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Charakteristické vlastnosti 

• T�ífázová nesm�rová nadproudová ochrana s 
�asov� nezávislou charakteristikou nebo IDMT 
charakteristikou, stupe� s nižším rozsahem 
se�iditelnosti 

• T�ífázová nesm�rová nadproudová ochrana s 
�asov� nezávislou charakteristikou nebo s 
mžikovým p�sobením, stupe� s vyšším 
rozsahem se�iditelnosti 

• T�ífázová nesm�rová nadproudová ochrana s 
�asov� nezávislou charakteristikou nebo s 
mžikovým p�sobením, zkratový stupe� 

• Nesm�rová zemní ochrana s �asov� nezávislou 
charakteristikou, IDMT charakteristikou nebo s 
mžikovým p�sobením, stupe� s nižším rozsahem 
se�iditelnosti 

• Nesm�rová zemní ochrana s �asov� nezávislou 
charakteristikou nebo s mžikovým p�sobením, 
stupe� s vyšším rozsahem se�iditelnosti 

• Ochrana p�i fázové nevyváženosti s �asov� 
nezávislou charakteristikou 

• T�ífázová ochrana proti tepelnému p�etížení kabel� 

• Záblesková ochrana 
- dva �o�kové senzory pro detekci záblesku 

(dopl�kové vybavení)  
- automatické nastavení referen�ní úrovn� v 

závislosti na intenzit� sv�telného pozadí   
- detekce záblesku prost�ednictvím dálkov� 

p�enášeného signálu indikace sv�tla 

• Automatické op�tné zapnutí, 1...3 cykly 

• Ochrana p�i selhání vypína�e 

• �íta� po�tu vypnutí ur�ený pro monitorování 
provozních podmínek vypína�e 

• Kontrola vypínacího obvodu s možností sm�rování 
signálu výstrahy na signaliza�ní výstup  

• Blokovací funkce aktivovaná vypnutím  

• �ty�i p�esné proudové vstupy 

• Uživatelem volitelná jmenovitá frekvence 50 Hz / 
60 Hz 

• T�i spínací výkonové výstupní kontakty 

• Dva p�epínací signaliza�ní výstupní kontakty a 
další t�i p�ídavné p�epínací signaliza�ní výstupní 
kontakty na dopl�kovém I/O modulu 

• Funkce výstupních kontakt� voln� konfigurovatelné 
podle provozních požadavk� 

• Dva galvanicky odd�lené binární vstupy a t�i 
p�ídavné galvanicky odd�lené binární vstupy na 
dopl�kovém I/O modulu 

• Poruchový zapisova� 
- záznamový �as až 80 sekund 
- spušt�ní záznamu jedním, nebo n�kolika 

interními nebo vstupními binárními signály 
- záznam �ty� analogových kanál� a až osmi 

binárních kanál� volitelných uživatelem 
- se�iditelná vzorkovací rychlost 

• Energeticky nezávislá pam�� ur�ená pro  
-  záznam až 100 kód� zm�nových stav� 

(událostí) s �asovou zna�kou 
- záznam nastavených hodnot 
- záznam dat poruchového zapisova�e 
- záznam dat posledních p�ti zm�nových stav� 

(událostí) s �asovou zna�kou 
- záznam po�tu cykl� automatického op�tného 

zapnutí a popud�/vypnutí ochranných stup�� 
- záznam zpráv s indikací vypnutí a zobrazení 

stav� LED diod v okamžiku ztráty napájení 

• Rozhraní HMI s alfanumerickým LCD displejem a 
ovládacími tla�ítky 
- osm programovatelných LED diod 

• Zobrazení zpráv s indikací vypnutí v režimu IEC 
kód� nebo v režimu ANSI kód�  

• Podpora vícejazy�ného ovládání 

• Uživatelem volitelné heslo ochrany systému HMI 

• Zobrazení primárních hodnot proudu 

• Hodnoty spot�eby / odb�ru 

• Kompletní nastavení lze modifikovat pomocí PC 

• Optické komunika�ní spojení s rozhraním na 
�elním panelu: bezkontaktní p�enos nebo p�enos 
prost�ednictvím kabelu 

• Dopl�kový komunika�ní modul pro systémovou 
komunikaci prost�ednictvím portu na zadním 
panelu bu� plastovým optickým vláknem, 
kombinovaným optickým vláknem (plast a sklo) 
nebo rozhraním RS 485. Použít lze komunika�ní 
protokoly SPA-bus, IEC 60870-5-103 nebo 
Modbus (RTU a ASCII). 

