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ABB Automation Uživatelský manuál 
a technický popis

Charakteristické vlastnosti 
Dvoustupňový modul zbytkového napětí obsahující 
stupeň nízkého nastavení zbytkového napětí U0 > 
a stupeň vysokého nastavení zbytkového napětí U0>> 
 
Oba stupně zbytkového napětí fungují s časově nezá-
vislou charakteristikou a v širokém rozsahu nastavení  
 
Dvoustupňový podpěťový modul obsahující podpě-
ťový stupeň s vyšším nastavením U< a podpěťový 
stupeń s nižším nastavením 3U<< 
 
Třífázový podpěťový stupeň U< se nastartuje, jestliže 
jedno nebo více sdružených napětí klesne pod nasta-
venou startovací úroveň 
 
Třífázový podpěťový stupeň 3U<< se nastartuje, jestli-
že všechna tři sdružená napětí klesnou pod nastavenou 
startovací úroveň 
 

Do podpěťového stupně U< může být zadána časově 
nezávislá nebo časově závislá charakteristika, zatímco 
podpěťový stupeň 3U<< je vybaven pouze časově 
nezávislou charakteristikou 
 
Číselný displej pro hodnoty nastavení, měřených napětí, 
poruch, operačních časů, hlášení událostí atd. 
 
Sériové rozhraní pro připojení ochrany do sériové 
sběrnice a do systému pro komunikaci a hlášení 
v úrovni rozvodny a/nebo do dálkového řídícího 
systému 
 
Vysoká spolehlivost a pohotovost systému dosažená 
integrovaným systémem vlastní kontroly s autodiagno-
stickými schopnostmi 

 

Oblast použití 
Napěťová ochrana SPAU 331 C je určena pro kontrolu 
napětí přípojnic v rozvodnách a to jak zbytkového 
napětí, tak sdružených napětí. Kompletní napěťová 
ochrana obsahuje dva ochranné moduly. Zbytkové 
napětí je měřeno modulem zbytkového napětí typu 
SPCU 1C6, který obsahuje dva stupně. Sdružené napětí 
je měřeno podpěťovým modulem typu SPCU 3C15. 

Napěťová ochrana SPAU 331 C náleží do systému 
SPACOM a je tedy vybavena portem pro sériovou 
komunikaci. Přes sériový komunikační port a modul 
pro připojení optické sběrnice řady SPA-ZC_ může tato 
ochrana být připojena k optické SPA sběrnici a dále na 
systém pro hlášení a komunikaci na úrovni rozvodny 
nebo na dálkový řídící systém. 
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ABB AutomationUživatelský manuál 
a technický popis

Popis funkce 
V případě, že zbytkové napětí monitorované sítě 
překročí nastavenou startovací úroveň stupně nízkého 
nastavení zbytkového napětí U0>, nastartuje modul 
SPCU 1C6. Jestliže porucha trvá, stupeň U0> provede 
vypnutí po uplynutí nastaveného operačního času t>. 
Obdobně funguje stupeň vysokého nastavení zbytko-
vého napětí U0>>, který je spuštěn po překročení 
nastavené startovací hodnoty a po uplynutí nastaveného 
operačního času t>> provede vypnutí. 
 
Jestliže jedno ze sdružených napětí monitorované sítě 
poklesne pod nastavenou spouštěcí úroveň podpěťo-
vého stupně U<, nastartuje modul SPCU 3C15. 
V případě, že podpětí trvá, stupeň U< provede vypnutí 
po uplynutí nastaveného operačního času t< (v režimu 
s časově nezávislou charakteristikou) nebo vypočteného 
operačního času t< (v režimu s časově závislou 
charakteristikou). Podpěťový stupeň 3U<< startuje, 
jestliže všechna tři sdružená napětí současně klesnou 
pod nastavenou spouštěcí úroveň a po uplynutí 
nastaveného operačního času t<< provede vypnutí. 
 

