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Vlastnosti Kompletní přívodní terminál s třífázovou
dvoustupňovou nadproudovou a dvoustupňo-
vou nesměrovou zemní ochranou.
Časově nezávislá nebo časově závislá (IMDT)
provozní charakteristika pro nízký stupeň
seřízení nadproudové ochrany.
Časově nezávislá provozní charakteristika pro
nízký stupeň seřízení zemní ochrany.
Okamžitá (mžiková) nebo časově nezávislá
provozní charakteristika pro vysoký stupeň
seřízení nadproudové a zemní ochrany.
Nepřetržité monitorování proudových obvodů
budících vstupů.
Nepřetržitá kontrola vypínacího obvodu
vypínače.
Uživatelsky nastavitelný program vnitřního
blokování INTERLOCKING pro zabránění
nežádoucí manipulace.

Místní a dálková indikace stavu tří výkonných
prvků.
Úplné místní/dálkové ovládání jednoho
výkonného prvku.
Dvoupólové ovládání vypínače pro zajištění
větší bezpečnosti provozu.
Velké množství předem navržených konfigu-
rací předního panelu pro zobrazení vybraných
vypínačů a odpojovačů.
Měření a indikace fázového proudu, energie,
činného a jalového výkonu.
Sériové rozhraní pro výměnu dat na úrovni
přívodu/rozvodny.
Nepřetržitá samokontrola pro zajištění maxi-
mální spolehlivosti a využitelnosti systému.
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Oblast použití Přívodní terminál typu SPAC 316 C je kon-
struovány pro použití jako jednotka ochrany
a jednotka dálkového ovládání skříňové
konstrukce. Kromě ochranných, řídících
a měřících funkcí je přívodní terminál vybaven

Obr. 1. Rozložený řídící a ochranný systém založený na přívodním terminálu typu SPAC 316 C

Přívodní terminál je určen pro selektivní
ochranu proti zkratu a zemnímu spojení
radiálních přívodů v soustavách s přímo
uzemněným uzlem, v soustavách s odporo-
vým spojením uzlu se zemí a v soustavách
s impedančním spojením uzlu se zemí.
Zkratové a zemní ochrany je dosaženo
pomocí kombinovaného nadproudového
a zemního modulu.
Nadproudová jednotka má jmenovité proudo-
vé vstupy 5 A a 1 A a zemní jednotka 1 A
a 0,2 A
Řídící modul v přívodním terminálu místně
zobrazuje pomocí LED indikátorů stav
jednoho až tří odpojovačů nebo vypínačů.
Dále modul umožňuje přenos informace
o stavu vypínače a odpojovačů do systému
dálkového ovládání a jeden objekt, např.
vypínač, je možno zapnout a vypnout
dálkově. Můžeme použít jednopólové nebo

datovým komunikačním rozhraním potřebným
pro ovládání přívodního vedení. Připojení
k nadřazenému řídícímu systémemu je prove-
deno pomocí optické sériové sběrnice.

OPTICKÁ SBĚRNICE SPA

DATOVÝ KOMUNIKÁTOR

PŘIPOJENÍ
DO ŘÍDICÍHO
SYSTÉMU

PŘÍVODNÍ TERMINÁL           PŘÍVODNÍ TERMINÁL            PŘÍVODNÍ TERMINÁL

PŘÍVODNÍ TERMINÁL

dvoupólové řízení vypínače. Stavové infor-
mace a řídící signály jsou přenášeny pomocí
sériové sběrnice. Pomocí tlačítek na předním
panelu řídícího modulu je možné ovládat jeden
z výkonných prvků.
Řídící modul měří a zobrazuje na displeji tři
fázové proudy. Činný a jalový výkon jsou
měřeny pomocí dvou mA vstupů. Je nutné
použít vnější měřící převodníky. Energie může
být vypočítána na základě naměřených hodnot
výkonů, nebo použitím binárního vstupu jako
pulzního čítače energie. Naměřené hodnoty
mohou být zobrazeny místně a dálkově jako
primární hodnoty.
Modul nadproudové ochrany také měří
a zaznamenává proudy tří fází a proud neutrály.
Všechny naměřené a zaznamenané hodnoty
mohou být zobrazeny místně a přeneseny do
systému dálkového ovládání pomocí SPA
sběrnice.
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Obr. 2. Základní funkce přívodního terminálu typu SPAC 316 C
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Popis funkce

Konstrukční
provedení

Přívodní terminál typu SPAC 316 C obsahuje
čtyři volně vyjímatelné funkční moduly
a jeden pevný funkční modul.

Hlavní funkce modulů jsou blíže specifiko-
vány v následující tabulce:

Kombinovaný modul nadproudové a zemní
ochrany SPCJ 4D24 je odnímatelná jednotka
EURO rozměru (100 x 160 mm).
Řídící modul typu SPTO 1D6 je také odníma-
telný. Řídící modul obsahuje dvě desky
s plošnými spoji, desku CPU a přední desku
PC, které jsou vzájemně propojeny.
Modul I/O SPTR 2B17 (nebo SPTR 2B18) je
umístěn za přední deskou PC a je k ní připev-
něn pomocí šroubů.
Modul SPGU 240 A1 nebo SPGU 48B2 je
umístěn za přední deskou CP řídícího modulu
a může být vysunut ze skříně až po vyjmutí
řídícího modulu.
Modul ochrany SPCJ 4D24 je ke skříni
připevněn dvěma šrouby a řídící modul
SPTO 1D6 čtyřmi šrouby.

Moduly je možné vyjmout z hliníkové skříně
po uvolnění šroubů. Před výměnou I/O modulu
musíme nejdříve vyjmout z hliníkové skříně
ochrany řídící modul a poté je možné uvolnit
šrouby, kterými  je připevněn I/O modul
k přední desce.
Modul SPTE 4F9 je umístěn za přední deskou
PC řídícího modulu na levé straně skříně.
K budícímu vstupnímu modulu je připojena
svorkovnice, zadní panel a základní deska PC.
Základní deska PC obsahuje kartové konektory
pro zásuvné moduly, odnímatelné vícepólové
konektory vstupů a výstupů, nastavovací
odpory sekundární zátěže přizpůsobovacích
transformátorů a elektronické části signálních
výstupů a miliampérových vstupů.

Funkce
Nadproudová ochrana a ochrana proti zemnímu spojení.
Časově nezávislá nebo časově závislá nadproudová
ochrana s nízkým rozsahem seříditelnosti, časově nezávislá
ochrana s nízkým rozsahem seřiditelnosti, mžiková nebo
časově nezávislá nadproudová a zemní ochrana s vysokým
rozsahem seříditelnosti.

