby byl signál v seznamu indikací uveden:  
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1. Musí být připojen k funkčnímu bloku DRP 

2. Parametr nastavení vstupu �IndicationMask� 
(Maska indikace) musí být nastaven na 
hodnotu �Show� (Zobrazit) 

 
Výstupní signály ostatních konfigurovaných 
funkčních bloků budou uvedeny pod názvem, který 
je zadán v příslu�ném seznamu signálů. Vstupní 
binární signály jsou v seznamu uvedeny pod 
názvem, který je definován při konfiguraci 
terminálu. 
 
Indikace je mo�né zobrazit na jednotce místního 
ovládání HMI a prostřednictvím monitorovacího 
systému SMS. 
 
Poruchový zapisovač  
Aplikace 
Aby bylo mo�né poruchy analyzovat, je pro 
záznam analogových a binárních signálů během 
poruchy pou�it poruchový zapisovač. Tyto analýzy 
obvykle zahrnují zji�tění záva�nosti poruchy, dobu 
trvání poruchy a odezvy ochran na poruchu. 
Zaznamenaná data mohou být přehrána do 
zku�ebního zařízení, aby se ověřil zásah ochran. 
 
Funkce 
Poruchový zapisovač zaznamenává informace 
o analogových i binárních signálech. 
 
Tyto analogové a binární signály mohou být 
současně pou�ity i pro spu�tění funkce záznamu. 
Signál spu�tění nemusí být nutně zaznamenáván. 
 
Spu�tění funkce je také aktivováno i v případech, 
kdy analogový signál klesne pod, resp. ze zvý�í 
nad, nastavené limitní hodnoty. Úroveň spu�tění je 
porovnávána se střední hodnotou signálu 
v rozsahu �pička � �pička, co� funkci činí 
necitlivou na vysunutí stejnosměrnou slo�kou 
měřené veličiny (DC offset). Podmínky pro 
spu�tění funkce musí být splněny nejméně po 
dobu celé jedné periody, tj. po dobu 20 ms při 
kmitočtu sítě 50 Hz. 
 
Zapisovač průbě�ně zaznamenává data do 
cyklické vyrovnávací paměti, která je schopna 
ulo�it data generovaná během nastaveného času 
záznamu před poruchou v okně sběru dat.  
V okam�iku spu�tění jsou data časového úseku 
před poruchou ulo�ena a jsou zaznamenána data 
vlastní poruchy i data po poru�e v časovém úseku, 
který je definován v okně sběru dat. 
 
Oblast paměti RAM, která je vyhrazena pro 
dočasné ukládání zaznamenaných dat, je rozdě-
lena do několika dílčích oblastí, z nich� ka�dá je 
určena pro jeden záznam. Velikost dílčí oblasti je 
závislá na nastavených časech záznamu. V termi-
nálu je dostatek paměti pro čtyři po sobě jdoucí 
záznamy s maximálním počtem zaznamenaných 
analogových kanálů a s maximálně nastavenými 
časy. Pokud při nové poru�e ji� není �ádná dílčí 
oblast paměti volná, je nejstar�í záznam přepsán. 

Po ukončení záznamu pokračuje proces zpracování 
dat následujícími úkony: 
 
• Sloučením dat analogových kanálů s příslu�nými 

daty binárních signálů, která jsou ulo�ena ve 
vyrovnávací paměti záznamu změnových stavů 

• Kompresí dat bez ztráty přesnosti těchto dat 
• Ulo�ením komprimovaných dat v energeticky 

nezávislé paměti 
 
Poruchové záznamy je mo�né zobrazit prostřednictvím 
systémů SMS a SCS. 
 
Zapisovač změnových stavů / událostí 
Aplikace 
Aby byl k dispozici seznam změnových stavů 
binárních signálů, které jsou aktivovány během 
poruchy, je pou�it zapisovač změnových stavů. 
 
Funkce 
V okam�iku, kdy jsou splněny podmínky pro spu�tění 
a je aktivován poruchový záznam, je funkcí 
zapisovače změnových stavů proveden sběr dat 
časově značkovaných změnových stavů u 48 binár-
ních signálů, které jsou přiřazeny k poruchovému 
záznamu. Funkcí je vytvořen seznam stavových změn 
v chronologickém pořadí. Ka�dý seznam mů�e 
obsahovat a� 150 časově značkovaných změnových 
stavů, které mohou být generovány jak z interních 
logických signálů, tak i ze vstupních binárních kanálů. 
Tyto změnové stavy jsou zaznamenávány během 
celého času záznamu, který je závislý na nastavených 
záznamových časech a na skutečném čase poruchy. 
 
Změnové stavy je mo�né zobrazit prostřednictvím 
systémů SMS a SCS. 

 
Zapisovač vypínacích hodnot 
Aplikace 
Aby byly zaznamenány informace o hodnotách fázorů 
napětí a proudů při poru�e, které jsou potřebné pro 
detailní analýzu záva�nosti poruchy a pro určení 
poruchou posti�ených fází, je k záznamu těchto dat 
pou�it zapisovač vypínacích hodnot. 
 
Funkce 
Hodnoty fázorů proudů a napětí před poruchou a při 
poru�e jsou vyfiltrovány z dat poruchy, která jsou 
ulo�ena v číslicových vzorkovacích pamětech. 
 
Jestli�e je spu�těna funkce záznamu poruch, je funkcí 
zapisovače vypínacích hodnot vyhledávána neperio-
dická změna hodnot analogových kanálů. Pokud je 
taková změna vyvolaná poruchou zji�těna, funkce 
vypočte efektivní (RMS) hodnoty veličin v průběhu 
jedné periody před poruchou. Tento výpočet začíná 
1,5 periody před změnou, která byla poruchou 
vyvolána. Hodnoty při poru�e jsou vypočteny z něko-
lika vzorků měřených hodnot po vzniku poruchy. 



  Terminál ovládání   REC 561*2.3 
    1 MRK 511 120-BCZ 
  strana   23 
 
 

Podle průběhu signálů jsou pro výpočet pou�ity 
vzorky v časovém rozmezí 1/2 � 2 periody.   
 
Jestli�e není vyhledán �ádný vzorek hodnot 
indikující poruchu, je vzorek hodnot sejmutý 
v okam�iku spu�tění funkce pou�it jako základní 
vzorek pro výpočet. Základem pro výpočet 
předpokládaných hodnot jsou v tomto případě 
vzorky sejmuté v průběhu jedné periody před 
okam�ikem spu�tění funkce. V těchto případech 
jsou vypočtené hodnoty pou�ity jako hodnoty před 
poruchou, i jako hodnoty při poru�e. 
 
Záznam hodnot je mo�né zobrazit na jednotce 
místního ovládání HMI, nebo prostřednictvím 
monitorovacího systému SMS. 
 
Monitorování měření střídavých 
analogových signálů 
Aplikace 
Aby byly k dispozici informace o třífázových nebo 
jednofázových hodnotách napětí a proudů, je 
pou�ita funkce monitorování střídavých signálů. Při 
třífázovém měření jsou vypočítány hodnoty 
zdánlivého výkonu, činného výkonu, jalového 
výkonu, frekvence a efektivních hodnot napětí 
a proudů u ka�dé fáze. U proudů a napětí jsou 
také vypočteny střední hodnoty těchto veličin. 
 
Funkce 
U střídavých veličin je mo�né nastavit výstra�né 
limity a pou�ít je jako aktivační signály, např. pro 
generování vypínacích signálů. 
 
V terminálu jsou v�dy implementovány SW funkce, 
které podporují prezentaci měřených hodnot. Aby 
bylo mo�né vyhledat a zobrazit aktuální měřené 
hodnoty signálů, musí být terminál vybaven 
příslu�ným HW měřicím modulem (moduly), tj. 
modulem vstupních transformátorů (TRM), nebo 
modulem optického přijímače (ORM). 

Monitorování měření stejnosměrných 
analogových signálů 
Aplikace 
Pro měření a zpracování signálů z různých měřicích 
převodníků je pou�ita funkce monitorování 
stejnosměrných signálů. Mnoho přístrojů, které jsou 
pou�ity v procesním řízení, pracuje s proudovými 
signály nízké úrovně obvykle v rozsahu 4 � 20 mA 
nebo 0 � 20 mA. Těmito signály jsou prezentovány 
různé parametry, jako například frekvence, teplota 
a stejnosměrné napětí baterie. 
 
Funkce 
U stejnosměrných veličin je mo�né nastavit výstra�né 
limity a pou�ít je jako aktivační signály, např. pro 
generování vypínacích signálů. 
 
V terminálu jsou v�dy implementovány SW funkce, 
které podporují prezentaci měřených hodnot. Aby bylo 
mo�né vyhledat a zobrazit aktuální měřené hodnoty 
signálů, musí být terminál vybaven příslu�ným 
vstupním �mA� modulem (MIM). 

 
Zvý�ená přesnost měření 
Aplikace 
Volbou této doplňkové funkce je zvý�ena přesnost 
měření vstupních analogových kanálů, co� se projeví 
také ve zvý�ené přesnosti vypočítávaných veličin, jako 
například frekvence a činného i jalového výkonu.  
 
Funkce 
Zvý�ené přesnosti je dosa�eno kalibrací HW vybavení 
ve výrobním závodě. Kalibrační faktory jsou ulo�eny 
v paměti terminálu. Aby byla zvý�ená přesnost měření 
zachována, musí být při výměně vstupního 
transformátorového modulu, modulu A/D převodníku, 
nebo modulu hlavního procesoru terminál opět ve 
výrobním závodě zkalibrován. 

 
 
Měřicí funkce 

Logika impulsního čítače (PC) 
Aplikace 
Funkce logiky impulsního čítače počítá externě 
generované binární impulsy. Jedná se například 
o impulsy přivedené do terminálu z externího 
elektroměru, které jsou určeny k výpočtu hodnot 
spotřeby energie. Impulsy jsou přijímány vstupním 
binárním modulem a jsou načítány funkcí 
impulsního čítače. Počet impulsů v čítači je poté 
přená�en na řídicí systém rozvodny prostřed-
nictvím sběrnice LON, nebo je načítán 
z monitorovacího systému rozvodny prostřed-
nictvím sběrnice SPA. 
 
Funkce 
Pro načítání impulsů s frekvencí a� do 40 Hz je 
mo�né pou�ít a� 12 vstupů na vstupních binárních 
modulech. 

 
Záznam impulsů je aktivován kladnou (nábě�nou) 
hranou signálu (tj. změnou stavu signálu z log. 0 na 
log. 1) u kteréhokoli z 16-ti vstupních binárních kanálů 
vstupního modulu. 
 
Hodnoty v čítači impulsů jsou v předdefinovaných 
cyklech a bez resetu načítány z pracovi�tě operátora. 
Časovou integrační periodu je mo�né nastavit 
v rozsahu od 30 sekund do 60 minut a tato perioda je 
synchronizována absolutním systémovým časem. 
 
Hodnota v čítači je 32 bitové celé číslo se znaménkem 
v rozsahu 0 � +2147483647. Datová hodnota přená-
�ená po sběrnici obsahuje identifikační údaj (Identity), 
hodnotu (Value), čas (Time) a informaci o stavu 
impulsního čítače (Pulse Counter Quality). 
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HW moduly 

 
Moduly 
Tabulka 1: Základní, v�dy osazené moduly 

Modul Popis 
Modul základové desky Rozměr modulu je závislý na rozměru skříně. 
Modul napájení  
(PSM � Power Supply Module) 

Modul je k dispozici ve dvou různých verzích, ka�dá 
verze obsahuje regulovaný ss / ss převodník, který 
zaji�ťuje pomocné napětí pro v�echny statické obvody. 
• U skříní o rozměrech 1/2 19� a 2/3 19� vany je 

pou�ita verze s 4 binárními vstupy a 4 binárními 
výstupy. K dispozici je také výstra�ný výstup interní 
poruchy. 

