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1. Úvod 

1.1. O této příručce 
Tato příručka poskytuje uživateli podrobné informace o ochraně REJ 527 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 
Zemní směrová nebo nesměrová ochrana REJ 527 je určena ke chránění při 
zemních poruchách v distribučních sítích vysokého napětí, ale může být také 
použita ke chránění generátorů, motorů a transformátorů. 

REJ 527 využívá prostředí mikroprocesorové techniky. Činnost ochrany 
nepřetržitě sleduje systémem samočinné kontroly. 

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

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

1.3. Charakteristické vlastnosti 

• Směrový nebo nesměrový proudový stupeň s nízkým nastavením s časově 
nezávislou charakteristikou, nebo s časově závislou charakteristikou 
s definovaným minimálním časem (IDMT) 

• Směrový nebo nesměrový proudový stupeň s vysokým nastavením s časově 
nezávislou charakteristikou 

• Uvolňovací stupeň nulové složky napětí s časově nezávislou charakteristikou 

• Oba dva proudové zemní stupně lze nakonfigurovat jako dva napěťové 
stupně: možnost třístupňového monitorování napětí 

• Ochrana při přerušovaném zemním spojení. 

• Ochrana při selhání vypínače (CBFP) 

• Poruchový zapisovač 
• doba záznamu až 19 s 
• spouštění popudovým nebo vypínacím signálem z kteréhokoliv stupně 

ochrany a/nebo binárním vstupním signálem 
• zaznamenává dva analogové kanály a sedm digitálních kanálů 
• nastavitelný vzorkovací kmitočet 

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

přerušení dodávky energie 

• Dva přesné měřící vstupy 

• Galvanicky izolovaný binární vstup s velkým rozsahem vstupního napětí 

• Všechny nastavené hodnoty je možné modifikovat pomocí osobního počítače 

• Rozhraní HMI s alfanumerickým LCD a ovládacími tlačítky 

• Komunikační protokoly IEC 60870-5-103 a sběrnice 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 samočinná kontrola elektroniky a software. Při vnitřní poruše 
(IRF) v ochraně jsou všechny stupně ochrany a výstupy blokovány 

• Uživatelem volitelný jmenovitý kmitočet 50/60 Hz 

• Uživatelem volitelné ochranné heslo pro HMI 

• Zobrazení hodnot primárního proudu a napětí a hodnot fázového úhlu 

• 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 mohou objevit nebezpečná 
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 
Zemní směrová nebo nesměrová ochrana REJ 527 je sekundární ochrana, která je 
připojená k napěťovým a proudový transformátorům chráněného objektu. 
Proudový zemní stupeň a stupeň nulové složky napětí nepřetržitě měří nulovou 
složku napětí, zemní proud a fázový úhel objektu. Při zjištění poruchy dojde 
k popudu ochrany, vypnutí vypínače, vyslání alarmů, zaznamenání poruchových 
dat, atd., podle použití a konfigurace funkcí ochrany. 

Ochrana obsahuje jednotku nulové složky napětí s nízkým nastavením U0b> a jed-
notku zemního poruchového proudu se stupněm s nízkým nastavením I0> a stupeň 
s vysokým nastavením I0>>. Zemní stupně mohou být nahrazeny dvěma napěťo-
vými stupni: stupeň s nízkým nastavením U0> a stupeň s vysokým nastavením 
U0>>. 

Ochranné funkce jsou na sobě nezávislé a mají vlastní sady nastavených hodnot 
a záznam dat. Napěťové i proudové funkce využívají běžné měřící transformátory. 

Matice výstupních kontaktů umožňuje přiřadit popudové a vypínací signály 
k požadovaným výstupním kontaktům. 

3.2. Požadavky 
Pokud je REJ 527 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 z jed-
notky zemního proudu a napěťové jednotky jako kontaktní funkce. Popudové 
signály lze použít pro blokování spolupracujících ochran, signalizaci a aktivaci 
funkce opětného zapnutí. 

Obr. 3.3..-1 představuje REJ 527 s přednastavenou konfigurací: Všechna vypínání 
jsou propojena tak, aby vypnula vypínače. 
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Obr. 3.3.-1 Schema zapojení směrové zemní 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:   Funkce výrobku 

4.1.1.2 Zemní proud, nulová složka napětí a přerušované zemní spojení 
Viz části 
• 4.1.3.2.  Směrová nebo nesměrová jednotka zemního proudu 
• 4.1.3.3.  Jednotka nulové složky napětí 
• 4.1.3.4. Ochrana při přerušovaném zemním spojení 

Zemní ochrana s nezávislou nebo 
se závislou časovou 
charakteristikou 

Člen nulové složky napětí 

Ochrana při selhání vypínače 

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

Seriová komunikace 

Binární vstup BI 

Optické rozhraní 
pro PC 

Zemní směrový člen 

Zemní ochrana s mžikovým 
působením nebo s nezávislou 
časovou charakteristikou 
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4.1.1.3 Vstupy 
REJ 527 má dva měřící vstupy a jeden externí binární vstup, ovládaný externím 
napětím. Podrobnější informace o vstupech jsou uvedeny v části “Zapojení vstupů 
a výstupů“ a v tabulkách 4.1.4.6-7, 4.2.1-1 a 4.2.1-5. Funkce binárního vstupu je 
dána použitím spínačů SGB. 

4.1.1.4 Výstupy 
REJ 527 má dva výkonové výstupy (PO1 a PO2) a dva signální výstupy (SO1 
a SO2). Skupiny spínačů SGR1…6 se používají pro zavedení popudových a vypí-
nacích signálů z ochranných stupňů k požadovanému signalizačnímu nebo výkon-
ovému výstupu. PO1 a PO2 mohou být nakonfigurovány s přídržnou funkcí a 
minimální délkou pulzu 40 nebo 80 ms. 

4.1.1.5 Jednotka ochrany při selhání vypínače 
REJ 527 jednotku ochrany při selhání vypínače (CBFP). Jednotka CBFP vyšle 
vypínací signál na výstup PO2, pokud porucha není odstraněna v nastaveném 
vypínacím čase 0,10 s...1,00 s. 

Jednotka CBFP ovládá obvykle nadřazený vypínač ve směru toku elektrické 
energie. Tuto ochranu je také možné využít pro vypínání stejného vypínače 
prostřednictvím záložního vypínacího obvodu. Ochrana při selhání vypínače je 
aktivována skupinou spínačů SGF. 

4.1.1.6 Poruchový zapisovač 
REJ 527 má interní poruchový zapisovač, který zaznamenává okamžitě naměřené 
hodnoty nebo efektivní křivky (RMS) měřených signálů a sedm digitálních 
signálů: externí binární vstupní signál a stavy vnitřních stupňů ochrany. Poruchový 
zapisovač je možné nastavit tak, že je spouštěný popudovým nebo vypínacím 
signálem kteréhokoliv stupně ochrany a/nebo externím binárním vstupním 
signálem a to jak sestupnou tak i náběžnou hranou. 

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

Heslo HMI chrání všechny uživatelem měnitelné hodnoty, aby nemohly být měně-
ny neoprávněnou osobou. Heslo HMI není aktivní a není tedy nutné při změně 
hodnot parametrů, dokud nebylo změněno přednastavené heslo. Správné zadání 
hesla 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 527 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, zatím co nastavené hodnoty se ukládají vždy. 
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4.1.1.9 Samočinná kontrola 
Systém samočinné kontroly REJ 527 zpracovává průběžné poruchové situace 
a informuje uživatele o existující poruše. Jestliže systém samočinné kontroly zjistí 
trvalou vnitřní poruchu ochrany, začne blikat zelená indikační LED dioda 
“READY“. Současně odpadne relé (uváděné také jako IRF ochrany), které je za 
normálních provozních podmínek aktivované, a na displeji se zobrazí 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 dostupné 
prostřednictvím HMI. Naměřené napětí je vyjádřeno jako procento jmenovitého 
napětí Un a naměřené proudy v procentech jmenovitého proudu In měřících vstupů. 
Fázový úhel je uvedený ve stupních a je možné zvolit zobrazení buď jako úhel 
mezi napětím a proudem nebo jako úhel mezi základním úhlem a proudem, 
spínačem SGF3/8. Jestliže jsou naměřené hodnoty proudu a napětí příliš malé, tj. 
menší než  0,5 %, na displeji se zobrazí pomlčky. 

Tabulka 4.1.2-1 Měřené hodnoty 

Indikátor Měřená data 
U0 nulová složka napětí 
I0 proud zemní poruchy 
Iϕ směrový zemní proud 
ϕ fázový úhel 
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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 směrové zemní ochrany 

Funkce blokovacích a popudových signálů se volí spínači skupiny spínačů SGF, 
SGB a SGR. Kontrolní součty skupin spínačů je možné najít v menu HMI pod 
SETTINGS (Nastavení). Funkce těchto spínačů jsou vysvětleny podrobně 
v příslušných SG_ tabulkách. 

4.1.4. Ochrana 
4.1.4.1 Blokové schéma 

 
Obr. 4.1.4.-1   Blokové schéma směrové zemní ochrany REJ 527 
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4.1.4.2 Směrová nebo nesměrová jednotka zemního proudu 
Stupeň s vysokým nastavením i stupeň s nízkým nastavením směrové jednotky 
zemního proudu se může nakonfigurovat buď jako směrový nebo nesměrový. 
Směrovým stupňům může být dána charakteristika buď základního úhlu nebo 
sin(ϕ) nebo cos(ϕ) 

Popud a vypínání směrových stupňů s charakteristikou základního je založeno na 
měření zemního proudu I0, nulové složky napětí U0 a fázového úhlu ϕ mezi 
napětím a proudem. K popudu stupně zemní ochrany dojde tehdy, když jsou 
splněna současně tři kriteria: 

• zemní proud I0 překročí popudovou hodnotu zemního stupně s nízkým nebo 
s vysokým nastavením 

• hodnota nulové složky napětí U0 překročí nastavenou popudovou hodnotu 
U0b>, která je stejná pro oba stupně v režimu odblokování 

• fázový úhel ϕ mezi napětím a proudem klesne do vypínací oblasti ϕb ± ∆ϕ 

U sítí s izolovaným nulovým bodem je základní úhel sítě -90° a u rezonančně 
uzemněných sítí, které jsou uzemněny přes přes zhášecí tlumivku (Petersenovu 
cívku) s paralelním odporem nebo bez tohoto odporu, je základní úhel sítě 0°. 
Oblast vypnutí lze zvolit v rozsahu ∆ϕ = ±80° nebo ∆ϕ = ±88°. Obě vypínací 
oblasti mohou být rozšířeny. 

Při popudu zemního stupně je generován popudový signál a popud je indikován na 
HMI. Jestliže jsou výše uvedená kritéria splněna po dostatečně dlouhou dobu, kdy 
je překročen nastavený vypínací čas, stupeň vyšle vypínací signál a na HMI je 
indikováno vypnutí. Indikátor vypnutí zůstane aktivní i přesto, že ochranný stupeň 
je resetován. Směr k místu poruchy je určený úhlem mezi napětím a proudem. 
Základní úhel ϕb lze nastavit v rozmezí -90° a 0°. Jestliže základní úhel ϕb je 0-°, 
lze záporný kvadrant vypínací oblasti rozšířit o hodnotu ϕa (viz obr. 4.1.4.2.-1). 
Rozšířený vypínací sektor ϕa může být nastavený v rozsahu 0…90°. 

Na obr. 4.1.4.2.-1, 4.1.4.2.-2 a 4.1.4.2.-3 jsou uvedeny příklady charakteristik se 
základním úhlem. 
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Obr.4.1.4.2.-1   Vypínací charakteristika jednotky směrové zemní ochrany se 
základním úhlem ϕb = 0°, vypínací oblastí ∆ϕ = ±80° 
a rozšířeným vypínacím sektorem ϕa = 40° 

 
 

 

Obr.4.1.3.2.-2   Vypínací charakteristika se základním úhlem ϕb = 0°, 
vypínací oblastí ∆ϕ = ±80° a rozšířeným vypínacím sektorem 
ϕa = 40° 
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Obr.4.1.4.2.-3   Vypínací charakteristika se základním úhlem ϕb = -90° 

Zemní směrová jednotka s charakteristikou sin(ϕ) nebo cos(ϕ) pracuje na principu 
měření zemního proudu I0, nulové složky napětí U0 a fázového úhlu ϕ mezi 
napětím a proudem. Vypočítá se hodnota sinu nebo cosinu fázového úhlu a vyná-
sobí zemním proudem, aby se dostal zemní proud Iϕ. K popudu zemního stupně 
dojde tehdy, pokud jsou splněna současně tři kritéria:  

• Směrový zemní proud Iϕ překročí nastavenou popudovou hodnotu zemního 
stupně s nízkým nastavením nebo stupně s vysokým nastavením. 

