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1. Úvod

1.1. Informace o manuálu

Tento manuál je určen k tomu, aby u�ivateli poskytl kompletní informace o ochraně REJ 523
a o aplikacích této ochrany. Manuál je zaměřen na technický popis ochrany.

Instrukce pro ovládání (pro pou�ití systému MMI � Man Machine Interface) a pro instalaci ochrany
jsou uvedeny v samostatných návodech �Manuál operátora� a �Manuál pro instalaci�.

1.2. Pou�ití ochrany

Nadproudová ochrana REJ 523 je určena k selektivnímu chránění při zkratech v distribučních sítích
VN. Ochrana obsahuje fázovou nadproudovou jednotku a vypínací a signalizační zařízení s volitel-
nými funkcemi. Nadproudová ochrana mů�e být rovně� pou�ita v dal�ích aplikacích kde je
po�adováno jednofázové, dvoufázové nebo trojfázové nadproudové chránění.

Ochrana REJ 523 vyu�ívá prostředí a vlastnosti mikroprocesorové techniky. Činnost ochrany je
trvale monitorována systémem samočinné kontroly.

Systém ovládání (MMI) obsahuje LCD displej, který umo�ňuje snadné a bezpečné ovládání
ochrany na místní úrovni.

Místní ovládání ochrany je mo�né uskutečnit prostřednictvím konektoru na čelním panelu, ke které-
mu je připojen přenosný počítač a dálkové ovládání lze realizovat prostřednictvím konektoru na
zadním panelu, ke kterému je přes sériové rozhraní a sběrnu z optického vlákna připojen
distribuční automatizační systém.

1.3. Charakteristické vlastnosti

•  Trojfázový nadproudový stupeň s nízkým nastavením  s nezávislou časovou charakteristikou
nebo se závislou charakteristikou a definovaným minimálním časem (IDMT).

•  Trojfázový nadproudový stupeň s vysokým nastavením s okam�itou anebo s nezávislou
časovou charakteristikou.

•  Ochrana při selhání vypínače (CBFP).

•  Poruchový zapisovač.

•  Tři přesné měřící vstupy.

•  Galvanicky izolovaný binární vstup se �irokým rozsahem vstupního napětí.

•  V�echny nastavené hodnoty je mo�né modifikovat pomocí osobního počítače.
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•  Systém ovládání (MMI) s alfanumerickým LCD displejem a s tlačítky pro pohyb v menu.

•  Nastavení je ulo�eno v energeticky nezávislé paměti a zůstává uchováno i v případě poruchy/
ztráty napájení.

•  Dva zapínací výkonové výstupní kontakty.

•  Dva přepínací signalizační výstupní kontakty.

•  Výstupní kontakty jsou pro po�adované funkce volně konfigurovatelné.

•  Optický PC � konektor určený pro obousměrnou datovou komunikaci (na čelním panelu).

•  Konektor RS-485 (na zadním panelu) určený pro komunikaci se systémem.

•  Nepřetr�itě pracující systém samočinné kontroly HW a SW vybavení. Při vyhodnocení trvalé
poruchy jsou v�echny stupně a výstupy ochrany blokovány.

•  U�ivatelem volitelná jmenovitá frekvence 50 / 60 Hz.

•  U�ivatelem volitelné heslo, určené pro chránění systému ovládání MMI.

•  Zobrazení primárních proudových hodnot.

1.4. Záruky

Informace o zárukách si vy�ádejte u va�eho nejbli��ího zastoupení ABB.
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2. Bezpečnostní instrukce

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

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

Konstrukční rám přístroje (ochrany) musí být pečlivě uzemněn.

Před odpojením ochrany od proudových transformátorů musí být obvody těchto
transformátorů zkratovány.

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

3.1. Aplikace

Nadproudová ochrana REJ 523 je sekundární relé, které je připojeno k proudovým transfor-
mátorům chráněného objektu. Trojfázová nadproudová jednotka nepřetr�itě měří fázové proudy
chráněného objektu. Při detekci poruchy dojde v souladu s aplikačním návrhem a aplikační
konfigurací funkcí ochrany k popudům, k vypnutí vypínače, k aktivaci výstra�ných hlá�ení (alarmů),
k záznamu dat poruchy atd.

Nadproudová jednotka obsahuje dva ochranné stupně: Stupeň s nízkým nastavením I> a stupeň
s vysokým nastavením I>>. Jestli�e jsou u stupně s vysokým nastavením pou�ity hodnoty v dolní
části rozsahu seřiditelnosti, bude modul ochrany obsahovat dva téměř identické vypínací stupně.
V tomto případě lze ochranu pou�ít pro aplikace s dvojstupńovým odpínáním zátě�e.

Ochranné funkce jsou navzájem nezávislé a mají vlastní skupiny nastavených hodnot a vlastní
záznam dat. Nadproudové chránění je funkce, která vyu�ívá měření provedené klasickými měřicími
transformátory.

Matice výstupních kontaktů umo�ňuje přiřadit jakýkoli popudový nebo vypínací signál z ochranných
stupňů k po�adovanému výstupnímu kontaktu.

3.2. Po�adavky

Pokud je ochrana pou�ívána a provozována v podmínkách specifikovaných v následující části (viz
také část "Technická data"), není údr�ba ochrany prakticky nutná. V ochraně nejsou pou�ity �ádné
části ani komponenty, které jsou za normálních provozních podmínek citlivé na opotřebení, ani
nejsou vystaveny nadměrnému elektrickému ani mechanickému opotřebení.

Podmínky pracovního prostředí

•  Specifikovaný rozsah provozní teploty -10° �+55 °C

•  Vliv teploty na vypínací hodnoty ochrany
ve specifikovaném rozsahu provozní teploty 0,1 % / °C

•  Rozsah transportní a skladovací teploty -40° �+70 °C
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3.3. Konfigurace

Příklady nastavení a zapojení

Příslu�ná konfigurace matice výstupních kontaktů umo�ňuje vyu�ít popudové signály nadproudové
jednotky jako kontaktní funkce. Popudové signály lze pou�ít pro blokování spolupracujících ochran,
pro signalizaci a pro aktivaci funkce opětného zapnutí.

Na obr. 3.3-1 a 3.3-2 je prezentována ochrana ve standardní konfiguraci: V�echny vypínací signály
jsou směrovány na vypnutí vypínače.

Obr. 3.3-1  Schéma zapojení nadproudové ochrany

Obr. 3.3-2  Schéma zapojení nadproudové ochrany
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4. Technický popis

4.1. Popis funkce

4.1.1. Popis výrobku

4.1.1.1. Schéma funkcí

Obr. 4.1.1.1-1   Blokové schéma funkcí výrobku

Trojfázová ochrana s nezávislou
časovou charakteristikou nebo závislou
charakteristikou , stupeň s nízkým
nastavením

Trojfázová ochrana s m�ikovou
charakteristikou nebo nezávislou
časovou charakteristikou , stupeň
s vysokým nastavením

Ochrana při selhání vypínače

Dálkový reset, dálkové nastavení,
ovládací nebo blokovací vstup různých
ochranných stupňů

Sériová komunikace

51

50

62BF

  I L1

  I L2

  Binární

  vstup BI

 PO1

  PO2

 SO1

  SO2

  IRF

Optické PC
rozhraní

  I L3



REJ 523
Nadproudová ochrana

10 1 MRS 750940-MUM CZ

Technický referenční manuál ABB Utilities

4.1.1.2. Nadproudová ochrana

Viz část 4.1.3.1 Nadproudová jednotka

4.1.1.3. Vstupy

Ochrana je vybavena třemi měřícími vstupy pro jednotlivé fázové proudy a jedním externím
binárním vstupem, který je ovládán externím napětím. Funkce binárního vstupu je určena volícími
přepínači ochrany. Podrobněj�í informace o vstupech jsou uvedeny v části 4.2.1 Zapojení vstupů
a výstupů a v tabulkách 4.1.3.3-5, 4.2.1-1 a 4.2.1-5.

4.1.1.4. Výstupy

Ochrana je vybavena dvěma výkonovými výstupy (PO1 a PO2) a dvěma signalizačními výstupy
(SO1 a SO2). Přepínačové skupiny SGR1�4 jsou pou�ity pro přiřazení popudových a vypínacích
signálů kteréhokoli ochranného stupně k po�adovanému signalizačnímu nebo výkonovému
výstupu.

4.1.1.5. Ochrana při selhání vypínače

0chrana je vybavena jednotkou s funkcí ochrany při selhání vypínače (CBFP). Pokud není porucha
v daném čase likvidována, je jednotkou CBFP po nastaveném vypínacím čase
0,1 s �1,00 s generován vypínací signál prostřednictvím výstupu PO2.

Jednotka CBFP obvykle ovládá nadřazený vypínač ve směru toku elektrické energie. Tuto ochranu
je také mo�né vyu�ít pro vypínání stejného vypínače prostřednictvím zálo�ního vypínacího obvodu
(pokud je vypínač vybaven dvěma vypínacími cívkami). Ochrana při selhání vypínače je aktivována
přepínačem z přepínačové skupiny SGF.

4.1.1.6. Poruchový zapisovač

Ochrana je vybavena interním poruchovým zapisovačem, který zaznamenává okam�ité měřené
hodnoty, interní logické signály a externí binární signál. Poruchový zapisovač je mo�né nastavit
takovým způsobem, �e je aktivován (spu�těn) působením ochranných stupňů nebo je spu�těn
externím binárním signálem. U externího binárního signálu je spu�tění mo�né jak nábě�nou, tak
sestupnou hranou signálu.
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4.1.1.7. Modul MMI (Man Machine Interface)

Systém ovládání ochrany MMI je vybaven �esti tlačítky a alfanumerickým LCD displejem s 2 x 16ti
znaky. Tlačítka jsou určena pro pohyb ve struktuře menu a pro seřízení nastavených hodnot.

Přístupové heslo k systému ovládání MMI chrání u�ivatelem zadávané / volitelné hodnoty od
mo�nosti změn provedených neoprávněnou osobou. Standardní hodnota hesla systému MMI je
�999�. Při nastavení na standardní hodnotu není heslo aktivní a při změně hodnot parametrů není
tedy jeho zadání vy�adováno. Detailněj�í informace � viz �Manuál operátora�.

4.1.1.8. Funkce samočinné kontroly

Systém samočinné kontroly ochrany zpracovává průbě�né poruchové situace a informuje u�ivatele
o existující poru�e. Jestli�e je systémem samočinné kontroly vyhodnocena trvalá interní porucha
ochrany, začne blikat indikátor provozní připravenosti - LED dioda �READY�. Současně dojde
k odpadu relé IRF, které je za normálních provozních podmínek aktivované, a na displeji je
zobrazen kód poruchy. Kód poruchy je číslo, které identifikuje typ poruchy. Poruchové kódy jsou
uvedeny v příručce �Manuál operátora� v části �Interní porucha�.

Obr.4.1.1.8-1   Interní porucha

Poruchový kód mů�e indikovat následující stavy:

•  Test výstupního kontaktu bez odezvy
•  Porucha / chyba programové paměti, pracovní paměti nebo parametrové paměti.
•  Porucha interního referenčního napětí.
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4.1.2. Konfigurace

Na následujícím obrázku je uveden příklad, jak mohou být konfigurovány popudové, vypínací
a vstupní binární signály, aby byly získány po�adované ochranné funkce.