Snímá a zobrazuje místně a dálkově stavová data
maximálně tří spínacích prvků (vypínače, zkratovače,
odpojovače).
Snímá a zobrazuje místně nebo dálkově maximálně šest
vnějších binárních signálů.
Tři fázové proudy, činný a jalový výkon a energie jsou
měřeny a zobrazeny místně a dálkově.
Přenáší místně nebo dálkově zapínací a vypínací povely
pro jeden vypínač.

Obsahuje 12 opticky oddělených binárních vstupů, zapínací
a vypínací výstupní relé. Jednopólové nebo dvoupólové
ovládání vypínače a elektronickou kontrolu vypínacího
obvodu.

Vytváří vnitřní napájecí napětí požadované pro činnost
ostatních funkčních modulů

Obsahuje přizpůsobovací tranformátory s nastavovací
elektronikou pro tři fázové proudy a proud neutrály.
Obsahuje základní desku se čtyřmi signalizačními
výstupními kontakty a elektroniku pro mA vstupy.
Obsahuje alarmový kontakt IRF (vnitřní poruchy
terminálu).

Modul
Ochranný modul SPCJ 4D24

Řídící modul SPTO 1D6

I/O modul SPTR 2B17
nebo SPTR 2B18

Modul napájecího napětí
SPGU 240A1 nebo SPGU 48B2

Vstupní modul SPTE 4F9
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Obr. 3. Blokové schéma přívodních terminálů typu SPAC 316 C

U1 Modul nadproudové a zemní ochrany SPCJ 4D24
U2 Řídící modul SPTO 1D6
U3 Vstupní/výstupní modul SPTR 2B17 nebo SPTR 2B18 pro digitální vstupy a kontaktní

výstupy
U4 Napájecí modul SPGU 240A1 nebo SPGU 48B2
U5 Vstupní budící modul a základní deska SPTE 4F9
X0 Šroubové svorky
X1...X3 Vícepólové konektory
Rx/Tx Sériový komunikační datový vstup

Pouzdro ochrany je vyrobeno z lisovaného
hliníku, objímka je hliníkový odlitek a kryt je
vyroben z čistého UV-stabilního polykarbo-
nátu. Objímka je osazena pryžovým těsněním,
které se vkládá mezi kryt a montážní panel
a zajišťuje stupeň ochranného krytí IP54.
Kryt pouzdra obsahuje dvě tlačítka pro
prohlížení údajů na displeji přívodního
terminálu a pro vynulování provozních
indikátorů ochrany.

Pro použití místních řídících tlačítek řídícího
modulu, musí být kryt ochrany otevřen.
Kryt je zajištěn dvěma ručními šrouby, které
je možné v uzavřené poloze zaplombovat a tím
zamezit přístup k čelnímu panelu. Pryžové
těsnění mezi krytem a objímkou ochrany
zajišťuje, že také kryt splňuje požadavky krytí
IP54. Úhel otevření krytu je 145o.
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Ochranné funkce

Fázová
nadproudová
ochrana

Nadproudová část kombinovaného modulu
nadproudové a zemní ochrany SPCJ 4D24 má
dva provozní stupně, nadproudový stupeň
s nizkým rozsahem seříditelnosti I> a nadprou-
dový stupeň s vysokým rozsahem seřídi-
telnosti I>>. Nadproudová jednotka ochrany
měří tři fázové proudy chráněného objektu.
Jednotka může být rovněž použita pro měření
dvou nebo pouze jedné fáze.
Jestliže fázový proud překročí nastavenou
popudovou hodnotu nadproudového stupně
s nízkým stupněm seříditelnosti, dojde
k aktivaci nadproudového stupně a zároveň
příslušného časového obvodu. Pokud nad-
proud trvá až do uplynutí nastaveného nebo
vypočítaného času provozu, je generován
vypínací povel. Stejně tak nadproudový stupeň
s vysokým rozsahem seříditelnosti je akti-
vován pokud je překročena jeho popudová
hodnota. Jakmile je aktivován stupeň s vyso-
kým rozsahem seříditelnosti, spustí se i jeho
časovací obvod a po uplynutí nastaveného času
provozu je generován vypínací povel.

Stupeň s nízkou seříditelností nadproudové
jednotky I> může mít časově nezávislou
provozní charakteristiku nebo časově závislou
provozní charakteristiku (IDMT). Stupeň
s vysokým rozsahem seříditelnosti I>> může
být použit s mžikovou spouští nebo s časově
nezávislou provozní charakteristikou.
Správným nastavením matice výstupních relé
lze popudové signály vyslat jako kontaktní
funkce. Tyto signály mohou být použity např.
jako blokovací signály pro spolupracující
ochranná relé.
Kombinovaný modul nadproudové a zemní
ochrany má jeden vnější řídící vstup, který je
aktivován vnějším řídícím napětím na
vstupním kanálu 8. Vliv vnějšího blokovacího
signálu na funkci ochrany je možné zvolit
pomocí programových spínačů ochrany. Řídící
vstup je možné použít pro blokování jednoho
nebo více ochranných stupňů, nebo pro
provedení vypínacího příkazu pomocí vnějšího
blokovacího signálu.

Zemní ochrana Kombinovaný modul nadproudové a zemní
ochrany SPCJ 4D24 také obsahuje nesměro-
vou dvoustupňovou ochranu proti zemnímu
spojení. Zemní jednotka měří zbytkový proud
nebo proud neutrály.
Jestliže zbytkový proud překročí nastavenou
popudovou hodnotu stupně s nízkým rozsahem
seříditelnosti, je aktivován zemní stupeň
ochrany a zároveň se spustí příslušný časový
obvod. Když nastavený čas provozu uplyne,
je generován vypínací povel. Stejně tak
i stupeň s vysokým rozsahem seříditelnosti je
aktivován, když je jeho popudová hodnota
překročena.

Při aktivaci stupně s vysokou seříditelností se
spustí příslušný časový obvod a po uplynutí
nastaveného času, je generován vypínací
povel.
Oba stupně zemní ochrany pracují s časově
nezávislou provozní charakteristikou.
Činnost obou stupňů zemní ochrany může být
blokována přivedením řídícího napětí do
vnějšího řídícího vstupního kanálu 8 přívo-
dního terminálu.