• Hodnota nulové složky napětí U0 překročí nastavenou popudovou hodnotu 
U0b>, která je v režimu odblokování stejná pro oba stupně. 

• Fázový úhel ϕ mezi napětím a proudem klesne do vypínací oblasti opravené 
úhlem ϕc. 

• Při popudu zemního stupně je generován popudový signál a popud je 
indikován na HMI. Jestliže jsou výše uvedená kritéria splněna po dostatečně 
dlouhou dobu, kdy je překročen nastavený vypínací čas, stupeň vyšle 
vypínací signál a na HMI objeví signál vypínání. Indikátor vypnutí zůstává 
aktivní i přesto, že ochranný stupeň je resetován. Směr k místu poruchy je 
dán úhlem mezi napětím a proudem. Zemní směrová charakteristika sin(ϕ) 
odpovídá zemní ochraně se základním úhlem -90° a charakteristika cos(ϕ) 
zemní ochraně se základním úhlem 0°. 

Na obr. 4.1.4.2.-4 a obr. 4.1.4.2.-5 jsou příklady vypínacích charakteristik sin(ϕ) 
a cos(ϕ). 
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Obr.4.1.4.2.-4   Vypínací charakteristika sin (ϕ) 

 

Obr.4.1.4.2.-5   Vypínací charakteristika cos (ϕ) 

Směr působení zemních směrových stupňů, dopředný nebo zpětný, je možné zvolit 
nezávisle na sobě. Směrové stupně je možné také samostatně konfigurovat jako 
nesměrové. 

Jestliže zemní proud překročí nastavenou popudovou hodnotu proudu stupně 
s nízkým nastavením Io>, je spuštěna jednotka zemní ochrany, která po přednasta-
veném popudovém čase ≈ 70 ms vyšle popudový signál. Jestliže uplyne nastavený 
čas u časově nezávislé chararkteristiky nebo vypočítaný čas u charakteristiky 
IDMT, jednotka zemní ochrany vyšle vypínací signál. 
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Jestliže zemní proud překročí nastavenou popudovou hodnotu proudu stupně 
s vysokým nastavením I0>>, je spuštěna jednotka zemní ochrany, která po před-
nastaveném popudovém čase ∼ 60 ms vyšle popudový signál. Jestliže uplyne 
nastavený vypínací čas jednotka zemní ochrany vyšle vypínací signál. 

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

Časově závislou funkci stupně I0> je možné nastavit tak, aby byly blokována při 
popudu stupně I0>> spínací skupinou SGF2. V tomto případě je vypínací čas dán 
stupněm I0>>.  

Stupeň s vysokým nastavením je možné vyřadit z činnosti. Tento stav je na LCD 
displeji indikován pomlčkami a hodnotou “999“, jestliže je nastavená popudová 
čtena prostřednictvím sériové komunikace. 

Nastavenou popudovou hodnotu stupně I0>> je možné při připojení chráněného 
objektu k distribuční síti (při zapnutí) automaticky zdvojit. Je tedy možné nastavit 
popudovou hodnotu stupně I0>> pod úroveň zapínacího proudu. Zapínání je 
definováno jako situace, kdy zemní proud vzroste z hodnoty pod 12 % x I0> na 
hodnotu vyšší než  150 % x I0>, za čas kratší než 60 ms. Zapínání je považováno 
za ukončené při poklesu proudu pod 125 % x I0>. 

4.1.4.3 Jednotka nulové složky napětí 
Jestliže nulová složka napětí překročí nastavenou popudovou hodnotu napětí 
stupně s nízkým nastavení U0b>, je spuštěna napěťová jednotka, která po před-
nastaveném popudovém čase ∼ 70 ms aktivuje popudový signál. Po uplynutí 
nastaveného času u časově nezávislé charakteristiky vyšle napěťová jednotka 
vypínací signál. 

Proudové stupně I0> a I0>> lze nahradit dvěma doplňkovými napěťovými stupni: 
stupněm s nízkým nastavením U0> a stupněm s vysokým nastavením U0>>. Tím se 
vytvoří třístupňový modul nulové složky napětí. Všechny tři stupně měří stejné 
napětí, ale mohou mít samostatně nastavenou citlivost i vypínací časy. 
Signalizační i vypínací relé je také možné volit pro všechny tři stupně samostatně. 

Jestliže nulová složka napětí překročí nastavenou popudovou hodnotu napětí 
stupně s nízkým nastavení U0>, je spuštěna napěťová jednotka, která po před-
nastaveném popudovém čase ∼ 70 ms aktivuje popudový signál. Po uplynutí 
nastaveného času u časově nezávislé charakteristiky vyšle napěťová jednotka 
vypínací signál. 

Jestliže nulová složka napětí překročí nastavenou popudovou hodnotu napětí 
stupně s nízkým nastavením U0>>, je spuštěna napěťová jednotka, která po 
přednastaveném popudovém čase ∼ 60 ms aktivuje popudový signál. Po uplynutí 
nastaveného času u časově nezávislé charakteristiky vyšle napěťová jednotka 
vypínací signál. 

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

Stupeň s vysokým nastavením U0>> je možné vyřadit z činnosti. Tento stav je na 
LCD displeji indikován pomlčkami a hodnotou “999“, jestliže je nastavená 
popudová čtena prostřednictvím sériové komunikace. 
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4.1.4.4 Ochrana při přerušovaném zemním spojení 
Typickým příkladem přerušovaného zemního spojení je u izolovaného kabelu 
s trhlinou v izolaci, kterou se do kabelu dostává voda. Zemní spojení vysuší trhlinu 
v kabelu, odstraní poruchu, ale po krátkém čase se porucha objeví znovu, když 
voda vnikne zpět do trhliny. Tento proces se opakuje a má za následek řadu pulzů 
poruchového proudu. 

 

 

Obr.4.1.4.4.-1   Přerušované zemní spojení 

Jestliže je čas resetu nadproudové ochrany kratší, než je interval mezi impulsy 
poruchového proudu, bude ochrana trvale resetována a není schopna vypnout. 
Nastavením času delšího než čas popudu, ale dost krátkého, aby neovlivňoval 
normální vypínání ochrany a řídícího systému, pomůže tento problém vyřešit. 

 

Obr.4.1.4.4.-2   Volitelný čas resetování 
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Čas resetování se může nastavit 80, 100, 500 nebo 1000 ms skupinou SGF5. 
Jestliže je čas resetu nastaven na hodnotu 100 ms nebo vyšší, pracuje stupeň I0> 
jako stupeň přerušovaného zemního spojení. 
Poznámka! 
Pokud se využívá funkce CBFP a zvolí se čas delší než 80 ms, doporučuje se 
vypínací čas CBFP delší než čas resetování. 

4.1.4.5 Charakteristiky čas/proud 
Proudový zemní stupeň s nízkým nastavení může mít buď časově nezávislou nebo 
časově závislou charakteristiku s definovaným minimálním časem (IDMT), 
zatímco proudový zemní stupeň a napěťové stupně mohou mít pouze časově 
nezávislou charakteristiku. Provozní režim stupně je dán nastavením spínačů 
SGF4/1...6. Další informace viz část Nastavování. 

U IDMT charakteristiky je vypínací čas závislý na hodnotě proudu: čím vyšší je 
proud, tím kratší je vypínací čas. K dispozici je šest skupin křivek závislosti  
čas/proud, z nichž čtyři odpovídají normě IEC 60255: normálně inverzní, velmi 
inverzní, extrémně inverzní a dlouhodobě inverzní. Dvě další časově závislé 
skupiny křivek RI a RD jsou speciální skupiny křivek podle praxe firmy ABB. 

Charakteristiky podle normy IEC 60255 

Modul ochrany má čtyři mezinárodně normované skupiny křivek, nazvané: 
extrémně inverzní, velmi inverzní, normálně inverzní a dlouhodobě inverzní. 
Vztah mezi časem a proudem je ve shodě s normou IEC 60255-3 a může být 
vyjádřený následovně: 
 
 
 
t [s] =  
 
 
kde t  =  vypínací čas 
 k = časový násobitel 
 I0 = hodnota nulového proudu 
 I0> = nastavená popudová hodnota 

Tabulka 4.1.4.5-1   Hodnoty konstant α a β 

Skupina křivek závislosti čas/proud α β 
Normálně inverzní 0,02 0,14 
Velmi inverzní 1,0 13,5 
Extrémně inverzní 2,0 80,0 
Dlouhodobě inverzní 1,0 120 

 

   k x β 

 ( I0 / I0>)α  -  1 



1MRS 750616-MUM Kombinovaná nadproudová a zemní ochrana REJ 527 
cz Technická referenční příručka 
 

 
 

 
21 

Podle této normy je normální proudový rozsah jako 2...20 x nastavené hodnoty 
u normálně inverzní, velmi inverzní nebo extrémně inverzní charakteristiky. 
U ochrany má dojít k popudu než proud překročí nastavenou hodnotu 1,3 x. 
U dlouhodobě inverzní charakteristiky je normální proud specifikován 2...7 x 
nastavená hodnota a u ochrany má dojít k popudu než prou překročí nastavenou 
hodnotu 1,1 x.  

Tabulka 4.1.4.5-2   Tolerance vypínacích časů specifikované normou 

I0 /I0> Normálně 
inverzní 

Velmi 
inverzní 

Extrémně 
inverzní 

Dlouhodobě 
inverzní 

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 závislé stupně požadavky 
tolerance třídy 5 u všech stupňů inverze. 

Charakteristiky čas/proud podle norem IEC a BS jsou uvedeny na obr. 4.1.4.5.-1 
až obr. 4.1.4.5.-4. 
Poznámka! 

Pokud je poměr mezi proudem a nastavenou popudovou hodnotou větší než 20, 
vypínací čas bude stejný jako u poměru 20. 

Charakteristika typu RI 
Charakteristika typu RI je speciální charakteristika, která se používá hlavně pro 
časové odstupňování s elektromechanickými ochranami. Tuto charakteristiku je 
možné matematicky vyjádřit následovně: 
 
 
t [s]  = --   
 
 
kde t  =  vypínací čas v sekundách 
 k = časový násobitel 
 I0 = nulový proud 
 I0> = nastavený popudový proud 

Charakteristika typu RI je uvedena na obr. 4.1.4.5.-5. 

k 

 0,339 - 0,236 x  (I0> / I0) 
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Charakteristika typu RD 
Charakteristika typu RD je speciální charakteristika, která se používá hlavně pro 
chránění při zemních poruchách v systémech, kde je vyžadován vysoký stupeň 
selektivity i pro poruchy s vysokou odporovou složkou. S touto charakteristikou 
může být ochrana selektivní i v případě, že se nejedná o ochranu směrovou. 
Matematicky je možné charakteristiku závislosti čas/proud vyjádřit následovně: 

 
 

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

kde t = vypínací čas v sekundách 

 k = časový násobitel 

 I0 = nulový proud 

 I0> = nastavený popudový proud 

Charakteristika typu RD je uvedena na obr. 4.1.4.5.-6. 

I0 

k x I0> 
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Obr. 4.1.4.5.-1   Normálně inverzní charakteristika 
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Obr. 4.1.4.5.-2   Velmi inverzní charakteristika 
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Obr. 4.1.4.5.-3   Extrémně závislá charakteristika 
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Obr. 4.1.4.5.-4   Dlouhodobě inverzní charakteristika 
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Obr.4.1.4.5.-5 Inverzní charakteristika typu RI 
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Obr. 4.1.4.5.-6   Inverzní charakteristika  typu RD 
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4.1.4.6 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 sa-
dami nastavení umožňuje změnit v jednom okamžiku celé nastavení. Může se to 
udělat kterýmkoliv 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 

Nastavené hodnoty se mohou měnit prostřednictvím HMI nebo osobním 
počítačem, opatřeným nástrojem pro nastavování (Relay Setting Tool). 

Dříve, než je ochrana připojena k systému, se musí zkontrolováno, že bylo zadáno 
správné nastavení. Pokud existují jakékoliv pochybnosti, musí být při rozpojených 
vypínacích obvodech toto nastavení zkontrolováno, nebo musí být odzkoušeno 
napájením do měřících vstupů. Další informace viz část Kontrolní seznamy. 