• Dopl�kový komunika�ní modul DNP 3.0 pro 
systémovou komunikaci prost�ednictvím rozhraní 
RS 485 na zadním panelu s použitím 
komunika�ního protokolu DNP 3.0 

• Záložní baterie pro hodiny reálného �asu 

• Kontrola stavu baterie 

• Trvale aktivní samo�inná kontrola elektroniky a 
SW vybavení 

• Vým�nná zásuvná jednotka (blok) ochrany 
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Aplikace 

REF 610 je universální multifunk�ní ochrana 
ur�ená p�edevším pro chrán�ní vývod� (ve funkci 
p�ívodu i vývodu) v distribu�ních rozvodnách 
vysokého nap�tí. Ochranu REF 610 je také možné 
použít pro záložní chrán�ní motor�, transformátor� 
a generátor� jak v pr�myslových aplikacích, tak i v 
aplikacích rozvodných distribu�ních spole�ností.  

Zna�ný po�et integrovaných ochranných funkcí, 
jako nap�. t�ístup�ová nadproudová ochrana, 
dvoustup�ová nesm�rová zemní ochrana a také 
tepelná ochrana, umož�uje ochranu REF 610 

použít pro komplexní chrán�ní proti zkrat�m, 
nadproud�m a zemním poruchám. 

Aplika�ní použití ochrany dále rozši�uje dopl�ková 
záblesková ochrana, ur�ená pro detekci záblesku 
ve vzduchem izolovaném sk�í�ovém rozvad��i, a 
funkce automatického op�tného zapnutí, která je 
ur�ena pro automatickou likvidaci poruch u 
nadzemního vedení. 

Velký po�et binárních vstup� a výstupních kontakt� 
umož�uje ochranu použít v širokém aplika�ním 
rozsahu. 

 

Provedení 
Ochrana REF 610 je výrobek, který pracuje na bázi 
a v prost�edí mikroprocesorové techniky. �innost 
ochrany je trvale monitorována systémem 
samo�inné kontroly. 

Rozhraní HMI obsahuje LCD displej, který 
umož�uje bezpe�né a jednoduché místní ovládání 
ochrany. 

Místní ovládání ochrany je také možné uskute�nit 
prost�ednictvím sériové komunikace a po�íta�e, 
který je p�ipojen k �elnímu komunika�nímu portu. 
Dálkové ovládání je možné prost�ednictvím 
systému ovládání a monitorování, který je p�ipojen 
sériovou komunika�ní sb�rnicí ke konektoru na 
zadním panelu ochrany. 

Pomocné nap�tí 
Pro provoz ochrany REF 610 je nutné zabezpe�it 
zajišt�né pomocné napájecí nap�tí. Interní 
napájecí zdroj vytvá�í nap�tí pot�ebná pro 
elektronické obvody ochrany. Napájecí zdroj je 
galvanicky izolovaný ss/ss konvertor (p�evodník 
typu flyback - zdroj využívá zp�tných b�h�). 
Jestliže je pomocné nap�tí k ochran� p�ipojeno,  
na �elním panelu svítí zelená LED dioda provozní 
p�ipravenosti. Detailní informace o napájení a 
napájecím zdroji ochrany jsou uvedeny v Tabulce 
2. 