Obr.4.1.2-1  Schéma signálů nadproudové ochrany

Funkce blokovacích a popudových signálů jsou voleny prostřednictvím přepínačů přepínačových
skupin SGF, SGB a SGR. Hodnoty kontrolních součtů přepínačů lze vyhledat v části �Settings�
(Nastavení) programového menu ochrany. Funkce těchto přepínačů jsou detailně vysvětleny
v odpovídajících tabulkách SG_.
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4.1.3. Ochrana

Blokové schéma

Obr.4.1.3-1   Blokové schéma nadproudové ochrany REJ 523

4.1.3.1. Jednotka nadproudové ochrany

Jestli�e fázové proudy překročí nastavenou popudovou hodnotu stupně s nízkým nastavením I>, je
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aktivuje popudový signál. Kdy� uplyne při pou�ití charakteristiky s pevným časem nastavený čas
nebo u závislé charakteristiky čas vypočtený, nadproudová jednotka zapůsobí. Stejným způsobem
je při překročení nastavené popudové hodnoty proudu u stupně s vysokým nastavením I>> spu�tě-
na jednotka nadproudové ochrany, která po přednastaveném popudovém čase ~30 ms aktivuje
popudový signál. Jednotka nadproudové ochrany působí (vypíná) po uplynutí nastaveného vypína-
cího času.

U nadproudového stupně s nízkým nastavením mů�e být navolena nezávislá časová charakteristika
nebo závislá časová charakteristika s definovaným minimálním časem (IDMT).
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2
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PO111
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1
C
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I>>
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SGF1/4

1
t>

t>>

C

TRIP
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40/80 ms
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SGF2/4, 5

RESET INDIKÁTORŮ A VÝST. RELÉ S AKTIVOVANOU PŘÍDRŽNOU FUNKCÍ

RESET INDIKÁTORŮ A VÝST. RELÉ S AKTIVOVANOU PŘÍDRŽNOU FUNKCÍ
A REGISTRŮ

RESET INDIKÁTORŮ

NASTAVENÍ (Sada nastavených hodnot 1 / sada nast. hodnot 2)

B
lo

ck
5_

3
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Při navolené charakteristice IDMT je k dispozici �est skupin křivek závislosti čas / proud. Čtyři
skupiny odpovídají normám IEC 60255 a BS 142 a nazývají se �Normálně závislá�, �Velmi závislá�,
�Extrémně závislá� a �Dlouhodobě závislá�. Dvě doplňkové skupiny závislých časových křivek se
nazývají RI-křivky a RD-křivky.

Funkci se závislým časovým zpo�děním u stupně I> lze blokovat při popudu stupně I>>. V tomto
případě je vypínací čas určen nastavením času u stupně I>>.

Pokud stupeň I>> není pou�itý, lze tento stupeň zcela vyřadit z činnosti. Tento stav je na LCD
displeji indikován třemi čárkami �---� a hodnotou �999�, jestli�e je hodnota nastaveného popudového
proudu čtena prostřednictvím sériové komunikace.

Nastavenou popudovou hodnotu proudu I>>/In stupně I>> je mo�né při připojení chráněného
objektu k síti (tj. při zapnutí) automaticky zdvojit. V tomto případě je mo�né nastavit proudovou
popudovou hodnotu stupně I>> pod úroveň zapínacího proudu objektu. Proces zapnutí je definován
jako situace, kdy fázový proud vzroste z hodnoty pod 0,12 x I> na hodnotu vy��í ne� 1,5 x I> za čas
krat�í ne� 60 ms. Proces zapnutí je pova�ován za ukončený při poklesu proudu pod hodnotu
1,25 x I>.

4.1.3.2. Charakteristiky závislosti čas / proud

U nadproudového stupně s nízkým nastavením I> je mo�né navolit charakteristiku s nezávislým
nebo se závislým časovým zpo�děním. Nastavení přepínačů SGF3/1�6 určuje re�im vypnutí
(charakteristiku) stupně I> - viz část "Nastavení�. Při volbě závislé charakteristiky IDMT je vypínací
čas stupně funkcí proudu: čím vy��í je proud, tím krat�í je vypínací čas. K dispozici je �est skupin
křivek závislosti čas / proud. Čtyři skupiny křivek odpovídají normám IEC 60255 a BS 142 a dvě
skupiny křivek RI a RD jsou speciální typy křivek podle praxe firmy ABB.

Charakteristiky podle norem IEC 60255 a BS 142

Modul ochrany zahrnuje čtyři křivky závislosti čas / proud zvané �Normálně závislá�, �Velmi závislá�,
�Extrémně závislá� a �Dlouhodobě závislá�, které odpovídající mezinárodním normám. Vztah mezi
proudem a časem podle norem IEC 60255-3 a BS 142 a lze vyjádřit následujícím vzorcem:
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t [s] = 

kde t = vypínací čas

k = násobící časový faktor

I = hodnota fázového proudu

I> = nastavená proudová hodnota

Tabulka 4.1.3.2-1   Hodnoty konstant αααα a ββββ

Skupina křivek závislosti čas/proud α β

Normálně závislá 0,02 0,14

Velmi závislá 1,0 13,5

Extrémně závislá 2,0 80,0

Dlouhodobě závislá 1,0 120

Norma BS 142.1996 definuje normální proudový rozsah jako 2...20násobek nastavené hodnoty.
Kromě toho musí u ochrany dojít k popudu nejdéle v okam�iku, kdy proud překročí 1,3násobek
nastavené hodnoty proudu, pokud je pou�ita normálně závislá, velmi závislá nebo extrémně závislá
charakteristika. U dlouhodobě závislé charakteristiky je normální proudový rozsah specifikován jako
2...7násobek nastavené hodnoty a u ochrany musí dojít k popudu v okam�iku, kdy proud překročí
1,1násobek nastavené hodnoty.

Tabulka 4.1.3.2-2   Tolerance vypínacích časů specifikované normami

I / I> Normálně závislá Velmi závislá Extrémně závislá Dlouhodobě
závislá

2 2,22E 2,34E 2,44E 2,34E

5 1,13E 1,26E 1,48E 1,26E

7 - - - 1,00E

10 1,01E 1,01E 1,02E -

20 1,00E 1,00E 1,00E -

E = přesnost v procentech;   - = nespecifikováno

V normálním proudovém rozsahu, který je specifikován v předcházející části, splňují závisle
zpo�děné stupně nadproudové ochrany po�adavky na tolerance ve třídě 5 při v�ech stupních
časové závislosti.

Charakteristiky závislosti čas / proud podle norem IEC a BS jsou uvedeny na obr. 4.1.3.2-1
a� 4.1.3.2-4.

   k x β

 ( I / I>)α  -  1
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Charakteristika typu RI

Charakteristika typu RI je speciální charakteristika, která je pou�ívána hlavně pro časové
odstupňování v systémech s elektromechanickými ochranami. Tuto charakteristiku je mo�né
matematicky vyjádřit následujícím vztahem:

t [s]  = 

kde t = vypínací čas v sekundách

k = násobící časový faktor

I = fázový proud

I> = nastavený popudový proud

Charakteristika typu RI je uvedena na obr. 4.1.3.2-5.

Charakteristika typu RD

Charakteristika typu RD je speciální charakteristika, která je pou�ívána hlavně pro chránění při
zemních poruchách v systémech, kde je vy�adován vysoký stupeň selektivity i pro poruchy
s vysokou odporovou slo�kou. S touto charakteristikou mů�e být ochrana selektivní i v případě, �e
se nejedná o ochranu směrovou. Matematicky je mo�né chrakteristiku závislosti čas / proud vyjádřit
následujícím vztahem:

t [s]  = 5,8 - 1,35 x loge ( )

kde t = vypínací čas v sekundách

k = násobící časový faktor

I = fázový proud

I> = nastavený popudový proud

Charakteristika typu RD je uvedena na obr. 4.1.3.2-6.

         k

 0,339 - 0,236 x  (I> / I)

     I

   k x I>
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Obr. 4.1.3.2-1   Normálně závislé charakteristiky
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Obr. 4.1.3.2-2   Velmi závislé charakteristiky
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Obr. 4.1.3.2-3   Extrémně závislé charakteristiky
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Obr. 4.1.3.2-4   Dlouhodobě závislé charakteristiky
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Obr. 4.1.3.5.-3   Závislé charakteristiky typu RI
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Obr. 4.1.3.5.-3   Závislé charakteristiky typu RD
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4.1.3.3. Nastavení

Pro nastavení ochrany jsou k dispozici dvě sady parametrů, označené jako sada 1 a 2. Aktuálně
mů�e být pou�ita v�dy jen jedna sada. Ka�dá sada nastavených hodnot má svůj vlastní registr.
Přepnutí mezi první a druhou sadou nastavených hodnot umo�ňuje změnit v�echny parametry
ochrany v jednom okam�iku. Přepnutí je mo�né uskutečnit kterýmkoli z následujících způsobů:

1. Prostřednictvím systému ovládání MMI.
2. Prostřednictvím sériové komunikace � příkazem V 150.
3. Prostřednictvím externího binárního vstupu � vstupem BI.

Změny nastavených hodnot se provádějí prostřednictvím systému ovládání MMI nebo prostřed-
nictvím osobního počítače (PC), který je vybaven příslu�ným programem (Relay Setting Tool �
Prostředek pro nastavení ochrany).

Dříve ne� je ochrana připojena k primárnímu systému, musí být zkontrolováno, �e bylo zadáno
a provedeno správné nastavení ochrany. Pokud o nastavení ochrany existují jakékoli pochybnosti,
musí být při rozpojených vypínacích obvodech toto nastavení zkontrolováno (odečteno), nebo musí
být odzkou�eno napájením do měřících vstupů. Viz část �Kontrolní seznamy�.

Tabulka 4.1.3.3-1   Nastavené hodnoty

 Nastavení Popis Rozsah
seřiditelnosti

Standardní
nastavení

 I>/In
 

 Popudový proud stupně I> vyjádřený jako
násobek proudu pou�itého měřícího
vstupu.

- nezávislé časové zpo�dění

- závislé časové zpo�dění

 
 
 
 0,30�5,00 x In
 0,30�2,50 x In 1)

 
 
 
 0,30 x In
 0,30 x In

 t>  Vypínací čas stupně I> s nezávislou
časovou charakteristikou.

 0,05�300 s  0,05 s

 K  Násobící časový faktor �k�závislé časové
charakteristiky stupně I>.

 0,05�1,00  0,05

 I>>/In
 

 Popudový proud stupně I>> vyjádřený jako
násobek proudu pou�itého měřícího
vstupu.

 
 0,30�35,0 x In
 a ∞ 2)

 
 0,30 x In
 

t>> Vypínací čas stupně I>> v sekundách. 0,04�300 s 0,04 s

CBFP Ochrana při selhání vypínače. 0,10�1,00 s 0,10 s

1) V re�imu časově závislé charakteristiky je mo�né nastavit ochranu nad limitní hodnoty. Nastavení
nad tyto limity mů�e vést k po�kození ochrany.
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2) Prostřednictvím přepínačů SGF je mo�né stupeň vyřadit z činnosti. Tento stav je na LCD displeji
indikován symbolem �---� a hodnotou ��999�, jestli�e je parametr čten prostřednictvím sběrnice SPA.