• U skříně o rozměru 19�  je pou�ita verze se 
zvý�eným výstupním výkonem bez binárních 
vstupů a výstupů.  

Modul hlavního procesoru  
(MPM � Main Processing Module) 

Modul pro komplexní aplikační řízení. V tomto modulu 
jsou zpracovány, nebo přes tento modul procházejí 
v�echny informace, jako např. konfigurace, nastavení 
a komunikace. 

Modul ovládacího rozhraní  
(LCD-HMI � Human Machine Interface) 

Tento modul je slo�en z bloku LED diod, LCD displeje, 
tlačítkové sekce a optického konektoru na čelním 
panelu, který je určen pro připojení PC. 

 
Tabulka 2: Aplikačně specifické moduly 

Modul Popis 
Modul zpracování signálů  
(SPM � Signal Processing Module) 

Modul pro zpracování algoritmu chránění. Modul 
obsahuje a� 12 digitálních signálových procesorů, které 
realizují v�echny měřicí funkce. 

Modul �mA� vstupů  
(MIM � Miliampere Input Module) 

Modul analogových vstupů s 6-ti nezávislými, 
galvanicky oddělenými kanály. 

Modul binárních vstupů 
(BIM � Binary Input Module) 

Modul s 16-ti opticky izolovanými binárními vstupy 
(vstupy s optočleny). 

Modul binárních výstupů 
(BOM � Binary Output Module) 

Modul s 24 jednopólovými nebo 12 dvoupólovými 
povelovými výstupy, který obsahuje kontrolní funkci. 

Modul binárních vstupů a výstupů 
(IOM � Binary I/O Module) 

Modul s 8 opticky izolovanými binárními vstupy, 10 
výstupy a 2 rychlými signalizačními výstupy. 
 

Moduly datové komunikace 
(DCM � Data Communication Module) 

Moduly pou�ité pro digitální komunikaci mezi terminály 
na vzdálených koncích.  

Modul vstupních transformátorů 
(TRM �Transformer Input Module) 

Modul určený pro galvanické oddělení napěťových 
a/nebo proudových procesních signálů od interních 
obvodů. 

Modul analogově / číslicového převodu 
(ADM � A/D Conversion Module) 

Modul určený pro analogově/číslicový převod (konverzi) 
analogových procesních signálů, které jsou galvanicky 
odděleny modulem TRM. 
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Modul Popis 
Modul přijímače optického signálu 
(ORM � Optical Receiver Module) 

Modul pou�itý jako rozhraní pro připojení procesních 
signálů z optických přístrojových transformátorů  

Modul sériové komunikace 
(SCM � Serial Communication Module) 

Modul určený pro komunikaci SPA/LON/IEC 

Modul LED diod 
(LED-HMI � LED Module) 

Modul s 18-ti LED diodami, které jsou u�ivatelem 
konfigurovatelné pro indikační účely  

Modul vstupních transformátorů (TRM) 
Funkce 
V modulu vstupních transformátorů mů�e být 
osazeno a� 10 vstupních transformátorů. Počet 
skutečně osazených transformátorů je závislý na 
typu terminálu. Terminály, které obsahují pouze 
proudové měřicí funkce, mají pouze proudové 
vstupy. Kompletně osazený modul transformátorů 
je vybaven: 

• Pěti napěťovými transformátory 
• Pěti proudovými transformátory 
 
Tyto vstupy jsou určeny předev�ím pro: 

• Fázové proudy 
• Nulový proud chráněného vedení 
• Nulový proud paralelního vedení (je-li 

instalováno) určený pro kompenzaci vlivu 
nulové slo�ky vzájemné impedance vedení na 
měření lokátoru poruch, nebo je vstup určen 
pro nulový proud chráněného vedení, který je 
ale k terminálu přiveden z druhého (para-
lelního) jádra a je pou�it pro kontrolu proudo-
vých transformátorů, resp. je určen pro 
nezávislou zemní funkci 

• Fázová napětí 
• Napětí z otevřeného trojúhelníku transfor-

mátorů napětí chráněného vedení (určené pro 
doplňkovou zemní směrovou ochranu) 

• Fázová napětí doplňkových funkcí kontroly 
synchronního stavu a napěťového stavu 

 

Modul A/D převodu (ADM) 
Funkce 
Vstupy modulu A/D převodu (ADM) jsou napájeny 
napěťovými a proudovými signály z modulu trans-
formátorů. Proudové signály jsou na odpovídající 
napěťovou úroveň elektronických obvodů přizpů-
sobeny bočníky. Aby byl u proudových vstupů 
obsa�en po�adovaný dynamický rozsah, jsou 
u ka�dého vstupního proudu pou�ity dva bočníky 
se samostatnými A/D kanály. Tímto způsobem je 
s 12-ti bitovým A/D převodníkem dosa�en 16-ti 
bitový dynamický rozsah. 
 
Vstupní signály procházejí přes filtr eliminující 
chybu vzorkování (anti-aliasing filtr) s mezním 
kmitočtem 500 Hz. 

Ka�dý vstupní signál (5 napětí a 5 proudů) je 
vzorkován vzorkovací frekvencí 2kHz. 
 
A/D konvertovaný signál je filtrován v nízkofrekvenční 
pásmové propusti s mezním kmitočtem 250 Hz a před 
přenosem do modulu hlavního procesoru je v digitál-
ním signálovém procesoru (DSP) vzorkován sní�enou 
vzorkovací frekvencí 1 kHz. 

 
Vlastnosti binárních vstupů / výstupů 
Aplikace 
Vstupní kanály s vysokým stupněm elektromagnetické 
odolnosti (EMI) je mo�né pou�ít jako vstupní binární 
signály kterékoli funkce. Signály lze také začlenit do 
poruchového záznamu, nebo do záznamu změnových 
stavů. Tím je umo�něno rozsáhlé monitorování a ná-
sledné vyhodnocení činnosti / funkce terminálu a elek-
trických obvodů s terminálem spojených. 
 
Funkce 
Vstupy terminálu jsou navr�eny tak, aby se u připo-
jených kontaktů eliminovalo jejich opálení (oxidace) 
a zvý�ila se odolnost proti ru�ení během normálních 
vypínacích časů ochran. To je dosa�eno tím, �e proud 
vstupu při sepnutí je vysoký, zatímco proud trvalý je 
nízký. Zakmitávání vstupů (kontaktů) je o�etřeno SW 
funkcí. 
 
Správně definované horní i dolní aktivační úrovně 
vstupního napětí zaji�ťují správnou funkci i při 
zemních spojeních na napájecí baterii. 
 
Napěťová úroveň vstupů je zvolena při objednání. 
 
Aby byla zaji�těna minimální časová odchylka, jsou 
změnové stavy vstupů / výstupů v ka�dém modulu 
(místně) časově značkovány a pokud je funkce 
zapisovače změnových stavů aktivní, jsou zazname-
nány a ulo�eny touto funkcí. 
 

Modul binárních vstupů (BIM) 
Aplikace 
Jestli�e je nutné zpracovat a vyhodnotit velký počet 
vstupů, je pou�it modul binárních vstupů BIM. Tento 
modul je k dispozici ve dvou verzích. Jedna verze 
standardní a druhá dokonalej�í verze s impulsními 
čítačovými vstupy, které lze pou�ít s funkcí impulsního 
čítače. 
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Funkce 
Modul binárních vstupů BIM má 16 opticky 
izolovaných binárních vstupů. 
 
Diskriminátor signálu (funkce rozli�ení oscilací 
signálu) detekuje a blokuje oscilující signály. Je-li 
funkce pou�ita pro blokování, lze u ní nastavit 
úroveň hystereze, která odpovídá zvolené 
frekvenci pro uvolnění vstupu. Toto opatření 
umo�ňuje pou�ívat vstup pro načítání impulsů. 
U funkce je také mo�né nastavit blokovací 
frekvenci. 
 
Modul binárních výstupů (BOM) 
Aplikace 
Jestli�e je pro vypínání a signalizaci po�adován 
velký počet výstupů, je pou�it modul binárních 
výstupů BOM. 
 
Funkce 
Modul binárních výstupů BOM má 24 výstupních 
relé s kontakty spojenými do dvojic. Tato relé jsou 
kontrolována SW funkcí a jejich kontakty jsou 
pou�ívány jako samostatné výstupní kanály se 
společným potenciálem, nebo jako výstupní 
povelové kanály. 

 
 

1 Připojení výstupu z 1. relé 
2 Společná svorka pro připojení vstupu  
3 Připojení výstupu z 2. relé 

 
Obr. 9: Dvojice relé se spojenými kontakty 
 
Modul binárních vstupů / výstupů (IOM) 
Aplikace 
Jestli�e je v aplikaci potřebný pouze malý počet 
vstupních a výstupních kanálů, je pou�it modul 
binárních vstupů a výstupů IOM. Deset výstupních 
kanálů je pou�ito pro vypínací účely (vypínací 
výstupy), nebo jako výstupy pro signalizační účely. 
Dva velmi rychlé signálové výstupní kanály jsou 
pou�ity v aplikacích, kde je zásadním 
předpokladem krátký čas působení (aktivace), jako 
například v obvodech časové synchronizace. 

Funkce 
Modul binárních vstupů a výstupů IOM má 8 opticky 
izolovaných vstupů a 10 výstupních relé. Jeden 
z výstupů má přepínací kontakt. Zbývajících devět 
výstupních kontaktů je zapojeno do dvou skupin. 
Jedna skupina má pět kontaktů se společným 
potenciálem a druhá skupina má čtyři kontakty se 
společným potenciálem. Tyto kontakty jsou pou�ívány 
jako samostatné výstupní kanály. 
 
Modul binárních vstupů a výstupů má také dva velmi 
rychlé výstupní kanály, u kterých je paralelně ke stan-
dardnímu výstupnímu relé připojeno jazýčkové relé. 
 
Poznámka: Spínací schopnost jazýčkového relé je 
limitována. 
 

Modul �mA� vstupů (MIM) 
Aplikace 
Modul �mA� vstupů je pou�it jako vstupní rozhraní pro 
signály převodníků s rozsahem +/- 20 mA. Jedná se 
například o převodníky měření teplot a tlaků. 
 
Funkce 
Modul �mA� vstupů má 6 vstupních kanálů, ka�dý se 
samostatnou ochranou a s filtračním obvodem, A/D 
převodníkem a opticky izolovaným spojením na modul 
základové desky. 
 
Obvody číslicového filtru mají individuálně 
programovatelné mezní kmitočty a v�echny parametry 
filtrace i kalibrace jsou ulo�eny v energeticky nezávislé 
paměti na modulu. Kalibrační obvody monitorují 
teplotu modulu a v okam�iku, kdy hodnota změny 
teploty vybočí z povoleného rozsahu, spustí proces 
automatické kalibrace. Pro komunikaci s modulem 
základové desky je pou�ita sériová sběrnice CAN. 
 
Aby bylo dosa�eno minimální časové odchylky, jsou 
signály změnových stavů místně opatřeny časovou 
značkou a jsou ulo�eny v paměti zapisovače 
změnových stavů (je-li funkce zapisovače v terminálu 
implementována). 
 

Modul napájení (PSM) 
Aplikace 
Modul napájení PSM s výkonem 20 W a s vesta-
věnými binárními vstupy/výstupy je pou�it v termi-
nálech s rozměrem 1/2 a 3/4 celé 19� skříně. Modul 
má čtyři opticky izolované binární vstupy a pět 
binárních výstupů, z nich� jeden výstup je vyhrazen 
pro funkci interní poruchy. 
 