Tabulka 4.1.4.6-1   Nastavené hodnoty 
Nastavení Popis Rozsah 

nastavení 
Výchozí -
nastavení 

U0b>/Un 

 
Popudové napětí stupně U0b> jako 
procento použitého měřícího vstupu. 
• časově nezávislá charakteristika 

 
 
2,0...80,0 % x Un 

 
 
2,0 % x Un 

tb> Vypínací čas stupně U0b> v 
sekundách časově nezávislé 
charakteristiky. 

0,10…300 s 0,10 s 

I0>/In 

 
Popudový proud stupně I0> jako 
procento použitého měřícího vstupu. 
• časově nezávislá charakteristika 
• časově závislá charakteristika 

 
 
1,0…100 % x In 
1,0…40,0 % x In  

 
 
1,0 % x In 
1,0 % x In 

U0>/Un 

 
Popudové napětí stupně U0> jako 
procent použitého měřícího vstupu. 
• nezávislé časové zpoždění 

 
 
2,0…80,0 % x Un 

 
 
2,0 % x Un 

t0> Vypínací čas stupně I0> nebo U0> 
v sekundách u časové nezávislé 
charakteristiky. 

0,10…300 s 0,10 s 

k> násobitel času stupně I0> u IDMT 
charakteristiky  

0,05…1,00 0,05 

I0>>/In 

 
Popudový proud stupně I0>> jako 
procento použitého měřícího vstupu. 
• časově nezávislá charakteristika 

 
 
5,0…400 % x In 

 
 
5,0 % x In 

U0>>/Un 

 
Popudové napětí stupně U0>> jako 
procento použitého měřícího vstupu. 
• časově nezávislá charakteristika 

 
 
2,0…80,0 % x Un 

 
 
2,0 % x Un 
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Tabulka 4.1.4.6-1   Nastavené hodnoty 
Nastavení Popis Rozsah 

nastavení 
Před-
nastavení 

t0>> Vypínací čas čas. I0>> nebo U0>> v 
sekundách u časově nezávislé 
charakteristiky  

0,10…300 s 0,10 s 

ϕa Přídavný úhel u stupňů I0> a I0>> 
s charakteristikou základní úhlu 

0°…90° 0° 

ϕb Základní úhel stupňů I0> a I0>> -90°…0° -90° 
ϕc Korekce úhelu stupňů I0> a I0>> s 

charakteristikou Iϕ. 
2°…7° 2° 

CBFP Ochrana při selhání vypínače. 0,10…1,00 s 0,10 s 
1) U IDMT charakteristiky umožňuje REJ 527 u stupně I0 nastavení nad 40 % x In, ale 

pokud se týká nastavení > 40 % x In, zůstane 40 % x In. 
2) Stupeň může být vyřazen z činnosti spínačem SGF. Tento stav je indikován pomlčkami 

na LCD a 999, když se parametr odečítá přes sběrnici SPA. 

Skupiny spínačů a masky parametrů 
Nastavení je možné měnit a vypínací charakteristiky volit pro různé aplikace 
skupinami spínačů SG_. Skupiny spínačů 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 
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. 4.1.4.6.-1  Příklad výpočtu kontrolního součtu volící skupiny spínačů SG_ 

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

V následujících tabulkách je uvedeno přednastavení spínačů z výroby 
a odpovídající kontrolní součty. 
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SGF1…SGF5 
Skupiny spínačů SGF1…SGF5 jsou použity pro konfiguraci požadovaných funkcí 
následujícím způsobem: 

Tabulka 4.1.4.6-2   SGF1 

Spínač Funkce Přednastavení 
SGF1/1 Volba přídržné funkce u výstupu PO1. 0 
SGF1/2 Volba přídržné funkce u výstupu PO2. 

• když je spínač v poloze 0 a měřený signál, který způsobil 
vypnutí klesne pod nastavenou popudovou hodnotu, vrátí 
se výstupní kontakt výchozího stavu 

• když je spínač v poloze 1, výstupní kontakt zůstává 
sepnutý i když měřený signál, který vypnutí způsobil 
klesne pod nastavenou popudovou hodnotu 

Přidržený výstupní kontakt se může uvolnit buď 
prostřednictvím HMI, externím binárním vstupem nebo 
sériovou sběrnicí. 

0 

SGF1/3 Minimální délka pulzu u signalizačních výstupů SO1 a SO2. 
• 0 = 80 ms 
• 1 = 40 ms 

0 

SGF1/4 Minimální délka pulzu u výkonových výstupů PO1 a PO2. 
• 0 = 80 ms 
• 1 = 40 ms 
Poznámka! 
Přídržná funkce u výstupů PO1 a PO2 tuto funkci překlenuje. 

0 

SGF1/5 CBFP 
• když je spínač v poloze 0, CBFP není použita 
• když je spínač v poloze 1, signál na výstupu PO1 spustí 

časovač, který vyšle zpožděný signál na výstup PO2, za 
předpokladu, že porucha není odstraněna před uplynutím 
vypínacího času CBFP 

0 

SGF1/6 Spínač není využitý 0 
SGF1/7 Spínač není využitý 0 
SGF1/8 Spínač není využitý 0 
Σ SGF1  0 
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Tabulka 5:  SGF2 
Přepínač Funkce Přednastavení 
SGF2/1 Automatické zdvojení popudové hodnoty u stupně I>>. 

• když je spínač v poloze 1, nastavená popudová hodnota 
stupně se při zapínacích situacích automaticky zdvojí 

0 

SGF2/2 Časově závislé vypínaní stupně I0> je blokováno popudem 
stupně I0>>. 
• když je spínač v poloze 1, je časově závislé vypínání 

blokováno 

0 

SGF2/3 Blokování působení stupně I0>> nebo U0>>. 
• když je spínač v poloze 1, působení stupně je blokováno 

0 

SGF2/4 Provozní režim indikátoru popudu u stupně I0> nebo U0>. 
• 0 = indikátor popudu je automaticky resetován jakmile 

porucha zmizí 
• 1 = přidržení: indikátor popudu zůstává aktivní i když 

porucha zmizela 

0 

SGF2/5 Provozní režim indikátoru popudu u stupně I0>> nebo U0>>. 
• 0 = indikátor popudu je automaticky resetován jakmile 

porucha zmizí. 
• 1 = přidržení: indikátor popudu zůstává aktivní i když 

porucha zmizela 

0 

SGF2/6 Provozní režim indikátoru popudu u stupně U0b>. 
• když je spínač v poloze 0, indikátor popudu je 

automaticky resetován jakmile porucha zmizí 

0 

SGF2/7 Volba zemní proudové jednotky nebo jednotky nulové složky 
napětí. 
• 0 = jednotka pracuje se dvěma I0  stupni a s napěťovým 

odblokováním 
• 1 = jednotka pracuje jako třístupňová jednotka nulové 

složky napětí 

0 

SGF2/8 Volba funkce odblokování napětím U0 u směrové zemní 
ochrany. 
• 0 = funkce odblokování napětím U0 je využita 
• 1 = funkce odblokování napětím U0 není využita 

0 

Σ SGF2  0 
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Tabulka 4.4.6-4:  SGF3 
Spínač Funkce Přednastavení 
SGF3/1 Volba směrového nebo nesměrového provozu u stupně 

s nízkým nastavením I0>. 
• 0 = směrový 
• 1 = nesměrový 

0 

SGF3/2 Volba směru provozu u stupně s nízkým nastavením  I0>. 
• 0 = dopředný směr 
• 1 = zpětný směr 

0 

SGF3/3 Volba směrového nebo nesměrového provozu u stupně 
s vysokým nastavením I0>>. 
• 0 = směrový 
• 1 = nesměrový 

0 

SGF3/4 Volba směru provozu u stupně s vysokým nastavením I0>>. 
• 0 = dopředný směr 
• 1 = zpětný směr 

0 

SGF3/5 Volba vypínacího kritéria u zemní směrové ochrany 
• 0 = I0  se základním úhlem. 
• 1 = kritériem vypnutí je I0sin(ϕ) nebo I0cos(ϕ) 

0 

SGF3/6 Volba vypínací oblasti u zemní směrové ochrany 
• 0 = oblast vypnutí je ± 80°. 
• 1 = oblast vypnutí je ± 88°. 

0 

SGF3/7 Volba charakteristiky I0sin(ϕ) nebo I0cos(ϕ) 
• 0 = charakteristika I0sin(ϕ). 
• 1 = charakteristika I0cos(ϕ). 

0 

SGF3/8 Volba prezentace fázového úhlu 1) 
• 0 = fázový úhel ϕ mezi ϕb a I0 
• 1 = fázový úhel ϕ mezi I0 a U0 

0 

Σ SGF3  0 

1) Směrové zemní stupně nejsou ovlivněny. 

Tabulka 4.1.4.6-5   SGF4: charakteristiky I0> 

SGF4/1 SGF4/2 SGF4/3 SGF4/4 SGF4/5 SGF4/6 SGF4/7 SGF4/8 Provoz 
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 

Poznámka! 
Najednou je možné navolit pouze jednu charakteristiku. Je-li vybráno více 
spínačů, je aktivována charakteristika s nejnižším váhovým faktorem navolených 
spínačů. 
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Tabulka 4.1.4.6-6   SGF5:   Čas resetování stupně I0> / U0> 
SGF5/1 SGF5/2 SGF5/3 SGF5/4 SGF5/5 SGF5/6 SGF5/7 SGF5/8 Provoz 

0 0 0 - - - - - 80 ms 1) 

1 0 0 - - - - - 100 ms 
0 1 0 - - - - - 500 ms 
0 0 1 - - - - - 1000 ms 

1) Přednastavení 

Jestliže je čas resetování nastavený na hodnotu > 100 ms, pracuje stupeň I0> jako 
stupeň vyhodnocující přerušované zemní spojení. 

Poznámka! 
Najednou je možné navolit pouze jednu charakteristiku! Jestliže je do aktivní 
pozice nastaveno více přepínačů (více než jeden přepínač v pozici 1), je 
aktivována charakteristika s nejnižším váhovým faktorem navolených přepínačů. 
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SGB1 
Tabulka 4.1.4.6-7   SGB1  Resetování/blokování binárním vstupem BI  

Spínač Funkce Přednastavení 
SGB1/1 • 0 = indikátory nejsou resetovány vstup. binárním signálem 

• 1 = indikátory jsou resetovány vstupním binárním signálem  
0 

SGB1/2 • 0 = indikátory a přidržené výstupní kontakty nejsou resetovány 
vstupním binárním signálem  

• 1 = indikátory a přidržené výstupní kontakty jsou resetovány 
vstupním binárním signálem 

0 

SGB1/3 • 0 = indikátory, přidržené výstupní kontakty a v paměti uložené 
hodnoty nejsou resetovány vstupním binárním signálem 

• 1 = indikátory, přidržené výstupní kontakty a v paměti uložené 
hodnoty jsou resetovány vstupním binárním signálem. 

0 

SGB1/4 Přepínání mezi sadami nastavených hodnot 1 a 2 použitím 
externího binárního vstupu. 
• 0 = externím binárním vstupem není možné přepnout sadu 

nastavených hodnot. 
• 1 = aktuálně použitá sada nastavených hodnot je binárním 

vstupem: je-li na binárním vstupu napětí, je aktivována sada 
nastavených hodnot 2 

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

0 

SGB1/5 
SGB1/6 
SGB1/7 
 

Blokování stupně tb> binárním vstupním signálem 
Blokování stupně t0> binárním vstupním signálem 
Blokování stupně t0>> binárním vstupním signálem 
• jestliže SGB1/5…7 = 0, není vypnutí stupně blokováno 

externím vstupním binárním signálem 
• jestliže SGB1/5…7 = 1, je vypnutí stupně blokováno externím 

vstupním binárním signálem 

0 
0 
0 

SGB1/8 Nastavení základního úhlu 0°/90° nebo cos (ϕ)/sin(ϕ) binárním 
vstupem 
• 0 = vstupní binární signál neovlivňuje základní úhel 
• 1 = není-li externí ovládací signál aktivován, je základní úhel -

90°, nebo je provedena volba sin(ϕ). Je-li vstup aktivován, je 
základní úhel 0°, nebo je provedena volba cos(ϕ). 

0 

Σ SGB1  0 
 
 

SGR1…SGF6 
Popudové a vypínací signály z ochranných stupňů jsou k výstupním kontaktům 
přiřazeny spínači skupin spínačů SGR1…SGR6. 