Upozornění!
Trvalá proudová přetí�itelnost měřicích vstupů je 4,0 x In.

Volící přepínačové skupiny SGF, SGB a SGR
Část nastavení a volby vypínacích charakteristik ochrany v různých aplikacích jsou provedeny
prostřednictvím volících přepínačových skupin SG_. Tyto přepínačové skupiny nejsou přepínače
HW vybavení ochrany, ale jedná se o SW funkce programového vybavení. Přepínače je mo�né
nastavit jeden po druhém.

Kontrolní součet je určen pro ověření faktu, �e přepínače byly správně nastaveny. Ní�e uvedený
příklad je ukázkou ručního výpočtu kontrolního součtu.

Číslo
přepínače

Pozice Váhový
faktor

Hodnota

1 1 x 1 = 1

2 0 x 2 = 0

3 1 x 4 = 4

4 0 x 8 = 0

5 1 x 16 = 16

6 0 x 32 = 0

7 1 x 64 = 64

8 0 x 128 = 0

Kontrolní součet SG_Σ = 85

Obr. 4.1.3.3-1  Příklad výpočtu kontrolního součtu volící přepínačové skupiny SG_

Jestli�e kontrolní součet vypočtený podle vý�e uvedeného příkladu odpovídá kontrolnímu součtu,
který je načtený z ochrany, jsou přepínače příslu�né přepínačové skupiny správně nastaveny.

V následujících tabulkách je uvedeno standardní nastavení přepínačů z výroby a odpovídající
kontrolní součty.
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SGF1�SGF3
Přepínačové skupiny SGF1�SGF3 jsou pou�ity pro konfiguraci po�adovaných funkcí následujícím
způsobem:

Tabulka 4.1.3.3-2  SGF1

Přepínač Funkce Standardní
nastavení

SGF1/1 Volba přídr�né funkce u výstupu PO1. 0

SGF1/2 Volba přídr�né funkce u výstupu PO2.

Jestli�e je přepínač v pozici 0 a měřící signál, který aktivoval
působení (vypnutí), poklesne pod nastavenou popudovou
hodnotu, výstupní kontakt se vrací do výchozího stavu.

Jestli�e je přepínač v pozici 1, zůstává výstupní kontakt aktivní,
přesto�e měřící signál, který aktivoval působení (vypnutí),
poklesne pod nastavenou popudovou úroveń.

Kontakt s navolenou přídr�nou funkcí je resetován tlačítkem na
čelním panelu, prostřednictvím externího binárního vstupu
a nebo prostřednictvím sériové sběrnice.

0

SGF1/3 Minimální délka impulsu u signalizačních výstupů SO1 a SO2.

•  0 = 80 ms
•  1 = 40 ms

0

SGF1/4 Minimální délka impulsu u výkonových výstupů PO1 a PO2.

•  0 = 80 ms
•  1 = 40 ms

Upozornění!
Přídr�ná funkce u výstupů PO1 a PO2 tuto časovou funkci
překlenuje.

0

SGF1/5 Ochrana při selhání vypínače (CBFP).

Jestli�e je přepínač v pozici 1, je signálem na výstupu PO1
aktivován časový člen, který generuje zpo�děný signál na
výstupu PO2, pokud není porucha eliminována dříve ne� uplyne
čas nastavený na ochraně CBFP.

Jestli�e je přepínač v pozici 0, je ochrana při selhání vypínače
vyřazena z činnosti.

0

SGF1/6 Přepínač není vyu�itý. 0

SGF1/7 Přepínač není vyu�itý. 0

SGF1/8 Přepínač není vyu�itý. 0

Σ SGF1 0
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Tabulka 4.1.3.3-3   SGF2

Přepínač Funkce Standardní
nastavení

SGF2/1  Automatické zdvojení popudového proudu u stupně I>>.

 Jestli�e je přepínač v pozici 1, je při zapnutí (při rozběhu)
nastavená hodnota stupně automaticky zdvojena.

0

SGF2/2  Časově závislé působení stupně I> je blokováno popudem
stupně I>>.
Jestli�e je přepínač v pozici 1, je působení stupně se závislou
charakteristikou blokováno.

 0

 SGF2/3  Blokování působení stupně I>>.
Jestli�e je přepínač v pozici 1, je působení stupně I>> blokováno.

 0

 SGF2/4  Provozní re�im indikátoru popudu u stupně I>.
Jestli�e je přepínač v pozici 0, je indikátor popudu automaticky
resetován v okam�iku, kdy porucha zmizí.

 0

 SGF2/5  Provozní re�im indikátoru popudu u stupně I>>.
Jestli�e je přepínač v pozici 0, je indikátor popudu automaticky
resetován v okam�iku, kdy porucha zmizí.

 0

 SGF2/6 Přepínač není vyu�itý 0

SGF2/7 Přepínač není vyu�itý  0

 SGF2/8 Přepínač není vyu�itý 0

Σ SGF2 0
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Tabulka 4.1.3.3-4   SGF3

SGF3/1 SGF3/2 SGF3/3 SGF3/4 SGF3/5 SGF3/6 SGF3/7 SGF3/8 Charakteristika
působení

0 0 0 0 0 0 - - Časově nezávislá 1)

1 0 0 0 0 0 - - Extrémně závislá

0 1 0 0 0 0 - - Velmi závislá

0 0 1 0 0 0 - - Normálně závislá

0 0 0 1 0 0 - - Dlouhodobě závislá

0 0 0 0 1 0 - - Typu � RI

0 0 0 0 0 1 - - Typu � RD

1) Standardní nastavení

Upozornění!
Najednou je mo�né navolit pouze jednu charakteristiku! Jestli�e je do aktivní pozice nastaveno více
přepínačů (více ne� jeden přepínač v pozici 1), je aktivována charakteristika s nejni��ím váhovým
faktorem navolených přepínačů.



REJ 523
Nadproudová ochrana

28 1 MRS 750940-MUM CZ

Technický referenční manuál ABB Utilities

SGB1

Tabulka 4.1.3.3-5   SGB1  Reset / blokování binárním vstupem BI

Přepínač Funkce Standardní
nastavení

SGB1/1 SGB1/1 = 0: Indikátory nejsou resetovány vstupním binárním
signálem.
SGB1/1 = 1: Indikátory jsou resetovány vstupním binárním
signálem.

0

SGB1/2 SGB1/2 = 0: Indikátory a výstupní kontakty nejsou resetovány
vstupním binárním signálem.
SGB1/2 = 1: Indikátory a výstupní kontakty jsou resetovány
vstupním binárním signálem.

0

SGB1/3 SGB1/3 = 0: Indikátory, výstupní kontakty a v paměti
zaznamenané hodnoty nejsou resetovány vstupním binárním
signálem.
SGB1/3 = 1: Indikátory, výstupní kontakty a v paměti
zaznamenané hodnoty jsou resetovány vstupním binárním
signálem.

0

SGB1/4 Přepnutí mezi sadami nastavených hodnot 1 a 2 provedeno buď
prostřednictvím povelu po sériové sběrnici V150 nebo pro-
střednictvím externího binárního vstupu.

Jestli�e je SGB1/4 = 0, není mo�né přepnout sady nastavených
hodnot prostřednictvím binárního vstupu.
Jestli�e je SGB1/4 = 1, je aktuálně pou�itá sada nastavených
hodnot  definována výhradně stavem binárního vstupu.

Upozornění!
Pokud je přepínač SGB1/4 nastaven na hodnotu 1, je důle�ité,
aby měl stejné nastavení v obou sadách.

0

SGB1/5

SGB1/6

Blokování stupně I> binárním vstupem.

Blokování stupně I>> binárním vstupem.

Jestli�e jsou přepínače SGB1/5�6 = 1, je vypnutí příslu�ného
stupně blokováno externím vstupním binárním signálem.

0

SGB1/7 Přepínač není vyu�itý 0

SGB1/8 Přepínač není vyu�itý 0

Σ SGB1 0
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SGR1�SGR4

Popudové a vypínací signály ochranných stupňů jsou k výstupním kontaktům přiřazeny přepínači
přepínačových skupin SGR1�SGR4.

Ní�e uvedenou matici lze pou�ít jako pomůcku pro usnadnění po�adované volby. Popudové
a vypínací signály různých ochranných stupňů jsou kombinovány s výstupními kontakty volbou
přepínačů v průsečících souřadnic signálových sběrnic. Ka�dý průsečík souřadnic je označen
číslem přepínače a odpovídající váhový faktor tohoto přepínače je uveden ve spodním řádku
matice (Weighting factor). Součtem váhových faktorů v�ech v horizontálním směru navolených
přepínačů je vypočten kontrolní součet celé přepínačové skupiny.

Obr. 4.1.3.3-2  Matice výstupních signálů nadproudové ochrany

Tabulka 4.1.3.3-6   SGR1�SGR4

Přepínač Funkce Standardní
nastavení

SGR1/1�4 Signál I> přiřazen k výstupním kontaktům PO1, PO2, SO1 a SO2. 12

SGR2/1�4 Signál t> přiřazen k výstupním kontaktům PO1, PO2, SO1 a SO2. 3

SGR3/1�4 Signál I>> přiřazen k výstupním kontaktům PO1, PO2, SO1 a SO2. 12

SGR4/1�4 Signál t>> přiřazen k výstupním kontaktům PO1, PO2, SO1 a SO2. 3

1I>

t> 1

2 3 4 5 6 7 8

2 3 4 5 6 7 8

1I>>

t>> 1

2 3 4 5 6 7 8

2 3 4 5 6 7 8

O
_S

52
3

1281 2 4 8 16 32 64

Kontrolní součet
(nastavení z výroby)

PO1 PO2 SO1 SO2 Nevyužito Nevyužito Nevyužito Nevyužito

SGR1 SGR1=
(  = 12)

 SGR2=
(  = 3)

SGR2

 SGR3=
(  = 12)

SGR4=
(  = 3)

SGR3

SGR4

Váhový faktor
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4.1.3.4. Technická data ochranných funkcí

Tabulka 4.1.3.4-1   Stupně I> a I>>

Charakteristické vlastnosti Stupeň I>1) Stupeň I>>1)

Popudový proud

•  Pro nezávislou časovou charakteristiku

•  Pro závislou časovou charakteristiku 2)

 

 0,30�5,00 x In

 0,30�2,50 x In

 

 0,30�35,0 x In a ∞

 

Typický čas popudu 55 ms 30 ms

Charakteristika závislosti čas / proud

•  Nezávislé časové zpo�dění

•  Vypínací čas t>

Závislá charakteristika s definovaným
minimálním časem (IDMT) podle norem
IEC 255-4 a BS 142

•  Speciální závislá charakteristika

•  Násobící časový faktor  k

0,05�300 s

Extrémně závislá
Velmi závislá
Normálně závislá
Dlouhodobě závislá

Závislá � typ RI
Závislá � typ RD

0,05�1,00

0,04�300 s

Čas zpo�dění 30 ms 30 ms

Typický přídr�ný poměr 0,96 0,96

Přesnost vypínacího času pro re�im
nezávislého časového zpo�dění

± 2 % z nastavené
hodnoty nebo ± 25 ms

± 2 % z nastavené
hodnoty nebo ± 25 ms

Třída přesnosti/index E pro re�im závislého
časového zpo�dění

5

Přesnost vypnutí

•  0,3�0,5 x In

•  0,5�5,0 x In

•  5,0�35,0 x In

± 5 % z nastavené
hodnoty

± 3 % z nastavené
hodnoty

± 5 % z nastavené
hodnoty

± 3 % z nastavené
hodnoty

± 3 % z nastavené
hodnoty

1)  Upozornění !
Působení stupně s nízkým nastavením, u kterého je navolena časově závislá charakteristika, je mo�né
blokovat popudem stupně s vysokým nastavením, pokud je tato funkce navolena přepínači SGF.
Jestli�e je tato funkce navolena přepínači SGF, je vypínací čas stupně s nízkým nastavením při
vysokých poruchových proudech určen nastaveným vypínacím časem stupně s vysokým nastavením.
Aby byl aktivován vypínací signál, musí být stupeň s vysokým nastavením přiřazen k výstupnímu
vypínacímu kontaktu.
2)  Upozornění !
U závislých charakteristik ochrana umo�ňuje pro stupeň I> nastavení hodnoty vy��í ne� 2,5 x In.
Jakékoliv nastavení > 2,5 x In je pova�ováno za stejnou hodnotu jako 2,5 x In.
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4.1.4. Monitorovací funkce

Činnost ochrany je mo�né monitorovat pomocí tří indikátorů na čelním panelu: zelená LED dioda
READY (Provozní připravenost), �lutá LED dioda START (Popud) a červená LED dioda TRIP
(Vypnutí).

