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1. Úvod 

1.1. O této příručce 
Tato příručka poskytuje uživateli podrobné informace o ochraně REJ 525 a jejím 
použití, se zaměřením na technický popis ochrany. 

Pokyny jak používat rozhraní HMI (Human-Machine Interface), také známé pod 
názvem MMI (Man-Machine Interface) najdete v uživatelské příručce. Pokyny pro 
instalaci najdete v Příručce pro instalaci. 

1.2. Použití ochrany 
Kombinovaná nadproudová a zemní ochrana REJ 525 je určena k selektivní 
ochraně při zkratech a nesměrová zemní ochrana v distribučních sítích vysokého 
napětí, ale může být také použita pro chránění generátorů, motorů a transformá-
torů. 

Ochrana REJ 525 využívá prostředí mikroprocesorové techniky. Činnost ochrany 
nepřetržitě sleduje systém samočinné kontroly. 

HMI má LCD displej, který umožňuje spolehlivé a snadné ovládání ochrany na 
místní úrovni. 

Místní ovládání ochrany sériovou komunikací je možné přenosným počítačem, 
který se připojí k čelnímu konektoru. Dálkové ovládání je možné připojením 
automatického rozvodného systému k zadnímu konektoru přes sériové rozhraní 
a sběrnici z optického vlákna. 

1.3. Vlastnosti 
• Třífázový nadproudový stupeň s nízkým nastavením  a s časově nezávislou 

charakteristikou, nebo s časově závislou charakteristikou s definovaným 
minimálním časem (IDMT). 

• Třífázový nadproudový stupeň s vysokým nastavením a s mžikovou nebo 
s časově nezávislou charakteristikou. 

• Ochrana při přerušení fáze. 

• Nesměrový zemní stupeň s nízkým nastavení a s časově nezávislou 
charakteristikou, nebo IDMT charakteristikou. 

• Nesměrový zemní stupeň s vysokým nastavením a s mžikovou nebo s časově 
nezávislou charakteristikou. 

• Jednotka ochrany při selhání vypínače (CBFP). 

• Poruchový zapisovač 
• doba záznamu až 10 sekund 
• spouštěný popudovým nebo vypínacím signálem z kteréhokoliv 

ochranného stupně a/nebo binárním vstupním signálem 
• zaznamenává čtyři analogové kanály a až osm uživatelem zvolených 

digitálních kanálů 
• nastavitelný vzorkovací kmitočet 
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• Energeticky nezávislá paměť pro 
• až 60 kódů událostí 
• nastavené hodnoty 
• data poruchového zapisovače 
• zaznamenaná data pěti posledních událostí s označením času 
• počet popudů každého stupně 
• hlášení o indikacích alarmu a LED diodách, indikujících stav v okamžiku 

přerušení dodávky energie 
• maximální naměřené proudy 

• Čtyři přesné proudové vstupy. 

• Galvanicky oddělený binární vstup s velkým rozsahem vstupního napětí. 

• Všechny nastavené hodnoty je možné měnit pomocí osobního počítače. 

• Rozhraní HMI s alfanumerickým LCD displejem a ovládacími tlačítky. 

• Komunikační protokoly IEC 60870-5-103 a SPA 

• Dva zapínací výkonové výstupní kontakty. 

• Dva přepínací signalizační výstupní kontakty. 

• Funkce výstupních kontaktů volně konfigurovatelné pro požadovaný provoz. 

• Optický PC-konektor pro obousměrnou datovou komunikaci (čelní).  

• Konektor RS–485 pro komunikaci se systémem (zadní). 

• Nepřetržitá samočinné kontrola elektroniky a software. Při vnitřní poruše 
v ochraně (IRF) jsou všechny stupně ochrany a výstupy blokovány. 

• Uživatelem volitelná jmenovitá frekvence 50 / 60 Hz. 

• Uživatelem volitelné ochranné heslo pro HMI. 

• Zobrazení primárních proudových hodnot. 

• Hodnoty odběru energie. 

• Vícejazyčná komunikace s ochranou 

1.4. Záruka 
O záruce se informujte v nejbližším zastoupení firmy ABB. 
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2. Bezpečnostní pokyny 
 

Na konektorech se může objevit nebezpečné napětí 
i po odpojení pomocného napětí. 

Dodržujte vždy národní i místní elektrotechnické 
bezpečnostní předpisy. 

Zařízení obsahuje součástky, které jsou citlivé na 
elektrostatické výboje. 

 

Kostra ochrany musí být dobře uzemněna.  

Elektrickou instalaci přístroje může provádět pouze 
kvalifikovaná osoba. 

Neopatrnost může způsobit vážné poškození 
zařízení, zranění nebo smrtelný úray osob. 

 

Porušení plombovací pásky na zadním panelu 
zařízení má za následek ztrátu záruky a nelze dále 
zajistit správnou funkci ochrany. 
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3. Pokyny 

3.1. Použití 
Kombinovaná nadproudová a zemní ochrana REJ 525 je sekundární ochrana, která 
je připojená k proudovým transformátorům chráněného objektu. Jednotka 
třífázové nadproudové ochrany a zemní ochrany nepřetržitě měří fázové proudy 
a nulový proud objektu. Při zjištění poruchy dojde k popudu, vypnutí vypínače, 
vyslání alarmu, záznamu poruchových dat, atd. podle použití a konfigurace 
ochrany 

Nadproudová jednotka má stupeň s nízkým nastavením I> a stupeň s vysokým 
nastavením I>> a jednotka zemní ochrany má stupeň s nízkým nastavením I0> 
a stupeň s vysokým nastavením  I0>>. Jestliže se stupeň s vysokým nastavením 
nastaví v dolní části rozsahu, pak má ochrana dva téměř shodné stupně. V tom 
případě se může ochrana použít jako dvoustupňové odpínání zátěže. 

Ochranné funkce jsou na sobě nezávislé a mají vlastní sady nastavených hodnot 
a vlastní záznam dat. Nadproudová ochranná funkce využívá běžných proudových 
měřících transformátorů. 

Matice výstupních kontaktů umožňuje přiřadit jakýkoliv popudový nebo vypínací 
signál z ochranných stupňů k požadovanému výstupnímu kontaktu. 

3.2. Požadavky 
Pokud je REJ 525 provozována za níže uvedených podmínek (viz také "Technická 
data"), je prakticky bezúdržbová. Ochrana neobsahuje žádné díly nebo součástky, 
které by se během normálních provozních podmínek nadměrně mechanicky nebo 
elektricky opotřebovávaly. 

Podmínky prostředí 

• Specifikovaný rozsah okolní teploty při provozu -10° …+55 °C 

• Vliv teploty na provozní přesnost ochrany  

• v daném rozsahu okolní teploty při provozu 0,1 % / °C 

• Rozsah teplot při přepravě a skladování -40° …+70 °C 

3.3. Konfigurace 

Příklady nastavení a zapojení 

Vhodná konfigurace matice výstupních kontaktů umožňuje využít signály 
jednotky nadproudové jednotky i jednotky zemní ochrany jako kontaktní funkce. 
Popudové signály je možné použít pro blokování spolupracujících ochran, pro 
signalizaci a pro spouštění automatiky opětného zapnutí. 

Obr. 3.3-1 a obr. 3.3-2 znázorňují ochranu v přednastavené konfiguraci: všechny 
vypínací signály jsou směrovány pro vypnutí vypínače. 
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Obr. 3.3-1:   Schéma zapojení, příklad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.3-2:   Schéma zapojení, příklad 2 
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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:   Funkce výrobku 

4.1.1.2 Nadproud, přerušení fáze a zemní spojení 
Viz části 
• 4.1.4.1  Jednotka nadproudové ochrany 
• 4.1.4.2  Jednotka ochrany při přerušení fáze 
• 4.1.4.3  Jednotka zemní ochrany 

Třífázová nadproudová ochrana 
s nízkým nastavením s nezávislou 
nebo časově závislou 
charakteristikou

Třífázová nadproudová ochrana 
s vysokým nastavením s mžikovou 
nebo s časově nezávislou 
charakteristikou

Ochrana při přerušení fáze 

Zemní ochrana s nízkým 
nastavením, s nezávislou nebo 
s časově závislou charakteristikou 

Zemní ochrana s vysokým 
nastavením, s mžikovou nebo 
s časově nezávislou 
charakteristikou

Ochrana při selhání vypínače 

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

Seriová komunikace 

Binární vstup BI 

Optické rozhraní 
pro PC 
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4.1.1.3 Vstupy 
RE 525 má čtyři napájecí vstupy a jeden externí binární vstup, který je ovládán 
externím napětím. Tři napájecí vstupy jsou pro fázové proudy a jeden pro zemní 
proud. Podrobné informace jsou v části Připojení vstupů/výstupů a v tabulkách 
4.1.4.5-7, 4.2.1-1 a 4.2.1-5. Funkce binárního vstupu je dána spínači SGB.  

4.1.1.4 Výstupy 
REJ 525 má dva výkonové výstupy (PO1 a PO2) a dva signalizační výstupy 
(SO1 a SO2). Skupiny spínačů SGR1…8 se používají pro zavedení popudových 
a vypínacích signálů z kteréhokoliv ochranného stupně k požadovanému signali-
začnímu nebo výkonovému výstupu. PO1 a PO2 se mohou nakonfigurovat 
s přídržnou funkcí a minimální délkou pulzu 40 nebo 80 ms. 

4.1.1.5 Jednotka ochrany při selhání vypínače 
REJ 525 má jednotkou ochrany při selhání vypínače (CBFP). Pokud není porucha 
odstraněna v nastaveném vypínacím čase 0,10 s…1,00 s, jednotka CBFP vyšle 
vypínací signál na výstup PO2. 

Jednotka CBFP obvykle ovládá nadřazený vypínač ve směru toku elektrické 
energie. Je možné ji také využít pro vypínání stejného vypínače prostřednictvím 
záložního vypínacího obvodu. Jednotka CBFP je aktivována skupinou spínačů 
SGF1. 

4.1.1.6 Poruchový zapisovač 
REJ 525 má interní poruchový zapisovač, který zaznamenává okamžité hodnoty, 
nebo křivky RMS (efektivní) měřených signálů a až osm uživatelem volitelných 
digitálních signálů: externí binární signál a stav vnitřních ochranných stupňů. 
Poruchový zapisovač je možné nastavit tak, že je spouštěný popudovým 
a vypínacím signálem kteréhokoliv ochranného stupně nebo externím vstupním 
binárním signálem a to jak, sestupnou tak i náběžnou hranou signálu. 

4.1.1.7 Modul HMI 
Modul ovládání ochrany HMI má šest tlačítek a alfanumerický LCD displej 
s 2 x 16 znaky. Tlačítka se používají pro pohyb v menu a ke změně nastavených 
hodnot. 

Heslo HMI chrání všechny uživatelem měnitelné hodnoty, aby nemohli být 
měněny neoprávněnou osobou. Heslo HMI není aktivní a není tedy nutné při 
změně hodnot parametrů dokud nebylo změněno přednastavené heslo. Správné 
zadání hesla HMI může být použito k vytvoření kódu události. Této vlastnosti se 
může využít pro indikaci interakčních činností pomocí místního HMI. Další 
informace o HMI najdete v Uživatelské příručce. 

4.1.1.8 Energeticky nezávislá paměť 
REJ 525 se může nakonfigurovat, aby ukládala různá data do energeticky 
nezávislé paměti, která je udrží i v případě ztráty pomocného napětí. Indikační 
hlášení alarmu a LED diod, počet popudů, data poruchového zapisovače, kódy 
událostí a zaznamenaná data je možné nakonfigurovat tak, aby byly uloženy do 
energeticky nezávislé paměti, zatímco nastavené hodnoty se ukládají vždy. 
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4.1.1.9 Samočinná kontrola 
Systém samočinné kontroly REJ 525 zpracovává poruchové situace za provozu 
a informuje uživatele o existující poruše. Pokud systém samočinné kontroly zjistí 
trvalou vnitřní poruchu ochrany, začne blikat zelená indikační LED dioda 
“READY“. Současně odpadne alarmové relé (uváděné také jako IRF ochrany), 
které je za normálních provozních podmínek aktivované, a na displeji se kód 
poruchy. Poruchový kód je číselný a identifikuje typ poruchy. Poruchové kódy 
jsou uvedeny v Uživatelské příručce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4.1.1.9.-1   Vnitřní porucha 

Poruchové kódy mohou indikovat: 

• žádnou odezvu při testu výstupních kontaktů 

• vadnou programovou, pracovní nebo parametrovou paměť 

• vadné vnitřní referenční napětí 

4.1.2. Měření 
V následující tabulce jsou uvedeny měřené hodnoty, které jsou přístupné 
prostřednictvím HMI. Jsou vyjádřeny jako násobky jmenovitého proudu In 
napájecího vstupu. 

Tabulka 4.1.2-1 Měřené hodnoty 
Indikátor Měřená data 
L1 Proud fáze L1 
L2 Proud fáze L2 
L3 Proud fáze L3 
I0 Zemní proud  
∆I Hodnota při přerušené fáze 
I1_min Průměrný proud všech fází během jedné minuty 
In_min% Průměrný proud během nastavitelného času 
max I Nejvyšší průměr proudu za jednu minutu během předchozího 

časového rozsahu 
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4.1.3. Konfigurace 
Následující obrázek ukazuje, jak mohou být nakonfigurovány popudové, vypínací 
a binární signály, aby bylo dosaženo požadovaných funkcí ochrany. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4.1.3.-1   Signální schéma 

 

Funkce blokovacích a popudových signálů se volí skupinami spínačů SGF, SGB 
a SGR. Kontrolní součty skupin spínačů najdete ve skupině “SETTINGS“ 
(Nastavení) menu HMI. Funkce těchto přepínačů je podrobně vysvětlena 
v příslušných tabulkách SG_. 
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4.1.4. Ochrana 

Blokové schéma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4.1.4.-1   Blokové schéma 

4.1.4.1 Nadproudová jednotka 
Pokud fázové proudy překročí nastavenou popudovou hodnotu stupně s nízkým 
nastavením I>, dojde k popudu nadproudové jednotky, která po přednastaveném 
čase asi 55 ms vyšle popudový signál. Po uplynutí nastaveného vypínacího času 
u časově nezávislé charakteristiky nebo vypočteného času u IDMT charakteristiky 
nadproudová jednotka vyšle vypínací signál. 