Modul napájení PSM s výkonem 30 W je pou�it tehdy, 
má-li být napájen vět�í počet modulů v terminálu se 
skříní o rozměru 19�.  Tento modul má jeden binární 
výstup vyhrazený funkci interní poruchy. 
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Funkce 
Moduly napájení obsahují vestavěný ss/ss 
převodník s autoregulací, který zaji�ťuje úplné 
odizolování terminálu od systému bateriového 
napájení. 
 
Modul napájení PSM s výkonem 20 W má čtyři 
opticky izolované binární vstupy a čtyři výstupní 
relé. 

 
Modul ovládacího rozhraní (HMI) 
Aplikace 
Ovládací rozhraní (HMI � Human Machine 
Interface) je pou�ito pro monitorování a určitým 
způsobem ovlivňuje i způsob provozu terminálu. 
Projektant, který navrhuje konfiguraci přístroje, 
mů�e doplnit výstra�né funkce aktivované v pří-
padě důle�itých změnových stavů / událostí, 
kterým musí být věnována speciální pozornost ze 
strany obsluhy / operátora. 
 
Pro uskutečnění SMS komunikačního spojení 
s osobním počítačem (PC), který je vybaven 
příslu�ným SW programem / nástrojem, pou�ijte 
komunikační funkce vestavěné v terminálu. 
 
Neru�ená a bezpečná komunikace osobního 
počítače (PC) s terminálem je uskutečněna 
prostřednictvím speciálního komunikačního kabelu 
s optoelektrickým převodníkem, který je připojen 
k optickému konektoru na čelním panelu jednotky 
místního ovládání HMI. 

Modul indikačních LED diod (HMI-LED) 
Aplikace 
Modul indikačních LED diod je doplňkové vybavení 
terminálů ochran a ovládání / řízení REx 5xx. Modul 
obsahuje 18 LED diod. Hlavním úkolem modulu je 
místně a okam�itě prezentovat vizuální informace, 
jako jsou například signály indikace působení ochran 
a výstra�né signály. Modul je umístěn na čelním 
panelu terminálů ochran a ovládání / řízení. 
 
Funkce 
Ovládací rozhraní terminálu se skládá z: 

• Modulu ovládacího rozhraní 
(HMI � Human Machine Interface) 

• Modulu LED diod 
 
Modul indikačních LED diod je osazen 18-ti LED 
diodami, které mohou svítit, nebo mohou blikat 
v různých barvách (buď červená, �lutá nebo zelená 
barva). U ka�dé LED diody lze na �títek doplnit 
popisný text. 
 
Detaily týkající se aplikačního pou�ití a funkčnosti jsou 
uvedeny v popisu indikačních funkcí LED diod (HL, 
HLED). 
 

 

 
Obr. 10: Zobrazení modulu LED diod (horní modul) a modulu rozhraní HMI (spodní modul) 
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1 Tříbarevné LED diody 
2 Popisný �títek, vyměnitelný u�ivatelem 

 
Obr. 11: Modul LED diod 

 
Modul optického přijímače (ORM) 
Aplikace 
Modul přijímače optického signálu (ORM) se 
pou�ívá jako rozhraní pro signály z optických 
měřicích transformátorů (OITP), které jsou 
přivedeny do terminálu. Modulem ORM je mo�né 
nahradit klasické moduly analogových vstupů. 
Modul mů�e zpracovávat signály jak 50 Hz, tak i 60 
Hz. U v�ech vstupů musí být navolena pouze jedna 
z těchto frekvencí. 
 
Funkce 
Modul přijímače optického signálu má 4 vstupní 
optické kanály, které zpracovávají data z optických 
měřicích transformátorů (OITP). Tato OITP data 
jsou modulem konvertována do datového formátu, 
který je pou�it v terminálu. Přijatá data jsou 
v modulu zpracována několika různými způsoby, 
které jsou závislé na nastavení osmi pólového DIP 
přepínače na modulu. 

 
Moduly sériové komunikace (SCM) 
Funkce, sběrnice SPA/IEC 
Modul sériové komunikace pro sběrnice SPA / IEC 
je osazen do �slotu� na zadní části modulu 
hlavního procesoru.  
 

Modul sériové komunikace mů�e mít konektory pro 
dva plastové kabely s optickým vláknem, nebo pro dva 
skleněné kabely s optickým vláknem. Vstupní optické 
vlákno je připojeno k vstupu RX přijímače a výstupní 
optické vlákno je připojeno k výstupu TX vysílače. Při 
pokládce kabelů s optickým vláknem věnujte speciální 
pozornost instrukcím, které se týkají zacházení 
s kabely s optickým vláknem, instrukcím o jejich 
připojení atd. Modul je identifikován číslem, které je 
uvedeno na �títku modulu. 
 
Funkce, sběrnice LON 
Modul sériové komunikace pro sběrnici LON je osazen 
do �slotu� na zadní části modulu hlavního procesoru. 
Modul sériové komunikace mů�e mít konektory pro 
dva plastové kabely s optickým vláknem, nebo pro dva 
skleněné kabely s optickým vláknem. Vstupní optické 
vlákno je připojeno k vstupu RX přijímače a výstupní 
optické vlákno je připojeno k výstupu TX vysílače. Při 
pokládce kabelů s optickým vláknem věnujte speciální 
pozornost instrukcím, které se týkají zacházení s ka-
bely s optickým vláknem, instrukcím o jejich připojení 
atd. Modul je identifikován číslem, které je uvedeno na 
�títku modulu. 
 
Moduly datové komunikace 
Aplikace 
Moduly pro komunikaci se vzdáleným terminálem jsou 
pou�ity jak v aplikacích s diferenciálními ochranami 
vedení, tak i v aplikacích s přenosem binárních 
signálů na vzdálený konec vedení (například u dis-
tančních ochran). K dispozici jsou následující HW 
moduly: 
• V.36 
• X.21 
• RS530 
• G.703 
• Modul pro galvanické spojení v rozsahu krátkých 

vzdáleností 
• Modul pro komunikační spojení optickým vláknem 
• Modul pro optické spojení v rozsahu krátkých 

vzdáleností 
 
Moduly datové komunikace s galvanickou vazbou 
podle standardů V.36, X.21 a RS530 mohou být 
pou�ity pro galvanické komunikační spojení v rozsahu 
krátkých vzdáleností, které pokrývá vzdálenosti a� do 
100 m v prostředí s nízkou úrovní ru�ení. Aby bylo 
dosa�eno co nejlep�ích vlastností systému, je 
doporučeno  pou�ívat pouze protisměrný typ provozu 
(Contra-directional operation). Tyto moduly jsou 
určeny pro provozní přenosovou rychlost 64 kbit/s, ale 
lze je pou�ít i pro rychlost 56 kbit/s. 
 
Moduly datové komunikace s galvanickou vazbou 
podle standardu G.703 nejsou doporučeny pro 
vzdálenosti vět�í ne� 10 m. Zvlá�tní pozornost musí 
být věnována opatřením, která eliminují problémy 
s ru�ením. Tento modul je určen pouze pro provozní 
přenosovou rychlost 64 kbit/s. 
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Modul pro galvanické spojení v rozsahu krátkých 
vzdáleností lze pou�ít pro komunikaci 
prostřednictvím galvanické spojovací cesty a podle 
kvality pou�itého kabelu spojovací cesty mů�e 
pracovat v rozsahu vzdáleností od 0,5 km a� do 4 
km. Doporučuje se pou�ívat kabel s dvojitým 
stíněním a párovanými / kroucenými vodiči. 
 
Modul pro komunikační spojení optickým vláknem 
je mo�né pou�ívat jak s mnohavidovými optickými 
vlákny (multi�mode), tak i s jednovidovými 
optickými vlákny (single�mode). Obvyklá 
komunikační vzdálenost je u jednovidového vlákna 
a� do 30 km a s vlákny vy��í kvality je tato 
vzdálenost je�tě vět�í. Toto rozhraní je také mo�né 
pou�ít pro přímé připojení komunikačního zařízení 
firmy ABB � FOX. 

 
 

Modul pro optické spojení v rozsahu krátkých 
vzdáleností lze pou�ít pouze s mnohavidovým 
optickým vláknem. Obvyklá komunikační vzdálenost je 
do 5 km. Tento modul je také mo�né pou�ít pro přímé 
připojení komunikačního zařízení typu 21-15xx a 21-
16xx firmy FIBERDATA. 
 
Komunikace z rozhraní na čelním panelu 
Aplikace 
Propojení COM portu osobního počítače s optickým 
konektorem na levé straně jednotky místního ovládání 
HMI je provedeno speciálním kabelem. 
 
Funkce 
Kabel tvoří optický konektor, opto/elektrický převodník 
a elektrický kabel se standardním 9-ti pólovým D-sub 
konektorem. Toto spojení zaji�ťuje odolnost proti 
ru�ení a bezpečnou komunikaci s terminálem. 
 

 
 

 
Obr. 12: Kabel pro připojení k čelnímu konektoru 
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Mechanické provedení 
 

Výkresy a rozměry 
 
Mechanické provedení 
 
Rozměry, skříň bez zadního krytu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 13: Skříň bez zadního krytu Obr. 14: Skříň bez zadního krytu s příslu�enstvím pro montá� 
   do 19� vany 
 
 

Rozměr skříně A B C D E F G H J K 
6U, ½ 19�   223,7   205,7  203,7 -  - 
6U, ¾ 19�   265,9 336 204,1 252,9 318 190,5 316 - 186,6 - 
6U, 1/1 19�  448,3   430,3  428,3 465,1  482,6 

(mm) 
Rozměry H a K jsou definovány příslu�enstvím pro montá� do 19� vany                                                                 
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Rozměry, skříň se zadním krytem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 17: Skříň se zadním krytem 
 

 
Rozměr skříně A B C D E F G H I J K 
6U, ½ 19�   223,7    205,7  203,7 -  - 
6U, ¾ 19�   265,9 336 204,1 245,1 255,8 318 190,5 316 - 227,6 - 
6U, 1/1 19�  448,3    430,3  428,3 465,1  482,6 

(mm) 
Rozměry I a K jsou definovány příslu�enstvím pro montá� do 19� vany 

 

Obr. 15: Skříň se zadním krytem Obr. 16: Skříň se zadním krytem a s příslu�enstvím pro montá� 
   do 19� vany 
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Výřez v panelu pro terminál řady Rex 500, jedna skříň 

Zapu�těná montá�  Polozapu�těná montá� 
 
 

 
 
 
 Rozměry výřezu (mm) 

 
Rozměr skříně A +/-1 B +/-1 
6U, ½ 19�  210,1 254,3 
6U, ¾ 19�   322,4 254,3 
6U, 1/1 19� 434,7 254,3 

 
C = 4 � 10 mm 
D = 16,5 mm 
E = 187,6 mm bez zadního ochranného krytu, 228,6 mm se zadním ochranným krytem 
F = 106,5 mm 
G = 97,6 mm bez zadního ochranného krytu, 138,6 mm se zadním ochranným krytem 
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Rozměry, provedení pro montá� na panel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 18: Provedení pro montá� na panel 
 

 
Rozměr skříně (mm) A B C D E 
6U, ½ 19�  292 267,1    
6U, ¾ 19�   404,3 379,4 272,8 390 247 
6U, 1/1 19� 516 491,1    

 

 

�rouby M6 nebo  
jiné odpovídající uchycení 
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Výkresy / schéma terminálu 
 

Výkresy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 19: HW struktura skříně o rozměrech ¾ plné �ířky 19� vany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 20: HW struktura skříně o rozměrech ½ plné �ířky 19� vany 

ČELNÍ POHLED 3/4 x 19�  

ZADNÍ  POHLED 

ČELNÍ POHLED 1/2 x 19�  

ZADNÍ  POHLED 

Označení příslu�né skříně 
3/4  x 19� 

MODUL Čelní 
pozice 

Zadní 
pozice 

TRM  1) S1 X11,12 
ADM  1) S7 - 
ORM  1) S7 - 
MPM S9 X13,15 
PSM S13 X18 
2) S15 X20,21 
2) S17 X22,23 
2) S19 X24,25 
2) S21 X26,27 
2) S23 X28,29 
2) S25 X30,31 
2) S27 X32,33 
3) S29 X34,35 

 
TABULKA 2 

 
1) OPCE TRM a ADM nebo ORM 
2) BIM, BOM, IOM a/nebo MIM 
3) BIM, BOM, IOM MIM nebo DCM 
LED HMI - OPCE 

 6U 

 6U 

Označení příslu�né skříně 
1/2  x 19� 

MODUL Čelní 
pozice 

Zadní 
pozice 

TRM  1) S1 X11,12 
ADM  1) S7 - 
ORM  1) S7 - 
MPM S9 X13,15 
PSM S13 X18 
2) S15 X20,21 
2) S17 X22,23 
3) S19 X24,25 

 
TABULKA 1 

 
1) OPCE TRM a ADM nebo ORM 
2) BIM, BOM, IOM a/nebo MIM 
3) BIM, BOM, IOM MIM nebo DCM 
LED HMI - OPCE 
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Technická data 
 

V�eobecné informace  
 
Definice 
 
Referenční hodnota: 

Specifikovaná hodnota činitele ovlivnění, ke kterému jsou vzta�eny charakteristiky (charakteristické 
vlastnosti) zařízení. 