Primární strana napájecího zdroje je chrán�na 
pojistkou, která je umíst�na na desce tišt�ného 
spoje ochrany. 
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Technická data  

Tabulka 1: Rozm�ry 

Ší�ka rám 177 mm, sk�í� 164 mm 
Výška rám 177 mm (4U), sk�í� 160 mm 
Hloubka sk�í� 149,3 mm 
Hmotnost ochrany ~ 3,5 kg 
Hmotnost náhradní jednotky (zásuvného bloku) ~ 1,8 kg 

Obr. 1 Rozm�ry ochrany 

Tabulka 2: Napájení 
Typ: REF 610xxHxxx REF 610xxLxxx 

Jmenovité pomocné nap�tí Uaux Ur = 110/110/120/220/240 V st 
Ur = 110/125/220/250 V ss 

Ur = 24/48/60 V 

Odchylky a zm�ny nap�tí Uaux  85...110% x Ur (st) 
80...120% x Ur (ss) 

80...120% x Ur  

Spot�eba pomocného napájecího nap�tí v 
podmínkách klidového (Pq) / aktivovaného stavu 

< 9 W/13 W 

Zvln�ní pomocného stejnosm�rného nap�tí Maximáln� 12% stejnosm�rné hodnoty 
�as p�erušení pomocného stejnosm�rného nap�tí 
bez resetu ochrany 

< 50 ms p�i jmenovitém nap�tí Uaux 

�as do vypnutí od okamžiku zapnutí pomocného 
nap�tí  

< 350 ms 

Interní limit zvýšené teploty +100°C 
Typ pojistky T2A/250 V 

Tabulka 3: M��icí vstupy 
Jmenovitá frekvence 50/60 Hz ± 5 Hz 

Jmenovitý proud In 0,2 A 1 A 5 A 

Tepelná p�etížitelnost 
• trvalá 
• po dobu 1 s 
• po dobu 10 s 

 
1,5 A 
20 A 
5 A 

 
4 A 

100 A 
25 A 

 
20 A 

500 A 
100 A 
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Tabulka 3: M��icí vstupy 
Dynamická p�etížitelnost 
• hodnota jedné p�lvlny 

 
50 A 

 
250 A 

 
1250 A 

Vstupní impedance <750 mΩ <100 mΩ <20 mΩ 

Tabulka 4: M��icí rozsahy 

M��ené proudy ve fázích L1, L2 a L3 jako násobky 
jmenovitých proud� m��icích vstup� 

0…50 x In 

Zemní proud jako násobek jmenovitého proudu m��icího 
vstupu 

0…8 x In 

Tabulka 5: Binární vstupy 
Provozní rozsah ±20% jmenovitého nap�tí 
Jmenovité nap�tí 
• DI1…DI2 REF 610xxHxxx 
• DI1…DI2 REF 610xxLxxx 
• DI3…DI5 (dopl�kové vybavení) REF 610xxHxxx 
• DI3…DI5 (dopl�kové vybavení) REF 610xxLxxx 

 
110/125/220/250 V ss 
24/48/60/110/125/220/250 V ss 
110/125/220/250 V ss 
24/48/60/110/125/220/250 V ss 

Proudová spot�eba 2…18 mA 
Výkonová spot�eba / vstup <0,9 W 

Tabulka 6: Signaliza�ní výstup SO1, p�ídavné výstupy SO4 a SO5  
Jmenovité nap�tí 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 p�i �asové konstant� ovládaného 
obvodu L/R <40 ms a pro 48/110/220 V ss 

1 A / 0,25 A / 0,15 A 
5 A / 3 A / 1 A  pro kontakty SO4 a SO5 
zapojené do série 

Minimální zatížení kontaktu 100 mA p�i 24 V st/ss 

Tabulka 7: Signaliza�ní výstup SO2, p�ídavný výstup SO3 a výstup funkce samo�inné 
kontroly (IRF) 

Jmenovité nap�tí 250 V st/ss 
Trvalá zatížitelnost 5 A 
Spínací schopnost a zatížitelnost po dobu 3,0 s 10 A 
Spínací schopnost a zatížitelnost po dobu 0,5 s 15 A 
Rozpínací schopnost p�i �asové konstant� ovládaného 
obvodu L/R <40 ms a pro 48/110/220 V ss 

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

Minimální zatížení kontaktu 100 mA p�i 24 V st/ss 

Tabulka 8: Výkonové výstupy PO1, PO2 a PO3 
Jmenovité nap�tí 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 p�i �asové konstant� ovládaného 
obvodu L/R <40 ms a pro 48/110/220 V ss (výstup PO1 
s ob�ma kontakty zapojenými do série) 