Pokud fázové proudy překročí nastavenou popudovou hodnotu stupně s vysokým 
nastavením I>>, dojde k popudu nadproudové jednotky, která asi po 30 ms 
vypínací signál. 

Popud i vypnutí nadproudového stupně je možné blokovat přivedením externího 
binárního vstupního signálu. 

Časově závislou funkci stupně I> je možné blokovat při popudu stupně I>> 
spínačem SGF2. V tomto případě je vypínací čas dán stupněm I>>. 
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Stupeň s vysokým nastavením je možné vyřadit z provozu. Tento stav je indikován 
pomlčkami na LCD displeji a symbolem „999“, když se popudová hodnota čte 
sériovou komunikací.  

Popudovou hodnotu stupně I>>, I>>/In je možné při spouštění automaticky 
zdvojit, např. když se chráněný objekt připojí k rozvodné síti. Pro stupeň I >> je 
možné nastavit popudovou hodnotu pod úroveň zapínacího proudu. Spouštění je 
definováno jako situace, kdy fázový proud vzroste z hodnoty 0,12 x I > na 
hodnotu vyšší než 1,5 x I >, za čas kratší než 60 ms. Spouštění je považováno za 
ukončené při poklesu proudu pod hodnotu 1,25 x I >. 

4.1.4.2 Jednotka ochrany při přerušení fáze  
Funkce ochrany při přerušení fáze sleduje minimální a maximální fázové proudy 
a vypočítává rozdíly mezi nimi. Rozdíl mezi těmito proudy se vypočítá 
následovně: 

 

 
K popudu stupně ochrany při přerušení fáze dojde, když rozdíl překročí 
popudovou hodnotu ∆I ochranného stupně. Kdyby přerušení fáze trvalo déle než 
nastavený vypínací čas, ochranný stupeň vyšle vypínací signál, který se může 
zavést na požadovaný výstupní kontakt. Popud i vypnutí ochranného stupně je 
možné blokovat přivedením externího binárního vstupního signálu do ochrany. 
Jestliže hodnota měřených proudů poklesne pod 0,1 x In, funkce se již nevyužívá. 

Funkce ochrany při přerušení fáze se může vyřadit z provozu. Tento stav je 
indikován pomlčkami na LCD displeji a symbolem „999“ při čtení popudové 
hodnoty sériovou komunikací. 

4.1.4.3 Jednotka zemní ochrany 
Jestliže zemní proud překročí nastavenou popudovou hodnotu stupně s nízkým 
nastavením I0 >, dojde k popudu jednotky zemní ochrany, která asi po 60 ms vyšle 
popudový signál. Po uplynutí nastaveného vypínacího času u časově nezávislé 
charakteristiky nebo vypočteného času u IDMT charakteristiky vyšle jednotka 
zemní ochrany vypínací signál.  

Když zemní proud překročí nastavenou popudovou hodnotu stupně s vysokým 
nastavením I0 >>, jednotka vyšle asi po 40 ms popudový signál. Po uplynutí 
nastaveného vypínacího času jednotka zemní ochrany vyšle vypínací signál. 

Popud i vypínání stupně zemní ochrany je možné blokovat přivedením externího 
binárního vstupního signálu do ochrany. 

Časově závislou funkci stupně I0 > lze blokovat při popudu stupně I0 >> spínačem 
SGF2. V tomto případě je vypínací čas dán stupněm I0>>. 

Stupeň s vysokým nastavením je možné vyřadit z provozu. Tento stav je na LCD 
displeji indikován pomlčkami a symbolem “999“, při čtení popudové hodnoty 
sériovou komunikací. 

Popudovou hodnotu stupně I0 >>, I0 >> / In je možné při spouštění automaticky 
zdvojit, např. když se chráněný objekt připojí k rozvodné síti. Pro stupeň I0 >> je 
tedy možné nastavit popudovou hodnotu pod úroveň zapínacího proudu. Spouštění 
je definováno jako stav, kdy proud fáze stoupne z hodnoty 0,12 x I0 > na hodnotu 
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1,5 x I0 > během doby kratší než 60 ms. Spouštění končí, když proud poklesne pod 
1,25 x I0 >. 

4.1.4.4 Charakteristiky čas / proud 
U nadproudového stupně s nízkým nastavením i u zemního proudového stupně 
s nízkým nastavením je možné zvolit časově nezávislou charakteristiku nebo 
časově závislou s definovaným minimálním časem (IDMT), zatímco u stupňů 
s vysokým nastavením je použita pouze časově nezávislá charakteristika. 
Nastavení spínačů SGF4/1…6 určuje vypínací režim stupně I > a spínače 
SGF5/1…6 určují režim stupně I0>. Další informace najdete v části Nastavení. 

U charakteristiky IDMT je vypínací čas závislý na velikosti proudu: čím vyšší 
proud, tím kratší je vypínací čas. K dispozici je šest skupin křivek závislosti  
čas/proud. Čtyři skupiny křivek vyhovují normě IEC 60255: normálně závislá, 
velmi závislá, extrémně  závislá a dlouhodobě závislá. Dvě další skupiny křivek RI 
a RD jsou speciální křivky podle praxe firmy ABB. 

Charakteristiky podle norem IEC 60255 

Modul ochrany obsahuje čtyři mezinárodně normalizované skupiny křivek 
závislosti čas/ proud nazvané extrémně závislá, velmi závislá, normálně závislá 
a dlouhodobě závislá. Vztah mezi časem a proudem je v souladu s normou IEC 
60255-3 a lze jej vyjádřit následovně: 

 
kde t  =  vypínací čas 
 k = násobitel času 
 I = hodnota fázového proudu 
 I> = nastavená popudová hodnota 

Tabulka 4.1.4.4-1  Hodnoty konstant αααα a ββββ 
Skupina křivek čas/proud  α ββββ 
Normálně závislá 0,02 0,14 
Velmi závislá 1,0 13,5 
Extrémně závislá 2,0 80,0 
Dlouhodobě závislá 1,0 120 

Podle této normy je normální proudový rozsah 2...20 x nastavená hodnota 
u normálně závislé, velmi závislé a extrémně závislé charakteristiky. K popudu 
ochrany má dojít před tím než proud překročí nastavenou hodnotu 1,3 x. U 
dlouhodobě závislé charakteristiky má být normální proudový rozsah 2...7 x 
nastavené hodnoty a k popudu ochrany má dojít před tím než proud překročí 
nastavenou hodnotu 1,1x. 

Tabulka 4.1.4.4-2  Tolerance vypínacích časů daná normou 

[ ]
1−








>

×= α
β

I
I
kst



1MRS 750941-MUM Kombinovaná nadproudová a zemní ochrana REJ 525 
cz Technická referenční příručka 
 

 
 

 
17 

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 splňují časově závisle stupně nadproudové 
požadavky na tolerance třídy 5 u všech stupňů časové závislosti. 

Charakteristiky závislosti čas/proud podle norem IEC a BS jsou uvedeny na obr. 
4.1.4.4.-1 …4.1.4.4.-4. 

Poznámka! 

Jestliže je poměr mezi proudem a nastavenou popudovou hodnotou větší než 20, je 
vypínací čas stejný jako při poměru 20. 

Charakteristika typu RI 

Charakteristika typu RI je speciální charakteristika, která je používána hlavně pro 
časové odstupňování v systémech s elektromechanickými ochranami. Tuto 
charakteristiku je možné matematicky vyjádřit následovně: 
 

 
kde t  =  vypínací čas 
 k = násobitel času 
 I = fázový proud 
 I> = nastavený popudový proud 

Charakteristika typu RI je uvedena na obr. 4.1.4.-5. 

[ ]
I

I
kst >×−

=
236,0339,0
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Charakteristika typu RD 

Charakteristika typu RD je speciální charakteristika, která je používána hlavně pro 
chránění při zemních poruchách a kde je vyžadován vysoký stupeň selektivity i při 
poruchách s vysokou ohmickou složkou. Ochrana může selektivní i v případě, že 
se nejedná o ochranu směrovou. Matematicky je možné charakteristiku závislosti 
čas/ proud vyjádřit následně: 
 

 
kde t = vypínací čas 
 k = násobitel času 
 I = hodnota fázového proudu 
 I> = nastavená popudová hodnota 

 
 

Charakteristika typu RD je znázorněna na obr. 4.1.4.4.-6. 

[ ] 







>×
×−=

Ik
Ist elog35,18,5
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Obr. 4.1.4.4.-1   Normálně závislá charakteristika  
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Obr. 4.1.4.4.-2   Velmi závislá charakteristika  
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Obr. 4.1.4.4.-3   Extrémně závislá charakteristika 
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Obr. 4.1.4.4.-4   Dlouhodobě závislá charakteristika  
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Obr. 4.1.4.4.-5 Závislá charakteristika typu RI  
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Obr. 4.1.4.4.-6: Závislá charakteristika typu RD  
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4.1.4.5 Nastavení 
Existují dvě záměnné sady nastavení: sada nastavení 1 a 2. Aktuálně použitá může 
být vždy jen jedna z nich. Obě sady mají své vlastní registry. Přepnutím mezi 
sadami nastavení umožňuje změnit v jednom okamžiku celé nastavení. Může se to 
udělat kterým koliv z následujících způsobů: 

Konfigurace skupiny: 

• prostřednictvím HMI 

• sériovou komunikací zadáním parametru V150 

Volba skupiny: 

• přepnutí mezi skupinou 1 a skupinou 2 se provádí externím binárním 
vstupem 

Před připojením ochrany k systému se musí zkontrolovat, že bylo zadáno 
a správné nastavení ochrany. Pokud existují jakékoliv pochybnosti, musí být při 
rozpojených vypínacích obvodech toto nastavení zkontrolováno, nebo musí být 
odzkoušeno napájením do měřících vstupů. Další informace viz Kontrolní 
seznamy. 

Tabulka 4.1.4.5-1   Nastavené hodnoty 
Nastavení Popis Rozsah 

nastavení 
Přednastavení 

I >/In 

 
Nastavená popudová hodnota stupně I > 
jako násobek použitého napájecího 
vstupu 
• časově nezávislá charakteristika 
• časově závislá charakteristika 

 
 
 
0,30…5,00 x In 

0,30…2,50 x In1) 

 
 
 
0,30 x In 

0,30 x In 
t > Vypínací čas stupně I> v sekundách 

u časově nezávislé charakteristiky 
0,05…300 s 0,05 s 

k Násobitel času k stupně I > u IDMT 
charakteristiky 

0,05…1,00 0,05 

I >> / In 

 
Nastavená popudová hodnota stupně 
I >> jako násobek použitého napájecího 
vstupu 

0,30…35,0 x In 2) 

 
0,30 x In 
 

t >> Vypínací čas stupně I >> v sekundách. 0,05…300 s 0,04 s 
∆I > Nastavení ∆I > ochrany při přerušení 

fáze v % nevyššího fázového proudu 
10...100 % 100 % 

∆t > Vypínací čas ∆I> v sekundách 1...300 s 60 s 
I0>/In 

 
Popudový proud stupně I0 > vyjádřený 
jako násobek jmenovitého proudu 
použitého měřícího vstupu 
• časově nezávislá charakteristika 
• časově závislá charakteristika 

 
 
 
0,01…0,80 x In 
0,01…0,40 x In  3) 

 
 
 
0,01 x In 
0,01 x In 

t0> Vypínací čas stupně I0 > v sekundách 
u časově nezávislé charakteristiky 

0,05…300 s 0,05 s 

k0 Násobitel času k0 stupně I0 > u IDMT 
charakteristiky 

0,05…1,00 0,05 
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Tabulka 4.1.4.5-1  Nastavené hodnoty 
Nastavení Popis Rozsah 

nastavení 
Před-
nastavení 

I0>>/In 

 
Nastavená popudová hodnota 
stupně I0>> jako násobek 
použitého napájecího vstupu 

0,05…4,00 x In2) 

 
0,05 x In 
 

t0>> 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) U IDMT charakteristiky umožňuje REJ 525 pro stupeň I> nastavení nad 2,5 x In, ale jakékoliv 

nastavení nad 2,5 x In se rovná 2,5 x In. 
2) Tento stupeň je možné vyřadit z činnosti spínači SGF. Tento stav je na LCD displeji indikován 

pomlčkami nebo symbolem “999“ při čtení parametru sběrnicí SPA. 
3) U IDMT charakteristiky umožňuje REJ 525 nastavení nad 0,4 x In, ale jakékoliv nastavení menší 

než 0,4 x In se rovná 0,4 x In. 

Poznámka! 

Trvalá proudová přetížitelnost napájecích vstupů je 4,0 x In. 

Skupiny spínačů a masky parametrů 

Skupinou spínačů SG_ je možné měnit nastavení a volit provozní charakteristiky 
pro různé použití. Spínací skupiny jsou softwarové a nelze je tedy v ochraně 
fyzicky nalézt. Spínače se mohou nastavovat jeden po druhém. 

Kontrolní součet se používá pro ověření správného nastavení spínačů. Následující 
obrázek ukazuje příklad ručního výpočtu kontrolního součtu. 

 
Číslo 

spínače 
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. 4.1.4.5.-1   Příklad výpočtu kontrolního součtu  skupiny spínačů SG_. 

Jestliže kontrolní součet, vypočtený podle výše uvedeného příkladu, odpovídá 
kontrolnímu součtu ochrany, jsou spínače správně nastaveny. 

V následujících tabulkách je uvedeno standardní přednastavení spínačů 
a odpovídající kontrolní součty. 
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SGF1…SGF5 

Skupiny spínačů SGF1…SGF5 se používají pro konfiguraci požadovaných funkcí 
následovně: 

Tabulka 4.1.4.5-2   SGF1 
Spínač Funkce Před-

nastavení 
SGF1/1 
SGF1/2 

Volba přídržné funkce u výstupu PO1. 
Volba přídržné funkce u výstupu PO2 
• Je-li spínač v pozici 0 a měřící signál, který způsobil vypnutí, 

klesne pod nastavenou popudovou hodnotu, vrátí se výstupní 
kontakt do výchozího stavu. 

• Je-li spínač v pozici 1, zůstává výstupní kontakt aktivní, 
přestože měřící signál, který způsobil vypnutí klesne pod 
nastavenou popudovou hodnotu. 