Kontaktní výstupy
ochrany

Vypínací signál přívodního terminálu je
přiveden k vypínacímu výstupu. Může být
použito dvoupólové nebo jednopólové řízení
zapnutí nebo vypnutí vypínače. Standardní je
použití jednopólového řízení vypínače. Jestliže
je použito dvoupólové řízení vypínače, vnitřní
svorky terminálu 96-97 pro vypínací obvod
vypínače a 98-99 pro zapínací obvod vypínače
by měly být zapojeny dle obr. 5.2.

Vypínací obvod je nepřetržitě kontrolován na
principu injektáže konstantního proudu.
Přívodní terminál má pět signálních kontaktů,
z nichž jeden je společný pro signalizaci
vnitřní poruchy ochrany (IRF). Čtyři signální
výstupy, SIGNAL 1...4 mohou být použity
k indikaci spuštění nebo vypnutí ochrany, viz
část “Výměna řídících signálů mezi moduly”.
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Řídící funkce
Obecně

Řídící modul SPTO 1D6 se používá pro
snímání stavových informací vypínačů, vozíku
vypínače a odpojovače. Modul indikuje stavy
místně pomocí LED indikátorů a přenáší
informaci o stavu prvků do systému dálkového
ovládání pomocí SPA sběrnice. Indikovány
mohou být stavy maximálně tří prvků.
Řídící modul je možno použít pro ovládání
jednoho prvku, např. vypínače, místně pomocí

ovladačů na předním panelu, nebo dálkově
zapínacím či vypínacím povelem pomocí
sběrnice SPA.Běžně se používá dvoupólové
řízení pro ovládání vypínače.
Kromě stavových informací může řídící modul
snímat další binární hodnoty, zobrazit je místně
a přenášet je do zařízení nadřazeného systému
řízení rozvodny. Těchto binárních signálů
může být přivedeno do řídícího modulu šest.

Vstupní kanály 1...3 Řídící modul používá vstupní kanály 1...3 pro
snímání stavových informací vypínačů, vozíku
vypínače a odpojovačů. Každý vstupní kanál
1...3 je definován dvěma binárními vstupy,
jeden vstup je použit pro snímání vypnutého
stavu a druhý pro snímání zapnutého stavu
výkonného prvku. To znamená, že stavové
informace musí být přivedeny do přívodního
terminálu jako čtyřpólové informace.
Na předním panelu řídícího modulu je umístě-

na matice sestávající z 4x4 sad LED diod, které
indikují stav např. vypínače, vozíku vypínače
a odpojovače. Uživatel může provést sám
výběr, které tři sady indikátorů z matice jsou
pro jeho zobrazení indikovaných prvků
nejvhodnější.
Jeden z výkonných prvků, jehož stav je snímán
vstupními kanály 1...3 může být ovládán
pomocí vypínacího a zapínacího výstupu
(OPEN a CLOSE).

Vstupní kanály 4...9
a kanály 10...13

Řídící modul může být použit pro snímání šesti
vnějších a čtyř vnitřních binárních signálů.
Vnější signály, kanály 4...9, mohou být data
jednotlivých kontaktů přivedená ze soustavy
a vnitřní signály kanály 10...13 jsou signály
spuštění a vypnutí ochrany. Druh vstupního
signálu pro kanály 4...13 může být napro-
gramován tak, aby byl funkční jako zapínací
nebo rozpínací kontakt.
Stav vnějších binárních vstupů kanály 4...9 je

indikován na předním panelu řídícího modulu
pomocí LED indikátorů.Pokud je vstup
aktivní, svítí červené světlo LED diody.
Vstupní kanály 4...13 mohou být použity pro
ovládání vypínacího a zapínacího výstupu
(OPEN a CLOSE) a výstupů SIGNAL 1...4.
Jestliže jsou vstupní kanály aktivovány,
naprogramovaný vypínací nebo zapínací
výstup vyšle impulz. Výstup SIGNAL 1...4 je
aktivní po celou dobu aktivace vstupu.

Blokování Řídící modul dává uživateli možnost volně
programovat blokování spínacích prvků.
Sestavením blokovacího programu uživatel
určí, kdy smí být ovládaný prvek sepnut nebo
kdy musí být vypnut. Vyslaný zapínací nebo
vypínací povel je nejdříve blokovacím
programem zkontrolován a po ověření jeho
správnosti proveden nebo zrušen.
Blokování může být naprogramováno v závi-

slosti na stavu čtyřpólových vstupních kanálů
1...3 a stavu vstupních kanálů 4...13. Vypínací
signály ochrany nejsou blokováním ovlivněny.
Pro snadnější manipulaci s přívodním ter-
minálem jsou nejpoužívanější blokovací
podmínky předem naprogramovány. Každý
předem naprogramovaný blokovací program
se vztahuje ke konfiguraci příslušného
vypínače/odpojovače.

Podmíněné přímé
řízení výstupů

V normálních podmínkách jsou výstupy
OPEN a CLOSE řízeny příkazem OPEN
a CLOSE daným operátorem. U podmíněného
přímého řízení výstupů mohou být výstupy
OPEN, CLOSE a SIGNAL 1...4 řízeny bez
příkazu OPEN a CLOSE daného operátorem.

V tomto případě jsou výstupy řízeny přímým
výstupním řídícím programem, který ověřuje
stav vstupů kanál 1...3, kanál 4...13 a R/L
vypínač.



SPAC 316 C
Přívodní terminál

Uživatelský manuál a technický popis

1MRS 750120-MUM CZ10

ABB Energo
Automation

Měřící funkce Řídící modul SPTO 1D6 i kombinovaný modul
nadproudové a zemní ochrany SPCJ 4D29
měří analogové signály.
Kombinovaný modul nadproudové a zemní
ochrany měří tři fázové proudy a proud
neutrály. Modul indikuje proudové hodnoty
místně a data přenáší pomocí SPA sběrnice do
systému dálkového ovládání. Ochranný modul
vždy indikuje naměřené hodnoty jako násobek
jmenovitého proudu budícího vstupu přívo-
dního terminálu.
Řídící modul SPTO 1D6 měří 5 analogových
signálů, 3 fázové proudy, činný a jalový výkon.
Do řídícího modulu může být naprogramován
převod primárních proudových transformá-
torů. Takto je možné indikovat měřené fázové
proudy jako primární hodnoty.