5 A / 3 A / 1 A 

Minimální zatížení kontaktu 100 mA p�i 24 V st/ss 
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Tabulka 8: Výkonový výstup PO1 
Kontrola vypínacího obvodu (TCS) 
• Rozsah ovládacího nap�tí 
• Proud tekoucí kontrolním obvodem 
• Minimální nap�tí na kontaktu 

 
20…265 V st/ss 
~ 1,5 mA 
20 V st/ss (15…20 V) 

Tabulka 9: �o�kový senzor zábleskové ochrany a optické vlákno 
Normální rozsah provozní teploty -40°C...+100°C 
Maximální provozní teplota, max. 1 hodinu +140°C 
Minimální povolený rádius ohybu optického kabelu 100 mm 

Tabulka 10: Stupe� krytí u verze ochrany pro zapušt�nou montáž 
P�ední strana ochrany IP 54 
Zadní strana, horní díl ochrany IP 40 
Zadní strana, p�ipojovací svorkovnice IP 20 

Tabulka 11: Testy pracovního prost�edí a pracovní podmínky 
Doporu�ený rozsah pracovní teploty (trvalý provoz) -10...+55°C 
Limitní rozsah teploty (krátkodobý vliv) -40...+70°C 
Rozsah transportní a skladovací teploty -40...+85°C podle IEC 60068-2-48 
Test v suchém horkém prost�edí Podle IEC 60068-2-2 
Test v suchém studeném prost�edí Podle IEC 60068-2-1 
Test ve vlhkém horkém prost�edí, cyklický test Podle IEC 60068-2-30 

Tabulka 12: Testy elektromagnetické kompatibility 
Testy úrovn� EMC odolnosti spl�ují požadavky specifikované v této tabulce 
1MHz interferen�ní test, t�ída III  
• spole�ný režim 
• diferenciální režim 

Podle IEC 60255-22-1 
2,5 kV 
1,0 kV 

Elektrostatický vybíjecí test, t�ída IV  
 
• pro kontaktní / vodivý výboj 
• pro vzdušný výboj 

Podle IEC 61000-4-2, IEC 60255-22-2 a ANSI 
C37.90.3-2001 
8 kV 
15 kV 

Testy rušení rádiovou frekvencí 
• vodivé spojení, spole�ný režim 
 
• vyza�ovaná amplitudov� modulovaná frekvence 
 
• vyza�ovaná impulsn� modulovaná frekvence 

 
Podle IEC 61000-4-6 a IEC 60255-22-6 (2000) 
10 V (ef. hodnota), f = 150 kHz ...80 MHz 
Podle IEC 61000-4-3 a IEC 60255-22-3 (2000) 
10 V/m (ef. hodnota), f = 80…1000 MHz 
Podle ENV 50204 a IEC 60255-22-3 (2000) 
10 V/m,  f = 900 MHz 

Rychlý p�echodový test rušení  
 
• všechny svorkovnice 

Podle IEC 60255-22-4, IEC 61000-4-4 a ANSI 
C37.90.1-2002 
4 kV 
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Tabulka 12: Testy elektromagnetické kompatibility 
Test odolnosti rázovým nap�tím 
• výkonové výstupy, m��icí vstupy, napájení 
 

• vstupn� / výstupní rozhraní (I/O) 

Podle IEC 61000-4-5 
4 kV, vodi� proti zemi 
2 kV, vodi� proti vodi�i 
2 kV, vodi� proti zemi 
2 kV, vodi� proti vodi�i 

Magnetická pole sí�ové frekvence (50Hz), IEC61000-4-8  Podle IEC 61000-4-8 
300 A/m – trvalé p�sobení 

Poklesy a krátkodobá p�erušení nap�tí Podle IEC 61000-4-11 
30%/10 ms 
60%/100 ms 
60%/1000 ms 
>95%/5000 ms 

Testy elektromagnetického  vyza�ování  
• vodivé spojení, RF vyza�ování (svorky napájení) 
• vyza�ovaná energie, RF vyza�ování 

Podle EN55011 
EN55011, t�ída A, IEC 60255-25 

EN55011, t�ída A, IEC 60255-25 
Osv�d�ení  CE V souladu s EMC sm�rnicí 89/336/EEC a LV 

instrukcí 73/23/EEC 

Tabulka 13: Standardní testy 
Testy elektrické pevnosti 
Izola�ní zkoušky 
• zkušební nap�tí 

Podle IEC 60255-5 
2 kV, 50 Hz, 1 min. 