Jmenovitý rozsah: 

Rozsah hodnot veličiny (činitele ovlivnění), v kterém zařízení za specifikovaných podmínek splňuje 
specifikované po�adavky. 

Provozní rozsah: 

Rozsah hodnot dané vstupní veličiny, v kterém je zařízení za specifikovaných podmínek schopné plnit 
zadané funkce podle specifikovaných po�adavků. 

Tabulka 3: Skříň jednotky  
Materiál Ocelový plech 

Čelní panel Hliníkový profil s výřezem pro jednotku HMI a je-li osazena i pro jednotku 
s 18-ti LED diodami 

Povrchová úprava Ocelový galvanizovaný a pozinkovaný plech 
Nátěr Světle bé�ová barva (NCS 1704-Y15R) 
Stupeň krytí Čelní strana: IP40, IP54 s přídavným těsněním. Zadní strana: IP20 

 
INTERNÍ 

PORUCHA 

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

2) OPTICKÝ PORT MÍSTNÍ OVLÁDACÍ 
JEDNOTKY HMI 
� PŘIPOJENO SPECIÁLNÍM 
KABELEM S OPTICKÝM 
ROZHRANÍM 

3) KOMUNIKAČNÍ PORT LON 
4) REZERVOVÁNO PRO ZEMNÍ 

SMĚROVOU FUNKCI 
5) REZERVOVÁNO PRO REFERENČNÍ 

NAPĚTÍ 
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Tabulka 4: Hmotnost  
Rozměr skříně  Hmotnost 
6U, ½ x 19�  ≤ 8,5 kg 
6U, ¾ x 19�  ≤ 11 kg 
6U, 1/1 x 19�  ≤ 18 kg 

 
Tabulka 5: Modul napájení PSM 20/30 W  

Veličina Jmenovitá hodnota Jmenovitý rozsah 
Pomocné stejnosměrné napětí EL = (48 � 250) V +/- 20% 

 
Tabulka 6: Vstupní veličiny, jmenovité hodnoty a limitní hodnoty 

Veličina Jmenovitá hodnota Jmenovitý rozsah 
Proud 
Provozní rozsah 
Povolené přetí�ení 
 
Zátě� 

Ir = 1 nebo 5 A  
(0,004 � 100) x Ir 
4 x Ir  trvale 
100 x Ir  po dobu 1 s *) 
< 0,25 VA pro Ir = 1 nebo 5 A 

(0,2 � 30) x Ir 

Sdru�ené st napětí terminálu 
 
 
Provozní rozsah 
Povolené přetí�ení 
 
Zátě� 
 
 

Ur = 110 V **) 
nebo 
Ur = 220 V **) 
(0,001 � 1,5) x Ur 
1,5 x Ur  trvale 
2,5 x Ur  po dobu 1 s 
< 0,2 VA při Ur 
 
 

100/110/115/120 V 
 
200/220/230/240 V 
 

Frekvence fr = 50/60 Hz +/- 5% 
*) Jestli�e je pou�ita zku�ební zásuvka COMBITEST, je max. proud 350 A po dobu 1 s  
**) Jmenovité napětí ka�dého jednotlivého napěťového vstupu U1 a� U5 je Ur / √3 

 
Tabulka 7: Vliv teploty a vlhkosti 

Parametr Referenční hodnota Jmenovitý rozsah Vliv 
Teplota okolí 
Provozní rozsah 

+20 °C 
-25 °C a� +55 °C 

-5 °C a� +55 °C 
 

0,01%/ °C 
 

Relativní vlhkost 
Provozní rozsah 

10% - 90% 
0% - 95% 

10% - 90% 
 

- 
 

Skladovací teplota -40 °C a� +70 °C - - 

 
Tabulka 8: Vliv ss pomocného napájecího napětí na funkci během provozu 

Závislost na: V jmenovitém rozsahu 
Zvlnění stejnosměrného pomocného napětí Max. 12% 
Přeru�ení pomocného Bez resetu < 50 ms 
stejnosměrného napětí Správná funkce 0 - ∞ s 
 Čas restartu < 120 s 
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Tabulka 9: Elektromagnetická kompatibilita 
Zkou�ka Hodnota typového testu Referenční standardy  
1MHz interferenční test 2,5 kV IEC 60255-22-1, Třída III 
Elektrostatický vybíjecí test 8 kV IEC 60255-22-2, Třída III 
Rychlý přechodový test ru�ení 4 kV IEC 60255-22-4, Třída IV 
Vyzařované pole  
elektromagnetického ru�ení  

10 V/m, 25 � 1000 MHz IEC 60255-22-3, Třída III 
IEEE/ANSI C37.90.2 

 

Tabulka 10: Izolační zkou�ky  
Zkou�ka Hodnota typového testu Referenční standard  
Izolační zkou�ka 2,0 kV st, 1 min. IEC 60255-5 
Zkou�ka impulsním napětím 5 kV; 1,2/50 µs; 0,5 J  
Izolační odpor > 100 MΩ při 500 V ss  

 

Tabulka 11: Shoda / osvědčení CE  
Zkou�ka V souladu se směrnicí 
Odolnost (Immunity) EN 50082-2 
Vyzařování (Emissivity) EN 50081-2 
NN instrukce (LV directive)  EN 50178 

 

Tabulka 12: Mechanické zkou�ky  
Zkou�ka Hodnota typového testu Referenční standardy  
Vibrační zkou�ka Třída I (Class I) IEC 60255-21-1 
Zkou�ka nárazem a otřesem Třída I (Class I) IEC 60255-21-2 
Seismická zkou�ka Třída I (Class I) IEC 60255-21-3 

 

Tabulka 13: Kalendář a hodiny  
Parametr Rozsah 
Implementovaný kalendář Do roku 2098 včetně přestupných roků 

 

Tabulka 14: Interní seznam změnových stavů  
Data Hodnota 
Typ záznamu Trvalý záznam, záznam spu�těný (řízený) změnovým stavem 
Velikost seznamu 40 změnových stavů, cyklický přepis (first in � first out) 

 

Tabulka 15: Funkce TIME, časová synchronizace  
Funkce Přesnost 
Rozli�ení časového značkování  1 ms 
Chyba časového značkování při synchronizaci provedené nejméně 
jedenkrát / 60 s 

+/- 1,5 ms 

Posun hodin bez synchronizace +/- 3 ms / min. 
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Tabulka 16: Komunikace z rozhraní na čelním panelu 
Funkce Hodnota 
Protokol SPA 
Komunikační rychlost kabelu 0,3 � 115 Kbaud 
Číslo podřízené jednotky (Slave number) 1 a� 899 
Dálková změna aktivní skupiny povolena Ano 
Dálková změna nastavení povolena Ano 

 

Tabulka 17: Dostupné funkční logické bloky  
Aktualizační rychlost  Blok Počet dostupných funkcí 
6 ms AND 30 hradel 
 OR 60 hradel 
 INV 20 invertorů 
 TM 10 časových členů 
 TP 10 impulsních časových členů 
 SM 5 klopných obvodů 
 GT 5 hradel 
 
 

TS 5 časových členů 

200 ms TL 10 časových členů 
 TQ 10 impulsních časových členů 
 SR 5 klopných obvodů 
 XOR 

 
39 hradel 

 

Tabulka 18: Přídavné funkční logické bloky  
Aktualizační rychlost  Blok Počet dostupných funkcí 
6 ms TP 40 impulsních časových členů 
200 ms AND 239 hradel 
 OR 159 hradel 
 INV 59 invertorů 
 MOF 3 registry 
 MOL 

 
3 registry 

 

Impedanční funkce (chránění vedení) 
Tabulka 19: Funkce PSP � ochrana při prokluzu pólů  

Parametr Rozsah seřiditelnosti 
Reaktanční a odporový dosah pro v�echny seřiditelné parametry pro  
Ir = 1 A (pro Ir = 5 A jsou hodnoty vyděleny číslem 5) 

0.10 � 400.00 ohmů / fázi   
v krocích po 0,01 ohmu / fázi 

Časové členy 0.000 � 60.000 s  
v krocích po 0.001 s 

Čítače 0 � 10 
v krocích po 1 
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Parametr  
Přídr�ný poměr měřicích impedančních členů  Typicky 105% 

 
 

Proudové funkce 

Tabulka 20: Funkce IOC � m�iková nadproudová ochrana  
Funkce  Rozsah seřiditelnosti Vypínací čas Přesnost  
Vypínací 
proud I>> 

Fázové měřicí 
členy 

(50-2000)% I1b  
v krocích po 1% 

- +/- 2,5% Ir při I ≤ Ir 
+/- 2,5% Ir při I > Ir 

 Nulové měřicí 
členy 

(50-2000)% I1b  
v krocích po 1% 

- +/- 2,5% Ir při I ≤ Ir 
+/- 2,5% Ir při I > Ir 

Vypínací čas při I > 10 x Iset (nastavený proud) Max. 15 ms - 
Dynamický přesah při τ < 100 ms - < 5% 

 

Tabulka 21: Funkce TOC � časově zpo�děná nadproudová ochrana  
Funkce  Rozsah seřiditelnosti Přesnost  
Vypínací 
proud I> 

Fázové měřicí členy (10 � 400)% I1b  
v krocích po 1% 

+/- 2,5% Ir při I ≤ Ir 
+/- 2,5% I při I > Ir 

 Nulové měřicí členy (10 � 150)% I4b  
v krocích po 1% 

+/- 2,5% Ir při I ≤ Ir 
+/- 2,5% I při I > Ir 

Časové  
zpo�dění 

Fázové měřicí členy 0,000 � 60.000) s  
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5% t +/- 10 ms 

 Nulové měřicí členy (0.000 � 60.000) s 
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5% t +/- 10 ms 

Dynamický přesah při τ < 100 ms - < 5% 
 

Tabulka 22: Funkce TOC3 � dvoustupňová časově zpo�děná směrová nadproudová 
ochrana  

Funkce  Rozsah seřiditelnosti Přesnost  
Vypínací hodnota funkce s ni��ím  
rozsahem seřiditelnosti 