Řídící modul měří činný a jalový výkon
prostřednictvím dvou mA vstupů, přičemž je
třeba použít vnější převodníky. Signály mA
jsou převedeny do skutečných hodnot v MW
a Mvar, data jsou místně zobrazena a mohou
být přenesena do systému dálkového ovládání.
Činný výkon je měřen dvěma způsoby, buď
výpočtem hodnoty z naměřených hodnot
výkonu nebo s použitím vstupu kanál 7 jako
pulzního vstupního čítače. V druhém případě
je potřeba použít vnější elektroměr činné
energie. V obou případech je hodnota namě-
řené energie zobrazena místně a může být
přenesena do systému dálkového ovládání.

Kontrolní funkce

Sériová
komunikace

Monitorování budícího proudového obvodu
a vypínacího obvodu je integrováno do
řídícího modulu SPTO 1D6. Vypínací obvod
je kontrolován s využitím principu dodávání
konstantního proudu. Jestliže odpor vypína-
cího obvodu překročí předem nastavenou
hodnotu z důvodu uvolněných kontaktů,

oxidace nebo přerušení obvodu, generuje se
prostřednictvím výstupu SIGNAL 4, popla-
chový signál.
Monitorovací funkce budícího obvodu snímá
vstupní budící proudy a generuje poplachový
signál, jestliže je jeden ze dvou fázových
proudů přerušen.

Přívodní terminál obsahuje dva sériové
komunikační konektory, jeden na předním
a druhý na zadním panelu.
Na předním panelu je umístěn 9pólový
konektor RS 232, který je používán pro spojení
s PC, pomocí kterého je prováděna konfigu-
race přívodního terminálu včetně konfigurace
umístění vypínače, vozíku vypínače a odpojo-

vače, blokování přívodu a další parametry
přívodního terminálu.
Na zadním panelu je umístěn 9pólový ko-
nektor RS 485 pro připojení přívodního
terminálu na SPA sběrnici. Musí být použit
připojovací modul typu SPA-ZC 17 nebo
SPA-ZC 21.

Napájení Pro činnost přívodního terminálu je nutné
zabezpečit napájecí napětí. Napájecí modul
SPGU 240A1 nebo SPGU 48B2 vytváří
požadované napětí pro měřící modul, řídící
modul a modul vstupu a výstupu.
Napájecí modul je zapojen transformačně, t.j.
má galvanicky izolovanou primární a sekun-
dární stranu, stejnosměrný převodník ss/ss
typu flyback. Primární strana napájecího mo-

dulu je chráněna 1 A pojistkou F1, umístěnou
na PC desce řídícího modulu.
Jestliže je napájecí modul v provozu, svítí na
předním panelu zelený LED indikátor Uaux.
Existují dvě verze napájecích modulů.
Sekundární strany jsou identické, pouze rozsah
vstupního napětí se liší. Rozsah vstupního
napětí je vyznačen na předním panelu řídícího
modulu.
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Přívodní terminál může být také polozapuštěný
použitím distančního rámečku. Rovněž je
možné použít pouzdro typu SPA-ZX 316 pro
montáž na panel.

Montáž a rozměry
Přívodní terminál je zabudován do skříně pro
zapuštěnou montáž. K montážnímu panelu
jsou připevněny pomocí čtyř galvanizovaných
montážních svorek.

Použití

Obr. 4. Montážní a rozměrové výkresy přívodního terminálu typu SPAC 316 C
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Schéma zapojení

Obr. 5.1. Schéma zapojení přívodního terminálu typu SPAC 316 C. V zapojení vypínače je použito
dvoupólového spínacího režimu
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Obr. 5.2. Schéma zapojení přívodního terminálu typu SPAC 316 C. V zapojení vypínače je použito
jednopólového spínacího režimu

* Poznámka!
Princip řízení jednopólovým přerušovačem
obvodu vyžaduje vnější propojení svorek
terminálu, to znamená, že svorka 96 musí
být propojena se svorkou 97 a svorka 98 se

svorkou 99. Toto spojení je provedeno při
výrobě. Pro kontrolu vypínacího obvodu je
důležitá správná polarita OPEN kontaktu.
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  Svorko-   Č. svorky Funkce
  vnice

X0 1-2 Fázový proud IL1 5 A
1-3 Fázový proud IL1 1 A
4-5 Fázový proud IL2 5 A
4-6 Fázový proud IL2 1 A
7-8 Fázový proud IL3 5 A
7-9 Fázový proud IL3 1 A

25-26 Proud neutrály I0, 1 A
25-27 Proud neutrály I0, 0,2 A
61-62 Napájecí napětí. Pokud je použit stejnosměrný zdroj napětí, kladný

pól musí být připojen na svorku 61
63 Svorka pro uzemnění terminálu
65 Vypínací (OPEN) výstup

Jednopólové řízení: svorka 65 je připojena na CB OPEN cívku
Dvoupólové řízení: svorka 65 je připojena na záporný pól

66 Vypínací (OPEN) výstup
Dvou/jednopólové řízení: svorka 66 je připojena na kladný pól

96 Vypínací (OPEN) výstup
Jednopólové řízení: svorka 96 je připojena na svorku 97
Dvoupólové řízení: svorka 96 je připojena na CB OPEN cívku

97 Vypínací (OPEN) výstup
Jednopólové řízení: svorka 97 je připojena na svorku 96
Dvoupólové řízení: svorka 97 je připojena na CB OPEN cívku

85 Zapínací (CLOSE) výstup
Jednopólové řízení: svorka 85 je připojena na CB CLOSE cívku
Dvoupólové řízení: svorka 85 je připojena na záporný pól

86 Zapínací (CLOSE) výstup
Dvou/jednopólové řízení: svorka 86 je připojena na kladný pól

98 Zapínací (CLOSE) výstup
Jednopólové řízení: svorka 98 je připojena na svorku 99
Dvoupólové řízení: svorka 96 je připojena na CB CLOSE cívku

99 Zapínací (CLOSE) výstup
Jednopólové řízení: svorka 99 je připojena na svorku 98
Dvoupólové řízení: svorka 99 je připojena na CB CLOSE cívku

X1 1-2-3 Signalizační výstup samokontroly (IRF). Je-li připojeno
napájecí napětí a terminál nemá poruchu, kontakt 2-3 je sepnut

4-5 Signální výstup č. 4., např. alarm při monitorování popudového
proudu nebo kontrole vypínacího obvodu nebo 3I> alarm nebo
3I>> alarm nebo I0> alarm nebo I0>> alarm, nastavený uživatelem

6-7 Signální výstup č. 3, nastavený uživatelem
8-9 Signální výstup č. 2, nastavený uživatelem
10-11 Signální výstup č. 1, nastavený uživatelem
12-13 Vstup CHANNEL 9