Kontakt s přídržnou funkcí je možné resetovat buď HMI, externím 
binárním vstupem nebo sériovou sběrnicí. 

0 
0 

SGF1/3 Minimální délka impulsu 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 
Poznámka! 
Přídržná funkce výstupů PO1 a PO2 tuto funkci překlenuje. 

0 

SGF1/5 CBFP 
• Je-li spínač v pozici 0, je CBFP nepoužita. 
• Je-li spínač v pozici 1, signál na výstup PO1 spustí časový člen, 

který vygeneruje zpožděný signál na výstupu PO2, pokud není 
porucha odstraněna dříve, než uplyne vypínací čas  CBFP. 

0 

SGF1/6 Spínač není využitý. 0 
SGF1/7 Spínač není využitý. 0 
SGF1/8 Spínač není využitý. 0 
Σ SGF1  0 

Tabulka 4.1.4.5-3   SGF2 
Spínač Funkce Před-

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

• Je-li spínač v pozici 1, je nastavená hodnota stupně při zapnutí 
automaticky zdvojena. 

0 

SGF2/ 2 Časově závislé působení stupně I> je blokováno popudem stupně 
I >>. 
• Je-li spínač v pozici 1, je časově závislé působení blokováno. 

0 

SGF2/ 3 Blokování stupně I>>. 
• Je-li spínač v pozici 1, je působení stupně I >> blokováno. 

0 

SGF2/ 4 Provozní režim indikace popudu stupně I >. 
• 0 = indikace popudu se automaticky resetuje v okamžiku, kdy 

porucha zmizí. 
• 1= přídržná funkce. Indikace zůstane aktivní i když porucha 

zmizí a na displeji se objeví fáze, která popud zapříčinila. 

0 
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Tabulka 4.1.4.5-3 SGF2 
Spínač Funkce Přednastav

ení 
SGF2/5 Provozní režim indikace popudu stupně I >>. 

• 0 = indikace popudu se automaticky resetuje v okamžiku, kdy 
porucha zmizí. 

• 1 = přídržná funkce. Indikace popudu zůstane aktivní i když 
porucha zmizí a na displeji se objeví fáze, která popud 
způsobila. 

0 

SGF2/6 Provozní režim indikace popudu stupně ∆I >. 
• 0 = indikace popudu se automaticky resetuje v okamžiku, kdy 

porucha zmizí. 
• 1 = přídržná funkce. Indikace popudu zůstane aktivní i když 

porucha zmizí a na displeji se objeví fáze, která popud 
způsobila. 

0 

SGF2/7 Blokování stupně ∆I >. 
• Je-li spínač v pozici 1, stupeň ∆I> je blokován. 

1 

SGF2/8 Spínač není využitý. 0 
Σ SGF2  64 

Tabulka 4.1.4.5-4   SGF3  
Spínač Funkce Před-

nastavení 
SGF3/1 Automatické zdvojení popudového proudu u stupně I0 >>. 

• Je-li přepínač v pozici 1, nastavená hodnota stupně se při 
zapnutí automaticky zdvojí.  

0 

SGF3/2 Časově závislé působení stupně I0> je blokováno popudem 
stupně I0>>. 
• Je-li spínač v pozici 1, je působení stupně s časově závislým 

provozem blokováno. 

0 

SGF3/3 Blokování stupně I0 >>. 
• Je-li spínač v pozici 1, je stupeň I0 >> blokován. 

0 

SGF3/4 Provozní režim indikace popudu stupně I0>. 
• 0 = indikace popudu je automaticky resetována v okamžiku, 

kdy porucha zmizí. 
• 1 = přídržná funkce. Indikace popudu zůstane aktivní i když 

porucha zmizí. 

0 

SGF3/5 Provozní režim indikace popudu stupně I0 >>. 
• 0 = indikace popudu se automaticky resetuje v okamžiku, kdy 

porucha zmizí. 
• 1 = přídržná funkce. Indikace popudu zůstane aktivní i když 

porucha zmizela. 

0 

SGF3/6 Spínač není využitý. 0 
SGF3/7 Spínač není využitý. 0 
SGF3/8 Spínač není využitý. 0 
Σ SGF3  0 
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Tabulka 4.1.4.5-5   SGF4: Charakteristiky I> 
SGF4/
1 

SGF4/
2 

SGF4/
3 

SGF4/
4 

SGF4/
5 

SGF4/
6 

SGF4/
7 

SGF4/
8 

Charakteristika 

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) Přednastavení 

Tabulka 4.1.4.5-6   SGF5: Charakteristiky I0> 
SGF5/
1 

SGF5/
2 

SGF5/
3 

SGF5/
4 

SGF5/
5 

SGF5/
6 

SGF5/
7 

SGF5/
8 

Charakteristika 

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) Přednastavení 

Upozornění! 

Ve stejnou dobu je možné zvolit pouze jednu charakteristiku. Jestliže se zvolí více 
spínačů, je aktivována charakteristika s nejnižším váhovým faktorem navolených 
spínačů. 

SGB1 

Tabulka 4.1.4.5-7   SGB1 Reset / blokování binárním vstupem (BI) 
Přepínač Funkce Před-

nastavení 
SGB1/1 • 0 = indikace nejsou resetovány vstupním binárním signálem.  

• 1 = indikace jsou resetovány vstupním binárním signálem.  
0 

SGB1/2 • 0 = indikace a přídržná funkce výstupních kontaktů nejsou 
resetovány vstupním binárním signálem.  

• SGB1/2 = 1: indikace a přídržná funkce výstupních kontaktů 
jsou resetovány vstupním binárním signálem. 

0 

SGB1/3 • 0 = indikace, přídržná funkce výstupních kontaktů a v paměti 
zaznamenané hodnoty nejsou resetovány vstupním binárním 
signálem.  

• 1 = indikace, přídržná funkce výstupních kontaktů a v paměti 
zaznamenané hodnoty jsou resetovány vstupním binárním 
signálem. 

0 
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Tabulka 4.1.4.5-7   SGB1 Reset / blokování binárním vstupem (BI) 
Přepínač Funkce Před-

nastavení 
SGB1/4 Přepnutí mezi sadami nastavení 1 a 2 binárním vstupem. 

• 0 = binárním vstupem není možné přepnout sady 
nastavených hodnot.  

• 1 = je aktuálně použitá sada nastavení daná binární 
vstupem. Je-li na BI napětí, je aktivována sada nastavení 
2. 

Poznámka! 
Pokud je spínač SGB1/4 nastaven do 1, je důležité, aby měl 
stejné nastavení v obou sadách. 

0 

SGB1/5 
SGB1/6 
SGB1/7 
SGB1/8 
 

Blokování stupně I> binárním signálem. 
Blokování stupně I>> binárním signálem. 
Blokování stupně I0> binárním signálem. 
Blokování stupně I0>> binárním signálem. 
• Jestliže je SGB1/5…8 = 1, je vypnutí příslušného stupně 

blokováno externím vstupním binárním signálem. 

0 

Σ SGB1  0 

SGB2 
Přepínač Funkce Před-

nastavení 
SGB2/1 Blokování stupně ∆I> binárním vstupním signálem. 0 
Σ SGB1  0 

SGR1…SGR10 

Popudové a vypínací signály ochranných stupňů jsou připojeny k výstupním 
kontaktům spínači SGR1…SGR10. 

Následující matice může pomoci při požadované volbě. Popudové a vypínací 
signály z různých ochranných stupňů jsou kombinovány z výstupními kontakty 
zakroužkováním požadovaného průsečíku. Každý průsečík je označený číslem 
spínače a odpovídající váhový faktor spínače je uvedený ve spodním řádku matice. 
Kontrolní součet skupiny spínačů se dostane sečtením váhových faktorů všech 
zvolených spínačů v každé vodorovné řadě. 
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Obr. 4.1.4.5.2   Matice výstupních signálů 

Tabulka 4.1.4.5-9   SGR1…SGR10 
Přepínač Funkce  Před-

nastavení 
SGR1/1…4 Signál I> k výstupním kontaktům PO1, PO2, SO1 a SO2. 12 
SGR2/1…4 Signál t> k výstupním kontaktům PO1, PO2, SO1 a SO2. 3 
SGR3/1…4 Signál I>> k výstupním kontaktům PO1, PO2, SO1 a SO2. 12 
SGR4/1…4 Signál t>> k výstupním kontaktům PO1, PO2, SO1 a SO2. 3 
SGR5/1…4 Signál I0> k výstupním kontaktům PO1, PO2, SO1 a SO2. 12 
SGR6/1…4 Signál t0> k výstupním kontaktům PO1, PO2, SO1 a SO2. 3 
SGR7/1…4 Signál I0>> k výstupním kontaktům PO1, PO2, SO1 a SO2. 12 
SGR8/1…4 Signál t0>> k výstupním kontaktům PO1, PO2, SO1 a SO2. 3 
SGR9/1...4 Signál ∆I> k výstupním kontaktům PO1, PO2, SO1 a SO2 12 
SGR10/1...4 Signál ∆I> k výstupním kontaktům PO1, PO2, SO1 a SO2 3 

Nový časovač indikace nového vypnutí 
Časovač indikace nového vypnutí lze nakonfigurovat, aby umožnil indikaci 
druhého vypnutí na displeji. Když vypne několik ochranných stupňů, zobrazí se na 
displeji indikace prvního vypnutí dokud neuplyne čas daný nastavenou hodnotou 
„NEW TRIP IND.“. Potom může indikace nového vypnutí nahradit indikaci 
starou. Základní funkce ochrany nejsou ovlivněny nastavením „NEW TRIP IND.“ 

Tabulka 4.1.4.5-10   Časovač indikace nového vypnutí 
Nastavení Popis Rozsah 

nastavení 
Před-
nastavení 

Indikace 
nového vypnutí 

Časovač indikace nového vypnutí v minutách. 
Nová indikace není povolena, dokud nebyla 
ručně resetována předcházející. 

0...999 60 
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Nastavení energeticky nezávislé paměti 

Následující tabulka ukazuje data, která je možné nakonfigurovat, aby se uložila do 
energeticky nezávislé paměti. Všechny uvedené funkce se mohou volit samostatně 
spínači 1...5 v „MEMORY SETTINGS“ (Ukládání do paměti). 

Tabulka 4.1.4.5-11   Hodnoty v paměti 
Spínač Funkce Před-

nastavení 
1 • 0 = hlášení indikací alarmu a LED diod se vymažou 

• 1 = hlášení indikací alarmu a LED diody zůstanou uložena 
1 

2 • 1 = informace o počtu startů ochranných stupňů zústane 
uložena 

1 

3 • 1 = data poruchového zapisovače zůstanou uložena 1 
4 • 1 = kódy událostí zůstanou uloženy 1 
5 • 1 = zaznamenaná data zůstanou uložena 1 
6 Nepoužitý 0 
7 Nepoužitý 0 
8 Nepoužitý 0 
Kontrolní součet                                                                                                          31 
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4.1.4.6 Technická data ochranných funkcí 

Tabulka 4.1.3.5-1   Stupně I> a I>> a ∆∆∆∆I>>>> 
Vlastnost Stupeň I>1) Stupeň I>>1) Stupeň ∆∆∆∆I>>>> 
Nastavená popudová hodnota 
• u časově nezávislé charakteristiky 
• u IDMT charakteristiky 2) 

 
0,30...5,00 x In 

0,30...2,50 x In 

 
0,30...35,0 x In4) 

 
10...100 %4) 

Typický čas popudu 55 ms 30 ms 100 ms 
Charakteristiky čas/proud 
• časově nezávislé  

vypínací čas t> 
• IDMT podle IEC 60255-3 
 
 
 
 
• speciální typy IDMT charakteristiky 
 
Násobitel času 

 
 
0,05...300 s 
extrémně závislá 
velmi závislá 
normálně závislá 
dlouhodobě 

závislá 
závislá typu RI 
závislá typu RD 
0,05...1,00 

 
 

0,04...300 s 

 
 

1...300 

Typický čas resetu 40 ms 40 ms 70 ms 
Typický přídržný poměr 0,96 0,96 0,90 
Přesnost vypínacího času u časově 
nezávislé charakteristiky 

± 2 % nastavené 
popudové hodnoty
 
nebo ± 25 ms 

± 2 % nastavené 
popudové 
hodnoty 
nebo ± 25 ms 

± 2 % nastavené 
popudové 
hodnoty 
nebo ± 25 ms 

Index E třídy přednosti u IDMT 
charakteristiky 

5   

Provozní přesnost 
• 0,3...5,0 x In 
 
 
 
• 5,0...35,0... x In 
 
 
 
• 10...100 % 

 
± 3 % nastavené 
popudové hodnoty
+ 0,05 % x In 

 
± 3 % nastavené 
popud. hodnoty 
+ 0,05 % x In 

 
± 3 % nastavené 
popudové 
hodnoty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
± 3 % nastavené 
popudové 
hodnoty a  
± 1 jednotka 
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Tabulka 4.1.3.5-2  Stupně I0> a I0>> 
Charakteristická vlastnost   Stupeň I0> 1) Stupeň I0>> 1) 
Nastavený popudový proud 
• u časově nezávislé charakteristiky 
• u IDMT charakteristiky 3) 

 
0,01…0,80 x In 
0,01…0,40 x In 

 
0,05…4,00 x In 4) 
 

Typický čas popudu 60 ms 40 ms 
Charakteristiky čas / proud 
• časově nezávislá charakteristika 
 vypínací čas t0 
• IDMT podle norem IEC 60255-3 
 
 
 
• speciální časově závislé charakteristiky 
 
 
Násobitel času 

 
0,05…300 s 
 
extrémně závislá 
velmi závislá 
normálně závislá 
dlouhodobě závislá 

závislá – typu RI 
závislá – typu RD 
 
0,05…1,00 

 
0,04...300 ms 
0,04…300 s 

Čas resetu 40 ms 40 ms 
Typický přídržný poměr 0,96 0,96 
Přesnost vypínacího času u časově nezávislé 
chrakteristiky 

± 2 % nastavené 
popudové hodnoty 
nebo ± 25 ms 

± 2 % nastavené 
popudové 
hodnoty nebo 
± 25 ms 

Index E třídy přesnosti u IDMT 
chharakteristiky 

5  

Přesnost vypnutí 
0,1…0,8 x In 

 

 

 
0,8…4,0 x In 

 
± 3 % nastavené 
popudové hodnoty 
+ 0,05 % x In 

 
 

 
± 3 % nastavené 
popud. hodnoty 
+ 0,05 % x In 
 
±3 % 
z nastavené 
popud. hodnoty 

1) Popud a vypnutí stupně s nízkým nastavením s IDMT charakteristikou je možné blokovat 
popudem stupně s vysokým nastavením, pokud byla tato funkce navolena spínači SGF. Pokud je 
tato blokovací funkce spínači SGF nastavena, je vypínací čas při těžkých zkratech dán 
nastavením vypínacího času stupně s vysokým nastavením. Aby byl vypínací signálk dispozici, 
musí být stupeň s vysokým nastavením přiřazen k PO1 nebo PO2. 