(20 � 2000)% I1b 
v krocích po 1% 

+/- 2,5% Ir při I ≤ Ir 
+/- 2,5% I při I > Ir 

Základní proud výpočtové funkce 
závislého časového zpo�dění 

(20 � 500)% I1b 
v krocích po 1% 

+/- 2,5% Ir při I ≤ Ir 
+/- 2,5% I při I > Ir 

Minimální vypínací čas (0.000 � 60.000) s 
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5% +/- 10 ms 

Nezávislé časové zpo�dění funkce  
s ni��ím rozsahem seřiditelnosti 

(0.000 � 60.000) s 
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5%   +/- 10 ms 

Vypínací hodnota funkce s vy��ím 
rozsahem seřiditelnosti 

(20 � 2000)% I1b 
v krocích po 1% 

+/- 2,5% Ir při I ≤ Ir 
+/- 2,5% I při I > Ir 

Nezávislé časové zpo�dění funkce  
s vy��ím rozsahem seřiditelnosti 

(0.000 � 60.000) s 
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5%  +/- 10 ms 
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Funkce  Rozsah seřiditelnosti Přesnost  
Statická úhlová přesnost při 0° a při 85° Rozsah napětí  

(0.1 � 1.1) x Ur 

+/- 5 stupňů 

 Rozsah proudu  
(0.5 � 30) x Ir 

 

Normálně závislá charakteristika 
I = Imeas (měř.) / Iset (nastav.)   k � 

1 - 0,02I

0,14
=  t                   

IEC 60255-3 třída 5 
+/- 60 ms 

Velmi závislá charakteristika 
 k � 

1 - I
13,5

=  t  
IEC 60255-3 třída 7.5 
+/- 60 ms 

Extrémně závislá charakteristika 
 k � 

1 - 2I

80
=  t  

IEC 60255-3 třída 7.5 
+/- 60 ms 

Dynamický přesah při τ < 100 ms < 5% 
 

Tabulka 23: Funkce TOC2 � dvoustupňová časově zpo�děná nadproudová ochrana 
Funkce  Rozsah seřiditelnosti Přesnost  
Vypínací hodnota funkce s ni��ím  
rozsahem seřiditelnosti I > Low 

(5 � 500)% I1b 
v krocích po 1% 

+/- 2,5% Ir při I ≤ Ir 
+/- 2,5% I při I > Ir 

Základní proud výpočtové funkce  
závislého časového zpo�dění I > Inv 

(5 � 500)% I1b 
v krocích po 1% 

+/- 2,5% Ir při I ≤ Ir 
+/- 2,5% I při I > Ir 

Minimální vypínací čas tMinInv (0.000 � 60.000) s 
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5%  +/- 10 ms 

Nezávislé časové zpo�dění funkce  
s ni��ím rozsahem seřiditelnosti tLow 

(0.000 � 60.000) s 
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5%    +/- 10 ms 

Vypínací hodnota funkce s vy��ím 
rozsahem seřiditelnosti I> High 

(50 � 2000)% I1b 
v krocích po 1% 

+/- 2,5% Ir při I ≤ Ir 
+/- 2,5% I při I > Ir 

Nezávislé časové zpo�dění funkce  
s vy��ím rozsahem seřiditelnosti tHigh 

(0.000 � 60.000) s 
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5%  +/- 10 ms 

Normálně závislá charakteristika 
I = Imeas (měř.) / Iset (nastav.)     k � 

1 - 0,02I

0,14
=  t                   

IEC 60255-3 třída 5 
+/- 60 ms 

Velmi závislá charakteristika 
 k � 

1 - I
13,5

=  t  
IEC 60255-3 třída 7.5 
+/- 60 ms 

Extrémně závislá charakteristika 
 k � 

1 - 2I

80
=  t  

IEC 60255-3 třída 7.5 
+/- 60 ms 

Dynamický přesah při τ < 100 ms < 5% 
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Tabulka 24: Funkce THOL � ochrana proti tepelnému přetí�ení  
Parametr Rozsah seřiditelnosti Přesnost  
Provozní re�im  
 

Off / NonComp / Comp 
(Funkce blokována / 
Bez tepl. kompenzace / 
S tepl. kompenzací) 

 

Základní proud  
Ibase 

 
(10 � 200)% I1b 
v krocích po 1% 

+/- 2,5% Ir 

Oteplení při základním proudu Ibase 
Tbase 

 
(0 � 100) °C 
v krocích po 1°C 

+/- 1°C  

Časová konstanta  
Tau 

 
(1 � 62) minut 
v krocích po 1 minutě 

+/- 1 min. 

Výstra�ná teplota 
Talarm 

 
(50 � 150) °C 
v krocích po 1°C 

 

Vypínací teplota 
Talarm 

 
(50 � 150) °C 
v krocích po 1°C 

 

Teplotní diference resetu vypnutí 
TdReset 

 
(5 � 30) °C 
v krocích po 1°C 

 

 

Tabulka 25: Ochrana proti tepelnému přetí�ení � �mA� vstup  
Parametr Rozsah seřiditelnosti Přesnost  
Horní úroveň  �mA� vstupu  
MI11-I_Max 

 
-25.00 � 25.00 mA 
v krocích po 0.01 mA 

+/- 0,5% nastavené hodnoty 
 

Spodní úroveň  �mA� vstupu 
MI11-I_Min 

 
-25.00 � 25.00 mA 
v krocích po 0.01 mA 

+/- 0,5% nastavené hodnoty 
 

Teplota odpovídající nastavení MI11-I_Max 
MI11-I_MaxValue 

 
-1000 � 1000°C 
v krocích po 1°C  

+/- 1% nastavené hodnoty  
+/- 1°C  

Teplota odpovídající nastavení MI11-I_Min 
MI11-I_MinValue 

 
-1000 � 1000°C 
v krocích po 1°C  

+/- 1% nastavené hodnoty  
+/- 1°C  
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Tabulka 26: Funkce BFP � ochrana při selhání vypínače  
Parametr Rozsah seřiditelnosti Přesnost  
Vypínací proud  
(jeden měřicí člen pro ka�dou fázi) 

5 � 200% I1b 
v krocích po 1% 

+/- 2,5% Ir při I ≤ Ir 
+/- 2,5% I při I > Ir 

Časové zpo�dění opětného vypnutí t1 
(t1 � retrip) 

0.000 � 60.000 s 
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5%   +/- 10 ms 

Časové zpo�dění zálo�ního vypnutí t2 
(t2 � back-up trip) 

0.000 � 60.000 s 
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5%    +/- 10 ms 

 
 

Parametr Hodnota 
Čas působení (vypínací čas) Maximálně 18 ms 
Čas resetu Maximálně 10 ms 

 

Tabulka 27: Funkce TEF � zemní nadproudová ochrana s nezávislým a závislým 
časovým zpo�děním  

Parametr Rozsah seřiditelnosti Přesnost  
Popudový proud IN funkce s nezávislým i 
závislým časovým zpo�děním  

5 � 300% Ir   
v krocích po 1% 

+/- 5% z nastavené hodnoty 

Vypínací hodnota 
směrového prou- 

Dopředný proud  
IN při φ = 65° 

5 � 35% Ir   
v krocích po 1% 

+/- 1,5% Ir 

dového měření Zpětný směr 60% hodnoty nastavené 
pro vypínání 
v dopředném směru 

+/- 1,5% Ir 

Nezávislé časové zpo�dění 0.000 � 60.000 s 
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5%   +/- 10 ms 

Násobící časový faktor závislého 
časového zpo�dění 
k 

0.05 � 1.10 
v krocích po 0.01 

Podle IEC 60255-3 

Normálně závislá charakteristika 
I = Imeas (měř.) / Iset (nastav.) k � 

1 - 0,02I

0,14
=  t                   

IEC 60255-3 třída 5 
+/- 60 ms 

Velmi závislá charakteristika 
 k � 

1 - I
13,5

=  t  
IEC 60255-3 třída 7.5 
+/- 60 ms 

Extrémně závislá charakteristika 
 k � 

1 - 2I

80
=  t  

IEC 60255-3 třída 7.5 
+/- 60 ms 

Minimální vypínací proud závislé 
charakteristiky 

100 � 400% IN 
v krocích po 1% 

+/- 5% Iset (nastav.) 

Minimální vypínací čas 0.000 � 60.000 s 
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5%    +/- 10 ms 

Charakteristický úhel  65 stupňů  (proud 
zpo�děn za napětím) 

+/- 5% stupňů při 20V  
a pro Iset (nastav.) = 35% Ir 

Logaritmická charakteristika I) In  �  (1,35 - 5,8  =  t  +/- 5% t  při  
I = (1,3 � 29) x 3I0 

Minimální polarizační napětí 1% Ur 50Hz: 1%Ur +/- 5% 
60Hz: 1%Ur   -15% a� �5% 

Čas resetu < 70 ms - 
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Tabulka 28: Funkce EFC � logika komunikačních schémat pro zemní nadproudovou 
ochranu  

Parametr Rozsah seřiditelnosti Přesnost  
Koordinační časový člen 0.000 � 60.000 s 

v krocích po 1 ms 
+/- 0,5%   +/- 10 ms 

 

Tabulka 29: Funkce EFCA � logika změny směru proudu a konce slabého napájení pro 
zemní nadproudovou ochranu  

Parametr Rozsah seřiditelnosti Přesnost  
Vypínací úroveň napětí logiky WEI  5 � 70% U1b 

v krocích po 1% 
+/- 5% Ur 

Časový člen zpo�dění působení logiky 
změny směru proudu 

0.000 � 60.000 s 
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5%   +/- 10 ms 

Časový člen zpo�dění resetu logiky změny 
směru proudu 

0.000 � 60.000 s 
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5%   +/- 10 ms 

 
 

Napěťové funkce 

Tabulka 30: Funkce TUV � časově zpo�děná podpěťová ochrana  
Funkce  Rozsah seřiditelnosti Přesnost  
Vypínací hodnota napětí UPE< (10 � 100)% U1b 

v krocích po 1% 
+/- 2,5% Ur  

Časové zpo�dění (0.000 � 60.000) s 
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5%   +/- 10 ms 

 

Tabulka 31: Funkce TOV � časově zpo�děná přepěťová ochrana 
Funkce  Rozsah seřiditelnosti Přesnost  
Vypínací napětí 
U> 

Fázové měřicí 
členy 

(50 � 200)% U1b 
v krocích po 1% 

+/- 2,5% Ur při U ≤ Ur 
+/- 2,5% U při U > Ur 

Časové zpo�dění Fázové měřicí 
členy 

(0.000 � 60.000) s 
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5%  +/- 10 ms 

Vypínací napětí 
3U0> 

Měřicí členy  
nulové slo�ky 

(5 � 100)% U1b 
v krocích po 1% 

+/- 2,5% Ur při U ≤ Ur 
+/- 2,5% U při U > Ur 

Časové zpo�dění Měřicí členy  
nulové slo�ky 

(0.000 � 60.000) s 
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5%  +/- 10 ms 

 



  Terminál ovládání   REC 561*2.3 
    1 MRK 511 120-BCZ 
  strana   44 
 
 

 
 

Funkce kontroly energetického systému  

Tabulka 32: Funkce LOV � kontrola ztráty napětí  
Parametr  Rozsah seřiditelnosti Přesnost  
Vypínací hodnota napětí U< 10 � 100% U1b 

v krocích po 1% 
+/- 2,5% Ur  

 

Tabulka 33: Funkce DLD � detekce vedení bez napětí 
Funkce  Rozsah seřiditelnosti Přesnost  
Automatická kontrola 
podmínek detekce 

Vypínací fázový proud (5 � 100)% I1b 
v krocích po 1% 

+/- 2,5% Ir  

vedení bez napětí Vypínací fázové napětí (10 � 100)% U1b 
v krocích po 1% 

+/- 2,5% Ur  

 
 