Zkouška rázovým nap�tím 
• zkušební nap�tí 

Podle IEC 60255-5 
5 kV, jednopólové impulsy, pr�b�h vlny 
1,2/50 µs, energie zdroje 0,5 J 

M��ení izola�ního odporu 
• izola�ní odpor 

Podle IEC 60255-5 
>100 MΩ, 500 V ss 

Mechanické testy 
Vibra�ní zkoušky (sinusový pr�b�h) Podle IEC 60255-21-1, t�ída I  
Zkoušky nárazem a úderem Podle IEC 60255-21-2, t�ída I  

Tabulka 14: Datová komunikace 
Rozhraní na zadním panelu, konektory X5.3, X5.4, X5.5 nebo konektor X5.8  
• p�ipojení optickým vláknem nebo rozhraní RS-485 
• protokol SPA bus, IEC 60870-5-103, DNP3.0 nebo Modbus 
• 9,6 nebo 4,8 kb/s (dopl�ková rychlost pro Modbus - 2,4 / 1,2 nebo 0,3 kb/s) 
Rozhraní na �elním panelu  
• optické p�ipojení (infra�ervený port): bezkontaktní p�enos nebo p�enos prost�ednictvím komunika�ního 

kabelu pro p�ipojení k �elnímu rozhraní (1MRS050698) 
• protokol SPA bus 
• 9,6 nebo 4,8 kb/s (9,6 kb/s s komunika�ním kabelem pro p�ipojení k �elnímu rozhraní) 
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Technická data ochranných funkcí 
 

T�ífázová nesm�rová nadproudová ochrana, stupn� I>, I>> a I>>> 

Parametr funkce Stupe� I> Stupe� I>> Stupe� I>>> 
Nastavená popudová hodnota, I>, I>> a I>>> 
• pro �asov� nezávislou charakteristiku 

• pro �asov� závislou IDMT charakteristiku 

0.30…5.00 x In 
0.30...2.50 x In 1) 

0.50…35.0 x In
 0.50…35.0 x In

 

�as popudu, typická hodnota 55 ms 30 ms 30 ms 

Charakteristika závislosti �as / proud 
• nezávislé zpožd�ní, vyp. �as, t>, t>> a t>>> 
• charakteristika IDMT podle IEC 60255-3 
 
 
 

Násobící �asový faktor, k  

• speciální typ charakteristiky IDMT  
Násobící �asový faktor, k  

• charakteristika IDMT podle IEEE C37.112  
 

�asový faktor, n 

 
0,05…300 s 
Extrémn� závislá 
Velmi závislá 
Normáln� závislá 
Dlouhodob� záv. 
0.05...1.00 

Závislá typu RI 
0.05...1.00 

Extrémn� závislá 
Velmi závislá 
Mírn� závislá 
1...15 

 
0,04…300 s 

 
0,04…300 s 

�as resetu, maximální hodnota 50 ms  2) 50 ms 50 ms 

�as zpožd�ní návratu funkce, typická hodnota 30 ms 30 ms 30 ms 

Nastavený �as resetu, tr 0.05...2.50 s   

P�ídržný pom�r (odpad/náb�h), typická hodnota 0,96 0,96 0,96 

P�esnost vypínacího �asu 

• pro �asov� nezávislou charakteristiku 

 

 

• pro charakteristiku IDMT podle IEC 60255-3: 
T�ída p�esnosti / index E 

• pro charakteristiku IDMT podle  

 IEEE C37.112 
 
• pro charakteristiku typu RI 

 

± 2% z 
nastaveného 
vyp. �asu nebo 
±25 ms 

 