2) U IDMT charakteristiky umožňuje ochrana nastavení stupně I> nad 2,5 x In, ale jakékoliv nastavení 
nad 2,5 x In se rovná 2,5 x In. 

3)  U IDMT charakteristiky umožňuje ochrana nastavení stupně I0 > nad 0,4 x In, ale jakékoliv 
nastavení nad 0,4 x In se rovná 0,4 x In. 

4.1.5. Hlášení indikátorů LED a indikací alarmu 
Činnost REJ 525 je možné monitorovat třemi indikátory na čelním panelu 
ochrany: zelená LED dioda READY (Připravenost k provozu), žlutá LED dioda 
START (Popud) a červená LED dioda TRIP (Vypnutí). (Bližší informace jsou 
v Příručce uživatele). 

Mimo to se v případě alarmu některého ochranného stupně objeví hlášení na LCD. 
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Hlášení na LCD displeji mají určité pořadí priorit. Jestliže jsou současně 
aktivovány různé typy indikací, na displeji se objeví hlášení s nejvyšší prioritou. 

Pořadí priorit hlášení: 

1.  CBFP(Ochrana při selhání vypínače) 

2.  TRIP (Vypnutí) 

3.  START (Popud) 

4.1.6. Sledování odběru energie 
REJ 525 zobrazuje tři různé hodnoty odběru energie. První hodnota ukazuje 
průměrný proud všech tří fází, naměřených během jedné minuty. Tato hodnota se 
aktualizuje jednou za minutu. Druhá hodnota ukazuje průměrný proud během 
nastavitelného časového rozsahu od 0 do 999 minut, s přesností jedné minuty. Tato 
hodnota se aktualizuje po uplynutí každého časového rozsahu. Třetí hodnota 
ukazuje hodnotu nejvyššího průměrného proudu během poslední minuty časového 
rozsahu. Jestliže je však časový rozsah nastavený na nulu, zobrazují se pouze 
minutové hodnoty a maximální hodnoty odběru energie. Maximální hodnota je 
nejvyšší minutový průměr po posledním resetu. 

Hodnoty odběru elektřiny je možné vynulovat resetováním ochrany nebo 
komunikací parametrem V. Hodnoty odběru energie se mohou také resetovat, když 
se změní V135, M80 nebo M83. 

4.1.7. Uvádění do provozu 
Funkční zkouška se používá pro testování konfigurace jakož i připojení ochrany. 
Zvolením této zkoušky se jeden po druhém aktivuje a zkouší deset vnitřních 
signálů a funkce IRF. Jestliže byly vnitřní signály z ochranných stupňů nastaveny 
tak, že jsou přivedeny k výstupním kontaktům (PO1, PO2, SO1 a SO2) spínači 
SGR1...10, jsou během zkoušky aktivovány výstupní kontakty a vygenerovány 
příslušné kódy událostí. Zkouška negeneruje kódy událostí ochranných funkcí. 
Mimoto se při použití CBFP a aktivaci PO1 aktivuje také PO2. 

Stav binárního vstupu se může sledovat zvolením zkoušky binárního vstupu 
a LED diody se mohou rozsvítit zkouškou LED diod. Podrobnější informace 
o provedení zkoušky najdete v Uživatelské příručce. 

4.1.8. Poruchový zapisovač 

4.1.8.1 Funkce 
REJ 525 má zabudovaný poruchový zapisovač pro zaznamenávání sledovaných 
veličin. Zapisovač nepřetržitě zachycuje křivky proudů a stav jak vnitřních signálů 
tak i externího binárního signálu a ukládá je do paměti. 

Spuštění zapisovače vygeneruje kód události. Po spuštění zapisovač pokračuje 
v zaznamenávání dat po předem nastavenou dobu. Hvězdička na displeji ukazuje 
dokončení záznamu. Stav záznamu je také možné zobrazit parametrem SPA. 
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Po spu�tění zapisovače a ukončení záznamu je mo�né záznam vybrat a analyzovat 
počítačem který je vybavený speciálním programem. 

4.1.8.2 Údaje poruchového zapisovače 
Jeden záznam obsahuje data ze čtyř analogových a a� osmi digitálních kanálů za 
předvolený čas. Analogové kanály, jejich� data se ukládají buď jako křivky RMS 
(efektivní hodnoty) nebo momentálně naměřené hodnoty, jsou proudy naměřené 
ochranou. Digitální kanály (digitální signály) jsou popudové a vypínací signály 
z ochranných stupňů a externí binární vstupní signál přivedený do ochrany. 

U�ivatel si mů�e zvolit pro záznam a� osm digitálních kanálů. Zvolit se mů�e 
popudový nebo vypínací signál z kteréhokoliv ochranného stupně a/nebo externí 
binární vstupní signál. Pokud se zvolí víc ne� osm signálů, ulo�í se prvních osm, 
počínaje vnitřními signály a pak následují externí signály. Digitální signály se volí 
parametry V238 a V239. Viz tabulky 4.1.10.4-5 a 4.1.10.4-6. 

Délka doby záznamu se mění podle zvoleného vzorkovacího kmitočtu. Křivka 
RMS se zaznamenává při volbě vzorkovacího kmitočtu stejného jako je jmenovitý 
kmitočet ochrany. Vzorkovací kmitočet se volí parametrem M15. Podrobnosti jsou 
v následující tabulce. 

Tabulka 4.1.8.2-1 Vzorkovací kmitočet 
Jmenovitý 
kmitočet Hz 

Vzorkovací 
kmitočet Hz 

Počet cyklů 

50 800 32 
 400 64 
 50 1) 512 
60 960 32 
 480 64 
 60 1) 512 

1)  Křivka RMS 

Doba záznamu: 
 
 
 
 
 

Parametry M15, V238 a V239 se mohou měnit pouze tehdy, kdy� není zapisovač 
spu�těný. 

Délka času po spu�tění zapisovače určuje čas, během kterého zapisovač ukládá 
data po jeho spu�tění. Délku lze měnit parametrem V240. Jestli�e je délka 
záznamu po spu�tění definována stejně dlouhá jako celková délka záznamu, 
nezůstanou v paměti data ulo�ená před spu�těním. V okam�iku skončení záznamu 
po spu�tění dojde k celkovému záznamu. 

Počet cyklů
Jmenovitý kmitočet [Hz] 
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Spuštěním zapisovače ihned po vymazání nebo po připojení pomocného napětí 
může dojít ke zkrácení celkové doby záznamu. Odpojení pomocného napětí po 
spuštění zapisovače, ale před skončením záznamu však může způsobit zkrácení 
záznamu po spuštění. To však nemá vliv na celkovou dobu záznamu. 

Při vypnutí napájení zůstanou zaznamenaná data v paměti, jestliže byla definována 
jako energeticky nezávislá. 

4.1.8.3 Ovládání a indikace stavu poruchového zapisovače  
Zápisem a čtením parametrů M1, M2 a V246 je možné ovládat a monitorovat stav 
poruchového zapisovače. Odečtením parametru V246 se získá buď hodnota 0 nebo 
1, která indikuje jestli zapisovač nebyl spuštěný nebo byl spuštěný a připravený 
pro přenos dat. V okamžiku spuštění poruchového zapisovače je vygenerován kód 
události E31. Jestliže je zapisovač připravený k přenosu dat, indikuje tento stav 
hvězdička v pravém dolním rohu displeje, pokud je displej v klidovém stavu. 

Zapsáním hodnoty 1 do parametru M2 se vymaže paměť zapisovače, uloží se nová 
data a umožní se spuštění zapisovače. Data zapisovače je možné vymazat 
celkovým resetem. Zapsáním hodnoty 2 do parametru V246 se restartuje přenos 
nastavením označení času a prvního údaje, která se má číst. 

4.1.8.4 Spouštění 
Uživatel si může zvolit pro spuštění poruchového zapisovače popudový nebo 
vypínací signál z kteréhokoliv stupně a/nebo externího binárního vstupního 
signálu a to buď náběžnou nebo sestupnou hranou signálu. Spouštění náběžnou 
hranou znamená, že k sekvenci záznamu dojde po aktivaci signálu. Podobně, 
spouštění sestupnou hranou znamená, že k sekvenci záznamu dojde po resetu 
aktivního signálu. Spouštěcí signál a hhrana se volí parametry V241...V244. Viz 
tabulky 4.1.10.4-5 a 4.1.10.4-6. Zapisovač je možné spustit i ručně parametrem 
M1. 

Spouštění zapisovače je možné pouze tehdy, pokud již nebyl spuštěný. 

4.1.8.5 Nastavení a uvolnění z paměti 
Poruchový zapisovač se nastavuje V parametry V238...V244 a V246 M 
a parametry M15, M18, M20 a M80...M83. 

Pro uvolnění z paměti musí být nastavený M80 a M83. Uvolnění se provede 
použitím počítače. Zaznamenaná data jsou uložena v samostatných souborech, 
definovaných formátem comtrade. 

4.1.8.6 Kód události poruchového zapisovače 
Podle přednastavení generuje poruchový zapisovač při spuštění kód události 
(E31). Maska události je definována sériovým parametrem V158. 
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4.1.9. Zaznamenaná data posledních událostí 
REJ 525 zaznamenává až pět událostí. To umožňuje uživateli analyzovat pět 
posledních poruchových situací v elektrorozvodné síti. Každá událost obsahuje 
naměřené proudy, hodnotu přerušení fáze, trvání popudu a označení času. Mimoto 
je k dispozici počet popudů.  

Zaznamenaná data a počet popudů jsou uloženy podle přednastavení uloženy do 
energeticky nezávislé paměti. Celkový reset vymaže obsah zaznamenaných 
událostí a počet popudů. 

REJ 525 začne shromažďovat data ze všech stupňů, když ochrana začne pracovat. 
Když přestanou pracovat všechny stupně, uloží se sebraná data a označení času do 
prvního registru událostí a čtyři předchozí uložené událostí se posunou o jeden 
krok vpřed. Po uložení šesté události se nejstarší událost vymaže. 

Tabulka  4.1.9-1   Zaznamenaná data 
REGISTR Zaznamenaná data 
Událost 1 
 

• Fázový proud L1 měřený jako násobek jmenovitého proudu In se 
zobrazí ve dvou registrech: v hlavním registru a subregistru. Pokud 
dojde k popudu stupně, ale stupeň nevypne, zaznamená se 
maximální chybový proud během měřeného období jak do hlavního 
registru, tak i do subregistru. Když stupeň vypne, zaznamená se 
chybový proud v okamžiku vypnutí do hlavního registru a maximální 
chybový proud během měřeného období do subregistru. 
Totéž platí pro fázové proudy L2, L3 a I0. 

• Přerušení fáze ∆I, jako procento maximální hodnoty fázového 
proudu. Když dojde k popudu stupně, uloží se maximální hodnota 
přerušení fáze během měřeného období. Když stupeň vypne, uloží 
se fázová nerovnováha v čase vypnutí. 

• Trvání posledních popudů stupňů t >, t >>, t0 >, t0 >> a ∆t >, 
vyjádřené v procentech nastaveného vypínacího času nebo 
vypočteného vypínacího času u charakteristiky IDMT. Měření času 
začíná při popudu stupně. Jiná hodnota než nula znamená, že 
příslušný stupeň dostal popud. Když je hodnota 100 % nastaveného 
nebo vypočteného času znamená, že stupeň vypnul. 
Když vypínací čas uplynul, ale stupeň je blokován, je hodnota 99 % 
nastaveného nebo vypočteného času. 

• Označení času události. Uloží se čas, kdy skončila poslední událost. 
Označení času se objeví ve dvou registrech. Jeden včetně data ve 
formě rr-mm-dd a druhý, vyjádřený ve formě 
HH.MM; SS.sss. 

Událost 2 Stejné jako u události 1. 
Událost 3 Stejné jako u události 1. 
Událost 4 Stejné jako u události 1. 
Událost 5 Stejné jako u události 1. 
Počet 
popudů 

• Počet, kolik měl každý ochranný stupeň, tj. I >, I >>, I0 >, I0 >> a ∆I >, 
popudů do 999. 
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4.1.10. Externí sériová komunikace  
4.1.10.1 Komunikační porty 

Ochrana má dva sériové komunikačními porty: konektor pro optické připojení PC 
na čelním panelu a RS-485 na zadním panelu. 
9-pólový D9S konektor RS-485 se používá pro připojení ochrany 
k automatickému rozvodnému systému. Toto připojení umožňuje použít buď 
komunikační protokol sběrnice SPA nebo IEC 60870-5-130. Modul pro optické 
připojení RER 103 se používá pro připojení ochrany k optické sběrnici.  
I když RER 103 podporuje komunikaci LON, REJ 525 nepodporuje LON 
protokol. LON komunikace vyžaduje samostatné zařízení LSG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4.1.10.1.-1:   Čelní konektor (1) pro místní komunikaci 

Ochrana je spojena s počítačem, který se používá pro nastavování, optickým 
konektorem na předním panelu. Čelní rozhraní používá protokol sběrnice SPA. 

Optický PC konektor galvanicky odděluje počítač od ochrany. Toto připojení má 
vysílací část a přijímací část. Čelní konektor je normalizovaný ABB výrobek 
a vyžaduje speciální optický kabel (ABB výrobek 1MKC950001-1). Kabel se 
připojí k sériovému portu RS-232C počítače. Optický stupeň kabelu je napájený 
řídícími signály RS-232C. 

U rozhraní RS-232C jsou použity následující parametry sériové komunikace: 

• Počet datových bitů 7 
• Počet stop bitů 1 
• Parita sudá 
• Přenosová rychlost přednastavená - 9,6 kbp/ s 

Prostřednictvím optického PC rozhraní je možné číst události a všechna vstupní 
data a hodnoty uložené v paměti. 