Funkce kontroly sekundárního systému  

Tabulka 34: Funkce FUSE � kontrola výpadku pojistky  
Funkce  Rozsah seřiditelnosti Přesnost  
Hodnota zpětné  
slo�ky 

Vypínací napětí 
3U2 

(10 � 50)% U1b 
v krocích po 1% 

+/- 2,5% Ur  

 Vypínací proud 
3I2 

(10 � 50)% I1b 
v krocích po 1% 

+/- 2,5% Ir  

 

Tabulka 35: Funkce FUSE � kontrola výpadku pojistky  
Funkce  Rozsah seřiditelnosti Přesnost  
Hodnota nulové  
slo�ky 

Vypínací napětí 
3U0 

(10 � 50)% U1b 
v krocích po 1% 

+/- 2,5% Ur  

 Vypínací proud 
3I0 

(10 � 50)% I1b 
v krocích po 1% 

+/- 2,5% Ir  

 

Tabulka 36: Funkce FUSE � kontrola výpadku pojistky  
Funkce  Rozsah seřiditelnosti Přesnost  
Vypínací úroveň změny napětí (50 � 90)% U1b 

v krocích po 1% 
+/- 2,5% Ur  

Vypínací úroveň změny proudu (10 � 50)% I1b 
v krocích po 1% 

+/- 2,5% Ir  

 

Tabulka 37: Funkce TCT � kontrola transformátoru napětí  
Parametr  Rozsah seřiditelnosti Přesnost  
Limitní hodnota nulové slo�ky napětí UN> 1.0 � 80.0% U1b 

v krocích po 0.1% 
+/- 2,5% Ur  

Zpo�dění působení popudového signálu tDelay 0.000 � 300.000 s 
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5% +/- 10 ms 
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Funkce ovládání / řízení  

Tabulka 38: Funkce SYN � kontrola synchronního / napěťového stavu  
Parametr  Rozsah seřiditelnosti Přesnost  
Funkce kontroly synchronního stavu:   
Limit diference frekvence 50 � 300 mHz  

v krocích po 10 mHz 
≤ 20 mHz 

Limit diference napětí 5 � 50% Ub  
v krocích po 1% 

+/- 2,5% Ur 

Limit diference fázového úhlu 5 � 75 stupňů  
v krocích po 1 stupni 

+/- 2 stupně 

Funkce kontroly napěťového stavu:   
Horní úroveň napětí 50 � 120% Ub  

v krocích po 1% 
+/- 2,5% Ur 

Dolní úroveň napětí 10 � 100% Ub  
v krocích po 1% 

+/- 2,5% Ur 

Perioda kontroly napěťového stavu, 
automatické opětné zapnutí 

0 � 60 s 
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5%  +/- 10 ms 

Perioda kontroly napěťového stavu, ruční 
zapnutí 

0 � 60 s 
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5%  +/- 10 ms 

Fázový posuv ϕ line (vedení) - ϕ bus (přípojnice) 0 � 360 stupňů  
v krocích po 5 stupních 

 

Poměr napětí U bus (přípojnice) / U line (vedení) 0.20 � 5.00  
v krocích po 0.01 

 

 
 

Parametr Hodnota 
Funkce kontroly synchronního stavu:  
Rozsah frekvenčního limitu napětí přípojnice +/- 5 Hz od fr 
Minimální čas působení 190 ms � typická hodnota 
Funkce kontroly napěťového stavu:  
Minimální čas působení 90 ms  - typická hodnota 

 

Doplňková funkce kontroly fázování (specifické parametry)  
Parametr  Rozsah seřiditelnosti Přesnost  
Limit diference frekvence 50 � 500 mHz  

v krocích po 10 mHz 
≤ 20 mHz 

Délka impulsu pro zapnutí vypínače 0.000 � 60.000 s 
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5%  +/- 10 ms 

Zapínací čas vypínače 0.000 � 60.000 s 
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5%   +/- 10 ms 

 
 

Parametr Hodnota 
Rozsah frekvenčního limitu napětí přípojnice / vedení +/- 5 Hz od fr 
Rozsah limitu rychlosti změny frekvence napětí přípojnice / vedení < 0,21 Hz/s 
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Tabulka 39: Funkce AR � automatické opětné zapnutí  
Parametr  Rozsah seřiditelnosti Přesnost  
Čas vypnutí funkce AR:   
1. cyklus � t1 1ph (jedna fáze) 0.000 � 60.000 s 

v krocích po 1 ms 
+/- 0,5%   +/- 10 ms 

1. cyklus � t1 2ph (dvě fáze) 0.000 � 60.000 s 
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5%   +/- 10 ms 

1. cyklus � t1 3ph (tři fáze) 0.000 � 60.000 s 
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5%   +/- 10 ms 

2. cyklus � t2 3ph (tři fáze) 0 � 9000.0 s 
v krocích po 0.1 s 

+/- 0,5%   +/- 10 ms 

3. cyklus � t3 3ph (tři fáze) 0 � 9000.0 s 
v krocích po 0.1 s 

+/- 0,5%   +/- 10 ms 

4. cyklus � t4 3ph (tři fáze) 0 � 9000.0 s 
v krocích po 0.1 s 

+/- 0,5%   +/- 10 ms 

Maximální čas prodlevy OK signálu pro zapnutí 
z synchronizační funkce � tSync 

0 � 9000.0 s 
v krocích po 0.1 s 

+/- 0,5%   +/- 10 ms 

Délka zapínacího impulsu vypínače � tPulse 0.000 � 60.000 s 
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5%   +/- 10 ms 

Délka času zotavení � tReclaim 0 � 9000.0 s 
v krocích po 0.1 s 

+/- 0,5%   +/- 10 ms 

Blokovací čas resetu opětného zapnutí � tInhibit 0.000 � 60.000 s 
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5%   +/- 10 ms 

Maximální délka vypínacího impulsu � tTrip 
(del�í vypínací impuls buď prodlou�í čas 
beznapěťové pauzy, nebo přeru�í sekvenci 
opětného zapnutí)  

0.000 � 60.000 s 
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5%   +/- 10 ms 

Maximální čas prodlevy uvolnění z funkce Master � 
tWaitForMaster 

0 � 9000.0 s 
v krocích po 0.1 s 

+/- 0,5%   +/- 10 ms 

Čas prodlevy následující po zapínacím povelu 
a předtím, ne� bude proveden dal�í pokus o opětné 
zapnutí bez aktivace nového startovacího signálu, 
pokud vypínač nezapnul � tAutoWait 

0.000 � 60.000 s 
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5%   +/- 10 ms 

Časové zpo�dění indikace neúspě�ného opětného 
zapnutí � tUnsuc 

0 � 9000.0 s 
v krocích po 0.1 s 

+/- 0,5%   +/- 10 ms 

Čas, po který musí být vypínač zapnutý předtím, 
ne� je funkce AR připravena pro cyklus opětného 
zapnutí � tCBClosed 

0.000 � 60.000 s 
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5%   +/- 10 ms 

 

Tabulka 40: Funkce AR � automatické opětné zapnutí 
Parametr Hodnota 
Cykly opětného zapnutí 1 � 4 
Programy 3 pólové vypnutí: 1 

1 pólové, 2 pólové a 3 pólové vypnutí: 6 
Počet dostupných funkcí A� �est funkcí; počet je závislý na typu 

terminálu (různé typy terminálů podporují 
různá uspořádání vypínačů a různé počty 
ovládaných polí) 

Čas zapnutí vypínače před startem funkce  5 s 
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Logické funkce 

Tabulka 41: Funkce TR � vypínací logika  
Parametr  Hodnota Přesnost  
Nastavení minimální délky  vypínacího 
impulsu � tTripMin 

0.000 � 60.000 s 
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5%  +/- 10 ms 

 

Tabulka 42: Funkce PD � nesouhlas pólů vypínače, kontaktní a proudový princip  
Funkce  Rozsah seřiditelnosti Přesnost  
Funkce s kontrolou stavu pomocných 
kontaktů � časové zpo�dění 

(0.000 � 60.000) s 
v krocích po 1 ms 

+/- 0,5%  +/- 10 ms 

Vypínací proud 10% I1b +/- 2,5% Ir  
Časové zpo�dění (0.000 � 60.000) s 

v krocích po 1 ms 
+/- 0,5%  +/- 10 ms 

 

Tabulka 43: Sériová komunikace (SPA) 
Funkce Hodnota, data komunikace 
Protokol SPA 
Komunikační rychlost 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19 200 nebo 38 400 bit/s 
Dálková změna aktivní skupiny povolena Ano / ne 
Dálková změna nastavení povolena Ano / ne 
Číslo podřízené jednotky (Slave number)  1 a� 899 
Konektory a optická vlákna Sklo nebo plast 

 

Tabulka 44: Sériová komunikace (LON) 
Funkce Hodnota, data komunikace 
Protokol LON 
Komunikační rychlost 1,25 Mbit/s 
Konektory a optická vlákna Sklo nebo plast 

 

Tabulka 45: Sériová komunikace (IEC 60870-5-103) 
Funkce Hodnota, data komunikace 
Protokol IEC 60870-5-103 
Komunikační rychlost 9600, 19200 bit/s 
Konektory a optická vlákna Sklo nebo plast 

 

Tabulka 46: Funkce CN � čítač změnových stavů 
 Funkce Hodnota 
Hodnota v čítači 0 � 10000  
Maximální rychlost načítání impulsů 10 impulsů / sekundu 
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Monitorovací funkce  

Tabulka 47: Nastavení poruchového záznamu  
Data Rozsah seřiditelnosti 
Čas záznamu dat před poruchou 50 � 300 ms v krocích po 10 ms 
Čas záznamu dat po poru�e 100 � 5000 ms v krocích po 100 ms 
Limitní čas záznamu poruchy 500 � 6000 ms v krocích po 100 ms 
Počet zaznamenaných poruch Maximálně 10 poruch 

 

Tabulka 48: Nastavení poruchového zapisovače 
Funkce Rozsah seřiditelnosti 
Spu�tění nadproudem 0 � 5000% Inb v krocích po 1% 
Spu�tění poklesem proudu 0 � 200% Inb v krocích po 1% 
Spu�tění přepětím 0 � 200% Unb v krocích po 1% při 100 V sek. 
Spu�tění podpětím 0 � 110% Unb v krocích po 1% 

 

Tabulka 49: Charakteristické vlastnosti poruchového zapisovače 
Data Hodnota 
Počet binárních signálů 48 
Počet analogových signálů 10 
Vzorkovací rychlost 2 kHz 
�ířka záznamového pásma 5 � 250 Hz 
Celkový záznamový čas při záznamu 10 analogových a 48 binárních signálů 
(obsah harmonických slo�ek mů�e ovlivnit maximální čas záznamu) 

40 s 
typická hodnota  

Napěťové 
kanály 

Dynamický rozsah (0,01 � 2,0) x Ur   
při 100 / 200 V sek. 