Do podpěťového stupně U< může být zadána časově 
závislá nebo časově nezávislá charakteristika. Při časově 
nezávislé charakteristice je operační čas funkcí měře-
ného napětí a časového násobitele "k". Čím je měřené 
napětí nižší, tím je operační čas kratší. Podpěťový 
stupeň 3U<< je vybaven pouze časově nezávislou 
charakteristikou. 
 
Sepnutím spínače SG1/5 na předním panelu podpěťo-
vého modulu SPCU 3C15 do polohy 1 může být 
funkce podpěťového stupně U< blokována, jestliže 
jedno z měřených sdružených napětí klesne pod 
hodnotu 0,2 x Un. Dále může být funkce podpěťového 
stupně blokována startovacím signálem podpěťového 
stupně 3U<<, spínačem SG1/8 v poloze 1. 
 
Vypínání obou operačních stupňů podpěťového 
modulu a modulu zbytkového napětí muže být 
blokováno pomocí vnějšího řídícího signálu přivede-
ného na řídící vstup ochrany 10-11. Volba operačních 
stupňů, které mají být blokovány, se provádí vzájemně 
spínači 4 a 5 spínací skupiny SGB v modulech, viz. 
kapitola "Schéma propojení signálů". 

 

Obr. 1: Funkční diagram podpěťového modulu SPCU 3C15, když spínač volby SG1/5 = 1, tj. startování 
podpěťového stupně je blokováno při hodnotách napětí pod 0,2 x Un 

 
U</Un  Nastavená startovací úroveň pro podpěťový stupeň U<. 
SS1 Startovací signál z podpěťového stupně U< 
TS1 Vypínací signál z podpěťového stupně U< 
 
 



 SPAU 331 C 
 Napěťová ochrana 
 
 

1MRS 750123-MUM CZ 5 

ABB Automation Uživatelský manuál 
a technický popis

Zapojení 

Obr. 2: Schéma zapojení napěťové ochrany SPAU 331 C.  

 
Uaux Pomocné napájecí napětí 
A,B,…F Výstupní relé 
IRF Vlastní kontrola 
SGR Spínací skupina k programování startovacích a vypínacích signálů 
U1 Modul zbytkového napětí SPCU 1C6 
U2 Podpěťový modul SPCU 3C15 
U3 Neobsazené místo pro modul 
U4 Modul výstupních relé SPTR 6B3 
U5 Napájecí modul SPGU 240A1 nebo SPGU 48B2 
U6 Modul vstupních transformátorů SPTE 4B9 
SPA-ZC_ Modul pro připojení ke sběrnici 
Rx/Tx Optický přijímač (Rx) a vysílač (Tx) modulu pro připojení ke sběrnici 



 SPAU 331 C 
 Napěťová ochrana 
 
 

6 1MRS 750123-MUM CZ 

ABB AutomationUživatelský manuál 
a technický popis

 

Obr. 3: Napěťová ochrana SPAU 331C, pohled zezadu 
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ABB Automation Uživatelský manuál 
a technický popis

Specifikace vstupních a výstupních svorek 
 
Číslo svorky Funkce 
 
13-14 
13-15 
16-17 
16-18 
19-20 
19-21 
28-29 
28-30 
 
10-11 
 
61-62 
 
 
63 
 
65-66 
67-68-69 
73-74-75 
76-77-78 
79-80-81 
70-71-72 
 
 

 
Sdružené napětí U12(100V)  
Sdružené napětí U12(110V)  
Sdružené napětí U23(100V)  
Sdružené napětí U23(110V)  
Sdružené napětí U31(100V)  
Sdružené napětí U31(110V 
Zbytkové napětí U0(100V)  
Zbytkové napětí U0(110V)  
 
Vnější blokovací signál BS1  
 
Pomocné napětí. Kladný vodič stejnosměrného napájení je připojen na svorku 61. Hodnota 
pomocného napětí je vyznačena na předním panelu ochrany. 
 