Při změně nastavených hodnot pomocí optického PC rozhraní, ochrana kontroluje, 
zda jsou vložené parametry v povoleném rozsahu nastavení. Jestliže je zadaná 
hodnota příliš vysoká nebo příliš nízká, nastavení zůstane nezměněno. 

REJ 525 má vnitřní čítač, který je dostupný v položce „COMMUNICATION“ 
(Komunikace) v části „CONFIGURATION“ (Konfigurace) v menu HMI. Hodnota 
čítače je nastavena na 0, jestliže ochrana příjme platné hlášení. 
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4.1.10.2 Dálkový komunikační protokol IEC 60870-5-103 
REJ 525 podporuje komunikační protokol IEC 60870-5-103 (dále jen IEC_103) 
v nesouměrném režimu přenosu. Protokol IEC_103 se používá pro přenos měřené 
veličiny a stavových dat z ochrany do řídícího počítače. IEC_103 se však nemůže 
použít pro přenos dat poruchového zapisovače. 

Protokol IEC_103 se může použít pouze přes rozhraní RS-485 na zadním panelu. 
Připojení REJ 525 k optické komunikační sběrnici vyžaduje použití modulu 
optického rozhraní RER 103. Klidový stav RER 103 znamená, že je „světlo 
vypnuto“, zatímco podle normy IEC_103 je „světlo zapnuto“. Aby se dosáhlo plné 
kompatibility fyzické vrstvy mezi ochranou a řídícím počítačem vyžaduje se pro 
IEC 60870-5-103 hvězdicová propojovací jednotka RER 125. RER 125 se používá 
pro nastavování světelného režimu  „světlo vypnuto“ pro ochranu a „světlo 
zapnuto“ pro řídící počítač. RER 125 však není třeba jestliže je řídící počítač 
kompatibilní s klidovým stavem „světlo vypnuto“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ob. 4.1.10.2.-1  Komunikace REJ 525 používající protokol IEC_103 

Je-li použitý zadní konektor je REJ 525 přednastavena pro použití protokolu 
sběrnice SPA. Protokol IES_103 se může zvolit v HMI ochrany. Volba je uložena 
do paměti a je tedy vždy aktivována při použití zadního konektoru. Použití 
protokolu IEC_103 v REJ 525 vyžaduje přenosovou rychlost 9,6 kb/sek. Pokud se 
zvolí protokol IEC_103, nepoužívá se maska událostí, takže všechny události 
v nastavené konfiguraci jsou hlášení událostí. 

REJ 525 má dvě různé volitelné konfigurace nastavení, z nichž sada konfigurace 1 
je přednastavená. Konfigurace 1 je plně kompatibilní s normou IEC_103. 
Konfigurace 2 poskytuje všechny použitelné informace o ochranném zařízení. 
Některé informace však byly vyznačeny jako důvěrné. Konfigurace 255 je 
rezervována pro budoucí použití. 
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Následující tabulky ukazují zobrazení příslušných sad konfigurace. Sloupec GI 
naznačuje jestli je stav určitého objektu informace vysílán v normálním 
dotazovacím cyklu. Relativní čas v hlášeních s typem identifikace 2 je vypočítán 
jako rozdíl času mezi objevenou událostí a událostí specifikovanou ve sloupci 
Relativní čas. Měřená veličina, vynásobená normalizovaným činitelem je úměrná 
jmenovité hodnotě. Takže maximální hodnota každé měřené veličiny je 
normalizovaný činitel vynásobený jmenovitou hodnotou. 

Tabulka 4.1.10.2-1   Zobrazení informací sady konfigurace 1 
Příčina 
události 

Kód 
události 

Ty
p 

fu
nk

ce
 

Č
ís

lo
 

in
fo

rm
ac

e 

Normovaný popis 
čísla informace 
(IEC 60870-5-103) 

G
I 

R
el

at
iv

ní
 

ča
s 

Ty
p 

id
en

tif
ik

ac
e 

Popud I > 
aktivní/reset 

E1/ E2 160 84 hlavní popud/ přítah X E1 2 

Vypnutí I > 
aktivní/reset 

E3/ E4 160 90 vypnutí I > - E1 2 

Vypnutí I >> 
aktivní/reset 

E7/ E8 160 91 vypnutí I >> - E1 2 

Popud I0 > 
aktivní/reset 

E9/ E10 160 67 popud / přítah N X E9 2 

Vypnutí t0 > 
aktivní/reset 

E11/ E12 160 92 vypnutí IN > - E9 2 

Vypnutí t0 >> 
aktivní/reset 

E15/ E16 160 93 vypnutí IN >> - E9 2 

PO1 
aktivní/reset 

E17/ E18 160 27 pomocný vstup 1 X - 1 

PO2 
aktivní/reset 

E19/ E20 160 28 pomocný vstup 2 X - 1 

SO1 
aktivní/reset 

E21/ E22 160 29 pomocný vstup 3 X - 1 

SO2 
aktivní/reset 

E23/ E24 160 30 pomocný vstup 4 X - 1 

 

Tabulka 4.1.10.2-2   Zobrazení informací sady konfigurace 1 

Měřená 
veličina N

or
m

ov
an

ý 
či

ni
te

l 

Jm
en

ov
itá

 
ho

dn
ot

a 

Ty
p 

fu
nk

ce
 

Č
ís

lo
 

in
fo

rm
ac

e 

Normovaný popis čísla 
informace  
(IEC 60870-5-103) Ty

p 
id

en
tif

ik
ac

e 

Proud IL2 2,40 In 160 144 měřená veličina I 3,1 
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Tabulka 4.1.10.2-1   Zobrazení informací sady konfigurace 2 

Příčina 
události K

ód
 

ud
ál

os
ti 

Ty
p 

fu
nk

ce
 

Č
ís

lo
 

in
fo

rm
ac

e 

Normovaný popis 
čísla informace  
(IEC 60870-5-103) G

I 

R
el

at
iv

ní
 

ča
s 

Ty
p 

id
en

tif
ik

ac
e 

Popud I > 
aktivní/reset 

E1/ 
E2 

160 84 hlavní popud/přítah X E1 2 

Vypnutí I > 
aktivní/reset 

E3/ 
E4 

160 90 vypnutí I> - E1 2 

Vypnutí I >> 
aktivní/reset 

E5/ 
E6 

162 94 - X E5 2 

Vypnutí t >> 
aktivní reset 

E7/ 
E8 

160 91 vypnutí t >> - E5 2 

Popud I0 > 
aktivní/reset 

E9/ 
E10 

160 67 popud/ přítah N X E9 2 

Vypnutí t0 > 
aktivní/reset 

E11/ 
E12 

160 92 vypnutí IN > - E9 2 

Popud I0 >> 
aktivní/reset 

E13/ 
E14 

162 95 - X E13 2 

Vypnutí t0 >> 
aktivní/reset 

E15/ 
E16 

160 93 vypnutí IN >> - E13 2 

PO1 
aktivní/reset 

E17/ 
E18 

160 27 pomocný vstup 1 X - 1 

PO2 
aktivní/reset 

E19/ 
E20 

160 28 pomocný vstup 2 X - 1 

SO1 
aktivní/reset 

E21/ 
E22 

160 29 pomocný vstup 3 X - 1 

SO2 
aktivní/reset 

E23/ 
E24 

160 30 pomocný vstup 4 X - 1 

Spuštěný 
zapisovač 
poruch 

E31 162 100 - - - 1 

Heslo HMI 
otevřené/ 
zavřené 

E32/ 
E33 

162 101 - - - 1 

Popud ∆I > 
aktivní/reset 

E41/ 
E42 

173 84 hlavní popud/ přítah X E41 2 

Vypnutí t∆ > 
aktivní/reset 

E43/ 
E44 

173 90 vypnutí I > - E41 2 
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Tabulka 4.1.10.2-4   Zobrazení informací sady konfigurace 2 

Měřená 
veličina 

Normovaný 
činitel Jm

en
ov

itá
 

ho
dn

ot
a 

Ty
p 

fu
nk

ce
 

Č
ís

lo
 

in
fo

rm
ac

e 

Normovaný popis čísla 
informace  
(IEC 60870-5-103) Ty

p 
id

en
tif

ik
ac

e 

Proud IL1 2,40 In 135 140 - 9 
Proud IL2 2,40      
Proud IL3 2,40      
Proud I0 2,40      

4.1.10.3 Kódy událostí 
Pro označení určitých událostí jsou stanoveny speciální kódy. Např. pro popud 
a vypnutí ochranných stupňů různé stavy výstupních signálů. 

Události E1…E51 jsou uloženy v registru událostí ochrany. Maximální kapacita 
registru je 60 událostí. Za normálních podmínek je registr prázdný. 

Obsah registru (pět událostí najednou) je možné číst příkazem L. Použitím příkazu 
L jsou předchozí čtené události z registru vymazány, s výjimkou událostí E50 
a E51, které se resetují příkazem C. Pokud by se objevila porucha např. v datové 
komunikaci, tato událost se může znovu číst příkazem B. V případě potřeby se 
může příkaz B opakovat. 

Události, které mají být obsaženy v záznamu událostí jsou označeny násobitelem 
1. Maska události je vytvořena součtem váhových faktorů všech událostí, které 
mají být zahrnuty do hlášení událostí. 

Tabulka 4.1.10.3-1   Masky událostí 

Maska události 
Kód Rozsah 

nastavení Přednastavení 
V155 E1…E8 0…255 85 
V156 E9…E16 0…255 85 
V157 E17…E24 0…255 3 
V158 E31...E33 0...7 1 
V159 E41...E44 0...15 5 

Tabulka 4.1.10.3-2   Kódy události E1…E8 
Kód Událost Váhový faktor Přednastavení 
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 
Přednastavená hodnota masky změnových stavů V155  85 
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Tabulka 4.1.10.3-3   Kódy událostí E9…E16 
Kód Událost Váhový faktor Přednastavení 
E9 Popud stupně I0 > 1 1 
E10 Reset popudu stupně I0 > 2 0 
E11 Vypnutí stupně I0 > 4 1 
E12 Reset vypnutí stupně I0 > 8 0 
E13 Popud stupně I0 >> 16 1 
E14 Reset popudu stupně I0 >> 32 0 
E15 Vypnutí stupně I0 >> 64 1 
E16 Reset vypnutí stupně I0 >> 128 0 
Přednastavená hodnota masky změnových stavů V156  85 

Tabulka 4.1.10.3-4   Kódy událostí E17…E24 
Kód Událost Váhový faktor Přednastavení 
E17 PO1 aktivován 1 1 
E18 PO1 resetován 2 1 
E19 PO2 aktivován 4 0 
E20 PO2 resetován 8 0 
E21 SO1 aktivován 16 0 
E22 SO1 resetován 32 0 
E23 SO2 aktivován 64 0 
E24 SO2 resetován 128 0 
Přednastavená hodnota masky změnových stavů V157  3 

Tabulka 4.1.10.3-5   Kódy událostí E31...E33 
Kód Událost Váhový faktor Přednastavení 
E31 Poruchový zapisovač 

spuštěný 
1 1 

E32 Heslo HMI otevřeno 2 0 
E33 Heslo HMI opět zavřeno 4 0 
Přednastavená hodnota masky změnového stavu V158  1 

Tabulka 4.1.10.3-6   Kódy událostí E41...E44 
Kód Událost Váhový faktor Přednastavení 
E41 Popud stupně ∆I > 1 1 
E42 Reset popudu stupně ∆I >> 2 0 
E43 Vypnutí stupně ∆I > 4 1 
E44 Reset vypnutí stupně ∆I >> 8 0 
Přednastavená hodnota masky změnového stavu V159  5 

Vysvětlení přednastavených hodnot: 

 0 = není obsaženo v hlášení událostí 

 1 = je obsaženo v hlášení událostí 

Události E50 a E51 jsou v hlášení událostí vždy. 
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Tabulka 4.1.10.3-7   Kódy událostí E50 a E51 
Kód Událost 
E50 Nové zapnutí ochrany 
E51 Přeplněný registr událostí 

4.1.10.4 Parametry komunikačního protokolu sběrnice SPA 
V některých případech je při změně hodnoty parametru provedené sériovou 
komunikací vyžadováno zadání SPA hesla. Heslo je číslo v rozsahu 1…999. 
Přednastavená hodnota je 1. 

Pro přístup do režimu nastavování zadejte heslo do parametru V160. Pro výstup 
z režimu nastavování zadejte heslo do parametru V161. Ochrana heslem se také 
znovu aktivuje při ztrátě pomocného napětí.  

Heslo HMI se může měnit parametrem V162, ale není možné je tímto parametrem 
číst. 