Čísla svorek
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Čísla svorek Svorko- Č. svorky Funkce
vnice
X2 1-5 Vstup CHANNEL 4

2-5 Vstup CHANNEL 5
3-5 Vstup CHANNEL 6
4-5 Vstup CHANNEL 7 může být použit též jako vstupní pulzní čítač

energie
6-7 Vstup CHANNEL 8 nebo blokovací vstup ochranného

modulu
8-14 Vstup CHANNEL 1, vypnutý (OPEN) stav, je-li vypínač vypnut,

musí být k tomuto vstupu připojeno napětí
9-14 Vstup CHANNEL 1, zapnutý (CLOSED) stav, je-li vypínač zapnut,

musí být k tomuto vstupu připojeno napětí
10-14 Vstup CHANNEL 2, vypnutý (OPEN) stav
11-14 Vstup CHANNEL 2, zapnutý (CLOSE) stav
12-14 Vstup CHANNEL 3, vypnutý (OPEN) stav
13-14 Vstup CHANNEL 3, zapnutý (CLOSE) stav

X3 1-2 mA vstup pro měření činné energie
3-4 mA vstup pro měření jalové energie

Výše zmíněná čísla kanálů se používají při
programování řídícího modulu SPTO 1D6.

Při programování řídícího modulu se pro
výstupy používají následující kódy:

Výstup Číslo svorky Kód výstupu Kód výstupu pro podmíněné
pro blokování přímé řízení výstupů

OPEN X0/66-97 20 220
OPEN X0/65-96 20 220
CLOSE X0/86-99 21 221
CLOSE X0/85-98 21 221
SIGNAL 1 X1/10-11 22 22
SIGNAL 2 X1/8-9 23 23
SIGNAL 3 X1/6-7 24 24
SIGNAL 4 X1/4-5 25 25
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Výměna řídících
signálů mezi
moduly

Původní nastavení přívodního terminálu
z výroby může být v různých aplikacích
změněno. Následující schéma znázorňuje, jak

mohou být vstupní a výstupní signály napro-
gramovány, pro dosažení požadovaných funkcí
přívodního terminálu.

Obr. 6. Výměna řídících signálů mezi moduly přívodního terminálu typu SPAC 316 C.
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Tabulka přednastavených hodnot přepínačů zobrazených na obr. 6.

Přepínač Funkce Přednast.
hodnota

SGB 1/1 Vytváří z řídícího napětí připojeného na vstup 8 blokovací signál pro vypnutí
stupně I> 0

SGB 1/2 Vytváří z řídícího napětí připojeného na vstup 8 blokovací signál pro vypnutí
stupně I>> 0

SGB 1/3 Vytváří z řídícího napětí připojeného na vstup 8 blokovací signál pro vypnutí
stupně I0> 0

SGB 1/4 Vytváří z řídícího napětí připojeného na vstup 8 blokovací signál pro vypnutí
stupně I0>> 0

SGB 1/5 Umožňuje přepnutí ze základního nastavení ochrany na druhé nastavení
přivedením vnějšího řídícího napětí ke vstupu 8 0

SGB 1/6 Volba vlastního přidržení vypínacího signálu TS 2 při nadproudových
poruchách 0

SGB 1/7 Volba vlastního přidržení vypínacího signálu TS 2 při zemních poruchách 0
SGB 1/8 Umožňuje dálkové nulování přídrženého výstupního relé a zaznamenaných

hodnot pomocí vnějšího řídícího napětí na vstupu 8 0

SGR 1/1 Směruje popudový signál stupně I> do výstupu SIGNAL 1 1
SGR 1/2 Směruje vypínací signál stupně I> do výstupu OPEN 1
SGR 1/3 Směruje popudový signál stupně I>> do výstupu SIGNAL 1 0
SGR 1/4 Směruje vypínací signál stupně I>> do výstupu OPEN 1
SGR 1/5 Směruje popudový signál stupně I0> do výstupu SIGNAL 1 0
SGR 1/6 Směruje vypínací signál stupně I0> do výstupu OPEN 1
SGR 1/7 Směruje popudový signál stupně I0>> do výstupu SIGNAL 1 0
SGR 1/8 Směruje vypínací signál stupně I0>> do výstupu OPEN 1

SGR 2/1 Směruje vypínací signál stupně I> do výstupu SIGNAL 3 1
SGR 2/2 Směruje vypínací signál stupně I> do výstupu SIGNAL 4 0
SGR 2/3 Směruje vypínací signál stupně I>> do výstupu SIGNAL 3 1
SGR 2/4 Směruje vypínací signál stupně I>> do výstupu SIGNAL 4 0
SGR 2/5 Směruje vypínací signál stupně I0> do výstupu SIGNAL 3 0
SGR 2/6 Směruje vypínací signál stupně I0> do výstupu SIGNAL 4 1
SGR 2/7 Směruje vypínací signál stupně I0>> do výstupu SIGNAL 3 0
SGR 2/8 Směruje vypínací signál stupně I0>> do výstupu SIGNAL 4 1

SGR 3/1 Směruje popudový signál stupně I> do výstupu SIGNAL 2 0
SGR 3/2 Směruje vypínací signál stupně I> do výstupu SIGNAL 2 0
SGR 3/3 Směruje popudový signál stupně I>> do výstupu SIGNAL 2 0
SGR 3/4 Směruje vypínací signál stupně I>> do výstupu SIGNAL 2 0
SGR 3/5 Směruje popudový signál stupně I0> do výstupu SIGNAL 2 0
SGR 3/6 Směruje vypínací signál stupně I0> do výstupu SIGNAL 2 0
SGR 3/7 Směruje popudový signál stupně I0>> do výstupu SIGNAL 2 0
SGR 3/8 Směruje vypínací signál stupně I0>> do výstupu SIGNAL 2 0

SGF 1/1 Přepínače SGF 1/1...3 se používají pro volbu požadované provozní chara- 0
SGF 1/2 kteristiky nadproudového stupně s nízkou seříditelností I>; t.j. časově nezá- 0
SGF 1/3 vislá nebo časově závislá charakteristika (IDMT). Další možnosti volby 0

časově závislé charakteristiky: normálně závislá, velmi závislá, extrémně
závislá nebo dlouhodobě závislá + RI, RXIGD.