Níže uvedenou matici lze použít jako pomůcku pro usnadnění požadované volby. 
Popudové a vypínací signály různých ochranných stupňů jsou kombinovány s vý-
stupními kontakty volbou spínačů v průsečících souřadnic signálových sběrnic. 
Každý průsečík souřadnic je označen číslem spínače a odpovídající váhový faktor 
tohoto spínače je uveden ve spodním řádku matice. Součet váhových faktorů sku-
piny spínačů se dostane sečtením váhových faktorů všech vodorovně zvolených 
spínačů ve skupině spínačů. 
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Obr. 4.1.4.6.-2  Matice výstupních signálů směrové zemní ochrany 

Tabulka 4.4.6-8:  SGR1…SGR6 

Spínač Funkce  Přednastavení 
SGR1/1…4 Signál U0b> na výstupní kontakty PO1, PO2, SO1 a SO2. 12 
SGR2/1…4 Signál tb> na výstupní kontakty PO1, PO2, SO1 a SO2. 3 
SGR3/1…4 Signál I0>/U0> na výstupní kontakty PO1, PO2, SO1 a SO2. 12 
SGR4/1…4 Signál t0> na výstupní kontakty PO1, PO2, SO1 a SO2. 3 
SGR5/1…4 Signál I0>>/U0>> na výstupní kontakty PO1, PO2, SO1 a SO2. 12 
SGR6/1…4 Signál t0>> na výstupní kontakty PO1, PO2, SO1 a SO2. 3 

Časovač indikace nového vypnutí 
Časovač indikace nového vypnutí je možné nakonfigurovat tak, aby umožnil na 
displeji indikaci druhého vypnutí. Jestliže vypne několik stupňů ochrany, zobrazí 
se první indikace vypnutí až do uplynutí času, daného nastavenou hodnotou 
v NEW TRIP IND. (Indikace nového vypnutí). Potom může indikace nového 
vypnutí nahradit starou indikaci. Základní ochranné funkce nejsou nastavením 
NEW TRIP IND. ovlivněny. 

 
Tabulka 4.1.4.6-9   Časovač nové indikace vypnutí 

Nastavení Popis Rozsah 
nastavení 

Přednastavení 

Indikace nového 
vypnutí 

Časovač nového vypnutí v minutách 
Indikace nového vypnutí není povolena 
dokud nebyly předchozí indikace ručně 
resetována 

0...998 
999 

60 

Nastavení energeticky nezávislé paměti 
Následující tabulka zobrazuje data, která se mohou nakonfigurovat tak, aby byla 
uložena do energeticky nezávislé paměti. Všechny uvedené funkce je možné volit 
samostatně spínači 1...5 v MEMORY SETTINGS (Nastavení paměti). 
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Tabulka 4.1.4.6-10   Nastavení paměti 

Spínač Funkce Přednastavení 
1 • 0 = hlášení indikace alarmu a LED diody budou vymazány 

• 1 = hlášení indikace alarmu a LED diody budou uloženy 
1 

2 • 1 = informace o počtu startů (NUMBER OF STARTS) budou 
uloženy 

1 

3 • 1 = data poruchového zapisovače zůstanou uloženy 1 
4 • 1 = kódy událostí budou uloženy 1 
5 • 1 = zaznamenaná data budou uložena 1 
6 Není použitý 0 
7 Není použitý 0 
8 Není použitý 0 

Kontrolní součet                                                                                                            31 

4.1.4.7 Technická data ochranných funkcí 

Tabulka 4.1.4.7-1   Stupeň U0b> 

Charakteristická vlastnost Stupeň U0b> 

Popudové napětí 
• u časově nezávislé charakteristiky 

 
2,0…80,0 % x Un 

Typický čas popudu 70 ms 
Charakteristika čas/proud 
• časově nezávislá 

vypínací čas tb> 

 
 
0,10…300 s 

Typický čas resetování 60 ms 
Typický přídržný poměr 0,96 
Přesnost vypínacího času u časově nezávislé 
charakteristiky 

± 2 % z nastavené hodnoty nebo ± 25 ms 

Přesnost vypnutí 
• 2,0…80,0 % x Un 

 
± 3 % z nastavené hodnoty + 0,05 % x Un 

 

Tabulka 4.1.4.7-2   Stupně I0> nebo U0> a I0>> a U0>> 
Charakteristická vlastnost Stupeň I0>1) a U0> Stupeň I0>> a U0>> 
Směr působení stupňů I0> a I0>> dopředný nebo zpětný dopředný nebo zpětný 
Režim působení stupně I0> a I0>> směrový nebo nesměrový směrový nebo nesměrový 
Nastavený popudová hodnota 
• časově nezávislé charakteristiky 
• u IDMT charakteristiky 1) 

 
• 1,0…100 % x In 
• 1,0…40,0 % x In 

 
5,0…400 % x In 3) 

 
Nastavená popudová hodnota 
• u časově nezávislé 

charakteristiky 

 
2,0…80,0 % x Un 

 
2,0…80,0 % x Un 
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Tabulka 4.1.4.7-2   Stupně I0> nebo U0> a I0>> a U0>> 
Charakteristická vlastnost Stupeň I0>1) a U0> Stupeň I0>> a U0>> 
Typický čas popudu 70 ms 60 ms 
Charakteristiky čas/proud 
• časově nezávislá 
• vypínací časy t0> a t0>> 
• IDMT charakteristika I0> podle 

IEC 60255-3 
 
• speciální typ závislé 

charakteristiky 
• násobitel času stupně I0>  

 
0,10…300 s 
Extrémně závislá 
Velmi závislá 
Normálně závislá 
Dlouhodobě závislá 
Závislá – typ RI 
Závislá – typ RD 
0,05…1,00 

 
0,04…300 s 

Volitelný čas resetování 80, 100, 500 nebo 1000 ms 100 ms 
Typický přídržný poměr 0,96 0,96 
Přesnost vypínacího času časově 
nezávislé charakteristiky 

± 2 % nastavené hodnoty 
nebo ± 25 ms 

± 2 % nastavené hodnoty 
nebo ± 25 ms 

Index třídy přesnosti E u IDMT 
charakteristiky 

5 ± 25 ms  

Přesnost vypínání 
• 1,0…100 % x In 
• 2,0…80 % x Un 

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

± 3 % nastavené hodnoty  
+ 0,05 % x Un 

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

± 3 % nastavené hodnoty  
+ 0,05 % x Un 

 
1) Působení a vypínání stupně zemního proudu s nízkým nastavením je možné blokovat startem 

stupně s vysokým nastavením, pokud byla tato funkce spínačem nastavena v SGF. Jestliže je tato 
funkce nastavena v SGF, je vypínací čas při velkých poruchových proudech dán nastaveným 
vypínacím časem stupně s vysokým nastavením. Aby se získal vypínací signál, musí být stupeň 
s vysokým nastavením přiveden k PO1 nebo PO2. 

2) U IDMT charakteristiky umožňuje ochrana nastavení stupeň I0> nad 40,0 % x In, ale nastavení 
>40,0 % x In je stejné jako 40,0 % x In. 

3) Stupeň je možné vyřadit s činnosti v SGF. Tento stav je indikován pomlčkami na displeji a 999 při 
čtení parametru sběrnicí SPA. 

 
Tabulka 4.1.4.7-3   Směrový člen  

Charakteristická vlastnost Rozsah nastavení 

Rozsah nastavení základního úhlu ϕb -90°…0° 
Oblast vypínání ϕb  ± 80° nebo ± 88° s přídavným sektorem 

ϕa 0…90° 
Přesnost vypínací oblasti ± 5° 
Prahový proud pro měření úhlu 
• náběh/odpad 

 
0,50 / 0,30 % 

Prahové napětí pro měření úhlu 
• náběh/odpad 

 
0,48 / 0,36 % 

4.1.5. Hlášení o LED indikátorech a indikacích alarmu 
Činnost REJ 527 je možné monitorovat třemi indikátory na čelním panelu 
ochrany: zelená LED dioda READY (Provozní připravenost), žlutá LED dioda 
START (Popud) a červená LED dioda TRIP (Vypnutí). Více informací je 
v Uživatelské příručce. 
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Kromě toho se, v případě hlášení alarmu z některého ochranného stupně, objeví na 
displeji textové hlášení. 

Hlášení na LCD displeji mají určité pořadí priorit. Jestliže jsou současně 
aktivovány různé typy indikací, na displeji bude zobrazeno hlášení s nejvyšší 
prioritou. 

Pořadí priorit hlášení: 

1.  CBFP (Ochrana při selhání vypínače) 

2.  TRIP (Vypnutí) 

3.  START (Popud) 

4.1.6. 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 
SGR 1...6, jsou během zkoušky aktivovány výstupní kontakty a vygenerovány 
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. 

4.1.7. Poruchový zapisovač 

4.1.7.1 Funkce 
REJ 527 má zabudovaný poruchový zapisovač, pro zaznamenávání sledovaných 
veličin. Zapisovač nepřetržitě zachycuje průběhy proudu a napětí, stav jak 
vnitřních tak i stav 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 prohlížet parametrem SPA. 

Po spuštění zapisovače a ukončení záznamu je možné záznam vybrat a analizovat 
počítačem, který je vybavený speciálním programem. 

4.1.7.2 Data poruchového zapisovače 
Jeden záznam obsahuje informace o dvou analogových kanálech a o sedmi digitál-
ních kanálech po předem zvolený čas. Analogové kanály, jejichž data se ukládají 
buď jako efektivní křivky (RMS) nebo okamžitě měřené hodnoty, jsou proudy, 
které měří ochrana. Digitální kanály (uváděné jako digitální signály) jsou popudo-
vé a vypínací signály z ochranných stupňů a externí binární vstupní signál 
přivedený do ochrany. 



REJ 527 Kombinovaná nadproudová a zemní ochrana 1MRS 750616-MUM 
 Technická referenční příručka cz 
 

 
 

 
40 

Délka 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 4.1.7.2-1   Vzorkovací kmitočet 

Jmenovitý kmitočet 
Hz 

Vzorkovací kmitočet 
Hz 

Počet cyklů 

50 800 60 
 400 120 
 50 1) 960 
60 960 60 
 480 120 
 60 1) 960 

1)Křivka RMS 
 

Délka záznamu: 
 

 [ ] [ ]HzfrekvenceJmenovitá
cyklůPocets =  

Parametry M15 se mohou měnit jen tehdy, když zapisovač není spuštěný. 

Délka záznamu po spuštění definuje čas, během kterého zapisovač ukládá data po 
jeho spuštění. Délku je možné měnit parametrem V240. Jestliže byla délka 
záznamu definována stejně dlouhá jako celková doba záznamu, nezůstanou 
v paměti data uložená před spuštěním. V okamžiku skončení záznamu po spuštění 
dojde k vytvoření celkového záznamu. 

Spuštěním zapisovače ihned po vymazání nebo po připojení pomocného napětí 
může způsobit zkrácení celkové doby záznamu. Odpojení pomocného napětí po 
zpuštění 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 energetický nezávislá. 

4.1.7.3 Ovládání a indikace stavu poruchového zapisovače 
Zápisem a čtení parametrů M1, M2 a V246 je možné ovládat a monitorovat stav 
poruchového zapisovače. Načtením 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. 
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Zápis hodnoty 1 do parametru  M2 vymaže paměť zapisovače, restartuje uložení 
nových dat a umožní spuštění zapisovače. Zaznamenaná data je možné vymazat 
celkovým resetem. Zápisem hodnoty 2 do parametru V246 restartuje načítací 
proces nastavením označení času a první data jsou připravena k načtení. 

4.1.7.4 Spouštění 
Uživatel si může zvolit pro spouštění poruchového zapisovače popudový nebo 
vypínací signál z kteréhokoliv ochranného stupně a/nebo externí binární vstupní 
signál a to buď náběžnou nebo sestupnou hranou signálu. Spouštění náběžnou 
hranou znamená, že k sekvenci záznamu po spuštění dojde po aktivaci signálu. 
Podobně, spouštění sestupnou hranou znamená, že k sekvenci záznamu dojde po 
resetu aktivního signálu. Spouštěcí signál a hrana se volí parametry V241...V244. 
Viz tabulky 4.1.9.4-5 a 4.1.9.4-6. Zapisovač je možné spustit i ručně parametrem 
M1. 

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

4.1.7.5 Nastavení a přenos dat 
Nastavovací parametry pro poruchový zapisovač jsou V parametry V240...V246 
a M parametry M15, M18, M20, M80 a M81. 

Přenos dat zapisovače vyžaduje nastavení M80 a M81. Přenos se provádí pomocí 
PC. Přenesená data zapisovače jsou uložena v oddělených souborech, definova-
ných formatem comtrade. 

4.1.7.6 Kód události poruchového zapisovače 
Podle přednastavení je poruchový zapisovač nastavený tak, že při spuštění vygene-
ruje kód události (E31). Maska události je definována sériovým parametrem V158. 