Kromě této signalizace se v případě interní poruchy, nebo výstra�ného hlá�ení z ochranných
stupňů, objeví na displeji textová zpráva.

Textové zprávy zobrazené na LCD displeji mají stanovené určité pořadí priorit. Jestli�e jsou
současně aktivovány různé typy indikací, na displeji bude zobrazena zpráva s nejvy��í prioritou.

Pořadí priorit textových zpráv:

1 INTERNÍ PORUCHA
2 Vypnutí (Trip), CBFP (Ochrana při selhání vypínače)

3 Popud (Start)

4.1.5. Systém samočinné kontroly (IRF)

Ochrana je vybavena rozsáhlým systémem samočinné kontroly, který trvale kontroluje SW
vybavení a elektronické obvody ochrany. Systém průbě�ně zpracovává poruchové situace
a prostřednictvím LED diody na jednotce ovládání MMI a textovou zprávou na LCD displeji
informuje u�ivatele o existující poru�e.

Jestli�e je systémem detekována porucha, je restartem ochrany proveden pokus o eliminování této
poruchy. Indikátor provozní připravenosti (zelená LED dioda �READY�) začne blikat a� poté, co je
porucha vyhodnocena jako porucha trvalá. Ochranou je současně aktivován signál poruchy, který je
přiřazen výstupnímu kontaktu relé systému samočinné kontroly. Kromě toho je indikace poruchy
zobrazena jako textová zpráva na LCD displeji.

V systému MMI má indikace poruchy nejvy��í prioritu. �ádná z ostatních indikací systému MMI není
nadřazena indikaci interní poruchy IRF. Jestli�e je zobrazovacím panelem přijata indikace poruchy,
text této indikace zůstává na LCD zobrazen. Pokud zelená LED dioda bliká, nelze indikaci poruchy
ani zelenou LED diodu kvitovat (odstavit / vypnout). V případě, �e interní porucha zmizí, text
indikace poruchy zůstává na LCD zobrazen. Indikátor provozní připravenosti (zelená LED dioda
�READY�) přestane blikat a výstup výstra�né indikace poruchy IRF je vrácen do normálního
provozního stavu.

Kód IRF je kód poslední interní poruchy detekované systémem samočinné kontroly. Tento kód
definuje typ poruchy. Kód poruchy zobrazený při vzniku poruchy musí být zaznamenán a uveden při
objednávce opravy u autorizované opravny. Poruchové kódy jsou uvedeny v publikaci �Manuál
operátora�.
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4.1.6. Zkou�ka vstupně / výstupních obvodů (I/O test)

Spu�těním tohoto testu je umo�něno monitorovat stav binárního vstupu a dále je mo�né jeden po
druhém aktivovat a odzkou�et pět logických výstupů. Přístup k re�imu TEST je uskutečněn
prostřednictvím menu systému ovládání MMI �Function test / BI -Funkční test / BI (binárního
vstupu)�. Viz �Manuál operátora�.

4.1.7. Poruchový zapisovač

4.1.7.1. Funkce

Ochrana obsahuje integrovaný poruchový zapisovač, určený pro záznam monitorovaných veličin.
Zapisovač nepřetr�itě zaznamenává průběhy proudů a stejně tak i stavy interních signálů a stav
vstupního externího binárního signálu a tyto hodnoty a stavy ukládá do energeticky závislé paměti.

Při spu�tění zapisovače je inicializován záznam dat po spu�tění. Pokud je délka této části záznamu
definována na hodnotu krat�í ne� je celková délka záznamu 38 period, je historická část záznamu
předcházející okam�ik spu�tění uchována v paměti a je doplněna do celkové délky záznamu. Poté,
co je ukončena část záznamu, vytvořená po spu�tění zapisovače, je vytvořen kompletní záznam,
který je ulo�en v paměti.

Jakmile je zapisovač spu�těn a vlastní záznam je ukončen, je mo�né pomocí speciálního programu
tento záznam načíst do osobního počítače a poté záznam ověřit i vyhodnotit.

4.1.7.2. Zaznamenaná data

Jeden záznam obsahuje informace o třech analogových kanálech a o pěti binárních / dvouhodno-
tových kanálech v časovém intervalu 38 period. Analogové kanály prezentují okam�ité proudy
měřené ochranou a binární kanály, označované jako binární signály, jsou signály působení
ochranných stupňů a vstupní externí binární signál připojený k ochraně. Vzorkovací frekvence
záznamu je 16ti násobek jmenovité frekvence, tj. 800 Hz pro jmenovitou frekvenci 50 Hz a 960 Hz
pro jmenovitou frekvenci 60 Hz. Při ztrátě napájení nebo při provedeném resetu zaznamenaných
hodnot, (WV102:1) je obsah paměti zapisovače vymazán.

4.1.7.3. Ovládání zapisovače a indikace stavu zapisovače

Indikovaný stav poruchového zapisovače je mo�né ovládat a monitorovat zápisem a čtením
parametru V246. Při čtení parametru je zpětně získána hodnota 0 nebo 1. Tato hodnota indikuje,
zda zapisovač není (nebyl) spu�těn nebo zda zapisovač je (byl) spu�těn a je připraven k načtení dat
záznamu.
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Zápis hodnoty 0 do tohoto parametru vyma�e paměť zapisovače, restartuje (znovu obnoví) ulo�ení
nových dat do paměti a umo�ní spu�tění zapisovače. Zápis hodnoty 2 do tohoto parametru
restartuje proces načtení dat zapisovače nastavením příslu�né časové značky u prvního datového
údaje, který je připraven k načtení. Zápis hodnoty 4 do tohoto parametru spustí poruchový
zapisovač.

4.1.7.4. Spu�tění zapisovače

Spu�tění poruchového zapisovače, které aktivuje novou záznamovou sekvenci, je mo�né pouze
tehdy, pokud zapisovač ji� není (nebyl) spu�těn (parametr V246 = 0).

Zapisovač je mo�né spustit buď ručním zásahem, tj. zápisem hodnoty 4 do parametru V246, nebo
nábě�nou či sestupnou hranou signálů z interních ochranných stupňů. Spu�tění nábě�nou hranou
znamená, �e záznamová sekvence je spu�těna aktivací signálu. Obdobným způsobem je
definováno spu�tění sestupnou hranou, které znamená, �e záznamová sekvence je spu�těna při
resetu aktivního signálu.

Parametry sériové komunikace V241�V244 definují podmínky pro spu�tění a parametr V246 je
určen pro ruční spu�tění zapisovače. Jestli�e byl zapisovač spu�těn a záznam je ulo�en v paměti
zapisovače, dochází ke změně stavu parametru V246 z hodnoty 0 na hodnotu 1.

4.1.7.5. Nastavení a načtení dat

Parametry určené pro nastavení poruchového zapisovače jsou parametry skupiny V
� V241�V246 a parametry skupiny M � M18, M20 a M80�M81.

Parametr Popis
V241 Parametr specifikuje interní signál, resp. signály, které jsou pou�ity pro

spu�tění zapisovače:

V242 Parametr definuje, zda má být zapisovač spu�těn sestupnou nebo nábě�nou
hranou signálu, resp. signálů, které jsou specifikovány parametrem V241.

V243 Parametr definuje, zda pro spu�tění zapisovače bude pou�itý vstupní externí
binární signál.

V244 Parametr definuje, zda zapisovač bude spu�těn sestupnou nebo nábě�nou
hranou vstupního binárního signálu.

V245 Parametr definuje délku záznamu po spu�tění. Celková délka záznamu je 38
period.

V246 Parametr indikuje stav zapisovače.

M18 Parametr je určený pro zadání specifického identifikačního čísla poruchového
zapisovače.
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M20 Parametr je určený pro označení názvu / jména poruchového zapisovače
v rozvodně, ve které je ochrana instalována. Maximální délka názvu
zapisovače je 15 znaků.

M80�82 Parametr je určen pro označení převodového faktoru a pou�itých jednotek.
Formát tohoto parametru je XXXXX, YY; kde XXXXX je převodový faktor a YY
je pou�itá jednotka. Převodový faktor je poměr mezi hodnotami primární
a sekundární strany proudových transformátorů (CT) vynásobený jmenovitým
proudem ochrany. Rozsah faktoru je 0�65535. Jednotka je vyjádřena buď
jedním nebo dvěma znaky, které určují jednotky pro analogový kanál.
Převodové faktory a měrné jednotky jsou pou�ity speciálním PC programem
pro výpočet primárních hodnot. Tento program je určený pro načtení dat
z poruchového zapisovače, jejich zobrazení a ulo�ení záznamu poruch.

4.1.7.6. Kód změnového stavu

U poruchového zapisovače je mo�né aktivovat funkci, která při spu�tění poruchového zapisovače
generuje kód změnového stavu do registru změnových stavů. Generovaný kód je uvolněn
nastavením masky změnového stavu v parametru sériové komunikace V157. Generovaný kód
změnového stavu má označení E31.
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4.1.8. Zaznamenaná data

Při detekci poruchy je spu�těn zapisovač změnových stavů a jsou zaznamenána data poruchy.
V paměti je ulo�eno pět posledních změnových stavů (Events - událostí). V polo�ce �Number of
starts� (Počet popudů) submenu �Recorded data� (Zaznamenaná data) je indikován počet popudů
ochranných funkcí v rozsahu 0�255.