SGF 1/4 Volba ochranné funkce při selhání vypínače 0
SGF 1/5 Volba automatického zdvojení nastaveného popudového proudu stupně I>>

při zapnutí chráněného objektu 0
SGF 1/6 Činnost zkratového stupně zemní ochrany je blokována startem 0

nadproudové jednotky.
SGF 1/7 Rezerva
SGF 1/8 Rezerva
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Svorky a zapojení
terminálu

Obr. 7. Pohled na zadní stěnu přívodního terminálu typu SPAC 316 C

Všechny vnější vodiče jsou připojeny na svor-
kovnice terminálu na zadním panelu. Blok
svorkovnic X0 se skládá ze šroubových svorek
připevněných k budícímu vstupnímu modulu.
Konektory X1...X3 jsou odnímatelné více-
pólové řadové konektory se šroubovými
svorkami.
Zástrčková část vícepólového řadového
konektoru je připojena k základní PC desce.
Zásuvné části odnímatelných konektorů jsou
dodávány jako samostatné části společně
s přívodním terminálem. Polohu zásuvné části
konektorů je možné zajistit pomocí vestavěné-
ho příslušenství a šroubů na konci konektoru.
K bloku X0 přívodního terminálu jsou
připojeny měřící signální vstupy, napájecí
napětí a kontaktní výstupy OPEN a CLOSE.
Každá svorka je dimenzována na jeden vodič
o průřezu 4 mm2 nebo dva vodiče o průřezu
2,5 mm2. Vodiče jsou upevněny pomocí šroubů
s křížovou drážkou typu M 3,5 Phillips
(zahloubení typu H).

Signalizační kontaktní výstupy jsou připojeny
na vícepólový konektor X1. Vstupy CHAN-
NEL 1...3 a CHANNEL 4...8 jsou připojeny
konektorem X2. Vstup CHANNEL 9 je
připojen konektorem X1 a dva mA vstupy
konektorem X3. K jedné svorce terminálu lze
připojit jeden vodič o průřezu maximálně
1,5 mm2 nebo dva vodiče o průřezu maximálně
0,75 mm2.
Zadní panel přívodního terminálu je vybaven
sériovým rozhraním pro SPA sběrnici
(RS 485). Je možno použít dva typy opto-
převodníků. Typ SPA-ZC-21 je přímo spojen
s ochranou 9pólovým miniaturním konekto-
rem typu D. Typ SPA-ZC 17 obsahuje zdroj
a s ochranou je spojen 2 M kabelem s ko-
nektorem typu D. Tento spojovací modul může
být instalován na vhodném místě ve skříni
rozvaděče na dosah kabelového konektoru.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

25

26

27

X0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

X2

1

2

3

4

X3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

X1

Rx

Tx

= 63

R
S

 4
85

61

62

63

65

66

86

98

99

85
12

13

96

97



SPAC 316 C
Přívodní terminál

Uživatelský manuál a technický popis

1MRS 750120-MUM CZ19

ABB Energo
Automation

Uvedení do
provozu

Přívodní terminál by měl být uveden do
provozu podle následujících instrukcí.
Zkoušky 1 a 2 musí být provedeny před
zapnutím napájecího napětí.

1. Kontrola napěťových rozsahů binárních
vstupů

Před připojením napětí do vstupních kanálů
1...9, zkontrolujte povolený rozsah řídícího
napětí vstupů. Rozsah napětí, Uaux, je vyzna-
čen na předním panelu řídícího modulu.

2. Napájecí napětí
Před zapnutím napájecího napětí zkontrolujte
povolený vstupní napěťový rozsah napájecího
modulu. Rozsah napětí, Uaux, je vyznačen na
předním panelu řídícího modulu.

3. Programování řídícího modulu SPTO 1D6
Počáteční hodnoty všech parametrů stálé
paměti EEPROM byly nastaveny po testování
ve výrobě. Byla nastavena počáteční konfi-
gurace a schéma blokování 1. Standardní
nastavení parametrů je uvedeno v návodu pro
řídící modul SPTO 1D6.

Je-li nutné změnit nastavené hodnoty, mohou
být naprogramovány následující parametry:
• Konfigurace; standardní nastavení nebo

uživatelem určená konfigurace
• Blokování; standardní nastavení blokování

nebo uživatelem určené blokování
• Výstupy VYPNUTÍ (OPEN) a ZAPNUTÍ

(CLOSE), délky impulzů
• Měření; převod primárních proudových

transformátorů, nastavení pro měření
činného a jalového výkonu, nastavení pro
měření energie

• Vstupní kanály 4...13; specifikace
aktivačních podmínek a konfigurace
výstupů

• Vstupy CHANNEL 4...9; spouštěcí funkce
indikátorů

• Hlášení událostí; masky událostí, doby
zpoždění událostí

• Kontrolní funkce; nastavení pro
monitorování  budících vstupů a kontrola
vypínacího obvodu.

Programování může být provedeno pomocí
konektoru na předním panelu rozhraní RS 232
nebo pomocí konektoru na zadním panelu
rozhraní RS 485 prostřednictvím SPA
protokolu. Podrobnější informace jsou
uvedeny v návodu k řídícímu modulu SPTO
1D6.

1. Nastavení ochranného modulu SPCJ 4D24
Standardní hodnoty modulu nadproudové
a zemní ochrany jsou nastaveny ve výrobním
závodě. Parametry popudového proudu a času
působení jsou nastaveny na jejich minimální
hodnoty. Kontrolní součty pro spínací skupiny
jsou:

Spínací skupina:  S (kontrolní součet)

SGB 0
SGF 1 0
SGR 1 171
SGR 2 165
SGR 3 0

Hodnoty mohou být měněny ručně pomocí
tlačítek na předním panelu ochrany. Také
konektor na předním panelu řídícího modulu
nebo konektor na zadním panelu přívodního
terminálu mohou být použity pro provedení
změn v nastavení nadroudového a zemního
modulu ochrany pomocí příkazů podle SPA
protokolu.
Význam spínacích skupin je vysvětlen v ná-
vodu pro kombinovaný modul nadproudové
a zemní ochrany SPCJ 4D24.
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Technické
údaje

Budící vstupy
Jmenovité proudy In
Nadproudové jednotky ve SPAC 315 a SPAC 317
Vstupní fázové proudy X0/1-3 X0/1-2