4.1.8. Zaznamenaná data posledních událostí 
REJ 527 zaznamenává až pět událostí. To umožňuje uživateli analyzovat pět 
posledních poruchových situací v elektrorozvodné síti. Každá událost obsahuje 
naměřenou složku napětí, nesměrový zemní proud, směrový zemní proud a fázový 
úhel, trvání popudu a časovou značku. Mimoto je k dispozici informace o počtu 
popudů. 

Zaznamenaná data a počet popudů jsou podle přednastavení uloženy do energe-
ticky nezávislé paměti. Celkový reset vymaže obsah zaznamenaných událostí 
a počet popudů. 
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REJ 527 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 události se posunou o jeden 
krok vpřed. Po uložení šesté události se nejstarší událost vymaže. 

Tabulka 4.1.8 - 1:  Zaznamenaná data 

REGISTR Zaznamenaná data 

Událost 1 • Sousledná složka napětí U0, zemní proud I0, směrový 
zemní proud Iϕ a fázový úhel ϕ, měřené jako procento 
jmenovitého napětí a proudu. Úhel je vyjádřený ve 
stupních. 

• Trvání posledního startu stupňů tb>, t0> a t0>>, vyjádřené 
v procentech nastaveného času působení nebo vypočtený 
čas působení u IDMT charakteristiky. Časování se spustí 
při popudu stupně. Hodnota jiná než nula znamená, že 
příslušný stupeň nastartoval, zatímco je-li hodnota 100 % 
nastaveného nebo vypočteného času působení znamená, 
že stupeň vypnul. Když čas působení stupně uplynul, ale 
stupeň je blokován, hodnota bude 99 % nastaveného 
nebo vypočítaného času působení. 

• Označení času události: datum a čas. Uloží se čas, kdy 
poslední stupeň skončil. Časová značka se objeví ve dvou 
registrech: v jednom je čas vyjádřený jako rr-mm-dd a ve 
druhém je čas vyjádřený jako HH.MM;SS.sss. 

Událost 2 Stejné jako Událost 1. 
Událost 3 Stejné jako Událost 1. 
Událost 4 Stejné jako Událost 1. 
Událost 5 Stejné jako Událost 1. 
Počet popudů • Počet popudů každého ochranného stupně, tj. U0b>, I0> 

a I0>>, do 999. 

4.1.9. Externí sériová komunikace 

4.1.9.1 Komunikační porty 
REJ 5627 má dva sériové komunikačními porty: konektor pro optické připojení 
PC na čelním panelu a připojení RS-485 na zadním panelu. 

Pro připojení ochrany k automatickému rozvodnému systému konektor RS-485, 
typu D9S. Toto připojení umožňuje použít buď komunikační protokol sběrnice 
SPA nebo komunikační protokol IEC 60870-5-103. Modul pro optické připojení 
RER 103 se používá ppro připojení ochrany k optické sběrnici. 

I když RER 103 podporuje komunikaci po sběrnici LON, REJ 527 nepodporuje 
protokol LON. Komunikace LON vyžaduje samostatné zařízení LSG. 
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Obr. 4.1.9.1.-1   Čelní konektor (1) pro místní komunikaci 

Ochrana je připojena k PC pro nastavování optickým PC konektorem na předním 
panelu. Čelní rozhraní používá protokol sběrnice SPA.  

Optický PC konektor odděluje galvanicky PC od ochrany. Toto připojení má 
vysílací stupeň a přijímací stupeň. Čelní konektor je normalizovaný ABB výrobek 
a vyžaduje speciální optický kabel (ABB výrobek 1MKC950001-1). Kabel je 
připojený k sériovému portu RS-232C počítače. Optický stupeň 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 kb/s 

Pomocí optického PC rozhraní je možné číst údaje u ochrany, jako jsou události, 
nastavení a všechna vstupní data a hodnoty uložené do paměti. 

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

REJ 527 má vnitřní čítač, který je dostupný v HMI menu COMMUNICATION 
(Komunikace) pod CONFIGURATION (Konfigurace). Když ochrana příjme 
platné hlášení, hodnota čítače se nastaví na 0. 

4.1.9.2 Dálkový komunikační protokol IEC 60870-5-103 
REJ 527 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 527 k optické komunikační sběrnici vyžaduje použití modulu optic-
kého rozhraní RER 103. Klidový stav RER 103 znamená, že je „světlo vypnuto“, 
zatímco podle normy IEC_103 je „světlo zapnuto“. Aby se dosáhlo úplné kompati-
bility fyzické vrstvy mezi ochranou a řídícím počítačem, vyžaduje se pro 
IEC60870-5-103 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“. 
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Obr. 4.1.9.2.-1   Komunikace REJ 527 používající protokolu IEC_103 

Použije-li se zadní konektor, používá REJ 527 přednastaveně protokol sběrnice 
SPA. Protokol IEC_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 527 vyžaduje přenosovou rychlost 9,6 kb/s. Pokud se zvolí 
protokol IEC_103, nepoužívá se maska událostí, takže všechny události 
v nastavené konfiguraci jsou hlášení událostí. 

REJ 527 má tři různé volitelné konfigurace, z nichž konfigurace 1 je přednasta-
vená. Konfigurace 1 poskytuje úplnou kompatibilitu podle normy IEC_103 a může 
být použita, jestliže jednotka zemní ochrany je nakonfigurována jako nesměrová 
(SGF2/7 = 0, SGF3/1 = 1 a SGF3/3 = 1). Konfigurace 2 a 3 poskytuji všechny 
použitelné informace o ochraně. Avšak některé informace jsou označeny jako 
důvěrné. Konfigurace 2 se může použít, když zemní jednotka pracuje jako dvou-
stupňová proudová zemní ochrana s napěťovým uvolněním (SGF2/7 = 0). Stupeň 
s nízkým nastavením I0> stupeň s vysokým nastavením I0>> mohou být nakon-
figurovány buď jako směrové nebo nesměrové.(SGF3/1 a SGF3/3). Konfigurace 3 
se může použít, když jednotka obsahuje třístupňou jednotku sousledné složky 
napětí (SGF2/7 = 1). Konfigurace 255 je rezervována pro budoucí použití. 

Následující tabulky zobrazují informace příslušných konfigurací. Sloupec GI 
naznačuje, jestli je stav určitého objektu informace vysílán v normálním dotazo-
vacím cyklu. Relativní čas v hlášeních s typem identifikace 2 je vypočítán jako 
rozdíl času mezi objevenou událostí a událostí specifikovanou ve sloupce Relativní 
čas. 
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Naměřená veličina vynásobená normalizovaným činitelem je úměrná jmenovité 
hodnotě. Takže, maximální hodnota každé naměřené veličiny je vynásobena 
jmenovitou hodnotou. 

Tabulka 4.1.9.2-1   Zobrazení informací sady konfigurace 1 
Příčina 
události 

Kód 
události 

Typ 
funkce 

Číslo 
infor-
mace 

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

GI Relativní 
čas 

Typ 
identifi-
kace 

Popud I0> 
Aktivní/reset 

E5/ 
E6 

160 67 popud/přítah N X E5 2 

Vypnutí I0> 
aktivní/reset 

E7/ 
E8 

160 92 vypnutí IN> - E5 2 

Vypnutí I>> 
aktivní/reset 

E11/ 
E12 

160 93 vypnutí IN>> - E5 2 

PO1 
aktivní/reset 

E13/ 
E14 

160 27 pomocný vstup 1 X - 1 

PO2 
aktivní/reset 

E15/ 
E16 

160 28 pomocný vstup 2 X - 1 

SO1 
aktivní/reset 

E17/ 
E18 

160 29 pomocný vstup 3 X - 1 

SO2 
aktivní/reset 

E19/ 
E20 

160 30 pomocný vstup 4 X - 1 

Tabulka 4.1.9.2-2   Zobrazení informací sady konfigurace 1 
Měřená 
veličina 

Normo-
vaný 
činitel 

Jmeno-
vitá 
hodnota 

Typ 
funkce 

Číslo 
informace 

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

Typ 
identifikace 

Proud I0 2,40 In 160 147 měřená veličina I 3,4 
Napětí U0 2,40 Un     

Tabulka 4.1.9.2-3   Zobrazení informací sady konfigurace 2 
Příčina 
události 

Kód 
udá-
losti 

Typ 
funkce 

Číslo 
infor-
mace 

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

GI Relativ-
ní čas 

Typ 
identifi
kace 

Popud U0b> 
aktivní/reset 

E1/ 
E2 

170 84 - X E1 2 

Vypnutí 
U0b> 
aktivní/reset 

E3/ 
E4 

170 90 - - E1 2 

Popud I0> 
aktivní/reset 

E5/ 
E6 

163 1) 

(160) 
67 - 

(popud/přítah N) 
X E5 2 
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Tabulka 4.1.9.2-3   Zobrazení informací sady konfigurace 2 
Příčina 
události 

Kód 
události 

Typ 
funkce 

Číslo 
infor-
mace 

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

GI Relativ-
ní čas 

Typ 
identifi
kace 

Vypnutí I0> 
aktivní/reset 

E7/ 
E8 

163 1) 

(160) 
92 - 

(vypnutí IN>) 
- E5 2 

Popud I0>> 
aktivní/reset 

E9/E10 163 2) 

162 
95 - 

(-) 
X E9 2 

Vypnutí I0>> 
aktivní/reset 

E11/ 
E12 

163 2) 

(160) 
93 - 

(vypnutí IN>>) 
- E9 2 

PO1 
aktivní/reset 

E13/ 
E14 

163 27 - X - 1 

PO2 
aktivní/reset 

E15/ 
E16 

163 28 - X - 1 

SO1 
aktivní/reset 

E17/ 
E18 

163 29 - X - 1 

SO2 
aktivní/reset 

E19/ 
E20 

163 30 - X - 1 

Spuštěný 
poruchový 
zapisovač 

E31 163 100 - - - 1 

Heslo HMI 
otevřené/ 
zavřené 

E32/ 
E33 

163 101 - - - 1 

1) Je-li stupeň I0> nakonfigurovaný jako nesměrový (SGF3/1 = 1), použije se funkce 
v závorkách. 

2) Je-li stupeň I0>> nakonfigurovaný jako nesměrový (SGF3/3 = 1), použije se funkce 
v závorkách. 

Tabulka 4.1.9.2-4   Zobrazení informací sady konfigurace 2 
Měřená 
veličina 

Normo-
vaný 
činitel 

Jmeno-
vitá 
hodnota 

Typ 
funkce 

Číslo 
infor-
mace 

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

Typ 
identifikace 

Napětí U0 2,40 Un 135 141 - 9 
Proud I0 2,40 In     
Proud Iϕ 2,40 In     
Fázový 
úhel (ϕ) 

2,40 75°     
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Tabulka 4.1.9.2-5   Zobrazení informací sady konfigurace 3 
Příčina 
události 

Kód 
události 

Typ 
funkce 

Číslo 
infor-
mace 

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

GI Rela-
tivní 
čas 

Typ 
identi-
fikace 

Popud U0b> 
aktivní/reset 

E1/E2 170 84 - X E1 2 

Vypnutí U0b> 
aktivní/reset 

E3/ 
E4 

170 90 - - E1 2 

Popud U0> 
aktivní/reset 

E5/ 
E6 

170 94 - X E5 2 

Vypnutí U0> 
aktivní/reset 

E7/ 
E8 

170 91 - - E5 2 

Popud U0>> 
aktivní/reset 

E9/ 
E10 

170 96 - X E9 2 

Vypnutí U0>> 
aktivní/reset 

E11/ 
E12 

170 98 - - E9 2 

PO1 
aktivní/reset 

E13/ 
E14 

170 27 - X - 1 

PO2 
aktivní/reset 

E15/ 
E16 

170 28 - X - 1 

SO1 
aktivní/reset 

E17/ 
E18 

170 29 - X - 1 

SO2 
aktivní/reset 

E19/ 
E20 

170 30 - X - 1 

Spuštěný  
poruchový 
zapisovač 

E31 170 100 - - - 1 

Heslo HMI 
otevřené/ 
zavřené 

E32/ 
E33 

170 101 - - - 1 

 

Tabulka 4.1.9.2-6   Zobrazení informací sady konfigurace 3 
Měřená 
veličina 

Normo-
vaný 
činitel 

Jmeno-
vitá 

hodnota 

Typ 
funkce 

Číslo 
infor-
mace 

Normovaný popis 
čísla informace 

(IEC 60870-5-103) 

Typ 
identifikace 

Napětí U0 2,40 Un 
Proud I0 2,40 In 
Proud Iϕ 2,40 In 
Fázový 
úhel (ϕ) 2,40 75° 

135 141 - 9 
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4.1.9.3 Kódy událostí 
Pro označení určitých událostí jako je popud a vypnutí ochranných stupňů a stavy 
různých výstupních signálů jsou stanoveny speciální kódy. 