5 
 

±7% z 
vypo�teného 
vyp. �asu 
±7% z 
vypo�teného 
vyp. �asu 

 

± 2% z 
nastaveného 
vyp. �asu nebo 
±25 ms 

 

± 2% z 
nastaveného 
vyp. �asu nebo 
±25 ms 

P�esnost vypnutí 

• 0,3...0,5 x In 

 

• 0,5...5,0 x In 

 

• 5,0...35,0 x In 

 

±5% z nast. 
popudové 
hodnoty nebo 
0,05% In 

±3% z nast. 
popudové 
hodnoty 

 
 

 

 
±3% z nast. 
popudové 
hodnoty 

±3% z nast. 
popudové 
hodnoty 

 
 

 

 
±3% z nast. 
popudové 
hodnoty 

±3% z nast. 
popudové 
hodnoty 

1)  U charakteristiky IDMT stupn� I> je možné ochranu nastavit nad hodnotu 2.5 x In, ale jakékoli nastavení >2.5 x In  

odpovídá hodnot� 2.5 x In.
       2)    �as resetu vypínacího signálu. 
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Nesm�rová zemní ochrana, stupn� I0> a I0>> 

Parametr funkce Stupe� I0> Stupe� I0>> 

Nastavená popudová hodnota, I0> a I0>> 
• pro �asov� nezávislou charakteristiku 

• pro �asov� závislou IDMT charakteristiku 

1.0…100% In 
1.0...40% In 1) 

5.0…400% In
 

�as popudu, typická hodnota 60 ms 40 ms 

Charakteristika závislosti �as / proud 

• nezávislé zpožd�ní, vyp. �as t0> a t0>> 
• charakteristika IDMT podle IEC 60255-3 
 
 
 

Násobící �asový faktor, k0  

• speciální typ charakteristiky IDMT  
Násobící �asový faktor, k0  

• charakteristika IDMT podle IEEE C37.112  
 

 
�asový faktor, n 

 

0,05…300 s 
Extrémn� závislá 
Velmi závislá 
Normáln� závislá 
Dlouhodob� závislá 

0.05...1.00 

Závislá typu RI 

0.05...1.00 

Extrémn� závislá 
Velmi závislá 
Mírn� závislá 
1...15 

 

0,04…300 s 

�as resetu, maximální hodnota 50 ms  2) 50 ms 

�as zpožd�ní návratu funkce, typická hodnota 30 ms 30 ms 

Nastavený �as resetu, tr 0.05...2.50 s  

P�ídržný pom�r (odpad/náb�h), typická hodnota 0,96 0,96 

P�esnost vypínacího �asu 

• pro �asov� nezávislou charakteristiku 

 

• pro charakteristiku IDMT podle IEC 60255-3: 
T�ída p�esnosti / index E 

• pro charakteristiku  IDMT podle  

 IEEE C37.112 
 
• pro charakteristiku typu RI 

 

± 2% z nastaveného 
vypínacího �asu nebo ±25 
ms 

 

5 
 

±7% z vypo�teného 
vypínacího �asu 
±7% z vypo�teného 
vypínacího �asu 

 

± 2% z nastaveného 
vypínacího �asu nebo ±25 
ms 

P�esnost vypnutí 

• 1,0...10% In 

 

• 10,0...100% In 

 

• 100...400% In 

 

±5% z nastavené 
popudové hodnoty nebo 
0,05% In 

±3% z nastavené 
popudové hodnoty 

 

±5% z nastavené 
popudové hodnoty nebo 
0,05% In 

±3% z nastavené 
popudové hodnoty 

±3% z nast. popudové 
hodnoty 

1)  U charakteristiky IDMT stupn� I0> je možné ochranu nastavit nad hodnotu 0.4 x In, ale jakékoli nastavení >0.4 x In  

odpovídá hodnot� 0.4 x In. 
2)  �as resetu vypínacího signálu. 
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T�ífázová ochrana proti tepelnému p�etížení, stupe� �> 
Parametr funkce Hodnota 

Nastavený proud p�i plném zatížení, I	 0.30…1.50 x In
 

Nastavená výstražná úrove�, 	a> 50…100% 

Vypínací úrove�, 	t> 100% 

�asová konstanta, τ 1…200 min. 