Zkratky použité v následujících tabulkách: 
• R  = údaj je možné číst 
• W = údaj je možné zapsat 
• P = data chráněná heslem při zápisu  
• I  = vstupní data 
• S  = nastavené hodnoty 
• V  = zaznamenaná data/parametry 
• M  = parametry poruchového zapisovače 
• O  = výstupní data 

Nastavení 
Tabulka 4.1.10.4-1   Nastavení 

Veličina Aktuální 
nastavení (R)

Sada 1 
(R, W, P) 

Sada 2 
(R, W, P) 

Rozsah 
nastavení 

Nastavená popudová hodnota 
stupně I> 

S1 S41 S81 0,30…5,00 x In 

Vypínací čas nebo násobitel času 
k stupně I> 

S2 S42 S82 0,05…300 s nebo 
0,05…1,00 1) 

Nastavená popudová hodnota 
stupně I>> 

S3 2) S43 S83 0,30…35,0 x In 

Vypínací čas stupně I>> S4 S44 S84 0,04…300 s 
Nastavená popudová hodnota 
stupně ∆I> 

S25 S65 S105 10...100 % 

Vypínací čas stupně ∆I>> S26 S66 S106 1...300 % 
Nastavená popudová hodnota 
stupně I0> 

S5 S45 S85 0,01…0,80 x In 

Vypínací čas nebo násobitel času 
k stupně I0> 

S6 S46 S86 0,05…300 s nebo 
0,05…1,00 1) 

Nastavená popudová hodnota 
stupně I0>> 

S7 2) S47 S87 0,05…4,00 x In 

Vypínací čas stupně I0>> S8 S48 S88 0,04…300 s 
Kontrolní součet SGF 1 S9 S49 S89 0…31 
Kontrolní součet SGF 2 S10 S50 S90 0…127 
Kontrolní součet SGF 3 S11 S51 S91 0…31 
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Tabulka 4.1.10.4-1   Nastavení 
Veličina Aktuální 

nastavení (R) 
Sada 1 
(R, W, P) 

Sada 2 
(R, W, P) 

Rozsah 
nastavení 

Kontrolní součet SGF 4 S12 S52 S92 0…32 
Kontrolní součet SGF 5 S13 S53 S93 0…32 
Kontrolní součet SGB 1 S14 S54 S94 0…255 
Kontrolní součet SGB2 S27 S67 S107 0...1 
Kontrolní součet SGR 1 S15 S55 S95 0…15 
Kontrolní součet SGR 2 S16 S56 S96 0…15 
Kontrolní součet SGR 3 S17 S57 S97 0…15 
Kontrolní součet SGR 4 S18 S58 S98 0…15 
Kontrolní součet SGR 5 S19 S59 S99 0…15 
Kontrolní součet SGR 6 S20 S60 S100 0…15 
Kontrolní součet SGR 7 S21 S61 S101 0…15 
Kontrolní součet SGR 8 S22 S62 S102 0…15 
Kontrolní součet SGR9 S23 S63 S103 0...15 
kontrolní součet SGR10 S24 S64 S104 0...15 
Vypínací čas CBFP - S121 S121 0,1…1,0 s 
Nastavení času blokování 
nové indikace vypnutí na 
LCD displeji 

- S122 S122 0…999 
min.       

1)   Hodnoty vyšší než 1 se rovnají číslu 1. 
2)  Jestliže je ochranný stupeň vyřazen z činnosti, je číslo indikující aktuálně použitou hodnotu 

nahrazeno zobrazeným údajem “999“. 

Zaznamenaná data 

Parametry V1…V4 a V7 ukazují počet popudů ochranných stupňů, parametr V5 
ukazuje stupeň, který způsobil vypnutí a parametr V6 ukazuje kód indikace 
vypnutí.  

Tabulka 4.1.9.3-2  Zaznamenaná data: Parametry V1…V7 
Zaznamenaná data Parametr R/W Hodnota 

Počet popudů stupně I > V1 R 0…999 
Počet popudů stupně I >> V2 R 0…999 
Počet popudů stupně I0 > V3 R 0…999 
Počet popudů stupně I0 >> V4 R 0…999 

Počet popudů stupně ∆I > V7 R 0...999 
Stupeň/fáze, který aktivoval vypnutí. 
Hodnota může být také kombinací 
dvou nebo více jednotlivých hodnot,  
např. 24 (= 8 + 16) 

V5 R 1 = IL3 > 
2 = IL2 > 
4 = IL1 > 
8 = I0 > 
16 = IL3 >> 
32 = IL2 >> 
64 = IL1 >> 
128 = I0 >> 



1MRS 750941-MUM Kombinovaná nadproudová a zemní ochrana REJ 525 
cz Technická referenční příručka 
 

 
 

 
47 

Tabulka 4.1.9.3-2  Zaznamenaná data: Parametry V1…V7 
Zaznamenaná data Parametr R/W Hodnota 

Kód indikace vypnutí V6 R 0 = --- 
1 = popud stupně I> 
2 = vypnutí stupně I> 
3 = popud stupně I>> 
4 = vypnutí stupně I>> 
5 = popud stupně I0> 
6 = vypnutí stupně I0> 
7 = popud stupně I0>> 
8 = vypnutí stupně I0>> 
9 = vypnutí jednotkou CBFP 
10 = popud stupně ∆I> 
11 = vypnutí stupně ∆I> 

Posledních pět zaznamenaných hodnot je možné číst parametry V11...V108. 
Událost n znamená poslední zaznamenanou hodnotu, n-1 předposlední hodnotu 
atd. 

Tabulka 4.1.10.4-3  Zaznamenaná data  
Zaznamenaná data Změnový stav (R) Hodnota 
 n n-1 n-2 n-3 n-4  
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 
Zemní proud I0 V14 V34 V54 V74 V94 0…8 x In 
Doba trvání popudu stupně 
I> 

V15 V35 V55 V75 V95 0…100 % 

Doba trvání popudu stupně 
I>> 

V16 V36 V56 V76 V96 0…100 % 

Doba trvání popudu stupně 
I0> 

V17 V37 V57 V77 V97 0…100 % 

Doba trvání popudu stupně 
I0>> 

V18 V38 V58 V78 V98 0…100 % 

Označení času registrované 
hodnoty, datum 

V19 V39 V59 V79 V99 RR-MM-
DD 

Časová značka registrované 
hodnoty, čas 

V20 V40 V60 V80 V100 HH.MM; 
SS.ms 

Přerušení fáze ∆I> V23 V43 V63 V83 V103 0...100 % 
Trvání popudu stupně ∆I> V24 V44 V64 V84 V104 0...100 % 
Max. fázový proud L1 V25 V45 V65 V85 V105 0...50 x In 
Max. fázový proud L2 V26 V46 V66 V86 V106 0...50 x In 
Max. fázový proud L1 V27 V47 V67 V87 V107 0...50 x In 
Max. zemní proud I0 V28 V48 V68 V88 V108 0...8 x In 
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Poruchový zapisovač 

Tabulka 4.1.10.4-4   Parametry poruchového zapisovače 
Popis Parametr R/W Hodnota/Poznámka 

Ruční spou�tění M1 2) W 1 
Vynulovat paměť zapisovače M2 W 1 
Vzorkovací rychlost M15 3) R, W 800/960 Hz 

400/480 Hz 
50/60 Hz 

Identifikace rozvodny/číslo jednotky M18 R, W 0...999 
Jmenovitý kmitočet M19 R 50 nebo 60 Hz 
Jméno rozvodny M20 R/W Max. 16 znaků 
Texty digitálních kanálů  M40�47 R  
Texty analogových kanálů M60�63 R  
Činitel převodu analogového kanálu 
a jednotka, fáze IL1, IL2 a IL3 

M80 1)  4) 
 
M81...M82 

R/W 
 
R 

Činitel 0...65535,  
jednotka (A, kA), 
např. 10.0,kA 

Činitel převodu analogového kanálu 
a jednotka proudu I0 

M83 1) R, W Činitel 0...65535, 
jednotka (A, kA) 
např. 10.0,kA 

Délka záznamu po spu�tění V240 R, W 0...100 % 
Kontrolní součet masky vnitřního 
ukládacího signálu  

V238 3) R, W 0...1023 

Kontrolní součet vnitřních 
spou�těcích signálů 

V241 R, W 0...1023, 
viz tabulku 4.1.10.4-5 

Hrana vnitřního spou�těcího signálu V242 R, W 0...1023 
0 = vzestupná, 
1 = sestupná 

Kontrolní součet externího 
ukládacího signálu 

V239 3) R, W 0/1 

Externí spou�těcí signál (BI) V243 R, W 0/1, viz tab. 4.1.10.4-6 
Hrana externího spou�těcího 
signálu 

V244 R, W 0/1 
0 = vzestupná 
1 = sestupná 

Stav spu�tění, nulování a nové 
spu�tění 

V246 R, W R: 
0 = zapisovač nespu�těný 
1 = zapisovač spu�těný 
 a v paměti je záznam 
W: 
0 = vynulovat paměť 
2 = načtení nového 
spu�tění, nastaví první 
informaci a označení času 
pro načtení spu�tění  
4 = ruční spu�tění 

1)  Poruchový zapisovač vy�aduje nastavení tohoto parametru. Je-li tento parametr 0, objeví se na 
displeji místo primárních hodnot pomlčky a zaznamenaná data jsou nadbytečná. 

2) M1 je mo�né pou�ít pro celoplo�né spou�tění pou�itím adresy jednotky �900�. 
3) Parametry je mo�ná zapsat pokud zapisovač není spu�těný. 
4) Tato hodnota se překopíruje do parametrů M81 a M82. 
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Tabulka 4.1.10.4-5 Vnitřní spouštění poruchového zapisovače 
a ukládání 

Událost Váhový 
faktor 

Přednastavená 
hodnota spouštěcí 
masky V241 

Přednastavená 
hodnota spouštěcí 
hrany V242 

Přednastavená 
hodnota ukládací 
masky V238 

Popud stupně I> 1 0 0 1 
Vypnutí stupně I> 2 0 0 1 
Popud stupně I>> 4 0 0 1 
Vypnutí stupně I>> 8 1 0 1 
Popud stupně I0> 16 0 0 1 
Vypnutí stupně I0> 32 0 0 1 
Popud stupně I0>> 64 0 0 0 
Vypnutí stupně I0>> 128 0 0 1 

Popud stupně ∆I> 256 0 0 0 

Vypnutí stupně ∆I> 512 0 0 0 
Kontrolní součet  8 0 191 

Tabulka 4.1.10.4-7  Externí spouštění poruchového zapisovače a ukládání 
Událost Váhový 

faktor 
Přednastavená 
hodnota spouštěcí 
masky V243 

Přednastavená 
hodnota spouštěcí 
hrany V244 

Přednastavená 
hodnota ukládací 
masky V239 

Externí BI *) 1 1 0 1 
Není využito - 0 0 0 
Není využito - 0 0 0 
Není využito - 0 0 0 
Není využito - 0 0 0 
Není využito - 0 0 0 
Není využito - 0 0 0 
Není využito - 0 0 0 
Kontrolní součet  1 0 1 

*) Všimněte si, že hodnota SGB1/3 musí být 0 (indikace, výstupní kontakty a zaznamenané hodnoty 
se neresetují binárním vstupním signálem). 

Parametry ovládání 
Tabulka 4.1.10.4-7   Parametry ovládání 

Popis Parametr R/W Hodnota  

Reset výstupních kontaktů 
s přídržnou funkcí 

V101 W 1 = reset 

Reset  registrů a výstupních 
kontaktů s přídržnou funkcí 

V102 W 1 = reset 

Odběr energie za 1 minutu V111 R  
Odběr energie za určenou dobu V112 R  
Maximální odběr energie za 
1 minutu 

V113 R  

Jmenovitý kmitočet V133 R, W (P) 50 = 50 Hz, 60 = 60 Hz 
Nastavení času pro hodnotu 
odběru energie v minutách 

V135 R, W  0...999, 0 =  největší hodnota 
odběru po resetu  



REJ 525 Kombinovaná nadproudová a zemní ochrana 1MRS 750941-MUM 
 Technická referenční příručka cz 
 

 
 

 
50 

Tabulka 4.1.10.4-7 Parametry ovládání 
Popis Parametr R/W Hodnota  

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

Nastavení energeticky 
nezávislé paměti 

V152 R, W 0...31 

Maska událostí I> a I>> V155 R, W 0…255, viz Kódy událostí 
Maska událostí I0> a I0>> V156 R, W 0…255, viz Kódy událostí 
Maska událostí výstupních 
kontaktů  

V157 R, W 0…255, viz Kódy událostí 

Maska událostí poruchového 
zapisovače a hesla HMI 

V158 R, W 0...7, viz Kódy událostí 

Maska událostí ∆I> V159 R, W 0...15, viz Kódy událostí 
Zadání SPA hesla pro 
nastavení 

V160 W 1…999 

Změna SPA hesla nebo 
obnovení chránění heslem 

V161 W (P) 1…999 

Změna hesla HMI V162 W 1…999 
Aktivace samočinné kontroly  V165 W 1 = kontakt samočinné kontroly je aktivovaný 

 a LED dioda READY začne blikat 
0 = normální provoz 

Test LED indikátorů popudu 
a vypnutí 

V166 W (P) 0 = LED diody popudu a vypnutí nesvítí 
1 = LED vypnutí svítí, LED popudu nesvítí 
2 = LED popudu svítí, LED vypnutí nesvítí 
3 = LED popudu i vypnutí svítí 

Přednastavené hodnoty V167 W (P) 2 = obnovení přednastavení  
Kód vnitřní poruchy V169 R 0…255 
Adresa jednotky ochrany V200 R, W 1.. 254  
Přenosová rychlost dat kb/s V201 R, W  4,8 nebo 9,6 kb/s 
Komunikace prostřednictvím 
zadního konektoru 

V202 W 1 = zadní konektor aktivovaný 

Výrobní číslo ochrany V230 R ERxxxxxx 
Výrobní číslo CPU V231 R MRxxxxxx 
Číslo výrobku V232 R 1MRS091412(/5)-BAA 
Datum testování V233 R RRRRMMDD 
Číslo software V234 R 1MRS118011 
Revize software V235 R A…Z 
Číslo provedení software V236 R  
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.sss 

Čtení registru událostí L R Čas, číslo kanálu a kód události 
Opětné čtení registru 
události 

B R Čas, číslo kanálu a kód události 

Typové označení ochrany F R REJ 525 
Čtení stavových dat ochrany C R 0 =  normální stav 

1 =  ochrana byla aut. resetována 
2 =  přeplnění registru událostí 
3 =  obě události 1 i 2 
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Tabulka 4.1.10.4-7   Parametry ovládání 
Popis Parametr R/W Hodnota  

Reset stavových dat 
ochrany 

C W 0 =  reset E50 a E51 
1 =  reset pouze E50 
2 =  reset pouze E51 
4 =  reset všech událostí 
včetně E51, s vyjímkou 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.sss 

 

Vstupní a výstupní signály 

Měřené proudy a stav binárního vstupního signálu je možné číst (R) parametry 
I1…I5. Jestliže je hodnota parametru I5 rovna 1, je binární vstup napájen. I6 je 
vypočtená hodnota přerušení fáze. 

Tabulka 4.1.10.4-8  Vstupy 
Popis Parametr (R) Hodnota 

Proud měřený ve fázi L1 I1 0…50 x In 

Proud měřený ve fázi L2 I2 0…50 x In 
Proud měřený ve fázi L3 I3 0…50 x In 
Měřený zemní proud I4 0…8,0 x In 
Vstupní binární signál I5 0 nebo 1 

Vypočtená hodnota přerušení fáze ∆I> I6 0...100 % 

Každý ochranný stupeň má vnitřní výstupní signál. Tyto signály je možné číst (R) 
prostřednictvím parametrů O1…O8, O15 a O16. Stav výstupních kontaktů je 
možné číst (R), nebo změnit (W) prostřednictvím parametrů O9…O12. Funkce 
indikované parametry O1…O12, O15 a O16 jsou zaznamenány a lze je číst 
parametry O21…O32, O35 a O36. 