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

Obsah registru je možné číst příkazem L, pět událostí najednou. 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 4.1.9.3-1  Masky událostí 

Maska události Kód Rozsah nastavení Přednastavení 
V155 E1…E8 0…255 85 
V156 E9…E12 0…15 5 
V157 E13…E20 0…255 3 
V158 E31 0 nebo 1 1 

Tabulka 4.1.9.3-2   Kódy událostí E1…E8 

Kód Událost Váhový 
faktor Přednastavení 

E1 Popud stupně U0b> 1 1 
E2 Reset popudu stupně U0b> 2 0 
E3 Vypnutí stupně U0b> 4 1 
E4 Reset vypnutí stupně U0b> 8 0 
E5 Popud stupně I0> nebo U0> 16 1 
E6 Reset popudu stupně I0> nebo U0> 32 0 
E7 Vypnutí stupně I0> nebo U0> 64 1 
E8 Reset vypnutí stupně I0> nebo U0> 128 0 

Přednastavená hodnota masky změnových stavů V155  85 

Tabulka 4.1.9.3-3   Kódy změnových stavů E9…E12 

Kód Změnový stav Váhový 
faktor 

Přednastavení 

E9 Popud stupně I0>> nebo U0>> 1 1 
E10 Reset popudu stupně I0>> nebo U0>> 2 0 
E11 Vypnutí stupně I0>> nebo U0>> 4 1 
E12 Reset vypnutí stupně I0>> nebo U0>> 8 0 

Přednastavená hodnota masky změnových stavů V156  5 
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Tabulka 4.1.9.3-4   Kódy událostí E13…E20 
Kód Událost Váhový 

faktor 
Přednastavení 

E13 PO1 aktivován 1 1 
E14 PO1 resetován 2 1 
E15 PO2 aktivován 4 0 
E16 PO2 resetován 8 0 
E17 SO1 aktivován 16 0 
E18 SO1 resetován 32 0 
E19 SO2 aktivován 64 0 
E20 SO2 resetován 128 0 
Přednastavená hodnota masky změnových stavů V157  3 

Tabulka 4.1.9.3-5  Kód událostí E31...E33 
Kód Změnový stav Váhový 

faktor 
Přednastavení 

E31 Spuštěný poruchový zapisovač 1 1 
E32 Heslo HMI otevřené 2 0 
E33 Heslo HMI znovu zavřené 4 0 
Přednastavená hodnota masky změnového stavu V158  1 

Vysvětlení přednastavených hodnot: 
0 = není obsaženo v hlášení událostí 
1 = je obsaženo v hlášení událostí 

Tabulka 4.1.9.3-6   Kódy událostí E50 a E51 

Kód Událost 
E50 Restart ochrany 
E51 Přeplnění registru událostí 

Změnové stavy E50 a E51 jsou vždy obsaženy v hlášení událostí. 

4.1.9.4 Parametry komunikačního protokolu sběrnice SPA 
V některých případech je při změně hodnoty parametru provedené sériovou 
komunikací zadání hesla SPA. Heslo je číslo v rozsahu 1...999. Přednastavená je 
hodnota 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  = data je možné číst 
• W = data je možné zapsat 
• P  = zapisovatelná data chráněna heslem 
• I  = vstupní data 
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• S  = nastavené hodnoty 
• V  = zaznamenaná data/parametr 
• M  = parametr poruchového zapisovače 
• O  = výstupní data 

 
Nastavení 
Tabulka 4.1.9.4-1   Nastavení 

Veličina Aktuální 
nastave-
ní (R) 

Sada 1 
(R, W, P) 

Sada 2 
(R, W, P) 

Rozsah 
nastavení 

Popudový hodnota stupně I0> S1 S41 S81 1,0…100 % x In 

Popudové hodnota stupně U0> S2 1) S42 S82 2,0…80,0 % x Un 

Vypínací čas stupně I0> / U0> S3 1) S43 S83 0,10…300 s 

Násobitel času stupně I0> S4 1) S44 S84 0,05…1,00 2) 

Popudový hodnota stupně I0>> S5 1) S45 S85 5,0…400 % x In 

Popudové hodnota stupně U0>> S6 1) S46 S86 2,0…80,0 % x Un 

Vypínací čas stupně I0>> / U0>> S7  S47 S87 0,10…300 s 

Popudové hodnota stupně U0b> S8 S48 S88 2,0…80,0 % x Un 

Vypínací čas stupně U0b> S9 S49 S89 0,10…300 s 

Přídavný úhel (ϕa) stupně I0>/I0>> 
se základním ůhlem 

S10 1) S50 S90 0°…90° 

Základní úhel (ϕb) stupně I0>/I0>> S11 1) S51 S91 -90°…0° 
Úhlová korekce ϕc stupně 
I0>/I0>> s charakteristikou Iϕ 

S12 1) S52 S92 2°…7° 

Kontrolní součet SGF 1 S13 S53 S93 0…31 
Kontrolní součet SGF 2 S14 S54 S94 0…255 
Kontrolní součet SGF 3 S15 S55 S95 0…255 
Kontrolní součet SGF 4 S16 S56 S96 0…32 
Kontrolní součet SGF 5 S17 S57 S97 0…4 
Kontrolní součet SGB 1 S18 S58 S98 0…255 
Kontrolní součet SGR 1 S19 S59 S99 0…15 
Kontrolní součet SGR 2 S20 S60 S100 0…15 
Kontrolní součet SGR 3 S21 S61 S101 0…15 
Kontrolní součet SGR 4 S22 S62 S102 0…15 
Kontrolní součet SGR 5 S23 S63 S103 0…15 
Kontrolní součet SGR 6 S24 S64 S104 0…15 
Vypínací čas ochrany CBFP - S121 S121 0,10…1,00 s 
Nastavení času blokování nové 
indikace vypnutí na LCD displeji 

- S122 S122 0…999 min. 

1) Jestliže je ochranný stupeň vyřazen z činnosti, je číslo indikující aktuálně použitou 
hodnotu nahrazeno v sériové komunikaci údajem “999“ a na LCD displeji je zobrazen 
čárkami. 
2)Hodnoty vyšší než 1, se rovnají 1. 



1MRS 750616-MUM Kombinovaná nadproudová a zemní ochrana REJ 527 
cz Technická referenční příručka 
 

 
 

 
51 

Zaznamenaná data 
Parametry V1…V3 indikují počet popudů ochranných stupňů a parametr V4 kód 
indikace vypnutí. 

Tabulka 4.1.9.4-2  Zaznamenaná data: Parametry V1…V4 
Zaznamenaná data Parametr R/W Hodnota 
Počet popudů stupně U0b> V1 R 0…999 
Počet popudů stupně I0> / U0> V2 R 0…999 
Počet popudů stupně I0>> / U0>> V3 R 0…999 
Kód indikace vypnutí V4 R 0 = - - - 

1 = U0b> 
2 = tb> 
3 = I0> nebo U0> 
4 = t0> 
5 = I0>> nebo U0>> 
6 = t0>> 
9 = CBFP 

 

Posledních pět zaznamenaných hodnot je možné číst parametry V11...V99. 
Událost n označuje poslední zaznamenanou hodnotu, n-1 předposlední hodnotu, 
atd. 

Tabulka 4.1.9.4-3   Zaznamenaná data 

Událost (R) 
Zaznamenaná data 

n n-1 n-2 n-3 n-4 
Hodnota 

Napětí nulové složky U0 V11 V31 V51 V71 V91 0…400 % x Un 

Zemní proud I0 V12 V32 V52 V72 V92 0…800 % x In 
Zemní proud Iϕ V13 V33 V53 V73 V93 0…±800 % x In 
Fázový úhel ϕ V14 V34 V54 V74 V94 0…±180° 
Doba trvání popudu 
stupně U0b> 

V15 V35 V55 V75 V95 0…100 % 

Doba trvání popudu 
stupně I0> nebo U0> 

V16 V36 V56 V76 V96 0…100 % 

Doba trvání popudu 
stupně I0>> nebo U0>> 

V17 V37 V57 V77 V97 0…100 % 

Časová značka 
registrované hodnoty, 
datum 

V18 V38 V58 V78 V98 RR-MM-DD 

Časová značka 
registrované hodnoty, 
čas 

V19 V39 V59 V79 V99 HH.MM;  
SS.sss 

1) Jestliže budou hodnoty měřeného proud nebo napětí příliš malé, objeví se „+999“. 
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Poruchový zapisovač 
Tabulka 4.1.9.4-4   Parametry poruchového zapisovače 

Popis Parametr R/W Hodnota / Poznámka 
Ruční spouštění M1 1) W 1 
Vymazat paměť zapisovače M2  W 1 
Vzorkovací rychlost M15 2) R, W 800/960 Hz; 400/480 Hz; 

50/60 Hz 
Identifikace rozvodny/ 
číslo jednotky  

M18 R, W 0…9999 

Jmenovitý kmitočet M19 R 50 nebo 60 Hz 
Jméno rozvodny M20 R, W Max. 16 znaků 
Texty digitálních kanálů  M40…46 R  
Texty analogových kanálů M60…61 R  
Analogový kanál: jmenovité 
napětí a jednotky primárního 
napětí transformátoru 

M80 3) R Faktor 0,00...600, 
jednotky (V, kV),  
např. 20,0 kV 

Analogový kanál: převodový 
faktor a jednotka proudu I0 

M81 3) R, W Faktor 0...65535, 
jednotky (A, kA) 
např. 10,0 kA 

Délka záznamu po spuštění V240 R, W 0...100 % 
Kontrolní součet vnitřních 
spouštěcích signálů 

V241 R, W 0...63, 
viz Tabulka 4.1.9.4-5 

Hrana vnitřního spouštěcího 
signálu 

V242 R, W 0...63; 0 = vzestupná, 
1 = sestupná 

Externí spouštěcí signál (BI) V243 R, W 0/1, viz Tabulka 4.1.9.4-6 
Hrana externího spouštěcího 
signálu 

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

Stav spouštění, nulování 
a nové spuštění 

V246 R, W R:  0 = zapisovač 
nezpuštěný 

1 = zapisovač spuštěný 
a záznam uložený 
do paměti  

W: 
0 = vynulovat paměť 

zapisovače 
2 = nový start přenosu, 

nastaví první 
informaci a časovou 
značku spuštění 
připravené k načtení 

4 = ruční spouštění 
Použité analogové kanály M13 R 3 
Použité binární kanály M14 R 127 

1) M1 může být použitý pro celoplošné spouštění použitím adresy jednotky „900“. 
2) Parametry je možné zapsat, když zapisovač není zapnutý. 
3) Poruchový zapisovač vyžaduje nastavení tohoto parametru. Konverzní faktor je poměr 

transformátoru, vynásobený jmenovitým proudem ochrany. Má-li tento parametr 
přednastavenou hodnotou 0, na lcd se objeví místo primárních hodnot pomlčky 
a zaznamenaná data jsou nadbytečná. 
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Tabulka 4.1.9.4-5   Interní spouštění poruchového zapisovače 

Událost Váhový 
faktor 

Přednastavení 
masky pro spouštění 
zapisovače, V241 

Přednastavená 
hrana signálu pro 
spouštění, V242 

Popud stupně U0b> 1 0 0 
Vypnutí stupně U0b> 2 0 0 
Popud stupně I0> nebo U0> 4 0 0 
Vypnutí stupně I0> nebo U0> 8 1 0 
Popud stupně I0>> nebo U0>> 16 0 0 
Vypnutí stupně I0>> nebo U0>> 32 0 0 
Není využito - 0 0 
Není využito - 0 0 
Kontrolní součet  8 0 

Tabulka 4.1.9.4-6  Externí spouštění poruchového zapisovače 

Změnový stav Váhový 
faktor 

Přednastavení masky 
pro spouštění 
zapisovače, V243 

Přednastavená 
hrana signálu pro 
spouštění, V244 

Externí binární vstup 1) 1 1 0 
Není využito - - 0 
Není využito - - 0 
Není využito - - 0 
Není využito - - 0 
Není využito - - 0 
Není využito - - 0 
Není využito - - 0 
Kontrolní součet  1 0 

1)Všimněte si, že hodnota SGB1/3 musí být 0 (indikace, výstupní kontakty a zaznamenané 
hodnoty nebudou resetovány vstupním binárním signálem). 