4-6, 7-9 4-5, 7-8
Jmenovitý proud In 1 A 5 A
Jednotka zemní ochrany
Vstupní proudy neutrály X0/25-27 X0/25-26
Jmenovitý proud In 0,2 A 1 A
Teplotní odolnost
- trvalá 1,5 A 4 A 20 A
- po dobu 1s 20 A 100 A 500 A
Dynamická proudová odolnost
- pro 1 půlvlnu 50 A 250 A 1250 A
Vstupní impedance <750 mW <100 mW <20 mW
Jmenovitý kmitočet fn, podle objednávky 50 Hz nebo 60 Hz

mA vstupy
Čísla svorek
Činný výkon X3/1-2
Jalový výkon X3/3-4
Rozsah vstupních proudů -20 mA...0...20 mA

Binární vstupy
Čísla svorek
Kanál 1...3, čtyřpólové vstupy X2/8-14, 9-14, 10-14, 11-14, 12-14

a 13-14
Kanál 4...9, vstupy jednotlivých kontaktů X2/1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 6-7 a X1/10-11

Rozsah řídícího vstupního napětí
- vstupní modul typu SPTR 2B17 80...265 V ss
- vstupní modul typu SPTR 2B18 30...80 V ss
Odběr proudu při aktivaci <2 mA

Pulzní čítač energie, kanál 7
Čísla svorek X2/4-5
Maximální frekvence 25 Hz
Rozsah vstupního napětí
- vstupní modul typu SPTR 2B17 80...265 V ss
- vstupní modul typu SPTR 2B18 30....80 V ss
Odběr proudu při aktivaci <2 mA
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Blokovací vstup, kanál 8
Čísla svorek X2/6-7
Rozsah vstupního napětí
- vstupní modul typu SPTR 2B17 80...265 V ss
- vstupní modul typu SPTR 2B18 30...80 V ss
Odběr proudu při aktivaci <2 mA

Výstupní kontakty
CB řídící výstupní terminály X0/66-97, 65-96 a 86-99, 85-98
Jmenovité napětí 250 V st nebo ss
Trvalé zatížení 5 A
Přetížení na 0,5 s 30 A
Přetížení na 3 s 15 A
Vypínací schopnost pro ss proud, při časové konstantě
řídícího obvodu L/R £ 40ms a pro ovládací
napětí 48/110/220 V ss 5 A/3 A/1 A
Povrch kontaktů AgCdO2
Výstupní operační mód řídícího modulu tvarování impulzů
- délka impulzů 0,1...100 s

Signalizační výstupní terminály X1/1-2-3, 4-5, 6-7, 8-9 a 10-11
Jmenovité napětí 250 V st nebo ss
Trvalé zatížení 5 A
Přetížení na 0,5 s 10 A
Přetížení na 3 s 8 A
Vypínací schopnost pro ss proud, L/R £ 40ms,
pro ovládací napětí 48/110/220 V ss 1 A/0,25 A/0,15 A
Povrch kontaktů AgCdO2

Napájecí napětí
Typ napájecího modulu a odpovídající rozsah
napájecího napětí
- typ SPGU 240A1 80...265 V st nebo ss
- typ SPGU 48B2 18...80 V ss
Provozní podmínky ~10 W/~15 W
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Kombinovaný modul nadproudové a zemní ochrany SPCJ 4D24
Fázová nadproudová jednotka
Stupeň s nízkým rozsahem seříditelnosti I> *
Popudový proud **
- časově nezávislá charakteristika 0,5...5,0 x In
- časově závislá charakteristika *** 0,5...2,5 x In
Charakteristika čas/proud
- časově nezávislá charakteristika
- čas působení t> 0,05...300 s
- časově závislá charakteristika (IDMT) podle IEC 255-4 
   a BS 142 Extrémně závislá

Velmi závislá
Normálně závislá
Dlouhodobě závislá

- speciální typy závislých charakteristik Typ RI - závislá
Typ RXIDG - závislá

- časový násobitel k 0,05...1,0

Stupeň s vysokým rozsahem seříditelnosti I>> *
Popudový proud 0,5...40 x In a nekonečno
Čas působení t>> 0,04...300 s

Zemní jednotka
Stupeň s nízkým rozsahem seříditelnosti I0> ****
Popudový proud 1,0...25,0 % In
Charakteristika čas/proud
- časově nezávislá charakteristika
- čas působení t0> 0,05...300 s

Stupeň s vysokým rozsahem seříditelnosti I0 >> ****
Popudový proud 2,0...200 % In a nekonečno
Čas působení t0>> 0,05...300 s
* Poznámka!
Při spuštění nadproudového stupně s vysokým rozsahem seříditelnosti I>> je činnost stupně s nízkým
rozsahem seříditelnosti I> blokována. Zároveň se čas působení relé rovná nastavenému času působení
t>> pro všechny hodnoty proudu vyšší než nastavený popudový proud I>>. Aby byl spuštěn vypínací
signál (TRIP), musí být stupeň s vysokým rozsahem seříditelnosti I>> přiveden na vypínací výstupní
relé.
** Poznámka!
Jestliže nastavený popudový proud přesáhne 2,5 x In, musí být zohledněno maximální zatížení budících
vstupů (4 x In).
*** POZOR!
Nepoužívejte popudový proud vyšší než 2,5 x In  při časově závislém provozu.
**** Poznámka!
Při spuštění zemního stupně s vysokým rozsahem seříditelnosti I0>> je činnost zemního stupně s nízkým
rozsahem seříditelnosti I0> blokována. Zároveň se čas působení relé rovná nastavenému času působení
t0>> při dosažení jakékoli hodnoty proudu vyšší než nastavený popudový proud I0>>. Aby byl spuštěn
vypínací signál (TRIP), musí být zemní stupeň s vysokým rozsahem seříditelnosti I0>> přiveden na vypínací
výstupní relé.
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Řídící modul SPTO 1D6
Řídící funkce
- indikace stavu maximálně tří výkonných prvků (např. vypínače, odpojovače, vozíku vypínače

a zemního spínače)
- možnost nastavení uživatelem
- místní nebo dálkové ovládání (vypínání a zapínání) pro jeden objekt
- uživatelem volně nastavitelné blokování přívodního vedení

Měřící funkce
- fázové proudy, rozsah měření 0...2,5 x In
- přesnost měření fázových proudů lepší než ±1% In
- měření činného a jalového výkonu prostřednictvím mA přívodů, je nutné použít vnější měřící

převodníky
- mA měření v rozsahu vstupního proudu -20 mA...0...+20 mA
- měření výkonu s přesností lepší než ±1% In z maximální hodnoty rozsahu měření
- měření energie prostřednictvím pulzního čítače nebo výpočtem naměřeného výkonu
- místní a dálkový odečet naměřených hodnot