Tabulka 4.1.10.4-9   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 
Popud stupně I0 > O5 O25 0 nebo 1 
Vypnutí stupně I0 > O6 O26 0 nebo 1 
Popud stupně I0 >> O7 O27 0 nebo 1 
Vypnutí stupně I0 >> O8 O28 0 nebo 1 

Popud stupně ∆I > O15 O35 0 nebo 1 

Vypnutí stupně∆I > O16 O36 0 nebo 1 
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Tabulka 4.1.10.4-10   Výstupy 
Aktivace výstupních 
kontaktů 

Stav výstupu
(R, W, P) 

Zaznamenané 
funkce (R) 

Hodnota 

Výstup PO1 O9 O29 0 nebo 1 
Výstup PO2 O10 O30 0 nebo 1 
Výstup SO1 O11 O31 0 nebo 1 
Výstup SO2 O12 O32 0 nebo 1 
Uvolnění výstupních kontaktů 
PO1, PO2, SO1 a SO2 

O41 - 0 nebo 1 

Poznámka! 
Parametry O9...O12 a O41 ovládají fyzické kontakty, které mohou být připojeny 
např. k vypínačům. 

4.1.11. Systém samočinné kontroly (IRF) 
REJ 525 má rozsáhlý systém samočinné kontroly, který nepřetržitě kontroluje 
software i elektroniku ochrany. Zpracovává chybové provozní situace a informuje 
uživatele o existujících poruchách LED diodami na HMI a textovými hlášeními na 
LCD displeji. 

Jakmile je zjištěna závada, ochrana se ji nejprve zkouší odstranit novým startem. 
Teprve po zjištění , že je porucha trvalá, začne blikat zelená LED dioda READY 
a aktivuje se výstupní kontakt samočinné kontroly. Všechny ostatní výstupní 
kontakty jsou během vnitřní poruchy blokovány. Navíc se na displeji objeví 
hlášení o indikaci poruchy. 

Indikace poruchy má na HMI nejvyšší prioritu. Žádná jiná indikace HMI nemůže 
potlačit indikaci IRF. Po celou dobu blikání LED diody READY, indikace 
poruchy nemůže být vymazána. V případě, že vnitřní porucha zmizí, LED dioda 
READY přestane blikat a relé IRF se vrátí do normálního provozního stavu, ale 
hlášení o indikaci poruchy na displeji zůstane.  

Kód IRF je kód poslední zjištěné poruchy zjištěné samočinnou kontrolou a popi-
suje typ poruchy. Když se porucha objeví, zaznamenejte si její kód a předejte 
autorizované opravně při objednávce generální opravy. Chybové kódy jsou 
v Uživatelské příručce. 

4.1.12. Parametrizace ochrany 

Místní parametrizace 
Parametry ochrany je možné nastavovat buď místně HMI, nebo externě sériovou 
komunikací sofwarem pro nastavování ochran „Relay Setting Tool“. Pokud se 
parametry nastavují místně, lze nastavované parametry volit v hierarchicky 
strukturovaném menu. Pro popis parametrů je možné zvolit požadovaný jazyk. 
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Externí parametrizace 
Pro parametrizaci jednotek ochrany se používá program Relay Setting Tool 
(Program pro nastavení ochrany). Nastavování hodnot parametrů tímto programem 
se dělá „off-line“ a potom se parametry mohou zavést komunikačním portem do 
ochrany. 

4.2. Popis konstrukce 

4.2.1. Připojení vstupů a výstupů 
Všechny externí obvody se připojují do svorek na zadní straně ochrany. 
Svorkovnice X1.1- jsou dimenzovány pro připojení jednoho vodiče 0,5 – 6,0 mm2 
nebo dvou vodičů max. 2,5 mm2 a svorkovnice X2.1- pro připojení jednoho vodiče 
0,08 – 2,5 mm2 nebo dvou vodičů max. 1,5 mm2. 

Jestliže je jmenovitý proud sekundárních obvodů proudových transformátorů In = 5 
A, jsou napájecí proudy nadproudové jednotky jsou připojeny ke svorkám X1.1/4-
5, X1.1/7-8 a X1.1/10-11 a jestliže je jmenovitý proud sekundárních obvodů 
proudových transformátorů In = 1 A, jsou použity svorky X1.1/4-6, X1.1/7-9 
a X1.1/10-12. Vynecháním jednoho nebo dvou napájecích vstupů nezapojených je 
ochranu také možné použít v jednofázových nebo dvoufázových aplikacích. 

Napájecí proud jednotky zemní ochrany je připojený ke svorkám X1.1/1-3 ) viz 
tab. 4.2.1-1. Binární vstup X2.1/17-18 lze použít k vytvoření externího 
blokovacího signálu, pro výstupních kontaktů s přídržnou funkcí nebo 
k dálkovému ovládání nastavení. Požadovaná funkce se volí spínači SGB. Binární 
vstup je také možné použít jako spouštěcí signál pro poruchový zapisovač. Tato 
funkce se volí SPA parametrem V243. 

Pomocné napájecí napětí ochrany se připojuje ke svorkám X2.1/1-2. Při 
stejnosměrném napájení se kladný pól připojí na svorku X2.1/1. Další informace 
jsou uvedeny v popisu pomocného napájení. Povolený rozsah pomocného napětí je 
vyznačen na čelním panelu ochrany. 

Výstupní kontakty PO1 a PO2 jsou výkonové kontakty dimenzované pro ovládání 
většiny typů vypínačů. Vypínací signály z různých ochranných stupňů jsou přive-
deny k relé spínači 1 a 2 skupiny spínačů SGR1…SGR10. Při dodávce z výrob-
ního závodu jsou vypínací signály všech ochranných stupňů přivedeny jak k PO1, 
tak i k PO2. 

Výstupní kontakty SO1 a SO2 je možné použít pro signalizaci popudu i vypnutí 
ochrany. Signály, které mají být přivedeny k výstupním kontaktům SO1 a SO2 se 
volí spínači 3 a 4 skupiny spínačů SGR1…SGR10. Při dodávce ochrany z výrob-
ního závodu jsou popudové signály všech ochranných stupňů přivedeny jak k SO1, 
tak i k SO2. 

Výstupní kontakt IRF působí jako výstupní kontakt systému samočinné kontroly 
ochrany. V normálních provozních podmínkách je relé IRF aktivováno a svorky 
X2.1/13-15 jsou propojeny. Když systém samočinné kontroly zjistí poruchu nebo 
když se odpojí pomocné napájení, výstupní kontakt odpadne a kontaktem propojí 
svorky X2.1/13-14. 

Na následujícím obrázku je pohled na zadní panel ochrany REJ 525 se dvěma 
svorkovnicemi a konektorem. Jedna svorkovnice je určena pro připojení měřících 
transformátorů, jedna pro připojení napájení a konektor je určený pro sériovou 
komunikaci. 
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Obr. 4.2.1-1   Pohled na zadní panel ochrany 

Tabulka 4.2.1-1  Vstupy fázových proudů a zemního proudu 
Svorka Funkce 
 REJ 525 412BAA REJ 525B 415BAA 

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

společná 
I0 1 A 
I0 0,2 A 

společná 
I0 5 A 
I0 1 A 

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

IL1 společná 
IL2 5 A 
IL3 1 A 

IL1 společná 
IL2 5 A 
IL3 1 A 

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

IL3 společná 
IL2 5 A 
IL2 1 A 

IL3 společná 
IL2 5 A 
IL2 1 A 

X1.1-10 
X1.1-11 
X1.1-12 

IL3 společná 
IL3 5 A 
IL3 1 A 

IL3 společná 
IL3 5 A 
IL3 1 A 

Tabulka 4.2.1-2   Pomocné napájecí napětí 
Svorka Funkce 

X2.1-1 Vstupní napětí + 
X2.1-2 Vstupní napětí - 
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Tabulka 4.2.1-3   Výstupní kontakty 
Svorka Funkce 

X2.1-3 
X2.1-4 

PO1, zapínací kontakt 

X2.1-5 
X2.1-6 

PO2 – zapínací kontakt 

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

SO1 – společná 
SO1 – klidový kontakt 
SO1 – zapínací kontakt 

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

SO2 – společná 
SO2 – klidový kontakt 
SO2 – zapínací kontakt 

Tabulka 4.2.1-4   Kontakt IRF 
Svorka Funkce 

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

Vnitřní porucha ochrany – společná svorka 
Sepnuto – nebo Uaux odpojeno 
Sepnuto – bez IRF a Uaux připojeno 

Tabulka 4.2.1-5   Binární vstup 
Svorka Funkce 

X2.1-17 
X2.1-18 

vstup + 
vstup - 

4.2.2. Připojení sériové komunikace 
REJ 525 je spojená s optickou sběrnicí připojovacím modulem RER 103 a 9ti 
pólovým miniaturním konektorem X2 typu D9S, který je umístěný na zadním 
panelu ochrany. Koncovky optických kabelů jsou připojeny na konektory Rx 
(přijímač) a Tx (vysílač) v modulu pro připojení na sběrnici. Optické kabely se 
vedou od jedné ochrany ke druhé a ke komunikační jednotce na úrovni rozvodny, 
např. SRIO 1000M a RER125. 

Optické připojení PC na čelním panelu ochrany se používá pro připojení ochrany 
k optické  sběrnici SPA optickým kabelem 1MKC950001-1. 

Tabulka 4.2.2-1   Konektor X2 rozhraní RS-485 pro RER 103 
Svorka Funkce 

X2.2-1 Data A (datový signál +) 
X2.2-2 Data B (datový signál -) 
X2.2-3 RTS A (požadavek na vyslání signálu +) 
X2.2-4 RTS B (požadavek na vyslání signálu -) 
X2.2-5 COL A (2,8 V z ochrany) 
X2.2-6 COL B (2,2 V z ochrany) 
X2.2-7 zem 
X2.2-8 není použita 
X2.2-9 + 5 V ss, pomocné napětí (max. 200 mA) 
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4.2.3. Technická data 
Tabulka 4.2.3-1   Rozměry 1) 
Šířka: rám 111,4 mm, skříňka 94 mm 
Výška: rám 265,9 mm (6U), skříňka 249,8 mm 
Hloubka: 235 mm (245,1 mm se zadním ochranným krytem, k dispozici volitelně) 
Rozměr skříně: 1/4 ( x 19“) 
Hmotnost ochrany: ~ 3,3 kg 

1) Rozměrové výkresy jsou v Příručce pro instalaci (1MRS750526-MUM) 

Tabulka 4.2.3-2   Zdroj 
Uaux jmenovité Ur = 110/120/220/240 V stř 

Ur = 48/60/110/125/220 V ss 
Uaux měnitelné 80…265 V stř 

38…265 V ss 
Typická spouštěcí doba ochrany 300 ms 

Zatížení zdroje pomocného napětí 
v klidových/provozních podmínkách 

~5 W / ~10 W 

Zvlnění ss pomocného napětí Max. 12 % ss hodnoty 

Doba přerušení ss pomocného napětí bez 
resetu ochrany 

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

Tabulka 4.2.3-3   Napájecí vstupy 
Jmenovitý kmitočet 50/60 Hz  ± 5 Hz 
Jmenovitý proud In 0,2 A 1 A 5 A 
Tepelná odolnost 
•  trvalá 
•  po dobu 1 s 

 
1,5 A 
20 A 

 
4 A 
100 A 

 
20 A 
500 A 

Dynamická proudová odolnost 
•  hodnota jedné půlvlny 

 
50 A 

 
250 A 

 
1250 A 

Vstupní impedance < 750 mΩ < 100 mΩ < 20 mΩ 

Tabulka 4.2.3-4   Měřící rozsah 
Měřené proudy ve fázích L1, L2 a L3 jako násobky jmenovitých 
proudů napájecích vstupů  

0…50 x In 

Zemní  proud jako násobek jmenovitého proudu In měřícího vstupu  0…8 x In 

Tabulka 4.2.3-5 Binární vstup 
Provozní rozsah 18…265 V ss 

Jmenovité napětí 24/ 48/ 60/ 110/ 220 V ss 
Proudová spotřeba asi 2…25 mA 
Spotřeba energie < 0,8 W 

Tabulka 4.2.3-6   Výstupy signal . (SO1, SO2) a samočinné kontroly (IRF) 
Jmenovité napětí 250 V stř/ss 

Trvalá zatížitelnost 5 A 
Zapínací schopnost a zatížitelnost po dobu 3,0 s 8 A 
Spínací schopnost a zatížitelnost po dobu 0,5 s 10 A 
Vypínací schopnost při časové konstantě ovládacího obvodu L/R < 
40 ms a při 48/110/220 V  ss 

1 A / 0,25 A / 
0,15 A 
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Tabulka 4.2.3-6 Signalizační výstupy (SO1, SO2) a výstup 
samočinné kontroly (IRF) 

Jmenovité napětí 250 V stř/ss 
Minimální zatížení kontaktu 100 mA pro 24 V st/ss 

Tabulka 4.2.3-7   Výkonové výstupy (PO1, PO2) 
Jmenovité napětí 250 V stř/ss 
Trvalá zatížitelnost 5 A 
Zapínací schopnost a zatížitelnost po dobu 3,0 s 15 A 
Zapínací schopnost a zatížitelnost po dobu 0,5 s 30 A 
Vypínací schopnost při časové konstantě ovládacího 
obvodu L/R < 40 ms a při 48/110/220 V  ss 

5 A / 3 A / 1 A 

Minimální zatížení kontaktu 100 mA pro 24 V st/ss 

Tabulka 4.2.3-8   Třída krytí 
Čelní strana 
Zadní strana, svorkovnice 

IP 54 (zapuštěná montáž) 
IP 20 

Poznámka ! 
Zadní ochranný kryt (část příslušenství) může být použitý 
pro ochranu a stínění zadní části skříňky ochrany. 