 
Parametry ovládání 
Tabulka 4.1.9.4-7  Parametry ovládání 

Popis Parametr R/W Hodnota  
Uvolnění výstupních kontaktů 
s přídržnou funkcí 

V101 W 1 = reset 

Vyprázdnění registrů a uvolnění 
kontaktů s přídržnou funkcí 

V102 W 1 = vyprázdnění a reset 

Jmenovitý kmitočet V133 R, W (P) 50 = 50 Hz 
60 = 60 Hz 

Jmenovité napětí V134 R, W (P) 100, 110, 115, 120 (V) 
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 pro I0>, U0> a U0b> V155 R, W 0…255, viz Kódy událostí 
Maska událostí pro I0>> a U0>> V156 R, W 0…15, viz Kódy událostí 
Maska událostí výstupních kontaktů  V157 R, W 0…255, viz Kódy událostí 
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Tabulka 4.1.9.4-7  Parametry ovládání 
Popis Parametr R/W Hodnota  
Maska událostí poruchového 
zapisovače a hesla HMI 

V158 R, W 0...7, viz Kódy událostí 

Zadání hesla pro nastavení V160 W 1…999 
Změna hesla nebo obnovení 
chránění heslem 

V161 W (P) 1…999 

Změna hesla HMI V162 W 1…999 
Aktivace samočinné kontroly V165 W 1 = samočinná kontrola výstupní kontakt je 

 aktivován a LED dioda READY bliká 
0 = normální provoz 

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

Přednastavení V167 W (P) 2 =  obnovení přednastavení z výroby 
Kód interní 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 
Komunikace zadním konektorem V202 W 1 = aktivace zadního konektoru 
Sériové číslo ochrany V230 R ERxxxxxx 
Sériové číslo CPU V231 R MRxxxxxx 
Číslo výrobku V232 R 1MRS091411(/8)-BAA 
Datum testování  V233 R RRRRMMDD 
Číslo SW vybavení V234 R 1MRS118015 
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 událostí B R Čas, číslo kanálu a kód události 
Typové označení ochrany F R REJ 527 
Čtení stavových dat ochrany C R 0 = normální stav 

1 = ochrana byla automaticky resetována 
2 = přeplnění registru událostí 
3 =  obě události 1 i 2 

Reset stavových dat ochrany C W 0 =  reset všech událostí 
1 =  reset pouze E50 
2 =  reset pouze E51 
4 =  reset všech událostí 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.sss 
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Vstupní a výstupní signály 

Měřené hodnoty a stav binárního vstupního signálu je možné číst (R) parametry 
I1…I5. Jestliže hodnota parametru I5 je 1, je binární vstup aktivován. 

Tabulka 4.1.9.4-8  Vstupy 

Popis Parametry (R) Hodnota 
Měřené napětí U0 I1 0…400 % 

Měřený proud I0 I2 0…800 % 
Měřený zemní směrový proud Iϕ I3 0…±800 % 
Měřený fázový úhel ϕ I4 0…±180° 1) 
Binární vstupní signál BI I5 0 nebo 1 

1)Jsou-li hodnoty měřeného proud nebo napětí příliš malé, objeví se „+999“. 

Každý ochranný stupeň má vlastní interní výstupní signál. Tyto signály je možné 
číst (R) parametry O1…O6. Stav výstupních kontaktů je možné číst (R), nebo 
změnit (W) parametry O7…O10. Jestliže se hodnota jakéhokoliv parametru 
O1…O10 změní z 0 na 1, jsou tyto změny zaznamenány v odpovídajících 
parametrech O21…O30. 

Tabulka 4.1.9.4-9   Výstupní signály 

Stavy ochranných stupňů Stav stupně 
(R) 

Zaznamenané 
funkce (R) 

Hodnota 

Popud stupně U0b> O1 O21 0 nebo 1 
Vypnutí stupně U0b> O2 O22 0 nebo 1 
Popud stupně I0> nebo U0> O3 O23 0 nebo 1 
Vypnutí stupně I0> nebo U0> O4 O24 0 nebo 1 
Popud stupně I0>> nebo U0>> O5 O25 0 nebo 1 
Vypnutí stupně I0>> nebo U0>> O6 O26 0 nebo 1 

Tabulka 4.1.9.4-10   Výstupy 

Aktivace výstupních 
kontaktů 

Stav výstupu 
(R,W,P) 

Zaznamenané 
funkce (R) 

Hodnota 

Výstup PO1 O7 O27 0 nebo 1 
Výstup PO2 O8 O28 0 nebo 1 
Výstup SO1 O9 O29 0 nebo 1 
Výstup SO2 O10 O30 0 nebo 1 
Uvolnění výstupních kontaktů 
PO1, PO2, SO1 a SO2 

O41 - 0 nebo 1 

Poznámka! 

Parametry O7…O10 a O41 ovládají fyzické výstupní kontakty, které mohou být 
připojeny např. k vypínači. 
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4.1.10. Systém samočinné kontroly (IRF) 
Ochrana má rozsáhlý systém samočinné kontroly, který trvale kontroluje software 
a elektroniku ochrany. Systém zpracovává poruchové situace za provozu a pro-
střednictvím LED diody na HMI a textovou zprávou na LCD displeji informuje 
uživatele o existující poruše.  

Jestliže je zjištěna porucha, ochrana se ji nejprve pokouší 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 mají na HMI nejvyšší prioritu. Žádná jiná indikace na HMI 
nemůže potlačit indikaci IRF. Po celou dobu blikání LED diody READY nemůže 
být indikace poruchy 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 poruchy, zjištěné samočinnou kontrolou a popisuje typ 
poruchy. Když se porucha objeví, poznamenejte si její kód a předejte autorizované 
opravně při objednávce generální opravy. Poruchové kódy jsou v Uživatelské 
příručce. 

4.1.11. Parametrizace ochrany 
Místní parametrizace 
Parametry ochrany je možné nastavovat buď místně pomocí HMI, nebo externě 
prostřednictvím sériové komunikace a příslušného programu Relay Setting Tool. 
Pokud se parametry nastavují místně, lze nastavované parametry volit z hierar-
chicky strukturovaného menu. Pro popis parametrů je možné zvolit požadovaný 
jazyk. Další informace jsou v Uživatelské příručce. 

Externí parametrizace 
Pro parametrizaci jednotlivých jednotek ochrany je použit program Relay Setting 
Tool. Nastavení parametrů tímto programem se dělá „off-line“ a pak se parametry 
mohou zavést do ochrany komunikačním portem. 

4.2. Popis konstrukce 
4.2.1. Zapojení vstupů a výstupů 

Všechny 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. 

Měřené napětí je připojeno na svorky X1.1/4-6. Jmenovité napětí 
(100/110/115/120 V) přizpůsobovacích transformátorů musí být navoleno SPA 
parametrem V154 nebo HMI. Měřený proud jednotky zemní ochrany je připojený 
ke svorkám X1.1/1-3 (viz Tabulku 4.2.1-1). 



1MRS 750616-MUM Kombinovaná nadproudová a zemní ochrana REJ 527 
cz Technická referenční příručka 
 

 
 

 
57 

Binární vstup X2.1/17-18 je možné použít k vytvoření externího blokovacího 
signálu pro reset výstupních kontaktů s přídržnou funkcí nebo dálkové ovládání 
nastavení ochrany. Požadovaná funkce se volí v SGB. Binární vstup může být také 
požit jako spouštěcí signál pro poruchový zapisovač. Tato funkce se volí SPA  
parametrem V243. 

Pomocné napájecí napětí ochrany je připojeno na svorky X2.1/1-2. Při stejnosměr-
ném napájení je kladný pól připojen na svorku X2.1/1. Další podrobnosti jsou 
uvedeny v popisu pomocného napětí. Povolený rozsah pomocného napětí ochrany 
je vyznačen na čelním panelu. 

Výstupní kontakty PO1 a PO2 jsou výkonové vypínací kontakty dimenzované pro 
ovládání většiny vypínačů. Vypínací signály různých ochranných stupňů jsou 
přivedeny k relé spínači 1 a 2 skupin spínačů SGR1…SGR6. Při dodávce ochrany 
z výrobního 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 
jsou navoleny přepínači 3 a 4 skupin spínačů SGR1…SGR6. Při dodávce ochrany 
z výrobního závodu jsou popudové signály všech ochranných stupňů přivedeny jak 
k SO1, tak i k SO2. 

Výstupní kontakt IRF funguje jako výstupní kontakt samočinné kontroly ochrany. 
Za normálních provozních podmínek 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 svorky X2.1/13-14 jsou 
propojeny. 

Na následujícím obrázku je pohled na zadní panel ochrany REJ 527 se třemi zá-
suvkami: jedna pro měřící transformátory, jedna pro zdroj a jedna pro sériovou 
komunikaci. 
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Pohled na zadní panel směrové zemní ochrany 

Tabulka 4.2.1-1  Vstupy pro zemní proudu a napětí nulové složky 

Svorka Funkce 
 REJ 527B 411BAA REJ 527B 418BAA 
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 

společná 
není použita 
U0  

společná 
není použita 
U0 

Tabulka 4.2.1-2  Pomocné napájecí napětí 

Svorka Funkce 
X2.1-1 
X2.1-2 

vstupní napětí + 
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 – rozpínací kontakt 
SO1 – zapínací kontakt 

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

SO2 – společná 
SO2 – rozpínací 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 
sepnuto; IRF 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 527 je spojena 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 RER 125. 

Optické připojení PC konektor na čelním panelu ochrany se používá pro připojení 
ochrany k SPA sběrnici z optického vlákna optickým kabelem 1MKC950001-1. 

Tabulka 4.2.2-1  Konektor  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 +) 
X2.2-4 RTS B (požadavek 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, 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 ¼ (x 19“) 
Hmotnost ochrany ~ 3,0 kg 

1)  Rozměrový výkres je v Příručce pro instalaci (1MRS 750526-MUM). 

Tabulka 4.2.3-2  Napájení 

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

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

• Typická spouštěcí doba ochrany 300 ms 
• Zatížení zdroje pomocného napětí 

v klidových/provozních podmínkách 
~ 4 W / ~ 10 W 

• Zvlnění ss pomocného napětí Max. 12% ss hodnoty 
• Čas přerušení 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 

Jmenovitý kmitočet 50/60 Hz 
Proudový vstup 
Jmenovitý proud In 0,2 A 1 A 5 A 
Tepelná přetížitelnost    
• trvalá 1,5 A 4 A 20 A 
• po dobu 1 s 20 A 100 A 500 A 
Dynamická proudová odolnost    
• hodnota jedné půlvlny 50 A 250 A 1250 A 
Vstupní impedance < 750 mΩ < 100 mΩ < 20 mΩ 
Napěťový vstup 
Jmenovité napětí Un 100/110/115/ 

120 V 
 

Tepelná přetížitelnost  
• trvalá 2 x Un 
• po dobu 10 s 3 x Un 

  

Vstupní impedance > 4,7 MΩ  

Tabulka 4.2.3-4  Měřící rozsah 

Měřené napětí (U0) jako procento jmenovitého napětí 
měřícího vstupu  

0…400 % Un 

Měřený proud (I0) jako procento jmenovitého proudu 
měřícího vstupu  

0…800 % In 
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Tabulka 4.2.3-5   Binární vstup 
Provozní rozsah 18…265 V ss 

Jmenovité napětí Ur = 24/48/60/110/220 V dc 
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 zatížitelnost 5 A 
Spínací schopnost a zatížitelnost po dobu 3,0 s 8 A 
Spínací schopnost a zatížitelnost po dobu 0,5 s 10 A 
Rozpínací schopnost při časové konstantě ovládacího 
obvodu L/R < 40 ms a při napětí 48/110/220 V ss 

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

Minimální zatížení kontaktu 100 mA pro 24 V stř/ss 

Tabulka 4.2.3-7   Výkonové výstupy (PO1 a PO2) 
Jmenovité napětí 250 V st/ss 

Trvalá zatížitelnost 5 A 
Spínací schopnost a zatížitelnost po dobu 3,0 s 15 A 
Spínací schopnost a zatížitelnost po dobu 0,5 s 30 A 
Rozpínací schopnost při časové konstantě ovládacího  
obvodu L/R < 40 ms a při napětí 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 skříně 
Čelní strana 
Zadní strana, připojovací svorky 

IP 54 (zapuštěná montáž) 
IP 20 

Poznámka! 
Zadní ochranný kryt (část příslušenství) se může použít ke chránění a stínění skříně. 