Uzemnění 
 
Výkonové vypínací relé A pro všechny ochranné stupně, U0>,U0>>,U< a 3U<<  
Výstup signálu alarmu, relé B pro stupně U0>>,U< a 3U<<  
Výstup signálu alarmu a startu, relé C pro stupeń U< 
Výstup signálu alarmu a startu, relé D pro stupeń 3U<<  
Výstup signálu alarmu, relé E pro stupeń U0>  
Výstup samočinné kontroly, relé F. Při normálních provozních podmínkách jsou spojeny 
kontakty 70-72. V případě poruchy dojde ke spojení kontaktů 71-72. 
 
POZNÁMKA! 
Detailní informace o programování startovacích a vypínacích signálů pomocí skupin přepínačů 
SGB a SGR jsou uvedeny v části „ Schéma propojení signálů a konfigurace přepínačů“ 

 
Napěťová ochrana SPAU 331C může být připojena 
k optické SPA datové sběrnici modulem SPA-ZC 
pomocí 9pólového konektoru typu D, který je umístěn 
na zadním panelu ochrany. Konektory optokabelu jsou 

zapojeny do zásuvek Rx a Tx modulu pro připojení ke 
sběrnici. Optickými kabely může být ochrana propojena 
s ostatními ochranami a řídícím datovým komu-
nikátorem. 
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ABB AutomationUživatelský manuál 
a technický popis

Indikátory funkcí a tlačítka 

Obr. 4: Čelní panel napěťové ochrany SPAU 331 C 

 
1. Zelený indikátor LED Uaux na čelním panelu svítí, 

jestliže je napájení ochrany v provozu. 
 
2. Moduly ochrany mají dva ochranné stupně a každý 

stupeň má vlastní žlutý/červený LED indikátor 
funkce. Tento indikátor se rozsvítí žlutě při startu 
stupně a červeně, když stupeň vyšle vypínací signál. 
Indikátory LED mohou pracovat v režimu auto-
matického nebo ručního resetování. Normálně po 
odpadu operačního stupně zůstává červený 

indikátor svítit a tím indikuje, který stupeň provedl 
vypnutí. 

 
3. Čelní panely obou ochranných modulů jsou 

vybaveny číselným displejem k zobrazení nasta-
vených nebo naměřených hodnot, dvěma tlačítky 
označenými STEP a RESET, spínací skupinou SG1 
pro výběr funkcí ochrany a čtyřmi otočnými 
nastavovacími prvky k zadávání hodnot. Tlačítko 
STEP se používá ke krokování měřených a nasta-
vených hodnot modulu a pro vyvolávání hodnot na 
displeji modulu. Tlačítko RESET se používá pro 
vynulování červených indikátorů, indikujících 
vypínání. Ochranný modul je nepřetržitě v pohoto-
vosti, bez ohledu na to, zda indikátory byly po 
předcházející operaci vynulovány či nikoliv. 

 
4. Na předním panelu ochranných modulů je 

umístěna červená LED dioda, indikátor systému 
samočinné kontroly IRF, která vyšle signál v přípa-
dě, že systém detekoval trvalou vnitřní poruchu. 
Dále jsou ochranné moduly na čelním panelu 
vybaveny samostatnými LED indikátory pro 
signalizaci měřeného zbytkového napětí nebo 
sdruženého napětí. 

 
5. Kryt ochranné jednotky je vyroben z transparent-

ního, UV stabilizovaného polykarbonátového 
polymeru. Je vybaven třemi tlačítky k prohlížení 
parametrů ochrany pomocí zobrazení na samo-
statných displejích modulů, s využitím tlačítek 
STEP, umístěných pod krytem. Pro vynulování 
ochranných modulů pomocí tlačítek RESET je 
nutno odšroubovat kryt a otevřít skříň. 