Tabulka 4.1.8-1   Zaznamenaná data

REGISTR Zaznamenaná data

Změnový stav 1
(EVENT 1)

Proudy měřené ve fázích L1, L2 a L3 a vyjádřené jako násobky jmenovitého
proudu In. Doba poslední aktivace stupňů t> nebo t>> vyjádřená jako
procento z nastavené doby nebo při provozu v re�imu s charakteristikou
IDMT vyjádřená v procentech výpočtového vypínacího času. Časová
značka události: datum a čas

Obsah registrů je aktualizován při popudu nebo při působení jednoho ze
stupňů I> nebo I>>. V tomto okam�iku jsou hodnoty zaznamenané
v registru změnových stavů při předcházející události posunuty o jeden krok
vpřed, zatímco nejstar�í zaznamenané hodnoty jsou vymazány. V paměti je
uchován záznam pěti posledních změnových stavů (událostí). To znamená,
�e poslední zaznamenané hodnoty jsou ulo�eny v registru změnového
stavu č.1 (EVENT 1) a ostatní čtyři zaznamenané hodnoty jsou ulo�eny
v registrech změnových stavů č.2�..č.5 (EVENT2 �.EVENT5).

Jestli�e dojde k popudu, ale nikoli k působení ochrany, jsou ochranou
zaznamenány maximální hodnoty proudů ve fázích L1, L2 a L3 naměřené
během popudu.

Pokud jeden ze stupňů působí, jsou zaznamenány hodnoty měřené
v okam�iku vypnutí a záznam čítače doby aktivace stupně, který působil, je
100% (t> nebo t>>).

Změnový stav 2 Princip činnosti je stejný jako u změnového stavu č.1 (EVENT 1).

Změnový stav 3 Princip činnosti je stejný jako u změnového stavu č.1 (EVENT 1).

Změnový stav 4 Princip činnosti je stejný jako u změnového stavu č.1 (EVENT 1).

Změnový stav 5 Princip činnosti je stejný jako u změnového stavu č.1 (EVENT 1).

4.1.9. Externí sériová komunikace

4.1.9.1. Komunikační porty

Ochrana je vybavena dvěma sériovými komunikačními porty: optické rozhraní na čelním panelu
určené pro připojení PC (osobního počítače) a rozhraní RS-485 na zadním panelu.

9ti pólový konektor RS-485 je určený pro připojení ochrany prostřednictvím sběrnice SPA
k automatizačnímu systému řízení distribuční rozvodny. Pro připojení ochrany ke komunikační
sběrnici z optického vlákna je pou�itý modul optického rozhraní RER 103.
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Přesto�e modul RER 103 umo�ňuje připojení ke komunikační sběrnici SPA i ke sběrnici LON,
vlastní ochrana umo�ňuje pou�ít pouze sběrnici SPA. Komunikace prostřednictvím sběrnice LON je
mo�ná ve spojení se samostatným modulem LSG.

Obr. 4.1.9.1-1   Konektor na čelním panelu (1) určený pro dálkovou komunikaci

PC (osobní počítač) pou�itý pro nastavení je připojený prostřednictvím optického PC - konektoru na
čelním panelu ochrany. Rozhraní na čelním panelu pou�ívá protokol sběrnice SPA.

Optický PC � konektor galvanicky izoluje osobní počítač od vlastní ochrany. Toto připojení má část
zabezpečující vysílání dat a část zabezpečující příjem dat. Konektor na čelním panelu je
normalizované rozhraní pro výrobky firmy ABB a vy�aduje pou�ití specifického optického kabelu
(ABB objednací číslo polo�ky 1MKC950001-1). Kabel je na straně PC připojený k sériovému
rozhraní RS-232C a je napájen napětím ovládacích signálů rozhraní RS-232C. Kabel je určen pro
přenosové rychlosti 4,8 kb/s a 9,6 kb/s.

U rozhraní RS-232C jsou pou�ity následující parametry sériové komunikace:

•  Počet datových bitů: 7

•  Počet závěrných bitů: 1

•  Parita: sudá

•  Přenosová rychlost: standardní nastavení = 9,6 kb/s

Prostřednictvím optického PC � rozhraní je mo�né číst změnové stavy, nastavené hodnoty,
v�echna vstupní data a zaznamenaná data.

Při změně nastavených hodnot, která je provedena prostřednictvím optického PC � rozhraní, je
ochranou provedena kontrola, zda jsou zadané parametrové hodnoty v povoleném seřiditelném
rozsahu. Ochrana neakceptuje hodnoty nastavené mimo povolený rozsah (příli� vysoké nebo příli�
nízké hodnoty) a ponechává původně nastavené hodnoty beze změn.

F
r_

co
n

C

E

ABB

STARTREADY TRIP
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4.1.9.2. Kódy změnových stavů

Pro prezentaci určitých změnových stavů, jako jsou aktivace popudů, působení ochranných stupňů
nebo různé stavy výstupních signálů, jsou definovány speciální kódy. Kódy změnových stavů lze
prostřednictvím konektoru na zadní straně ochrany přenést do vy��ích úrovní systému.

Změnové stavy E1�E51 jsou ulo�eny v registru změnových stavů ochrany. Maximální kapacita
registru je 60 změnových stavů. Za normálních provozních podmínek je registr prázdný.

Příkazem L je mo�né obsah registru číst � najednou 5 změnových stavů. Pou�itím povelu L jsou
načtené změnové stavy v registru vymazány. Pokud se při přenosu dat objeví porucha, např.
porucha v datové komunikaci, je mo�né tyto změnové stavy opět načíst prostřednictvím příkazu B.
Příkaz B mů�e být v případě potřeby opakován.

Změnové stavy, které mají být ve výpisu změnových stavů obsa�eny, jsou označeny násobícím
faktorem 1. Maska změnových stavů je vytvořena součtem váhových faktorů v�ech takto
označených změnových stavů, které mají být ve výpisu obsa�eny.

Tabulka 4.1.9.2-1   Masky změnových stavů

Maska
změnového stavu

Kód Rozsah
seřiditelnosti

Standardní nastavení

V155 E1�E8 0�255 85

V156 E9�E16 0�255 3

V157 E31 0 nebo 1 1

Tabulka 4.1.9.2-2   Kódy změnových stavů E1�E8

Kód Změnový stav Váhový
faktor

Standardní nastavení

E1 Popud stupně I> 1 1

E2 Reset popudu stupně I> 2 0

E3 Vypnutí stupně I> 4 1

E4 Reset vypnutí stupně I> 8 0

E5 Popud stupně I>> 16 1

E6 Reset popudu stupně I>> 32 0

E7 Vypnutí stupně I>> 64 1

E8 Reset vypnutí stupně I>> 128 0

Standardní hodnota masky změnových stavů V155 85
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Tabulka 4.1.9.2-3   Kódy změnových stavů E9�E16

Kód Změnový stav Váhový
faktor

Standardní nastavení

E9 Sběrna PO1 aktivována 1 1

E10 Sběrna PO1 resetována 2 1

E11 Sběrna PO2 aktivována 4 0

E12 Sběrna PO2 resetována 8 0

E13 Sběrna SO1 aktivována 16 0

E14 Sběrna SO1 resetována 32 0

E15 Sběrna SO2 aktivována 64 0

E16 Sběrna SO2 resetována 128 0

Standardní hodnota masky změnových stavů V156 3

Tabulka 4.1.9.2-4   Kód změnového stavu E31

Kód Změnový stav Váhový
faktor

Standardní nastavení

E31 Spu�tění poruchového zapisovače a
ukončení zápisu

1 1

Standardní hodnota masky změnového stavu V157 1

Tabulka 4.1.9.2-5   Kódy změnových stavů E50 a E51

Kód Změnový stav

E50 Restart ochrany

E51 Přeplnění registru změnových stavů

Vysvětlení značení standardních hodnot:

0 = není obsa�eno ve výpisu změnových stavů
1 = je obsa�eno ve výpisu změnových stavů
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4.1.9.3. Dálkový přenos dat

V některých případech je při změně parametrové hodnoty provedené prostřednictvím sériové
komunikace vy�adováno zadání SPA hesla. Heslo je číslo definované v rozsahu 1�999.
Standardní hodnota SPA hesla je 1.

Ochrana heslem je zru�ena (ovládání je uvolněno) zadáním čísla hesla v parametru V160
a ochrana heslem je opět obnovena zápisem stejného hesla v parametru V161. Ochrana heslem je
také obnovena při ztrátě pomocného napájecího napětí.

Chcete-li provést změnu v 1. sadě nastavených hodnot na hodnotu 0,5 x In postupujte podle dále
uvedeného příkladu:

•  Zadejte heslo, WV160:1
•  Zapi�te novou hodnotu, WS41:0,5
•  Obnovte ochranu heslem, WV161:1

SPA heslo je mo�né změnit prostřednictvím sériové sběrnice nejprve zadáním aktuálního hesla
v parametru V160, a poté zápisem nového hesla v parametru V161.

Heslo systému ovládání MMI lze změnit prostřednictvím parametru V162, ale z tohoto parametru
není mo�né heslo číst.

Zkratky pou�ité v následujících tabulkách:

•  R = u dat je umo�něno čtení
•  W = u dat je umo�něn zápis
•  P = heslem chráněná data s mo�ností zápisu
•  I = vstupní data
•  S = nastavené hodnoty
•  V = zaznamenaná data / parametr
•  M = parametr poruchového zapisovače
•  O = výstupní data
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Nastavení

Tabulka 4.1.9.3-1   Nastavení

Veličina Aktuální
nastavení
(R)

Sada 1
(R, W, P)

Sada 2
(R, W, P)

Rozsah
seřiditelnosti

Popudový proud stupně I> S1 S41 S81 0,30�5,00 x In
Vypínací čas stupně nebo
násobící faktor �k� stupně I>

S2 S42 S82 0,05�300 s/
0,05�1,00 1)

Popudový proud stupně I>> S3 2) S43 S83 0,30�35,00 x In
Vypínací čas stupně I>> S4 S44 S84 0,04�300 s
Kontrolní součet SGF 1 S5 S45 S85 0�255
Kontrolní součet SGF 2 S6 S46 S86 0�255
Kontrolní součet SGF 3 S7 S47 S87 0�255
Kontrolní součet SGB 1 S8 S48 S88 0�255
Kontrolní součet SGR 1 S9 S49 S89 0�255
Kontrolní součet SGR 2 S10 S50 S90 0�255
Kontrolní součet SGR 3 S11 S51 S91 0�255
Kontrolní součet SGR 4 S12 S52 S92 0�255
Vypínací čas ochrany při selhání
vypínače CBFP

- S121 S121 0,10�1,00 s

Nastavení času blokování nové
indikace vypnutí na LCD displeji

- S122 S122 0�999 min.

1) Hodnoty vy��í ne� 1 se pova�ují za rovné 1.
2) Jestli�e je ochranný stupeň vyřazen z činnosti, je číslo indikující aktuálně pou�itou hodnotu

nahrazeno v sériové komunikaci údajem �999� a na LCD displeji je zobrazen symbol slo�ený
z čárek.

Zaznamenaná data

Parametry V1 a V2 indikují počet popudů ochranných stupňů, parametr V3 udává stupeň, který
zapůsobil a parametr V4 indikuje působení/vypnutí ochrany.
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Tabulka 4.1.9.3-2   Parametry V1�V4

Zaznamenaná data Parametr R/W Hodnota

Počet popudů stupně I> V1 R 0�255

Počet popudů stupně I>> V2 R 0�255

Stupeň/fáze, kde do�lo
k působení

V3 R 1=IL3 >
2=IL2 >
4=IL1 >
8=IL3 >>
16=IL2 >>
32=IL1 >>

Indikační kód působení V4 R 0 = bez působení
1 = popud stupně I>
2 = vypnutí stupně>
3 = popud stupně I>>
4 = vypnutí stupně I>>
5 = CBFP (ochr. při selhání vyp.)