P�esnost vypínacího �asu 

• I/ I	 > 1.2 In 

 

± 2% z nastavené hodnoty vypínacího 
�asu nebo ±1 s 

 
Ochrana p�i fázové nevyváženosti, ∆∆∆∆I> 

Parametr funkce Hodnota 

Nastavená popudová hodnota, ∆I> 
• pro �asov� nezávislou charakteristiku  10...100%  

�as popudu, typická hodnota 100 ms 

Charakteristika závislosti �as / proud 
• nezávislé zpožd�ní, vypínací �as, t∆> 

 

1…300 s 

�as resetu, maximální hodnota 70 ms 

P�ídržný pom�r (odpad/náb�h), typická hodnota 0,90 

P�esnost vypínacího �asu  
• pro �asov� nezávislou charakteristiku 

 

± 2% z nastavené hodnoty vypínacího 
�asu nebo ±25 ms 

P�esnost vypnutí 

• 10...100% 

 

±3% z nastavené popudové hodnoty 
a ±1 procentní jednotka 

 
Záblesková ochrana, stupe� ARC a stupe� L> 

Parametr funkce Hodnota 
Stupe� ARC 

Nastavený proudový limit 
• ArcI> 

• ArcI0> 

 

0.5...35.0 x In 

5.0...400% In 

Vypínací �as < 15 ms  1) 

�as resetu 30 ms 

P�esnost vypnutí ±7% z nastavené popudové hodnoty 

Stupe� L> 

�as aktivace funkce L> < 15 ms 

�as resetu 20 ms 
 
1)  Tato hodnota je platná pouze tehdy, je-li použit výstupní signaliza�ní kontakt (SO1...5). Pokud je použit výkonový výstupní 

kontakt (PO1...3), je nutné p�idat 2...3 ms. 
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Funkce automatického op�tného zapnutí 

Parametr funkce Hodnota 

Po�et  cykl� op�tného zapnutí 0...3 

Zapínací �as vypína�e  0.1...10 s 

Zpožd�ní popudu stupn� I> 0...300 s 

Zpožd�ní popudu stupn� I0> 0...300 s 

�as zotavení     (Reclaim time) 3...300 s 

�as blokování     (Cutout time) 0.1...300 s 

�as beznap��ové pauzy u cyklu 1  (Dead time) 0.1...300 s 

�as beznap��ové pauzy u cyklu 2 (Dead time) 0.1...300 s 

�as beznap��ové pauzy u cyklu 3 (Dead time) 0.1...300 s 

P�esnost vypínacího �asu ± 2% z nastavené hodnoty vypínacího 
�asu a ±25 ms 

 
Ochrana p�i selhání vypína�e CBFP 

Parametr funkce Hodnota 

Nastavený vypínací �as 0.10...60.0 s 

Aktiva�ní úrove� fázového proudu externího spušt�ní funkce CBFP 

• náb�h / odpad 

 

0.08 / 0.04 x In 
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Výkresy zapojení  

 

Obr. 2 P�íklad zapojení ochrany 
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Objednávka  
P�i objednávce ochrany REF 610 a/nebo 
p�íslušenství ochrany specifikujte prosím následující 
údaje: 
 
• Objednací �íslo 
• Po�et objednaných položek  

Objednací �íslo identifikuje typ ochrany a HW 
vybavení podle popisu na následujícím obrázku. Toto 
�íslo je vyzna�eno na identifika�ním štítku, který je 
umíst�n pod výklopnou rukojetí ochrany.  