 
Detailní provozní instrukce jsou uvedeny v manuálech 
popisujících jednotlivé ochranné moduly a v doku-
mentu „Obecné charakteristiky ochranných modulů 
typu C“. 
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ABB Automation Uživatelský manuál 
a technický popis

Schéma propojení signálů a konfigurace přepínačů 
V některých aplikacích může nastat nutnost změny 
výrobního nastavení vnitřních spínačů ochrany 
SPAU 331 C. Na obr. 5 je schematicky znázorněno, jak 
mohou být naprogramovány startovací, vypínací, řídící 

a blokovací signály uvnitř ochrany pro získání 
ochranných funkcí, jež jsou pro určenou aplikaci 
požadovány. 

 

Obr. 5: Trasy řídících signálů mezi moduly napěťové ochrany SPAU 331 C. 
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ABB AutomationUživatelský manuál 
a technický popis

Konfigurace spínačů 
Část startovacích a vypínacích signálů ochranných 
modulů je trvale propojena na výstupní relé, zatímco 
další část těchto signálů je vedena přes spínací skupinu 
SGR. Tato spínací skupina je umístěna na předním 
okraji modulu výstupních relé. Programování se prová-
dí přes otvor v čelním panelu ochrany. 
 

Spínače spínací skupiny SGB na deskách s plošnými 
spoji ochranných modulů SPCU 1C6 a SPCU 3C15 se 
používají pro připojení vnějších blokovacích signálů do 
stupňů ochrany, které mají být blokovány. 

Spínače skupiny SGR na panelu ochrany 
 
Spínač Funkce Výrobní nastavení
 
SGR/1  
SGR/2  
SGR/3  
SGR/4  
SGR/5  
SGR/6  
SGR/7  
SGR/8  
 

 
Propojuje vypínací signál ze stupně U< na výstupní relé A 
Propojuje vypínací signál ze stupně 3U<< na výstupní relé A 
Propojuje vypínací signál ze stupně U0> na výstupní relé A 
Propojuje vypínací signál ze stupně U0>> na výstupní relé A 
Propojuje vypínací signál ze stupně U< na výstupní relé B 
Propojuje vypínací signál ze stupně 3U<< na výstupní relé B 
Propojuje startovací signál ze stupně U< na výstupní relé C 
Propojuje startovací signál ze stupně 3U<< na výstupní relé D 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 
 
Spínače skupiny SGB na desce s plošnými spoji modulu zbytkového napětí SPCU 1C6  
 
Spínač Funkce Výrobní nastavení
 
SGB/1 
SGB/2 
SGB/3 
SGB/4 
SGB/5 
SGB/6 
SGB/7 
SGB/8 
 

 
Bez funkce 
Bez funkce 
Bez funkce 
Blokuje vypínání ze stupně U0> při aktivovaném blokovacím signálu BS1. 
Blokuje vypínání ze stupně U0>> při aktivovaném blokovacím signálu BS1. 
Bez funkce 
Bez funkce 
Bez funkce 
 

 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 

 
 
Spínače skupiny SGB na desce s plošnými spoji podpěťového ochranného modulu SPCU 3C15  
 
Spínač Funkce Výrobní nastavení
 
SGB/1  
SGB/2  
SGB/3  
SGB/4  
SGB/5  
SGB/6  
SGB/7  
SGB/8  
 

 
Bez funkce 
Bez funkce 
Bez funkce 
Blokuje vypínání ze stupně U< při aktivovaném blokovacím signálu BS1. 
Blokuje vypínání ze stupně 3U<< při aktivovaném blokovacím signálu BS1. 
Bez funkce 
Bez funkce 
Bez funkce 
 

 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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ABB Automation Uživatelský manuál 
a technický popis

Napájecí modul 
Napájecí modul je umístěný za čelním panelem ochrany 
společně s modulem výstupních relé. Napájecí modul je 
samostatný modul ochrany a lze ho vyjmout po 
demontáži čelního panelu. Napájecí modul vyrábí 
napětí potřebná pro ochranné moduly. 
 