Prostřednictvím parametrů V11�V97 je mo�né číst posledních pět zaznamenaných hodnot.
Změnový stav �n� označuje poslední zaznamenanou hodnotu, změnový stav �n-1� označuje
hodnotu zaznamenanou před poslední hodnotou atd.

Tabulka 4.1.9.3-3   Zaznamenaná data

Změnový stav (R)
Zaznamenaná data n n-1 n-2 n-3 n-4 Hodnota

Fázový proud IL1 V11 V31 V51 V71 V91 0�50 x In

Fázový proud IL2 V12 V32 V52 V72 V92 0�50 x In

Fázový proud IL3 V13 V33 V53 V73 V93 0�50 x In

Doba trvání popudu
stupně I>

V14 V34 V54 V74 V94 0�100 %

Doba trvání popudu
stupně I>>

V15 V35 V55 V75 V95 0�100 %

Časová značka registro-
vané hodnoty, datum

V16 V36 V56 V76 V96 RR-MM-DD

Časová značka registro-
vané hodnoty, čas

V17 V37 V57 V77 V97 HH.MM;
SS.ms
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Poruchový zapisovač

Tabulka 4.1.9.3-4   �M� parametry poruchového zapisovače

Popis Parametr R/W Hodnota / Poznámka

Pou�ité analogové kanály M13 R 7 (=00000111B)
Pou�ité binární kanály M14 R 31 (=00011111B)
Vzorkovací rychlost M15 R 800 nebo 960 Hz
Identifikace rozvodny / číslo
jednotky (zapisovače)

M18 R/W 0�9999

Jmenovitá frekvence M19 R 50 nebo 60 Hz
Jméno rozvodny M20 R/W Max. 15 znaků
Texty binárních kanálů M40�44 R
Texty analogových kanálů M60�62 R
Analogový kanál: převodový
faktor a jednotka proudu IL1, IL2
a IL3

M80�M82 1) R/W XXXXX, YY

1) Nastavení těchto parametrů na standardní hodnotu 0 způsobí, �e místo primárních hodnot je na
LCD displeji zobrazen symbol slo�ený ze tří čárek.
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Tabulka 4.1.9.3-5   �V� parametry poruchového zapisovače

Popis Parametr R/W Hodnota

Kontrolní součet interních signálů
určených pro spu�tění zapisovače

V241 R, W 0�15, viz tabulka 4.1.9.3-6

Hrana interních signálů pro
spu�tění zapisovače

V242 R, W 0�15; 0 = nábě�ná,
1 = sestupná hrana signálu

Externí signál pro spu�tění
zapisovače (BI = bin. signál)

V243 R, W 0 / 1, viz tabulka 4.1.9.3-7

Hrana externího signálu pro
spu�tění zapisovače

V244 R, W 0/1; 0 = nábě�ná, 1 = sestupná
hrana signálu

Délka záznamu po spu�tění V245 R, W 0�38; počet period
Stav spu�tění zapisovače.
Vymazání paměti a restart
zapisovače

V246 R, W R:
0 =  zapisovač není spu�těn
1 =  zapisovač spu�těn a zá-

znam ulo�en v paměti
W:
0 =  vymazání paměti zapis.
2 =  načtení restartu; příkaz na-

staví nejprve informace a
čas. značku spu�tění tak,
aby byly připraveny pro
čtení.

4 =  ruční spu�tění
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Tabulka 4.1.9.3-6   Interní spu�tění poruchového zapisovače

Změnový stav Váhový
faktor

Standardní hodnota
masky pro spu�tění
zapisovače, V241

Standardní hodnota
- hrana signálu pro
spu�tění, V242

Popud stupně I> 1 0 0

Vypnutí stupně I> 2 0 0

Popud stupně I>> 4 0 0

Vypnutí stupně I>> 8 1 0

Není vyu�ito - 0 0

Není vyu�ito - 0 0

Není vyu�ito - 0 0

Není vyu�ito - 0 0

Kontrolní součet 8 0

Tabulka 4.1.9.3-7   Externí spu�tění poruchového zapisovače

Změnový stav Váhový
faktor

Standardní hodnota
masky pro spu�tění
zapisovače, V243

Standardní hodnota
- hrana signálu pro
spu�tění, V244

Externí binární vstup (BI) 1 1 0

Není vyu�ito - - 0

Není vyu�ito - - 0

Není vyu�ito - - 0

Není vyu�ito - - 0

Není vyu�ito - - 0

Není vyu�ito - - 0

Není vyu�ito - - 0

Kontrolní součet 1 0
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Parametry ovládání

Tabulka 4.1.9.3-8   Parametry ovládání

Popis Parametr R/W Hodnota

Reset výstupních kontaktů s aktivní
přídr�nou funkcí

V101 W 1 = reset

Reset registrů a výstupních kon-
taktů s aktivní přídr�nou funkcí

V102 W 1 = reset

Jmenovitá frekvence V133 R, W (P) 50 = 50 Hz
60 = 60 Hz

Dálkové ovládání sady nastavených
hodnot

V150 R, W 0 = sada nastavení 1
1 = sada nastavení 2

Maska změn. stavů I> a I>> V155 R, W 0�255, viz Kódy změn. stavů

Maska změnových stavů výstupních
kontaktů

V156 R, W 0�255, viz Kódy změn. stavů

Maska změnových stavů
poruchového zapisovače

V157 R, W 0 / 1, viz Kódy změn. stavů

Zadání hesla pro nastavení V160 R, W 1�999

Změna hesla nebo obnovení
ochrany heslem

V161 W 1�999

Změna hesla systému ovládání
MMI

V162 W (P) 1�999

Aktivace LED diody systému
samočinné kontroly (READY)

V165 W 0 =  normální provoz
1 =  LED dioda systému

samočinné kontroly
(READY) bliká

Test LED diody popudu (START) a
LED diody vypnutí (TRIP)

V166 W (P) 0 =  LED diody popudu a
vypnutí neaktivní (nesvítí)

1 =  LED vypnutí svítí, LED
popudu nesvítí

2 =  LED popudu svítí, LED
vypnutí nesvítí

3 =  LED popudu i LED vypnutí
svítí

Standardní nastavení V167 W (P) 2 =  obnovení nastavení
z výroby

Tabulka pokračuje na následující straně
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Popis Parametr R/W Hodnota

Kód interní poruchy V169 R 0�255

SPA adresa ochrany V200 R, W 1�254

Přenosová rychlost dat, kb/s V201 R, W 4,8 nebo 9,6 kb/s

Komunikace ze zadního panelu V202 W 1 =  komunikace na zadním
konektoru

Sériové číslo ochrany V230 R ERxxxxxx

Sériové číslo CPU V231 R MRxxxxxx

Číslo HW vybavení V232 R 1MRS090414-BAA

Datum testu V233 R RRRRMMDD

Číslo SW vybavení V234 R 1MRS118012

Změna / revize SW vybavení V235 R A�Z

Nastavení a čtení datumu (formát
RED 500)

V250 R, W RR-MM-DD

Nastavení a čtení času (formát
RED 500)

V251 R, W HH.MM; SS.ms

Čtení registru změnových stavů L R Čas, číslo kanálu a kód
změnového stavu

Opětné čtení registru změn. stavů B R Čas, číslo kanálu a kód
změnového stavu

Typové označení ochrany F R REJ 523

Čtení stavových dat modulu
ochrany

C R 0 =  normální stav
1 =  modul byl automaticky

resetován
2 =  přeplnění registru

změnových stavů
3 =  oba změnové stavy 1 i 2

Reset stavových dat modulu
ochrany

C W 0 =  reset v�ech změn. stavů
1 =  reset pouze změn. st. E50
2 =  reset pouze změn. st. E51
4 =  reset v�ech změn. stavů

včetně E51, ale bez E50

Čtení a nastavení času T R, W 00.000�59.999 s

Čtení a nastavení datumu a času D R, W RR-MM-DD
HH.MM; SS.ms
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Vstupní a výstupní signály

Měřené hodnoty proudů a stav vstupního binárního signálu je mo�né číst (R) prostřednictvím
parametrů I1�I4. Jestli�e je hodnota parametru I4 rovna 1, je binární vstup aktivován.

Tabulka 4.1.9.3-9   Vstupy

Popis Parametry (R) Hodnota

Měřený fázový proud L1 I1 0�50 x In

Měřený fázový proud L2 I2 0�50 x In

Měřený fázový proud L3 I3 0�50 x In

Vstupní binární signál BI I4 0 nebo 1

Ka�dý ochranný stupeň má vlastní výstupní logický signál. Tyto signály je mo�né číst (R)
prostřednictvím parametrů O1�O4. Stavy výstupních kontaktů je mo�né číst (R) nebo změnit (W)
prostřednictvím parametrů O5�O8. Funkce indikované parametry O1�O8 jsou zaznamenány a
lze je číst prostřednictvím parametrů O21�O28.

Tabulka 4.1.9.3-10   Výstupní signály

Stavy ochranných stupňů Stav stupně
(R)

Zaznamenané
funkce (R)

Hodnota

Popud stupně I> O1 O21 0 nebo 1

Vypnutí stupně I> O2 O22 0 nebo 1

Popud stupně I>> O3 O23 0 nebo 1

Vypnutí stupně I>> O4 O24 0 nebo 1

Tabulka 4.1.9.3-11   Výstupy

Aktivace výstupních kontaktů Stav výstupu
(R,W,P)

Zaznamenané
funkce (R)

Hodnota

Výstup PO1 O5 O25 0 nebo 1

Výstup PO2 O6 O26 0 nebo 1

Výstup SO1 O7 O27 0 nebo 1

Výstup SO2 O8 O28 0 nebo 1

Uvolnění výstupních kontaktů
PO1, PO2, SO1 a SO2

O41 - 0 nebo 1
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4.1.10. Parametrizace ochrany

Místní parametrizace

Parametry ochrany je mo�né nastavit buď místně prostřednictvím systému ovládání MMI nebo
externě prostřednictvím sériové komunikace a příslu�ného programu Relay Setting Tool
(Prostředek pro nastavení ochrany). Jestli�e jsou parametry nastavovány místně, lze nastavené
parametry volit z hierarchicky strukturovaného menu. V programu je mo�né navolit po�adovaný
jazyk popisu parametrů. Viz �Manuál operátora�.

Externí parametrizace

Pro parametrizaci jednotlivých jednotek ochrany je pou�it program Relay Setting Tool (Prostředek
pro nastavení ochrany). Parametry lze na PC nastavit v nespřa�eném re�imu (off-line) a poté
nastavení zavést do ochrany prostřednictvím komunikačního portu. Zobrazení parametrizace
obsa�ené v struktuře menu programu Relay Seeting Tool je stejné, jako je zobrazení parametrizace
v technických úrovních systému místního ovládání MMI.

4.2. Popis konstrukce

4.2.1. Zapojení vstupů a výstupů

V�echny externí obvody jsou připojeny ke svorkovnicím na zadním panelu ochrany. Svorky
svorkovnice X1.1-_ jsou dimenzovány pro jeden vodič o průřezu 0,5�6,0 mm2, nebo pro max. dva
vodiče o průřezu 2,5 mm2. Svorky svorkovnice X2.1-_ jsou dimenzovány pro jeden vodič o průřezu
0,08�2,5 mm2 nebo pro max. dva vodiče o průřezu 1,5 mm2.