P�i objednávce a ur�ení objednacího �ísla kompletní 
ochrany použijte klí� uvedený na Obr. 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Klí� pro ur�ení objednacího �ísla kompletních ochran 

P�i objednávce a ur�ení objednacího �ísla 
náhradních jednotek (zásuvných blok�) použijte klí� 
uvedený na Obr. 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.4 Klí� pro ur�ení objednacího �ísla náhradní jednotky / zásuvného bloku 
 

K dispozici je následující p�íslušenství: 

Položka Objednací �íslo 

Sada pro polozapušt�nou montáž 1MRS050696 
Sada pro polozapušt�nou šikmou montáž (∠ 25°) 1MRS050831  
Sada pro montáž na panel 1MRS050697 
Sada pro montáž dvou ochran vedle sebe do 19“ rámu 1MRS050695 
Sada pro montáž jedné ochrany do 19” rámu 1MRS050694 
Sada pro montáž jedné ochrany a zkušební zásuvky RTXP18 do 19” rámu 1MRS050783 
Konzola pro montáž ochrany do 19“ p�ístrojové vany (Combiflex) 1MRS061208 
Konzola pro montáž zkušební zásuvky RTXP18 do 19“ p�ístrojové vany (Combiflex) 1MRS061207 

Komunika�ní modul:  P = plastové vlákno 
 M = plastové vlákno se vstupem pro zábleskovou ochranu 
 G = plastové a sklen�né vlákno 
 K = plastové a sklen�né vlákno se vstupem pro zábleskovou ochranu 
 R = RS-485 
 T = RS-485 se vstupem pro zábleskovou ochranu 
 D = RS-485 v�etn� protokolu DNP 3.0 
 E = RS-485 v�etn� protokolu DNP 3.0 a se vstupem pro zábleskovou ochranu 
 N = bez modulu 

Modul rozší�ení vstup�/výstup�: H = 3xSO a 3xDI (110/125/220/250 V ss)  
 L = 3xSO a 3xDI (24/48/60/110/125/220/250 V ss) 
 N = bez modulu 

Napájení: H = 100-240 V st / 110-250 V ss, 2xDI (110/125/220/250 V ss),  
   3xPO, 2xSO 
 L = 24-60 V ss, 2xDI (24/48/60/110/125/220/250 V ss), 
   3xPO, 2xSO 

Vstup pro nulový (zemní) proud: 5 = 5A, 1 = 1A, 2 = 0,2 A 

Fázové proudové vstupy:  5 = 5A, 1 = 1A  

 

Modul rozší�ení vstup�/výstup�: H = 3xSO a 3xDI (110/125/220/250 V ss)  
 L = 3xSO a 3xDI (24/48/60/110/125/220/250 V ss) 
 N = bez modulu 

Napájení: H = 100-240 V st / 110-250 V ss, 2xDI (110/125/220/250 V ss),  
   3xPO, 2xSO 
 L = 24-60 V ss, 2xDI (24/48/60/110/125/220/250 V ss), 
   3xPO, 2xSO 

Vstup pro nulový (zemní) proud: 5 = 5A, 1 = 1A, 2 = 0,2 A 

Fázové proudové vstupy:  5 = 5A, 1 = 1A  
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Vyráb�né �o�kové senzory a optická vlákna pro zábleskovou ochranu:      
• 1,5 m ±3% 1MRS120534-1.5 
• 3 m ±3% 1MRS120534-3.0 
• 5 m ±3% 1MRS120534-5.0 
Komunika�ní kabel pro �elní rozhraní 1MRS050698 
 

 
 
Reference  

Dostupné manuály: 

Položka Objednací �íslo 
Technický referen�ní manuál 1MRS 755310  

Manuál uživatele 1MRS 755311 

Manuál pro instalaci 1MRS 752265-MUM (verze B nebo vyšší) 

 
Nástroje pro konfiguraci, nastavení a SA 
(Substation Automation) systémové nástroje: 

Pro podporu nových funkcí a vlastností ochran 
REF 610 (Release A) jsou pot�ebné následující 
verze SW nástroj�: 
 

CAP 501 Relay Setting Tool  CAP 501 v. 2.2.0-3 nebo verze vyšší 

CAP 505 Relay Setting Tool  CAP 505 v. 2.2.0-3 nebo verze vyšší 

SMS 510 Substation Monitoring Systém SMS 510 v. 1.2.0-1 nebo verze vyšší 

LIB 510 Library for MicroSCADA v. 8.4.4 LIB 510 v. 4.0.5-1 nebo verze vyšší
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