K dispozici jsou dva typy napájecích modulů, které se 
liší jen napájecím napětím: 
 
SPGU 240 A1: 
Jmenovité napětí  Un = 110/ 120/ 230/ 240 V st 
 Un = 110/ 125/ 220 V ss 
Provozní rozsah:  U = 80…265 V st/ss 
 
SPGU 48 B2: 
Jmenovité napětí  Un = 24/ 48/ 60 V ss 
Provozní rozsah:  U = 18…80 V ss 
 

Typ napájecího modulu je uveden na čelním panelu. 
 
Modul napájení je připojen transformačně, tj. s galva-
nicky oddělenou primární a sekundární stranou pomocí 
ss/ss převodníku typu fly-back. Primární strana je 
chráněna pojistkou F1, umístěnou na plošném spoji 
modulu. Hodnota pojistky je 1 A (pomalá) u modulu 
SPGU 240 A1 a 4 A (rychlá) u modulu SPGU 48 B2.  
 
Zelený LED indikátor Uaux na předním panelu systému 
indikuje funkci napájecího modulu. Kontrola napětí pro 
elektroniku je prováděna v ochranných modulech. 
Odchylku sekundárního napětí od jmenovité hodnoty 
o více než 25 % vyhodnotí samokontrolní systém jako 
vnitřní poruchu (IRF). Tato porucha je rovněž hlášena 
při vyjmutí napájecího modulu nebo při přerušení 
pomocného napájení pro ochranu. 
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Modul výstupních relé 
Výstupní reléový modul SPTR 6B3 napěťové ochrany 
SPAU 331 C je, společně s napájecím modulem, 
umístěn za předním panelem ochrany. Modul výstup-
ních relé tvoří samostatnou jednotku, kterou lze 

vyjmout po demontáži čelního panelu ochrany. Modul 
obsahuje všechna výstupní relé A až F, ovládací obvody 
pro tato relé a elektronické obvody vnějších řídicích 
vstupů.  

 

Obr. 6: Blokové schéma modulu výstupních relé SPTR 6B3 

 
TS1/U1 Vypínací signál ze stupně U0> 
TS2/U1 Vypínací signál ze stupně U0>> 
SS1/U2 Startovací signál pro stupeň U< 
SS2/U2 Startovací signál pro stupeň 3U<< 
TS1/U2 Vypínací signál ze stupně U< 
TS2/U2 Vypínací signál ze stupně 3U<< 
BS1 Vnější blokovací signál pro stupeň U< 
A Vypínací výstup výkonového relé A, pro všechny stupně Uo>, Uo>>, U>  a U<  
B Signál alarm, výstupní relé B pro stupně U0>>, U< nebo 3U<< 
C Signál alarm, výstupní relé C pro stupeň U< 
D Signál alarm, výstupní relé D pro stupeň 3U<< 
E Signál alarm, výstupní relé E pro stupeň U0> 
F Výstup samočinné kontroly, relé F 
IRF Signál vlastní kontroly.  
SGR Skupina spínačů k programování startovacích a vypínacích signálů 
ENA Uvolňovací signál z řídicích obvodů 
 
Vstupní a výstupní signály pro modul výstupních relé 
jsou v ochraně vedeny do fixních pozic modulů, které 
nelze při montáži ochrany měnit. Výstupní signály 
z každého ochranného modulu a každá pozice na desce 
s plošnými spoji jsou jednotlivě propojeny do výstup-
ního reléového modulu. Je nutné zdůraznit, že moduly 

musí být do pouzdra ochrany připojeny tak, jak je 
znázorněno na obrázku na přední straně tohoto 
manuálu. Tím se zabezpečí správné propojení, odpoví-
dající blokovému schématu a také příslušné funkce 
ochrany. 
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Technická data 
 