 Rozli�ení 0,1% Ur  
 Přesnost při jmenovité  U ≤ Ur 2,5% Ur 
 frekvenci U > Ur 2,5% U 
Proudové  
kanály 

Dynamický rozsah Bez vysunutí 
ss slo�kou 

(0,01 � 110) x Ir 

  S plným vysunutím  
ss slo�kou 

(0,01 � 60) x Ir 

 Rozli�ení 0,5% Ir  
 Přesnost při jmenovité I ≤ Ir +/- 2,5% Ir 
 frekvenci I > Ir +/- 2,5% I 

 

Tabulka 50: Zapisovač změnových stavů 
Funkce Hodnota 
Kapacita vyrovnávací paměti 
zapisovače změnových stavů 

Max. počet změnových stavů / jeden 
poruchový záznam 

150 

 Max. počet poruchových záznamů 10 
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Tabulka 51: Střední hodnoty (monitorování �st� signálů)  
Funkce  Jmenovitý rozsah Přesnost  
Frekvence (0,95 � 1.05) x fr +/- 0,2 Hz 
Sdru�ené napětí (efektivní hodnota) (0.1 � 1.5) x Ur +/- 2,5% Ur pro U ≤ Ur 

+/- 2,5% U pro U > Ur 
Proud (efektivní hodnota) (0.2 � 4) x Ir +/- 2,5% Ir pro I ≤ Ir 

+/- 2,5% I pro I > Ir 
Činný výkon  *) pro |cos φ| ≥ 0,9 +/- 5% 
Jalový výkon  *) pro |cos φ| ≤ 0,8 +/- 7,5% 
*) Měřeno při Ur a 20% Ir   

 
Tabulka 52: MIM � mA měřicí funkce (monitorování �ss� signálů)  

Funkce  Rozsah seřiditelnosti Přesnost  
�mA� měřicí funkce +/- 5, +/- 10, +/- 20 mA 

0-5, 0-10, 0-20, 4-20 mA 

+/- 0,1% nastavené hodnoty 
+/- 0,005 mA 

Max. proud převodníku na vstupu (-25.00 a� +25.00) mA 
v krocích po 0.01 

 

Min. proud převodníku na vstupu (-25.00 a� +25.00) mA 
v krocích po 0.01 

 

Vysoká úroveň vstupního proudu  
(Výstraha � alarm) 

(-25.00 a� +25.00) mA 
v krocích po 0.01 

 

Zvý�ená úroveň vstupního 
proudu (Hlá�ení � warning) 

(-25.00 a� +25.00) mA 
v krocích po 0.01 

 

Sní�ená úroveň vstupního proudu  
(Hlá�ení � warning)  

(-25.00 a� +25.00) mA 
v krocích po 0.01 

 

Nízká úroveň vstupního proudu 
(Výstraha � alarm) 

(-25.00 a� +25.00) mA 
v krocích po 0.01 

 

Hystereze výstra�né úrovně vstupu (0 � 20) mA 
v krocích po 0.01 

 

Amplitudové pásmo necitlivosti vstupu (0 � 20) mA 
v krocích po 0.01 

 

Integrační pásmo necitlivosti vstupu (0.00 � 1000.00) mA 
v krocích po 0.01 

 

 

Tabulka 53: Střední hodnoty se zvý�enou přesností (monitorování �st� signálů)  
Funkce  Jmenovitý rozsah Přesnost  
Frekvence (0,95 � 1.05) x fr +/- 0,2 Hz 
Sdru�ené napětí (efektivní hodnota) (0.1 � 1.5) x Ur +/- 0,25% Ur pro U ≤ Ur 

+/- 0,25% U pro U > Ur 
Proud (efektivní hodnota) (0.2 � 2) x Ir +/- 0,25% Ir pro I ≤ Ir 

+/- 0,25% I pro I > Ir 
Činný výkon  0.8 x Ur < U < 1.2 x Ur 

0.2 x Ir < I < 2 x Ir 
Činný výkon, |cosφ| ≥ 0,9 

+/- 0,5% Pr pro P ≤ Pr   *) 
+/- 0,5% P pro P > Pr   *) 
 

*) Pr: Činný výkon pro U = Ur, I = Ir  a |cosφ| = 1 

 



  Terminál ovládání   REC 561*2.3 
    1 MRK 511 120-BCZ 
  strana   50 
 
 

 
 

Měřicí funkce 

Tabulka 54: Funkce PC � logika impulsního čítače  
Funkce  Rozsah seřiditelnosti Přesnost  
Vstupní frekvence Viz Modul Binárních vstupů (BIM) -  
Čas cyklického načítání  
hodnoty impulsního čítače  

30 s, 1 min, 1 min 30 s, 2 min, 2 min 30 s, 
3 min, 4 min, 5 min, 6 min, 7 min 30 s, 
10 min, 12 min, 15 min, 20 min, 30 min, 
60 min 

+/- 0,1% 
z nastavené 
hodnoty 

 

HW moduly 

Tabulka 55: Binární vstupy  
Vstupy  RL24 RL48 RL110 RL220 
Binární vstupy (počet) BIM: 16, IOM: 8, PSM = 4 
Frekvence zakmitávání 5 Hz (BIM), 1 Hz (IOM) 
Diskriminátor oscilace signálu *) Nastavitelné blokování a uvolnění v rozsahu 1 � 40 Hz  
Napětí binárních vstupů RL 24/30 Vss 

+/- 20% 
48/60 Vss 
+/- 20% 

110/125 Vss 
+/- 20% 

220/250 Vss 
+/- 20% 

Výkonová spotřeba (max.) 0,05 W/vstup 0,1 W/vstup 0,2 W/vstup 0,4 W/vstup 
*) K dispozici pouze u modulu binárních vstupů BIM 

 

Tabulka 56: Binární výstupy  
Funkce nebo veličina  Vypínací a signalizační  

relé 
Rychlá signalizační 
relé 

Binární výstupy (počet) BOM: 24, IOM: 10  
PSM = 4 

IOM: 2 

Maximální systémové napětí 250 V st, ss 250 V st, ss 
Zku�ební napětí na otevřeném kontaktu  
po dobu 1 min. 

1000 V, efekt. hodnota 800 V ss 

Povolená proudová Trvalá 8 A 8 A 
zatí�itelnost Po dobu 1 s 10 A 10 A 
Spínací schopnost pro Po dobu 0,2 s 30 A 0,4 A 
induktivní zátě�   
s L/R > 10 ms 

Po dobu 1,0 s 10 A 0,4 A 

Rozpínací schopnost pro st napětí, cosφ>0,4 250 V / 8,0 A 250 V / 8,0 A 
Rozpínací schopnost pro ss napětí 48 V / 1 A 48 V / 1 A 
s L/R < 10 ms 110 V / 0,4 A 110 V / 0,4 A 
 220 V / 0,2 A 220 V / 0,2 A 
 250 V / 0,15 A 250 V / 0,15 A 
Maximální kapacitní zatí�ení - 10 nF 
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Tabulka 57: MIM � vstupní veličiny, jmenovité hodnoty a limitní hodnoty  
Veličina Nominální hodnota Jmenovitý 

rozsah 
Modul Vstupní rozsah +/- 20 mA - 

�mA� vstupů Vstupní odpor Rin (vstup.) = 194 ohm - 
 Spotřeba Ka�dý �mA� modul ≤ 4 W - 
  Ka�dý �mA� vstup ≤ 0,1 W - 

 

Tabulka 58:  SMS � komunikace z rozhraní na čelním panelu 
Funkce Hodnota, data komunikace 
Protokol SPA 
Komunikační rychlost terminálů 300, 1200, 2400, 4800, 9600 Baud 
Číslo podřízené jednotky (Slave number)  1 a� 899 
Změna aktivní skupiny povolena Ano  
Změna nastavení povolena Ano  

 

Tabulka 59:  ORM � modul optického přijímače  
Funkce Typ 
Optický konektor Typ ST 

 

Tabulka 60:  Po�adavky na připojení kabelu pro SPA / IEC komunikační spojení  
 Skleněné vlákno  Plastové vlákno  
Konektor kabelu ST konektor Zásuvný HFBR konektor 
Průměr kabelu 62,5 / 125 µm 

50 / 125 µm 
1 mm 

Max. délka kabelu 500 m 30 m 
 

Tabulka 61:  Po�adavky na připojení kabelu pro LON komunikační spojení  
 Skleněné vlákno  Plastové vlákno  
Konektor kabelu ST konektor Zásuvný HFBR konektor 
Průměr kabelu 62,5 / 125 µm 

50 / 125 µm 
1 mm 

Max. délka kabelu 1000 m 30 m 
 

Tabulka 62:  Modul datové komunikace s galvanickou vazbou 
Typ rozhraní Podle standardu Typ konektoru 
Sousměrné V.36/V11 (Co-directional)   
(na po�adavek) 

ITU (CCITT) Sub-D, 25 �piček 

Protisměrné V.36/V11 (Contra-directional) ITU (CCITT) Sub-D, 25 �piček 
X.21/X27 ITU (CCITT) Sub-D, 15 �piček 
Sousměrné RS530/RS422 (Co-directional)       
(na po�adavek) 

EIA Sub-D, 25 �piček 

Protisměrné RS530/RS422 (Contra-directional) EIA Sub-D, 25 �piček 
Sousměrné G.703 (Co-directional) ITU (CCITT) �roubový 
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Tabulka 63: Modul pro galvanické spojení v rozsahu krátkých vzdáleností  
Přenos dat Synchronní, plně duplexní provoz 
Přenosová rychlost 64 kbit/s (256 kBaud; kódově nezávislý přenos) 
Zdroj hodin  Interní nebo odvozený z přijatého signálu  
Rozsah Max. 4 km 
Rozhraní spojovacího vedení Vyvá�ená symetrická třístavová proudová smyčka (4 vodiče) 
Konektor 5-ti �pičkový dělitelný konektor se �roubovým připojením   
Izolační pevnost 2,5 kV; 1 min. Optočleny a izolační ss/ss převodník 
 15 kV s přídavným izolačním transformátorem 

 

Tabulka 64: Modul pro komunikační spojení optickým vláknem 
Optické rozhraní 
Typ vlákna Gradientní index multi-mode, 

50 / 125 µm nebo 62,5 / 125 µm 
Single-mode 9 / 125 µm 

Vlnová délka 1300 nm 1300 nm 
Optický vysílač 
Injektovaný výkon 

LED 
- 17 dBm 

LED 
- 22 dBm 

Optický přijímač 
Citlivost 

PIN dioda 
- 38 dBm 

PIN dioda 
- 38 dBm 

Plánovaný optický útlum  21 dB 16 dB 
Přenosová vzdálenost Typicky 15 � 20 km a) Typicky 30 � 70 km a) 
Optický konektor Typ FC-PC Typ FC-PC 
Protokol Specifický protokol ABB  Specifický protokol ABB  
Přenosová rychlost 64 kbit/s  64 kbit/s 
Zdroj hodin  Interní nebo odvozený  

z přijatého signálu  
Interní nebo odvozený  
z přijatého signálu  

a) Závislé na výpočtu plánovaného optického útlumu 
 

Tabulka 65: Modul pro spojení optickým vláknem v rozsahu krátkých vzdáleností  
Přenos dat Synchronní, plně duplexní provoz 
Přenosová rychlost 64 kbit/s  
Zdroj hodin  Interní nebo odvozený z přijatého signálu  
Optické vlákno Gradientní index multi-mode, 50 / 125 µm nebo 62,5 / 125 µm 
Vlnová délka 850 nm 
Optické konektory ST 
Plánovaný optický útlum 15 dB 
Přenosová vzdálenost Max. 3,5 km 
Protokol Specifický protokol FIBERDATA 
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Objednávka 
 

Doporučení / instrukce 
Aby byla zaji�těna bezproblémová objednávka, pečlivě si přečtěte a dodr�ujte dále uvedené instrukce. 
Věnujte pozornost faktu, �e určité funkce je mo�né objednat pouze v kombinaci s jinými funkcemi, a faktu, 
�e některé funkce vy�adují specifickou volbu HW vybavení.  

 
Základní HW vybavení a funkce 

Platforma a základní funkčnost terminálu 

Základní HW platforma řady Rex 5xx a společné funkční vybavení je instalováno ve zvolené skříni 
 

Manuály na CD disku 

Manuál u�ivatele (Operator�s manual) 
Manuál pro instalaci a uvedení do provozu (Installation and commissioning manual) 
Technický referenční manuál (Technical reference manual) 
Aplikační manuál (Application 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 (Interlocking) 
Pro dvojitou přípojnici s jedním nebo dvěma vypínači na vývod 

Jednopovelové ovládání (CD) 
11 funkčních povelových bloků (16 signálů) 

 
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 bus � sběrnice) 

Komunikace mezi vývodovými poli prostřednictvím binárních signálů (CM) 
79 bloků se střední komunikační rychlostí 

 
Monitorování 

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 540). 