Je-li jmenovitý proud sekundárních obvodů proudových transformátorů In = 5,0 A jsou měřené
proudy nadproudové jednotky připojeny na svorky X1.1/1-2, X1.1/4-5 a X1.1/7-8. Je-li jmenovitý
proud In = 1,0 A jsou pou�ity svorky X1.1/1-3, X1.1/4-6 a X1.1/7-9. Ochranu je také mo�no pou�ít
v jednofázových a dvoufázových aplikacích. V těchto případech zůstanou jeden nebo dva nepou�ité
měřicí vstupy nezapojeny.

Binární vstup X2.1/17-18 lze pou�ít třemi různými způsoby: 1) Jako binární vstup externího
blokovacího signálu, 2) Jako binární vstup pro reset vypínacího relé s aktivovanou přídr�nou funkcí
nebo 3) Jako binární vstup dálkového ovládání nastavení ochrany. Po�adovaná funkce je navolena
přepínači přepínačové skupiny SGB. Binární vstup je také mo�né pou�ít jako signál pro spu�tění
poruchového zapisovače; tato funkce je navolena SPA parametrem V243.

Pomocné napájecí napětí ochrany je připojeno na svorky X2.1/1-2. Při stejnosměrném napájení je
kladný pól připojen na svorku X2.1/1. Dal�í detaily jsou uvedeny v popisu technických dat
pomocného napětí. Povolený rozsah pomocného napětí ochrany je vyznačen na čelním panelu.
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Výstupní kontakty PO1 a PO2 jsou výkonové vypínací kontakty dimenzované pro ovládání vět�iny
vypínačů. Vypínací signály různých ochranných stupňů jsou přiřazeny k relé přepínači 1 a 2
přepínačových skupin SGR1�SGR4. Při dodávce ochrany z výrobního závodu jsou vypínací
signály v�ech ochranných stupňů přiřazeny jak ke kontaktu PO1, tak ke kontaktu PO2.

Výstupní kontakty SO1 a SO2 je mo�né pou�ít pro signalizaci působení ochrany. Signály, které mají
být přiřazeny k výstupním kontaktům SO1 a SO2, jsou navoleny přepínači 3 a 4 přepínačových
skupin SGR1�SGR4. Při dodávce ochrany z výrobního závodu jsou popudové signály v�ech
ochranných stupňů přiřazeny jak ke kontaktu SO1, tak ke kontaktu SO2.

Výstupní kontakt IRF je funkčním výstupem systému samočinné kontroly ochrany. V normálních
provozních podmínkách je relé IRF aktivováno a svorky X2.1/13-15 jsou kontaktem relé propojeny.
Jestli�e je systémem samočinné kontroly detekována porucha, nebo pokud dojde ke ztrátě
pomocného napájení, výstupní kontakt odpadá a klidovým kontaktem jsou propojeny svorky
X2.1/13-14.

Na následujícím obrázku je pohled na zadní panel ochrany se třemi připojovacími svorkovnicemi:
jedna pro připojení měřících transformátorů, jedna pro napájení a konektor určený pro sériovou
komunikaci.

Obr. 4.2.1-1   Pohled na zadní panel nadproudové ochrany
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Tabulka 4.2.1-1   Vstupy fázového proudu

Svorka Funkce

X1.1-1
X1.1-2
X1.1-3

IL1 Společná svorka
IL1 5 A
IL1 1 A

X1.1-4
X1.1-5
X1.1-6

IL2 Společná svorka
IL2 5 A
IL2 1 A

X1.1-7
X1.1-8
X1.1-9

IL3 Společná svorka
IL3 5 A
IL3 1 A

Tabulka 4.2.1-2   Pomocné napájecí napětí

Svorka Funkce

X2.1-1
X2.1-2

Vstupní napětí (kladný pól +)
Vstupní napětí (záporný pól -)

Tabulka 4.2.1-3   Výstupní kontakty

Svorka Funkce

X2.1-3
X2.1-4

PO1 � pracovní / zapínací kontakt

X2.1-5
X2.1-6

PO2 � pracovní / zapínací kontakt

X2.1-7
X2.1-8
X2.1-9

SO1 � společná svorka
SO1 � klidový / rozpínací kontakt
SO1 � pracovní / zapínací kontakt

X2.1-10
X2.1-11
X2.1-12

SO2 � společná svorka
SO2 � klidový / rozpínací kontakt
SO2 � pracovní / zapínací kontakt
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Tabulka 4.2.1-4   Kontakt signalizace interní poruchy ochrany (IRF)

Svorka Funkce

X2.1-13
X2.1-14
X2.1-15

Interní porucha ochrany � společná svorka
Sepnuto; IRF / porucha nebo Uaux odpojeno
Sepnuto; IRF / bez poruchy a Uaux připojeno

Tabulka 4.2.1-5   Binární vstup BI

Svorka Funkce

X2.1-17
X2.1-18

Vstupní napětí (kladný pól +)
Vstupní napětí (záporný pól -)

4.2.2. Připojení sériové komunikace

Ochrana je připojena k SPA sběrnici z optického vlákna prostřednictvím modulu pro připojení na
sběrnici RER 103 a prostřednictvím 9ti pólového subminiaturního D konektoru X2, který je umístěn
na zadním panelu zařízení. Koncovky optických kabelů jsou připojeny na konektory Rx (přijímač)
a Tx (vysílač) modulu pro připojení na sběrnici. Kabely s optickými vlákny vzájemně propojují
ochranu s ostatními ochranami a s komunikační jednotkou na úrovni rozvodny (např. SRIO 1000M).

Optický PC konektor na čelním panelu ochrany je určen pro připojení ochrany k SPA sběrnici
z optického vlákna prostřednictvím optického kabelu 1MKC950001-1.

Tabulka 4.2.2-1   SPA logika / připojení RS-485 k RER 103

Svorka Funkce

X2.2-1 Data A (datový signál +)

X2.2-2 Data B (datový signál -)

X2.2-3 RTS A (po�adavek na vyslání +)

X2.2-4 RTS B (po�adavek na vyslání -)

X2.2-5 COL A (2,8 V z ochrany)

X2.2-6 COL B (2,2 V z ochrany)

X2.2-7 GND (uzemnění)

X2.2-8 NC

X2.2-9 +5 V ss, napájecí napětí (max. 200 mA)
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4.2.3. Technická data

Tabulka 4.2.3-1  Rozměry

•   �ířka 111,4 mm

•   Vý�ka, rám 265,9 mm (6U), skříň 255,8 mm

•  Hloubka 235 mm (245,1 mm se zadním ochranným krytem; k dispozici jako doplňkové
vybavení)

•   Rozměr skříně 1/4 ( x 19�)

•   Hmotnost ochrany ~ 3,2 kg

Tabulka 4.2.3-2   Napájení

•  Jmenovité napětí  Ur = 110/120/220/240 V st
 Ur = 48/60/110/125/220 V ss

•  Provozní rozsah  80�265 V st
 38�265 v ss

•  Typický čas inicializace napájení ochrany  300 ms

•  Spotřeba pomocného napájení v klidovém /
aktivovaném stavu

 ~ 5 W / ~ 10 W

•  Zvlnění ss pomocného napětí Max. 12% ss hodnoty

•  Čas přeru�ení ss pomocného napětí bez resetu
ochrany

< 30 ms pro 48 V ss
< 100 ms pro 110 V ss
< 500 ms pro 220 V ss

Tabulka 4.2.3-3   Měřící vstupy

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz  ± 5 Hz

Jmenovitý proud In 1 A 5 A

Tepelná přeti�itelnost

•  trvalá  4 A   20 A

•  po dobu 1 s 100 A 500 A

Dynamická proudová odolnost

•  hodnota jedné půlvlny 250 A 1250 A

Vstupní impedance < 100 mΩ < 20 mΩ

Tabulka 4.2.3-4   Rozsah měření

Měřené proudy ve fázích L1, L2 a L3 vyjádřené jako násobky
jmenovitých proudů měřících vstupů

0�50 x In
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Tabulka 4.2.3-5   Binární vstup

•  Provozní rozsah  18�265 V ss

•  Jmenovité napětí  24/48/60/110/220 V ss

•  Proudová spotřeba ~ 2�25 mA

•  Spotřeba energie < 0,8 W

Tabulka 4.2.3-6   Signalizační výstupy (SO1, SO2) a výstup samočinné kontroly (IRF)

•  Jmenovité napětí 250 V st/ss

•  Trvalá zati�itelnost 5 A

•  Spínací schopnost a zati�itelnost po dobu 3,0 s 8 A

•  Spínací schopnost a zati�itelnost po dobu 0,5 s 10 A

•  Rozpínací schopnost pro časovou konstantu ovládacího
obvodu L/R < 40 ms a pro napětí 48/110/220 V ss

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

•  Minimální zatí�ení kontaktu 100 mA pro 24 V st/ss

Tabulka 4.2.3-7   Výkonové výstupy (PO1 a PO2)

•  Jmenovité napětí 250 V st/ss

•  Trvalá zati�itelnost 5 A

•  Spínací schopnost a zati�itelnost po dobu 3,0 s  15 A

•  Spínací schopnost a zati�itelnost po dobu 0,5 s 30 A

•  Rozpínací schopnost pro časovou konstantu ovládacího
obvodu L/R < 40 ms a pro napětí 48/110/220 V  ss

5 A / 3 A / 1 A

•  Minimální zatí�ení kontaktu 100 mA pro 24 V st/ss

Tabulka 4.2.3-8   Stupeň krytí

Čelní strana / čelní panel

Zadní strana, připojovací svorkovnice

IP 54 (zapu�těná montá�)

IP 20

Upozornění !
Zadní ochranný kryt (část příslu�enství) lze pou�ít jako ochranu a zakrytí zadní části skříně.

Tabulka 4.2.3-9  Testy pracovního prostředí

•  Specifikovaný rozsah provozní teploty -10°C...+55°C

•  Testy transportní a skladovací teploty -40°C...+70°C

•  Test v suchém horkém prostředí  Podle IEC 60068-2-2

•  Test v suchém studeném prostředí Podle IEC 60068-2-1

•  Cyklický test ve vlhkém horkém prostředí Podle IEC 60068-2-30
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Tabulka 4.2.3-10   Testy elektromagnetické kompatibility

Testy EMC odolnosti a po�adované úrovně odolnosti odpovídají po�adavkům ve v�eobecné
normě EN 50082-2.