 

Tabulka 4.2.3-9   Zkoušky na prostředí 
Specifikovaný rozsah provozní teploty - 10°C...+ 55°C 

Rozsah teploty při přepravě a skladování - 40°C...+ 70°C 
podle IEC 60068-2-48 

Zkouška na suché horké prostředí podle IEC60068-2-2 
Zkouška na suché chladné prostředí podle IEC60068-2-1 
Cyklická zkouška na horké a vlhké prostředí podle IEC60068-2-30 

Tabulka 4.2.3-10 Zkoušky elektromagnetické slučitelnosti (EMC) 
Úroveň zkoušky odolnosti EMC splňuje požadavky použitelné normy EN 50082-2. 
Zkouška tlumenou oscilační vlnou 
1 MHz, třída III 
•  společný režim 
•  diferenční režim 

Podle IEC 255-22-1 
 
2,5 kV 
1,0 kV 

Zkouška odolnosti proti 
elektrostatickému výboji, třída III 
•  pro kontaktní výboj 
•  pro vzdušný výboj 

Podle IEC 61000-4-2 a IEC 60255-22-2 
 
6 kV 
8 kV 

Zkouška odolnosti proti vf rušení 
•  šířené vedením, CMV (vodič proti 

zemi) 
•  vf elmag. polem, amplitudová 

modulace 
•  vf elmag. polem, pulzní modulace 
 
•  vf elmag. polem, zkouška přenosným 

vysílačem 

 
Podle IEC 61000-4-6, IEC 60255-22-6 (2000) 
10 V (ef), f = 150 kHz...80 MHz 
Podle IEC 61000-4-3 a IEC 60255-22-3 (2000)
10 V/m (ef), f = 80...1000 MHz 
Podle ENV 50204 a IEC 60255-22-3 (2000) 
10 V/m, f = 900 MHz 
Podle IEC 60255-22-3 (1989), metoda C; f = 
77,2 MHz, P = 6 W; f = 172,25 MHz, P = 5 W 
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Tabulka 4.2.3-10   Zkoušky elektromagnetické slučitelnosti (EMC) 
Zkoušky proti rychlým přechodovým jevům 
•  svorky 
•  binární vstup 

Podle IEC 60255-22-4 a IEC 61000-4-4 
4 kV 
2 kV 

Zkouška odolnosti proti rázovému impulzu 
•  svorky 
 
•  I/O porty 

Podle IEC 61000-4-5 
4 kV, vodič proti zemi 
2 kV, mezi vodiči 
2 kV, vodič proti zemi 
1 kV, mezi vodiči 

Zkouška magnetickým polem síťového 
kmitočtu (50 Hz) podle IEC 61000-4-8 

100 A/m trvale 

Poklesy a krátkodobá přerušení napětí Podle IEC 61000-4-11 
30 % / 10 ms 
60 % / 100 ms 
> 95 % / 5000 ms 

Zkouška elektromagnetického vyzařování 
•  Vodivé spojení, vf vyzařování (svorky 
hlavního přívodu) 
•  Vyzařování vf 

Podle EN 55011 a EN 50081-2 
EN 55011, třída A, IEC 60255-25 
EN 55011, třída A, IEC 60255-25 

Osvědčení CE V souladu s EMC směrnicí 89/336/EEC 
a směrnicí pro nízké napětí 73/23/EEC 

Tabulka 4.2.3-11   Standardní zkoušky 
Izolační zkoušky 
Dielektrické zkoušky 
•  zkušební napětí 

Podle IEC60255-5 
2 kV, 50 Hz, 1 min. 

Zkouška rázovým napětím 
•  zkušební napětí 

Podle IEC 60255-5 
5kV jednopólové impulsy,  
tvar 1,2/50µs, energie zdroje 0,5 J 

Měření izolačního odporu Podle IEC 60255-5 
Izolační odpor > 100 MΩ, 500 V ss 
Mechanické zkoušky 
Vibrační zkoušky (sinusové) 
Zkouška úderem a rázem 

Podle IEC 60255-21-1, třída I  
Podle IEC 60255-21-2, třída I 

Tabulka 4.2.3-12 Datová komunikace 
Zadní rozhraní, konektor X2.2 
• Připojení RS-485 pro modul optického rozhraní RER 103  
• Sběrnice SPA nebo protokol IEC 60870-5-103 
• 4,8 nebo 9,6 kb/s 
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 potřebuje ke své činnosti bezpečný zdroj pomocného napětí. Vnitřní zdroj 
ochrany dodává napětí, které vyžaduje elektronika ochrany. Zdroj je galvanicky 
oddělený spínaný ss/ss měnič (typu fly-back). Když je napájecí zdroj v provozu, 
na čelním panelu svítí zelená LED dioda. Podrobné informace jsou v tabulce 
4.2.3-2. 

Primární strana napájecího zdroje je chráněna pojistkou,umístěnou na plošném 
spoji ochrany. Hodnota pojistky je 3,15 A (pomalá). 
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5. Informace pro objednávku 
Objednací číslo (I0 vstupy 0,2 A/1 A) REJ525A 412BAA  
 (číslo výrobku 1MRS091412-BAA) 

Objednací číslo (I0 vstupy 1 A/5 A) REJ525A 415BAA 
 (číslo výrobku 1MRS091415-BAA) 

Ochranný kryt zadních konektorů 1MRS060132 

Montážní sada pro zapuštěnou montáž 1MRS050209 

Montážní sada pro polozapuštěnou montáž 1MRS050253 

Montážní sada pro montáž na panel 1MRS050240 

Montážní sada pro montáž vedle sebe 1MRS050241 

Montážní sada pro montáž do 19“ vany 1MRS050257 

Modul pro připojení optické sběrnice 1MRS090701 (RER 103) 

Optický kabel 1MKC950001-1 
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6. Odkazy 
Ostatní dostupné příručky: 

• Uživatelská příručka, 1MRS 752137-MUM 

• Příručka pro instalaci, 1MRS 750526-MUM 
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8. Použité zkratky 
• BI Binární vstup (Binary input) 

• CBFP Ochrana při selhání vypínače (Circuit-breaker failure protection) 

• CPU Centrální procesorová jednotka (Central processing unit) 

• CT  Proudový transformátor (Current transformer) 

• IDMT Časově závislá charakteristika s definovaným minimálním časem 
(Inverse definite minimum time characteristic) 

• IEC_103 Norma IEC 60870-5-103 (Standard IEC 60870-5-103) 

• IRF Vnitřní 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 

• HMI Rozhraní pro obsluhu (Human-Machine Interface) 

• PCB Deska plošných spojů (Printed Circuit Board) 

• PO1, PO2 Výkonové výstupy (Power outputs) 

• SGB Skupina spínačů binárního vstupu (Switchgroups for binary input) 

• SGF Skupina spínačů funkcí (Switchgroups for functions) 

• SGR Skupina spínačů výstupních kontaktů 
(Switchgroups for output contacts) 

• SO1, SO2 Signalizační výstupy (Signal outputs) 
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9. Kontrolní protokoly 

Tabulka 9.-1   Sada nastavení 1 
Veličina Sada 1 

(R, W, P) 
Rozsah  
nastavení 

Před-
nastavení 

Nastavení 
zákazníka 

Nast. popud. proud stupně I > S41 0,30…5,00 x In 0,30 x In  
Vypínací čas nebo násobitel času 
k stupně I> 

S42 0,05…300 s  0,05 s  

Nast. popud. 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  
Nast. popud. proud stupně ∆I > S65 10...100 % 100 %  
Vypínací čas stupně ∆I > S66 1...300 s 60 s  
Nast. popud. proud stupně I0 > S45 0,01…0,80 x In 0,01 x In  
Vypínací čas nebo násobitel času 
k stupně I0 > 

S46 0,05…300 s 0,05 s  

Nast. popud. proud stupně I0 >> S47 0,05…4,00 x In 0,05 x In  
Vypínací čas stupně I0>> S48 0,04…300 s 0,04 s  
Kontrolní součet SGF 1 S49 0…31 0  
Kontrolní součet SGF 2 S50 0…127 64  
Kontrolní součet SGF 3 S51 0…31 0  
Kontrolní součet SGF 4 S52 0…32 0  
Kontrolní součet SGF 5 S53 0…32 0  
Kontrolní součet SGB 1 S54 0…255 0  
Kontrolní součet SGB 2 S67 0…1 0  
Kontrolní součet SGR 1 S55 0...15 12  
Kontrolní součet SGR 2 S56 0...15 3  
Kontrolní součet SGR 3 S57 0...15 12  
Kontrolní součet SGR 4 S58 0...15 3  
Kontrolní součet SGR 5 S59 0...15 12  
Kontrolní součet SGR 6 S60 0...15 3  
Kontrolní součet SGR 7 S61 0...15 12  
Kontrolní součet SGR 8 S62 0...15 3  
Kontrolní součet SGR9 S63 0...15 12  
Kontrolní součet SGR10 S64 0...15 3  

Tabulka 9.-2   Sada nastavení 2 
Veličina Sada 2 

(R, W, P) 
Rozsah 
nastavení 

Před-
nastavení 

Nastavení  
zákazníka 

Nast. popud. proud stupně  I> S81 0,30…5,00 x In 0,30 x In  
Vypínací čas nebo násobitel času 
k stupně I> 

S82 0,05…300 s 0,05 s  

Nast. popud. 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  
Nast. popud. proud stupně ∆I > S105 10...100 % 100 %  
Vypínací čas stupně ∆I>  S106 1...300 s 60 s  
Nast. popud. proud stupně I0 > S85 0,01…0,80 x In 0,01 x In  
Vypínací čas nebo násobitel času 
k stupně I0> 

S86 0,05…300 s 0,05 s  

Nast. popud. proud stupně I0 >> S87 0,05…4,00 x In 0,05 x In  
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Tabulka 9.-2   Sada nastavení 2 
Veličina Sada 2 

(R, W, P) 
Rozsah 
nastavení 

Před-
nastavení 

Nastavení 
zákazníka 

Vypínací čas stupně I0>> S88 0,04…300 s 0,04 s  
Kontrolní součet SGF 1 S89 0…31 0  
Kontrolní součet SGF 2 S90 0…127 0  
Kontrolní součet SGF 3 S91 0…31 0  
Kontrolní součet SGF 4 S92 0…32 0  
Kontrolní součet SGF 5 S93 0…32 0  
Kontrolní součet SGB 1 S94 0…255 0  
Kontrolní součet SGB2 S107 0...1 0  
Kontrolní součet SGR 1 S95 0...15 12  
Kontrolní součet SGR 2 S96 0...15 3  
Kontrolní součet SGR 3 S97 0...15 12  
Kontrolní součet SGR 4 S98 0...15 3  
Kontrolní součet SGR 5 S99 0...15 12  
Kontrolní součet SGR 6 S100 0...15 3  
Kontrolní součet SGR 7 S101 0...15 12  
Kontrolní součet SGR 8 S102 0...15 3  
Kontrolní součet SGR9 S103 0...15 12  
Kontrolní součet SGR10 S104 0...15 3  

Tabulka 9.-3   Parametry ovládání 
Veličina Parametr Rozsah 

nastavení 
Před-
nastavení 

Nastavení  
zákazníka 

Jmenovitý kmitočet V133  50/60 50  
Hodnoty odběru energie V135 0...999 10  
Dálkové ovládání sady nastavení V150 0/1 0  
Nastavení energeticky nezávislé 
paměti 

V152 0...31 31  

Maska událostí pro I> a I>> V155 0…255 85  
Maska událostí pro I0> a I0>> V156 0…255 85  
Maska událostí výstup. kontaktů  V157 0…255 3  
Maska událostí pro poruchový 
zapisovač a heslo HMI 

V158 0...7 1  

Maska událostí pro ∆I> V159 0...31   
Adresa jednotky ochrany V200 0…254 1  
Přenosová rychlost dat V201 4,8 nebo 9,6 9,6  
Vypínací čas CFBP S121 0,10...1,00 s 0,10 s  
Nastavení času blokování nové 
indikace vypnutí na LCD displeji 

S122 0…999 min. 60  

Tabulka 9.-4   Parametry poruchového zapisovače 
Informace Parametr Rozsah 

nastavení 
Před-
nastavení 

Nastavení 
zákazníka 

Délka záznamu po spuštění V240 0...100 % 50 %  
Kontrolní součet masky vnitřního 
ukládacího signálu 

V238 0...1023 191  



REJ 525 Kombinovaná nadproudová a zemní ochrana 1MRS 750941-MUM 
 Technická referenční příručka cz 
 

 
 

 
68 

Tabulka 9.-4   Parametry poruchového zapisovače 
Informace Parametr Rozsah 

nastavení 
Před-
nastavení 

Nastavení 
zákazníka 

Kontrolní součet vnitřních 
spouštěcích signálů 

V241 0…1023 8  

Hrana vnitřního spouštěcího 
signálu  

V242 0…1023 0  

Kontrolní součet masky 
externího ukládacího signálu 

V239 0/1 1  

Externí spouštěcí signál (BI) V243 0 / 1 1  
Hrana externího spouštěcího 
signálu  

V244 0 / 1 0  

Vzorkovací kmitočet  M15 800/900 Hz 
400/480 Hz 
50/60 Hz 

800/960 Hz  

Identifikace rozvodny/ číslo 
jednotky  

M18 0…9999 0000  

Jméno rozvodny M20 Max. 16 znaků -ABB-  
Převodový faktor 
analogového kanálu 
a jednotka fázových proudů 
IL1, IL2 aIL3 

M80…82 Faktor 
0…65535, 
jednotka (A, 
kV) 

00000, A  

Převodový faktor 
analogového kanálu 
a jednotka zemního proudu I0 

M83 Faktor 
0…65535, 
jednotka (A, 
kV) 

00000, --  
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10. Formulář zprávy od zákazníka 
 
 

Datum:   Fax: 499 808 501 
 

Kategorie: __ Komentář __ Dotaz __ Reklamace 
 

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

Výrobek:  

 

Popis: 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Jméno: 

 

 

Přijmení:  

Firma:  

Město:  

Adresa:  

Fax. číslo 
E-mail. 
adresa 

 

 
 

V případě potřeby přiložte další listy s popisem.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ABB Oy ABB s.r.o. 
Substation Automation Divize Power Technologies 
P.O.Box 699  
FIN-65101 VAASA Komenského 821 
Finland 541 70 TRUTNOV 
Tel.:   +358 10 22 11 Tel.: +420 499 808 111 
Fax:   +358 10 224 1094 Fax: +420 499 808 501 
www.abb.com/substationautomation www.abb.cz 1M
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