 

 

 

Doplňkové vybavení: 
 

Specifická konfigurace zákazníka Na po�adavek 
 
 

 

Instrukce: Zvolte pouze jednu alternativu (tento typ modulu napájení je k dispozici pouze u skříně 
o rozměru ¾ 19� vany nebo ½ 19� vany).  
 

Ovládací napětí bin. vstupů na modulu napájení 24/30 V    1MRK 002 238-AA 
 

 48/60 V    1MRK 002 238-BA 
 

 110/125 V    1MRK 002 238-CA 
 

 220/250 V    1MRK 002 238-DA 
 
 

Poznámka: Pomocné stejnosměrné napětí EL je v rozsahu (48 � 250) V 

 

 
Doplňkové funkce 

Impedanční funkce (chránění 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 
  

Dvoustupňová časově zpo�děná fázová nadproudová ochrana (TOC2)    1MRK 001 459-LA 
  

Dvoustupňová časově zpo�děná směrová fázová 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 
  

 



  Terminál ovládání   REC 561*2.3 
    1 MRK 511 120-BCZ 
  strana   55 
 
 

 
 

Zemní nadproudová ochrana s nezávislým i závislým zpo�děním (TEF)  
  

Instrukce: Jestli�e je u zemní nadproudové ochrany pou�ita funkce 
�Komunikační logika� (EFC) nebo �Logika zpětného proudu a napájení 
ze slabého konce vedení� (EFCA), lze zvolit pouze směrový člen.  

 

  

Nesměrový člen    1MRK 001 456-YA 
  

Směrový člen    1MRK 001 459-ZA 
  

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)  

  

 
 

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 
  

 
 

Funkce kontroly energetického systému  
  

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

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

 

  

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 rychlosti 
změny �du/dt� a �di/dt�, musí být objednána funkce �Zpětné slo�ky" nebo 
�Nulové slo�ky�. 

 

  

Princip vyhodnocení zpětné slo�ky    1MRK 001 457-YA 
  

Princip vyhodnocení nulové slo�ky    1MRK 001 457-ZA 
  

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

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

napěťového stavu  
  

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

Pro jeden vypínač, včetně fázování a kontroly napěťového stavu 1MRK 001 458-KA 
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Funkce automatického opětného zapnutí (AR)  
  

Pro jeden vypínač, jednofázové a/nebo třífázové opětné zapnutí    1MRK 001 458-LA 
  

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

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

Pro dva vypínače, třífázové opětné zapnutí    1MRK 001 457-LA 
  
Ovládání / řízení více 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 u více ovládaných polí navolit, je-li zvoleno ovládání spínacích 
prvků pro 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 více ovládaných vypínačů nutná, pou�ijte funkci 
�Synchrocheck� pro jedno pole / jeden vypínač a externí volbu obvodů 
napětí. Detailní projekční instrukce získáte u nejbli��ího 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 
  
Logické funkce  
  

Jeden funkční blok přídavné vypínací logiky (TR)  
  

Jednopólové, dvoupólové a/nebo třípólové vypínání     1MRK 001 459-XA 
  
Mo�nosti a vlastnosti měření  
  

Mo�nosti měření jsou určeny volbou typu měřicích vstupů podle následujících tabulek. 
  

Instrukce: Jestli�e jsou pou�ity optické měřicí transformátory, které jsou 
připojeny k vstupu OITP (Optical Instrument Transformer Platform = 
Platforma pou�ití optických měřicích transformátorů), v následující části 
přeskočte body, které se týkají volby jmenovitých hodnot vstupních 
měřených veličin.     

 

  

Modul přijímače optického signálu (ORM)    1MRK 002 216-AA 
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Instrukce: Zvolte pouze jednu alternativu. Jestli�e má být pou�ita funkce 
citlivé zemní ochrany, zvolte příslu�nou alternativu z následující tabulky. 

 
 

Jmenovité hodnoty vstupních měřených veličin 1 A, 110 V    1MRK 000 157-MB 
 

 1 A, 220 V    1MRK 000 157-VB 
 

 5 A, 110 V    1MRK 000 157-NB 
 

 5 A, 220 V    1MRK 000 157-WB 
 

Monitorovací funkce  
  

Poruchový zapisovač (DPR)    1MRK 001 458-NA 
  

Zapisovač  vypínacích hodnot    1MRK 001 458-SA 
  

Zvý�ená přesnost analogového měření    1MRK 001 597-PA 
  
Mo�nosti a vlastnosti integračního měření  
  

Upozornění: Pro načítáni impulsů je nutné pou�ít modul binárních 
vstupů(BIM) s roz�ířenou funkčností o schopnost počítat impulsy.   

 
  

Počítání impulsů    1MRK 001 458-TA 
  

Počítání změnových stavů    1MRK 001 445-CA 
 

 

Doplňkový jazyk pro ovládací jednotku HMI  
  

Upozornění: Je mo�né zvolit pouze jednu alternativu.   
  

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 
zastoupení ABB 

  
Komunikační mo�nosti mezi vývodovými poli (Interbay bus � sběrnice)  
  

Upozornění: Terminál musí být vybaven doplňkovou komunikační funkcí 
LON určenou pro komunikaci s řídicím systémem rozvodny.  

 
  

Komunikace mezi vývodovými poli prostřednictvím binárních signálů (CM)  
  

Jeden blok s rychlou komunikací (16 signálů)    1MRK 001 455-RA 
  
Komunikační funkce pro komunikaci se vzdáleným terminálem  
  

Instrukce: Jestli�e je navolena funkce přenosu binárního signálu na 
vzdálený / protilehlý konec vedení (RTC), musí být také objednáno 
rozhraní pro komunikaci s terminálem na protilehlém konci vedení. 

 

  

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

Roz�íření indikačních mo�ností  
  

Modul indikačních LED diod (18 LED diod)    1MRK 000 008-DA 
  
Komunikační rozhraní pro komunikaci se vzdáleným terminálem  

  

Instrukce: Jestli�e je navoleno rozhraní pro komunikaci s terminálem na 
protilehlém konci vedení, musí být také objednána funkce přenosu 
binárního signálu na vzdálený / protilehlý konec vedení (RTC).  

 

  

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 rozhraní X.21    1MRK 000 185-CA 
  

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

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 
  

Galvanické sousměrné rozhraní G.703 (Co-directional)    1MRK 001 370-CA 
  
Mo�nosti doplnění přídavných binárních vstupně / výstupních (I/O) modulů  
  

Instrukce: Celkový počet modulů binárních vstupů a výstupů (IOM) a 
modulů binárních výstupů (BOM) v terminálu nesmí překročit číslo 6. 

 
  

Modul binárních vstupů a výstupů IOM (8 vstupů, 10 výstupů, 2 rychlé výstupy)  
 

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 
  
Modul binárních vstupů BIM (16 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 BIM s roz�ířenou funkčností o schopnost počítat impulsy (16 vstupů) 
  

Instrukce: Modul lze objednat pouze společně s doplňkovou funkcí 
logiky počítání impulsů (PC). 

 
 

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 
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Instrukce: Celkový počet modulů binárních výstupů (BOM) a binárních 
vstupů a výstupů (IOM) v terminálu nesmí překročit číslo 6. 

 
  

Modul binárních výstupů BOM (24 výstupů v 12 skupinách) 
 

 

Modul binárních výstupů BOM  Počet:    1MRK 000 614-AB 
  

 
 

 

Modul �mA� vstupů (MIM) Počet:    1MRK 000 284-AB 
  
Rozměr skříně  
  

Porovnejte celkový počet objednaných modulů vstupů a výstupů s ní�e uvedenou tabulkou a poté 
zvolte rozměr skříně, u kterého je k dispozici vět�í nebo stejný počet modulových pozic (slotů). 
 
Při čelním pohledu na terminál jsou vstupně / výstupní moduly (I/O) v terminálu umístěny v 
následujícím pořadí (ve směru zleva doprava): BIM, BOM, IOM, MIM, Komunikační rozhraní 

 
Tabulka 66:  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 
vstupů (BIM) 

                    
13 

                      
8 

                      
3 

Moduly binárních 
vstupů/výstupů (IOM) a 
výstupů (BOM) 

 
6 

 
4 

 
3 

Moduly �mA� vstupů 
(MIM) 

                    
6 

                      
1 

                      
1 

Komunikační rozhraní 
pro dálkovou 
komunikaci s 
terminálem 

                    
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 
  

  

Rozhraní LON Plastová vlákna    1MRK 000 168-EA 
  

Tato volba nahrazuje standardní komunikaci se systémem SCS na bázi sběrnice LON, která je 
realizována skleněnými optickými vlákny. 
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Zku�ební zásuvka 
 

Modul zku�ební zásuvky RTXP 24 ve skříni RHGS, která je    1MRK 000 371-CA 
namontována na straně terminálu  

 

S interním uzemněním     RK 926 215-BB 
 

S externím uzemněním    RK 926 215-BC 
 

Vypínač Zap/Vyp (On/Off) ss napájení terminálu    RK 795 017-AA 
  

Ochranný kryt  
 

Kryt zadní části včetně upevňovacích �roubů 6U, 1/1 x 19�    1MRK 000 020-AA 
 

a instrukcí pro montá� 6U, ¾ x 19�    1MRK 000 020-AB 
 

 6U, 1/2 x 19�    1MRK 000 020-AC 
  
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 montá�ní těsnění pro stupeň krytí IP54     1MRC 980 001-2 
pro zapu�těnou a polozapu�těnou montá� terminálů      
  

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

Příslu�enství 
Převodníky  
  

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

Převodník V.35/V.36 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    

 

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

Kabel pro komunikaci z čelního rozhraní    
 

PC kabel pro připojení k čelnímu rozhraní  Počet:    1MRC 950 001-2 
(Optický konektor / 9-ti pólový D-sub konektor)   
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Manuály 

Dodávka ka�dého terminálu v�dy obsahuje CD s Manuálem pro obsluhu (Operator�s Manual), 
Technickým referenčním manuálem (Technical reference manual), Manuálem pro instalaci a uvedení 
do provozu (Installation and commissioning manual) a Aplikačním manuálem (Application manual). 
 

Instrukce: Specifikujte počet dal�ích dodatečně po�adovaných CD.  
  

CD se v�emi manuály Počet:    1MRK 002 241-AA 

 
 

Instrukce: Specifikujte počet po�adovaných ti�těných manuálů.  
  

Manuál pro obsluhu Počet:    1MRK 511 091-UEN 
  

Technický referenční manuál Počet:    1MRK 511 092-UEN 
  

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

Aplikační manuál Počet:    1MRK 511 101-UEN 
 
 
Zpětné informace od zákazníka 
Pro uchování a aktualizaci referenčních a statistických dat Vás prosíme o poskytnutí následujících údajů 
o aplikaci: 

 

Země: Konečný u�ivatel: 

 

Název rozvodny: Napěťová úroveň:  kV 

 
 
Související dokumentace 

 
Popis a technický přehled (Technical Overview Brochure)  

Příslu�enství pro REx 5xx*2.3 1MRK 514 009-BEN 

CAP 540* 1.2 1MRK 511 112-BEN 
 
 

 
 
Výrobce  ABB Automation Technology Products AB 

Substation Automation  
S-721 59 Västerås 
Sweden 
Tel: +46 (0) 21 34 20 00 
Fax: +46 (0) 21 14 69 18 
Internet: www.abb.com/substationautomation 
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