Měřicí vstupy 
Jmenovité napětí Un  100 V 110 V 
Čísla svorek 
- Sdružené napětí U12 13-14 13-15 
- Sdružené napětí U23 16-17 16-18 
- Sdružené napětí U31 19-20 19-21 
- Zbytkové napětí Uo 28-29 28-30 
Napěťová odolnost trvalá 2 x Un  
Spotřeba při jmenovitém napětí < 0,5 VA 
Jmenovitá frekvence fn , dle objednávky 50 Hz nebo 60 Hz 
 
Externí řídicí vstupy 
Čísla svorek 10-11 
Externí řídicí napětí 18…265 V ss nebo 80…265 V st 
Typický proud  2…15 mA 
 
Výstupní kontakty 
Výkonové kontakty 
Čísla svorek  
- vypínací relé A 65-66 
Jmenovité napětí 250 V ss/st 
Trvalé zatížení 5 A 
Přetížení po dobu 0,5 s 30 A 
Přetížení po dobu 3 s 15 A 
Vypínací schopnost pro ss proud 
při L/R ≤ 40 ms pro 48/110/220 v ss 5 A/ 3 A/ 1 A 
Materiál kontaktů AgCdO2 
 
Signální kontakty  
Čísla svorek  
- Signalizační relé B 67-68-69 
- Signalizační relé C 73-74-75 
- Signalizační relé D 76-77-78 
- Signalizační relé E 79-80-81 
Samočinná kontrola, relé F 70-71-72 
Jmenovité napětí 250 V ss/st 
Trvalé zatížení 5 A 
Přetížení po dobu 0,5 s 10 A 
Přetížení po dobu 3 s 8 A 
Vypínací schopnost pro ss proud 
při L/R ≤ 40 ms pro 48/110/220 V ss 1 A/ 0,25 A / 0,15 A 
Materiál kontaktů AgCdO2 
 
Napájecí moduly 
SPGU 240 A1 
- Jmenovité napětí Un  110/ 120/ 230/ 240 V st 
 110/ 125/ 220 V ss 
Provozní rozsah:  80…265 V st/ss 
 
SPGU 48 B2 
- Jmenovité napětí Un  24/ 48/ 60 V ss 
- Provozní rozsah:  18…80 V ss 
-  
Spotřeba v klidu/při působení 10 W/ 15 W 
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Modul zbytkového napětí SPCU 1C6 
Viz kapitolu „Technické údaje“ v manuálu 1 MRS 750509-MUM CZ pro ochranný modul. 
 
Podpěťový modul SPCU 3C15 
Viz kapitolu „Technické údaje“ v manuálu 1 MRS 750588-MUM CZ pro ochranný modul. 
 
Přenos dat 
Druh přenosu Optická sériová sběrnice 
Datový kód  ASCII 
Volitelná přenosová rychlost 300, 1200, 2400, 4800, 9600 Bd 
Moduly pro připojení SPA sběrnice, které 
jsou napájeny z ochrany 
- pro optokabely s plastickými vlákny SPA-ZC21BB 
- pro optokabely se skleněnými vlákny SPA-ZC21MM 
 
Moduly pro připojení SPA sběrnice s vestavěnou 
napájecí jednotkou s přívodem z vnějšího zdroje 
- pro optokabely s plastickými vlákny SPA-ZC17BB 
- pro optokabely se skleněnými vlákny SPA-ZC17MM 
 
Napěťové testy *) 
Napěťový test izolace dle IEC 255-5 2 kV, 50 Hz, 1 min. 
Test napěťovým pulsem dle IEC 255-5 5 kV, 1,2/50 µs, 0,5 J 
Měření izolačního odporu dle IEC 255-5 > 100 MΏ, 500 V ss 
 