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

Zkouška na skladovací teplotu -40...+70 °C, podle IEC60068-2-48 
Zkouška na suché horké prostředí Podle IEC60068-2-2  
Zkouška na suché chladné prostředí Podle IEC60068-2-1 
Cyklický zkouška na vlhké teplo Podle IEC60068-2-30 

Tabulka 4.2.3-10   Zkoušky elektromagnetické slučitelnosti 
Požadavky na úroveň zkoušky EMC berou v úvahu obecnou normu EN 50082-2 
Zkouška tlumenou oscilační vlnou 1 MHz, třída 3 Podle IEC 60255-22-1 
Společný režim 2,5 kV 
Diferenciální režim 1,0 kV 
Zkouška elektrostatickým výbojem, třída 3 Podle IEC 61000-4-2 a 

IEC 60255-22-2 
Kontaktní výboj 6 kV 
Vzdušný výboj 8 kV 
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Tabulka 4.2.3-10   Zkoušky elektromagnetické slučitelnosti 
Zkoušky na vysokofrekvenční rušení  
• rušení šířené vedením, CMV (vodič 

proti zemi) 
Podle IEC 61000-4-6 a 
IEC 60255-22-6 (2000) 
10 V (ef), f = 150kHz ... 80 MHz 

• vf elmag. polem, amplitudová 
modulace 

Podle IEC 61000-4-3 a 
IEC 60255-22-3 (2000) 
10 V / m (ef), f = 80…1000 MHz 

• vf elmag. polem, pulzní modulace Podle ENV 50204 a 
IEC 60255-22-3 (2000) 
10 V / m, f = 900 MHz 

• vf elmag. polem, zkouška přenosným 
vysílačem 

Podle IEC 255-22-3, metoda C; 
f = 77,2 MHz, P = 6 W; 
f = 172,25 MHz, P = 5 W 

Zkoušky rychlým přechodovým rušením Podle IEC 60255-22-4 a 
IEC 61000-4-4 

• ostatní svorky 4 kV 
• binární vstup 2 kV 
Zkouška odolnosti proti napěťovému rázu Podle IEC 61000-4-5 
• Napájení, st/ss porty 4 kV, vodič proti zemi 
 2 kV, mezi vodiči 
• I/O porty (vstupy/výstupy) 2 kV, vodič proti zemi 
 1 kV, mezi vodiči 
Zkouška magnetickým polem 
síťového kmitočtu (50 Hz) IEC 61000-4-8 

100 A/m 

Kolísání a krátká přerušení napětí Podle IEC 61000-4-11 
 30% / 10 ms 
 60% / 100 ms 
 > 95% / 5000 ms 
Zkoušky na elektromagnetické vyzařování Podle EN 55011 a EN 50081-2 
• vodivé vf vyzařování (napájecí svorka) EN 55011, třída A, IEC 60255-25 
• vyzařovaná vf EN 55011, třída A, IEC 60255-25 
Osvědčení CE  Vyhovuje EMC směrnicí 89/336/EEC 

a LV směrnici 73/23/EEC 

Tabulka 4.2.3-11  Standardní zkoušky 
Izolační zkoušky  
Dielektrické zkoušky Podle IEC 60255-5 
• Zkušební napětí 2 kV, 50 Hz, 1 min. 
Zkouška impulzním napětím Podle IEC 60255-5 
• Zkušební napětí 5kV jednopólové pulzy, 

tvar 1,2/50µs, energie zdroje 0,5 J 
Měření izolačního odporu Podle IEC 60255-5 
• Izolační odpor > 100 MΩ, 500 V ss 
Mechanické testy  
• Vibrační testy (sinusové) Podle IEC 60255-21-1, třída I 
• Rázová zkouška Podle IEC 60255-21-2, třída I 
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Tabulka 4.2.3. - 12:  Datová komunikace 

Rozhraní na zadní straně, konektor X2.2 
• Připojení RS-485 pro modul optického rozhraní RER 103 
• Protokol sběrnice SPA nebo IEC 60870-5-103 
• 4,8 nebo 9,6 kb/s 
Rozhraní na čelní straně 
• Optické připojení RS-232 pro optický kabel 
• Protokol sběrnice SPA 
• 4,8 nebo 9,6 kb/s 

Pomocné napětí 
REJ 527 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 flyback). Když je napájecí zdroj v provozu, na 
čelním panelu svítí zelená LED dioda. Podrobné informace o zdroji jsou v Tabulce 
4.2.3-2. 

Primární strana napájecího zdroje je jištěna pojistkou, která je umístěna na desce 
tištěných spojů 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) REJ527B 411-BAA 
 (číslo výrobku 1MRS091411-BAA) 

Objednací číslo (vstupy I0 1 A/5 A) REJ527B 418BAA 
 (číslo výrobku 1MRS091418-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 na optickou sběrnici 1MRS090701 (RER 103) 

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

• Uživatelská příručka, 1MRS751055-MUM 

• Příručka pro instalaci, 1MRS750526-MUM 
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8. Zkratky 
 

ϕa Přídavný/ doplňkový úhel 

ϕb Základní úhel 

ϕc Faktor úhlové korekce 

BI Binární vstup 

CBFP Ochrana při selhání vypínače 

CPU Centrální procesorová jednotka 

CT Proudový transformátor 

IDMT Časově závislá charakteristika s definovaným minimálním časem 

IEC_103 Norma IEC 60870-5-103 

IRF Vnitřní porucha ochrany 

I0> Stupeň zemního proudu s nízkým nastavením 

I0>> Stupeň zemního proudu s vysokým nastavením 

LCD Displej s kapalnými krystaly 

LED LED dioda 

LSG LON® / SPA Gateway, SPA-ZC 102 

HMI Rozhraní pro obsluhu 

PCB Deska tištěných spojů 

PO1, PO2 Výkonové výstupy 

SGB Skupina spínačů binárního vstupu 

SGF Skupina spínačů  funkcí 

SGR Skupina spínačů výstupních kontaktů 

SO1, SO2 Signalizační výstupy 

U0b> Stupeň nulové složky napětí  

U0> Stupeň nulové složky napětí s nízkým nastavením 

U0>> Stupeň nulové složky napětí s vysokým nastavením 

VT Napěťový transformátor 
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9. Kontrolní protokoly 

Tabulka 9.-1   Sada nastavení 1 
Veličina Sada 1   

(R, W, P) 
Rozsah nastavení Výchozí 

nastavení 
Nastavení 
uživatele 

Popudový proud stupně I0> S41 1,0…100 % x In 1,0°% x In  
Popudové napětí stupně U0> S42 2,0…80,0 % x Un 2,0 % x Un  
Vypínací čas stupně I0>/U0> S43 0,10…300 s 0,10 s  
Násobitel času stupně I0> S44 0,05…1,00  0,05  
Popudový proud stupně I0>> S45 5,0…400 % x In 5,0 % x In  
Popudové napětí stupně U0>> S46 2,0…80,0 % x Un 2,0 % x Un  
Vypínací čas stupně I0>>/ 
U0>> 

S47 0,10…300 s 0,10 s  

Popudové napětí stupně U0b> S48 2,0…80,0 % x Un 2,0 % x Un  
Vypínací čas stupně U0b> S49 0,10…300 s 0,10 s  
Přídavný úhel ϕa stupně 
I0>/I0>> se základním úhlem  

S50 0°…90° 0°  

Základní úhel ϕa stupňů 
I0>/I0>> 

S51 -90°…0° -90°  

Korekční úhel ϕc stupně 
I0>/I0>> s charakteristikou Iϕ 

S52 2°…7° 2°  

Kontrolní součet SGF 1 S53 0…31 0  
Kontrolní součet SGF 2 S54 0…255 0  
Kontrolní součet SGF 3 S55 0…255 0  
Kontrolní součet SGF 4 S56 0…32 0  
Kontrolní součet SGF 5 S57 0…4 0  
Kontrolní součet SGB 1 S58 0…255 0  
Kontrolní součet SGR 1 S59 0…15 12  
Kontrolní součet SGR 2 S60 0…15 3  
Kontrolní součet SGR 3 S61 0…15 12  
Kontrolní součet SGR 4 S62 0…15 3  
Kontrolní součet SGR 5 S63 0…15 12  
Kontrolní součet SGR 6 S64 0…15 3  

 



1MRS 750616-MUM Kombinovaná nadproudová a zemní ochrana REJ 527 
cz Technická referenční příručka 
 

 
 

 
71 

Tabulka 9.-2   Sada nastavení 2 
Veličina Sada 1   

(R, W, P) 
Rozsah nastavení Výchozí 

nastavení 
Nastavení 
uživatele 

Popudový proud stupně I0> S81 1,0…100 % x In 1,0°% x In  
Popudové napětí stupně U0> S82 2,0…80,0 % x Un 2,0 % x Un  
Vypínací čas stupně I0>/U0> S83 0,10…300 s 0,10 s  
Časový násobitel stupně I0> S84 0,05…1,00  0,05  
Popudový proud stupně I0>> S85 5,0…400 % x In 5,0 % x In  
Popudové napětí stupně U0>> S86 2,0…80,0 % x Un 2,0 % x Un  
Vypínací čas stupně I0>>/ 
U0>> 

S87 0,10…300 s 0,10 s  

Popudové napětí stupně U0b> S88 2,0…80,0 % x Un 2,0 % x Un  
Vypínací čas stupně U0b> S89 0,10…300 s 0,10 s  
Přídavný úhel ϕa stupňů 
I0>/I0>> se základním úhlem  

S90 0°…90° 0°  

Základní úhel ϕa stupňů 
I0>/I0>> 

S91 -90°…0° -90°  

Korekční úhel ϕc stupňů 
I0>/I0>> s charakteristikou Iϕ 

S92 2°…7° 2°  

Kontrolní součet SGF 1 S93 0…31 0  
Kontrolní součet SGF 2 S94 0…255 0  
Kontrolní součet SGF 3 S95 0…255 0  
Kontrolní součet SGF 4 S96 0…32 0  
Kontrolní součet SGF 5 S97 0…4 0  
Kontrolní součet SGB 1 S98 0…255 0  
Kontrolní součet SGR 1 S99 0…15 12  
Kontrolní součet SGR 2 S100 0…15 3  
Kontrolní součet SGR 3 S101 0…15 12  
Kontrolní součet SGR 4 S102 0…15 3  
Kontrolní součet SGR 5 S103 0…15 12  
Kontrolní součet SGR 6 S104 0…15 3  
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Tabulka 9.-3  Parametry ovládání 
Veličina Parametr Rozsah 

nastavení 
Výchozí 
nastavení 

Nastavení 
uživatele 

Jmenovitý kmitočet V133  50 / 60 Hz 50  
Jmenovité napětí V134 100/110/115/

120  
100  

Dálkové ovládání sady nastavení V150 0 / 1 0  
Nastavení energeticky nezávislé 
paměti 

V152 0...31 31  

Maska události I0>, U0> a U0b> V155 0…255 85  
Maska události I0>> a U0>> V156 0…15 5  
Maska události výstupních kontaktů  V157 0…255 3  
Maska události pro poruchový 
zapisovač a heslo HMI 

V158 0...7 1  

Adresa jednotky ochrany V200 1…254 1  
Přenosová rychlost dat V201 4,8 nebo 9,6 

kbd/s 
9,6  

Vypínací čas CBFP S121 0,10…1,00 s 0,10  
Nastavení času blokování nové 
indikace vypnutí na LCD displeji 

S122 0…999 min. 60  

Tabulka 9.-4  Parametry poruchového zapisovače 
Informace Parametr Rozsah 

nastavení 
Výchozí 
nastavení 

Nastavení 
uživatele 

Délka záznamu po spuštění 
v procentech 

V240 0...100 % 50%  

Kontrolní součet interních signálů 
určených pro spuštění zapisovače 

V241 0…63 8  

Hrana interních signálů pro spuštění 
zapisovače 

V242 0…63 0  

Externí signál pro spuštění 
zapisovače (BI) 

V243 0 / 1 1  

Hrana externího signálu pro spuštění 
zapisovače 

V244 0 / 1 0  

Vzorkovací kmitočet M15 800/960 Hz 
400/480 Hz 
50/60 Hz 

800/960 
Hz 

 

Identifikace rozvodny / číslo jednotky 
(zapisovače)  

M18 0…9999 0000  

Jméno rozvodny M20 Max. 15 
znaků 

- ABB -  

Analogový kanál; jmenovité napětí a 
primární jednotky napěťového 
transformátoru 

M80 Jmen. napětí 
0,00…600; 
jednotka 
V nebo kV 

0.00 [kV]  

Analogový kanál; konverzní faktor a 
jednotka zemního proudu I0 

M81 Faktor 
0…65535; 
jednotka 
 A nebo kA 

00000 [A]  
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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

R
S

 7
50

61
6-

M
U

M
 C

Z 
B

/ 0
7.

20
02

 

http://www.abb.com/substationautomation
http://www.abb.cz