1MHz interferenční test, třída III Podle IEC 60255-22-1

•  Společný re�im  2,5 kV

•  Diferenciální re�im  1,0 kV

 Elektrostatický vybíjecí test, třída III  Podle IEC 61000-4-2

•  Kontaktní výboj  6 kV

•  Vzdu�ný výboj  8 kV

 Testy ru�ení rádiovou frekvencí  

•  Vodivé spojení, společný re�im  Podle IEC 61000-4-6
 10 V (ef. hodnota)
f = 150kHz ... 80 MHz

•  Vyzařovaná frekvence, amplitudová modulace  Podle IEC 61000-4-3
 10 V / m (ef. hodnota)
f = 80�1000 MHz

•  Vyzařovaná frekvence, impulsní modulace  Podle ENV 50204
 10 V / m, f = 900 MHz

•  Vyzařovaná frekvence, test přenosným vysílačem  Podle IEC 60255-22-3, metoda C;
f = 77,2 MHz, P = 6 W;
 f = 172,25 MHz, P = 5 W

 Testy rychlého přechodového ru�ení  Podle IEC 60255-22-4
a IEC 61000-4-4

•  St/ss porty  4 kV

•  Binární vstup  2 kV

 Test odolnosti proti napěťovému rázu  Podle IEC 61000-4-5

•  Napájení, st/ss porty  4 kV, (společný re�im)

  2 kV, (diferenciální re�im)

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

  1 kV, (diferenciální re�im)

 Testy elektromagnetické odolnosti  Podle IEC 61000-4-8

•  Magnetické pole síťové frekvence  100 A/m

 Pokles napětí a krátké přeru�ení napájecího napětí  Podle IEC 61000-4-11

  30% / 10 ms

  60% / 100 ms

  > 95% / 5000 ms

 Testy elektromagnetického vyzařování  Podle EN 55011 a EN 50081-2

•  Vodivé spojení, vyzařování RF (hlavní přívodní
svorkovnice)

 EN 55011, třída A

•  Vyzařovaná energie, vyzařování RF  EN 55011, třída A

 Osvědčení CE: V souladu s EMC směrnicí 89/336/EEC a LV instrukcí 73/23/EEC
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 Tabulka 4.2.3-11   Standardní testy

 Izolační testy  

 Izolační zkou�ky  Podle IEC 60255-5

•  Zku�ební napětí  2 kV, 50 Hz, 1 min.

 Impulsní napěťový test  Podle IEC 60255-5

•  Zku�ební napětí  5kV jednopólové impulsy, časový prů-
běh vlny 1,2/50µs, energie zdroje 0,5 J

 Měření izolačního stavu / odporu  Podle IEC 60255-5

•  Izolační odpor  > 100 MΩ, 500 V ss

 Mechanické testy  

Vibrační testy (sinusový průběh)  Podle IEC 60255-21-1, třída I

Test nárazem  Podle IEC 60255-21-2, třída I

 

 Tabulka 4.2.3-12  Datová komunikace

 Rozhraní na zadním panelu, konektor X2.2

•  RS-485 pro připojení modulu optického rozhraní RER 103

•  Protokol sběrnice SPA

•  4,8 nebo 9,6 kb/s

 Přední / čelní panel

•  Optické rozhraní RS-232 pro optický kabel

•  Protokol sběrnice SPA

•  4,8 nebo 9,6 kb/s
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Pomocné napětí

Ochrana ke své činnosti potřebuje zaji�těné pomocné napájecí napětí. Interní napájecí zdroj
ochrany vytváří napětí potřebná pro elektronické obvody ochrany. Napájecí zdroj je galvanicky
izolovaný stejnosměrný měnič (ss/ss převodník typu �flyback� � zdroj zpětných běhů). Zelená LED
dioda na čelním panelu �READY� svítí, je-li modul napájení v provozu.

Rozsahy vstupních napětí jsou:

•  Rozsah střídavého napětí � 80�265 V st, jmenovitá napětí 110/120/220/240 V

•  Rozsah stejnosměrného napětí � 38�265 V ss, jmenovitá napětí 48/60/110/125/220 V

Primární strana napájecího zdroje je ji�těna pojistkou, která je umístěna na desce ti�těných spojů
ochrany (PCB). Hodnota pojistky je 2,5 A (pomalá).
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5. Informace pro objednávku

Objednací číslo ochrany REJ523A 414-BAA (1MRS090414-BAA)

Ochranný kryt zadních konektorů 1MRS060132

Montá�ní sada pro zapu�těnou montá� 1MRS050209

Montá�ní sada pro polozapu�těnou montá� 1MRS050253

Montá�ní sada pro montá� na panel 1MRS050240

Montá�ní sada pro boční montá� 1MRS050241

Montá�ní sada pro montá� do 19� vany 1MRS050257

Modul pro připojení na optickou sběrnici 1MRS090701 (RER 103)

Optický kabel 1MKC950001-1
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6. Reference

Ostatní dostupné manuály:

•  Manuál operátora (Operator′s Manual), 1MRS750144-MUM

•  Manuál pro instalaci (Installation Manual), 1MRS750526-MUM
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7. Rejstřík

CBFP, viz Ochrana při selhání vypínače ��������������������. 10
Externí parametrizace ���������������������������... 48
Heslo �����������������������������������.11, 39
Charakteristika typu RD ���������������������������.. 16
Charakteristika typu RI ����������������������������. 16
Chybové kódy, viz Kódy změnových stavů ����������������.��� 11
�M� parametry poruchového zapisovače ��������������������. 42
Parametry ovládání �����������������.�����������... 45
Pomocné napětí �.�����������������������������. 56
Poruchové kódy �����������.�������������������.11, 31
Nastavení�������. �����������������������..��� 40
SGB1 �����������������������������������... 28
SGF1�SGF3 �������������������������������� 25
SGR1�SGR4 ����������������.���������������. 29
�V� parametry poruchového zapisovače��������������.������� 43
Vstupní a výstupní signály ��������������������������.. 47
Výpočet kontrolního součtu �������������������������� 24
Zaznamenaná data ������������������������������ 40
Závislé charakteristiky ������.����������������������. 14

Zkratky
•  BI Binární vstup (Binary input)
•  CBFP Ochrana při selhání vypínače (Circuit-breaker failure protection)
•  CPU Centrální procesorová jednotka (Central processing unit)
•  CT / JTP Proudový transformátor (Current transformer)
•  IDMT Závislá charakteristika s definovaným minimálním časem

                                       (Inverse definite minimum time characteristic)
•  IRF Interní porucha ochrany (Internal relay fault)
•  LCD Displej s kapalnými krystaly (Liquid Crystal Display)
•  LED LED dioda (Light-emitting diode)
•  LSG LON® / SPA Gateway, SPA-ZC 102
•  MMI Rozhraní pro obsluhu (Man-Machine Interface)
•  PCB Deska ti�těných spojů (Printed Circuit Board)
•  PO1, PO2 Výkonové výstupy (Power outputs)
•  SGB Přepínačové skupiny binárního vstupu (Switchgroups for binary input)
•  SGF Přepínačové skupiny funkcí (Switchgroups for functions)
•  SGR Přepínačové skupiny výstupních kontaktů

(Switchgroups for output contacts)
•  SO1, SO2 Signalizační výstupy (Signal outputs)
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8. Kontrolní seznamy

1. sada nastavených hodnot

Veličina Sada 1
(R, W, P)

Rozsah
seřiditelnosti

Standardní
nastavení

Nastavení
u�ivatele

Popudový proud stupně I> S41 0,30�5,00 x In 0,30 x In

Vypínací čas stupně nebo
násobící faktor �k� stupně I>

S42 0,05�300 s 0,05 s/ 0,05

Popudový proud stupně I>> S43 0,30 �35,0 x In 0,30 x In

Vypínací čas stupně I>> S44 0,04�300 s 0,04 s

Kontrolní součet SGF 1 S45 0�255 0

Kontrolní součet SGF 2 S46 0�255 0

Kontrolní součet SGF 3 S47 0�255 0

Kontrolní součet SGB 1 S48 0�255 0

Kontrolní součet SGR 1 S49 0�255 12

Kontrolní součet SGR 2 S50 0�255 3

Kontrolní součet SGR 3 S51 0�255 12

Kontrolní součet SGR 4 S52 0�255 3
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2. sada nastavených hodnot

Veličina Sada 1
(R, W, P)

Rozsah
seřiditelnosti

Standardní
nastavení

Nastavení
u�ivatele

Popudový proud stupně I> S81 0,30�5,00 x In 0,30 x In

Vypínací čas stupně nebo
násobící faktor �k� stupně I>

S82 0,05�300 s 0,05 s/ 0,05

Popudový proud stupně I>> S83 0,30 �35,0 x In 0,30 x In

Vypínací čas stupně I>> S84 0,04�300 s 0,04 s

Kontrolní součet SGF 1 S85 0�255 0

Kontrolní součet SGF 2 S86 0�255 0

Kontrolní součet SGF 3 S87 0�255 0

Kontrolní součet SGB 1 S88 0�255 0

Kontrolní součet SGR 1 S89 0�255 12

Kontrolní součet SGR 2 S90 0�255 3

Kontrolní součet SGR 3 S91 0�255 12

Kontrolní součet SGR 4 S92 0�255 3

Parametry ovládání

Veličina Parametr Rozsah
seřiditelnosti

Standardní
nastavení

Nastavení
u�ivatele

Jmenovitá frekvence V133  50 / 60 Hz 50

Dálkové ovládání sady nast. hodnot V150 0 / 1 0

Maska změnových stavů I> a I>> V155 0�255 85

Maska změnových stavů výstupních
kontaktů

V156 0�255 3

Maska změnových stavů poruchového
zapisovače

V157 0 / 1 1

SPA adresa ochrany V200 1�254 1

Přenosová rychlost dat V201 4,8 nebo 9,6
kbd/s

9,6

Vypínací čas ochrany při selhání
vypínače

S121 0,10�1,00 s 0,10 s

Nastavení času blokování nové indikace
vypnutí na LCD displeji

S122 0�999 min. 60



REJ 523
Nadproudová ochrana

62 1 MRS 750940-MUM CZ

Technický referenční manuál ABB Utilities

Parametry poruchového zapisovače

Informace Parametr Rozsah
seřiditelnosti

Standardní
nastavení

Nastavení
u�ivatele

Maska změnových stavů poruchového
zapisovače

V157 0 / 1 1

Kontrolní součet interních signálů
určených pro spu�tění zapisovače

V241 0�15 8

Hrana interních signálů pro spu�tění
zapisovače

V242 0�15 0

Externí signál pro spu�tění zapisovače
(BI = binární signál)

V243 0 / 1 1

Hrana externího signálu pro spu�tění
zapisovače

V244 0 / 1 0

Délka záznamu po spu�tění zapisovače V245 0�38 1

Identifikace rozvodny / číslo jednotky
(zapisovače)

M18 0�9999 0000

Jméno rozvodny M20 Max. 15 znaků -ABB-

Analogový kanál; konverzní faktor a
fázové proudy

M80�82 Faktor
0�65535;
jednotka
A nebo kV

00000, --
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9. Formulář zprávy od zákazníka

Datum: Fax: 0439 / 808501

Kategorie: __ Komentář __ Dotaz __ Reklamace

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

Výrobek:

Popis:

Jméno:

Příjmení:

Firma:

Město:

Adresa:

Fax. číslo
E-mail adresa

Je-li to potřebné, mohou být přilo�eny dal�í listy s popisem.
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ABB Substation Automation Oy ABB Utilities
P.O. Box 699 Komenského 821
FIN-65 101 VAASA 541 70  TRUTNOV
Finland Česká republika
Tel.: +358 10 224 000 Tel.: 0439/808 111
Fax: +358 10 224 1094 Fax: 0439/808 501
www.abb.fi www.abb.com/cz

http://www.abb.com/cz
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