Testy elektromagnetické kompatibility 
Interferenční vysokofrekvenční test (1 MHz)  
dle IEC 255-22-1 
Společný režim 2,5 kV 
Diferenciální režim 1,0 kV 
Elektrostatický vybíjecí test  
podle IEC 255-22-2 a IEC 801-2, třída III 
Vzdušný výboj 8 kV 
Kontaktní výboj 6 kV 
Testy rychlého přechodového rušení  
podle IEC 255-22-4, třída III a IEC 801-4, úroveň IV 
Napájecí vstupy 4 kV, 5/50 ns 
Ostatní vstupy 2 kV, 5/50 ns 
Testy rušení radiovou frekvencí  
dle IEC 1000-4-3 a ENV 50140, f = 80…1000 MHz 10 V/ m 
Testy rušení vodivým spojením 
dle ENV 50141 a IEC 1000-4-6, f = 150 kHz…80 MHz 10 V 
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Testy elektromagnetického vyzařování 
Vodivé spojení a vyzařování RF dle EN 55011 třída A 
 
Testy EMC 
Osvědčení CE –odpovídá EN 50081-2 a EN 50082-2 
 
Podmínky prostředí 
Rozsah povolené teploty okolí při provozu -10...+55 °C 
Vliv teploty na parametry ochrany < 0,2 %/ °C 
Rozsah teplot při skladování a dopravě 
dle IEC 68-2-8 - 40...+70 °C 
Odolnost proti vlhku a teplu dle IEC 68-2-30 < 95 % při 55 °C, 6 cyklů 
Stupeň krytí vnitřku skříně ochrany při  
montáži na panel dle IEC 529 IP 54 
Hmotnost ochrany 5,5 kg 
 
 
*) Pozn.: Izolační testy a testy odolnosti proti rušení neplatí pro sériový port, který je užit pouze pro modul pro 
připojení ke sběrnici. 
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Údržba a opravy 
Pokud je napěťová ochrana SPAU 331 C provozována 
v podmínkách definovaných v technických datech, 
prakticky není preventivní údržba nutná. V modulech 
přístroje nejsou za normálních provozních podmínek 
žádné části ani komponenty vystaveny nadměrnému 
elektrickému ani mechanickému namáhání. 
 
Pokud se teplota a vlhkost pracovního prostředí v místě 
instalace přístroje liší od hodnot doporučených nebo 
vzduch obsahuje chemicky aktivní plyny nebo prach, 
přístroj musí být vizuálně zkontrolován v době 
prováděných sekundárních zkoušek. Při této vizuální 
kontrole musí být věnována pozornost následujícímu: 

- známkám mechanického poškození na modulech 
přístroje, na kontaktech a na skříni přístroje 

- akumulaci prachu uvnitř skříně přístroje (odstraňte 
opatrně pomocí tlakového vzduchu) 

- zrezavělým místům nebo známkám koroze na 
svorkách, na  skříni nebo uvnitř přístroje 

 

Pokud je přístroj použit v abnormálním pracovním 
prostředí, je nutné přístroji věnovat zvýšenou péči, aby 
byly desky s tištěnými spoji chráněny před poškozením. 
 
Pokud přístroj nepracuje správně, nebo pokud se 
provozní parametrové hodnoty značně liší od hodnot 
specifikovaných, je nutné přístroj podrobit celkové 
prohlídce a kontrole. Drobné zásahy mohou být prove-
deny servisními pracovníky s potřebnou kvalifikací. 
Jakékoliv opravy elektronických částí musí být prove-
deny výrobcem. V případě kontroly, celkové prohlídky 
nebo opětné kalibrace přístroje kontaktujte přímo 
výrobce nebo místní zastoupení výrobce. 
 
Upozornění!  
Statické ochrany jsou měřicí přístroje a musí se s nimi 
zacházet opatrně. Musí být chráněny proti vlhkosti 
a mechanickému namáhání, zvláště během přepravy. 