Kontrolní funkce
- kontrola budících proudových vstupů
- kontrola vypínacího obvodu
- vnitřní samokontrola

Komunikace
Zadní panel
Připojení RS 485, 9-pin
Modul pro připojení optické sériové sběrnice:
- pro kabely s plastickým jádrem SPA-ZC21 BB
- pro kabely se skleněným jádrem SPA-ZC21 MM
Modul pro připojení optické sériové sběrnice
s vestavěným zdrojem:
- pro kabely s plastickým jádrem SPA-ZC17 BB
- pro kabely se skleněným jádrem SPA-ZC17 MM
Přední panel
Připojení RS 232, 9-pin
Datový kód ASCII
Volitelná přenosová rychlost 4800 nebo 9600 Bd

Napěťové testy
Test izolační odolnosti dle IEC 255-5 2 kV, 50 Hz, 1min
Test napěťovým pulzem dle IEC 255-5 5 kV, 1.2/50 ms, 0,5 J
Izolační odpor dle IEC 255-5 >100 MW, 500 Vss
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Výměnné a
náhradní díly

Řídící modul SPTO 1D6
Kombinovaný modul nadproudové a zemní ochrany SPCJ 4D24
Vstupní/výstupní modul, rozsah vstupního napětí 80 - 265 V ss SPTR 2B17
Vstupní/výstupní modul, rozsah vstupního napětí 30 - 80 V ss SPTR 2B18
Napájecí modul, 80...265 V st nebo ss SPGU 240A1
Napájecí modul, 18...80 V ss SPGU 48B2
Pouzdro bez modulů SPTK 4F9

Údržba
a opravy

Při dodržení podmínek stanovených v části
“Technické údaje”, nevyžaduje jednotka
prakticky žádnou údržbu. Moduly ochrany
neobsahují žádné díly nebo součástky, které
by v normálních provozních podmínkách
podléhaly nadměrnému mechanickému nebo
elektrickému opotřebení.
Liší-li se provozní podmínky, např. teplota
a vlhkost, od podmínek výše uvedených, nebo
obsahuje-li okolní vzduch chemicky aktivní
plyny nebo prach, měla by ochrana být
vizuálně zkontrolována a zároveň proveden
sekundární test.
Při vizuální kontrole věnujte pozornost
především následujícím skutečnostem:
- známkám mechanického poškození skříně

ochrany nebo terminálů
- prachu uvnitř ochrany nebo na povrchu

skříně - odstraňte opatrně vyfouknutím
stlačeným vzduchem

- zkorodovaným místům nebo známkám
eroze na terminálech, skříni ochrany nebo
uvnitř ochrany.

Jestliže ochrana přestane fungovat během
provozu nebo jestliže se provozní hodnoty
příliš liší od hodnot specifikovaných, měla by
být provedena celková prohlídka. Menší
měření mohou provést technici zákazníka,
všechna větší měření, která zahrnují celkovou
prohlídku elektroniky však musí být provedena
výrobcem.
Pokud chcete získat bližší informace o kon-
trolách, opravách a překalibrování relé,
kontaktujte prosím, výrobce nebo jeho
nejbližšího zástupce.

Poznámka:
Statické ochrany jsou měřící přístroje, se
kterými by se mělo zacházet velmi opatrně
a měly by být zabezpečeny proti vlhkosti
a mechanickému poškození, především při
přepravě.

Testy odolnosti proti rušení
Vf test rušení dle IEC255-22-1
- společný režim 2,5 kV, 1MHz, 2 s
-diferenciální režim 1,0 kV, 1MHz, 2 s
Elektrostatický vybíjecí test dle IEC 255-22-2
a IEC 801-2, třída III:
- vzdušný výboj 8 kV
- kontaktní výboj 6 kV
Rychlý přechodový test (5/50 ns) dle IEC 255-22-4,
třída III, a IEC 801-4, úroveň IV:
- napájecí vstupy 4 kV
- ostatní vstupy a výstup 2 kV

Prostředí
Specifikovaná provozní teplota okolí -10...+55 oC
Transportní a skladovací teplota -40...+70 oC
Dlouhodobá odolnost proti vlhku a teplu dle IEC 68-2-3 <95 %, při 40 °C po dobu 56 dnů
Stupeň krytí při montáži na panel IP 54
Hmotnost celé jednotky cca. 5 kg
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Informace pro
objednávku

Při objednávání přívodních terminálů uveďte následující údaje:

S přívodním terminálem jsou dodávány čtyři
prázdné fólie legendových textů SYKU 997
pro indikaci kanálů 4...9.
Protože konfigurační desky pro přívodní
terminál SPAC 316 C jsou odlišné, je nutno
uvést v objednávce jejich typové označení.

Pro nastavení jednoho vypínače/odpojovače
existují dvě souběžné konfigurační desky.
U prvního typu je zapnutý stav indikován
červenou barvou a vypnutý stav zelenou
barvou, u druhého typu je barevné označení
opačné.
Na následujícím obrázku jsou zobrazeny
některé standardní konfigurační desky.

1. Množství a typové označení 15 jednotek, přívodní terminál SPAC 316 C
2. Jmenovitá frekvence fn = 50 Hz
3. Napájecí napětí Uaux = 110 V ss
4. Typové označení konfigurační desky SYKK 912
5. Příslušenství 15 ks připojovacích modulů SPA-ZC 21 BB

Obr. 8. Standardní konfigurační desky přívodního terminálu SPAC 316 C

Poznámka: Při dodání má řídící modul na-
stavení a blokování č. 1 bez ohledu na typ

konfigurační desky dodané s řídícím modulem.
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Indikátor polohy
vozíku vypínače 109

Indikátor polohy
vypínače 110

Indikátor polohy
zemních nožů 116

95
4B

Indikátor polohy
vozíku vypínače 106

Indikátor polohy
vypínače 107

Indikátor polohy
zemních nožů 104

Konfigurační deska typu SYKK 912
Vypnutý stav = zelená
Zapnutý stav = červená

Konfigurační deska typu SYKK 954
Vypnutý stav = červená
Zapnutý stav = zelená
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Indikátor polohy
vozíku vypínače 101

Indikátor polohy
vypínače 102
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Indikátor polohy
vozíku vypínače106

Indikátor polohy
vypínače 107

Konfigurační deska typu SYKK 1013
Vypnutý stav = zelená
Zapnutý stav = červená

Konfigurační deska typu SYKK 982
Vypnutý stav = červená
Zapnutý stav = zelená
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