 

Náhradní díly 
 
Modul zbytkového napětí SPCU 1C6 
Dvoustupňový podpěťový modul SPCU 3C15 
Napájecí modul 
- Uaux  = 80...265 V ss/st SPGU 240 A1 
- Uaux = 18...80 V ss SPGU 48 B2 
Modul výstupních relé  SPTR 6B3 
Přípojný modul, interface SPTE 4B9 
Skříň (včetně přípojného modulu) SPTK 4B9 
Moduly pro připojení ke sběrnici SPA SPA-ZC 17_ nebo SPA-ZC 21_ 
 

Verze dodávky 
Typ Vybavení SPCU 1C6 SPCU 3C15 
SPAU 331 C1 
SPAU 331 C3 
SPAU 331 C5 

Zákl. verze, modul zbytkového napětí a podpěťový modul  
Pouze s modulem zbytkového napětí 
Pouze s podpěťovým  modulem 

X 
X 
 

X 
 

X 
 
Verze dodávaných napěťových ochran SPAU 331 C. 
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Rozměry a instrukce pro montáž 
Základní model skříně ochrany je určený pro 
zapuštěnou montáž. Na požádání lze hloubku zapuštění 
snížit použitím distančních rámečků. Typ SPA-ZX 301 
sníží zapuštění o 40 mm, typ SPA-ZX 302 o 80 mm a 

typ SPA-ZX 303 o 120 mm. Při montáži na panel 
výrobce doporučuje použít skříň SPA-ZX 306. Toto 
provedení má konektory na přední stěně. 

Obr. 6: Montážní výkres ochrany proti zbytkovému napětí a podpěťové ochrany SPAU 331 C 

 
Skříň ochrany je vyrobena z eloxovaného hliníkového 
profilu v béžové barvě. 
 
Hliníkový montážní rámeček s gumovým těsněním 
zajišťuje stupeň krytí IP54 mezi skříní ochrany a mon-
tážním panelem. 
 
Otevíratelný kryt skříně je vyroben z transparentního 
UV-stabilizovaného polykarbonátového polymeru 
a opatřen dvěma šrouby, které lze zapečetit. Gumové 
těsnění krytu zajišťuje krytí IP 54 mezi skříní a krytem. 
 

Na zadním panelu ochrany jsou umístěny vícenásobné 
svorkovnice určené pro připojení všech vstupních 
a výstupních vodičů. Každá šroubová svorka je dimen-
zovaná pro připojení jednoho nebo dvou vodičů o max. 
průřezu 2,5 mm2. Diagram umístěný u svorek zobrazuje 
jejich zapojení.  
 
Pro sériovou komunikaci je nutné použít moduly pro 
připojení ke sběrnici (SPA-ZC 17_ nebo SPA-ZC 21_) 
a optokabely doporučené výrobcem. 
Pro připojení optického převodníku je na zadní straně 
připraven devítipólový konektor typu D.  

Distanční rámeček

SPA-ZX 301
SPA-ZX 302
SPA-ZX 303

219
179
139

74
114
154

a b

226

16
2

13
6

229

293
259

30
34

a b

Výřez v panelu

214 ±1

13
9 

±
1
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Objednací čísla a údaje pro objednávku 
Napěťové ochrany 
SPAU 331 C1 RS 613 031 – AA, CA, DA, FA 
SPAU 331 C3 RS 613 033 – AA, CA, DA, FA 
SPAU 331 C5 RS 613 035 – AA, CA, DA, FA 
 
Poslední dvě písmena označují jmenovitou frekvenci fn a pomocné napájecí napětí Uaux relé následujícím způsobem: 
 
AA: fn = 50 Hz a Uaux = 80…265 V st/ss 
CA: fn = 50 Hz a Uaux = 18…80 V ss  
DA: fn = 60 Hz a Uaux = 80…265 V st/ss  
FA: fn = 60 Hz a Uaux = 18…80 V ss 
 
 
Příklad objednávky: 
 
1. Množství a typové označení 5 ks  - SPAU 331 C1 
2. Objednací číslo RS 613 031 - AA 
3. Jmenovitá frekvence fn  = 50 Hz 
4. Pomocné napětí Uaux = 110 V  ss 
5. Příslušenství 5 nástavců SPA-ZX 301 
 5 modulů SPA-ZC 17 MM 2A 
6. Zvláštní požadavky - 
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