
Číslicový systém chránění
generátoru

Charakteristické vlastnosti
•  Volitelné ochranné funkce.
•  Množství aplikačních možností.
•  PC menu řízené nastavení, resp. komunikace

prostřednictvím HMI ovládání.
•  Plně číslicové zpracování signálu.
•  Trvale pracující systém samočinného monitorování

HW vybavení.
•  SW vybavením cyklicky spouštěné testovací programy.
•  Nastavení parametrů a záznam tohoto nastavení.
•  Zobrazení měřených hodnot.

•  Zobrazení záznamů změnových stavů (událostí), jejich
potvrzení a výtisk záznamů.

•  Poruchový záznam.
•  Samočinné zdokumentování nastavení systému.
•  Dlouhodobá stabilita.
•  Sériové komunikační rozhraní.
•  K dispozici jsou tři verze provedení: pro montáž do

panelu v 19” vaně, pro montáž na panel, nebo pro
zapuštěnou montáž.

•  Čtyři nezávislé uživatelem volitelné sady nastavení.
•  Možnost vícenásobné aktivace dostupných funkcí.

Aplikace
Hlavní aplikační oblastí pro systém REG316*4 je chránění
generátorů, motorů a blokových transformátorů. Modulární
řešení zajišťuje systému vysokou a snadnou přizpůsobivost
k různým typům a rozsahům instalovaných primárních
systémů a k požadavkům na příslušné ochranné funkce.
Tímto způsobem lze dosáhnout výhodného ekonomického
řešení v celém aplikačním rozsahu, pro který je systém
navržen.

Zdvojením jednotek REG316*4 mohou být u systému
chránění zvoleny různé stupně zálohování, disponibility
a spolehlivosti, které vyhovují příslušné aplikaci.

Použití standardních rozhraní zajišťuje systému REG316*4
kompatibilitu s řídicími systémy procesu (technologie).
S nadřazenými řídicími úrovněmi procesu je umožněna
výměna dat v různých formách. Jedná se například

o jednosměrný přenos dat binárních stavových informací,
dat změnových stavů, dat měřených hodnot a dat
parametrů ochranných funkcí.

Ochranné funkce
Systém obsahuje všechny důležité ochranné funkce
potřebné pro chránění generátorů, motorů a blokových
transformátorů. Systémem lze proto nahradit několik
samostatných ochran klasického systému chránění.
V následující tabulce je uveden přehled nejdůležitějších
ochranných funkcí.

Požadované ochranné funkce, vhodné pro příslušnou
aplikaci, lze pomocí osobního počítače snadno navolit
(vybrat) z obsáhlé "knihovny". Pro tuto činnost není
vyžadována znalost programování počítačů.
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Rozsahy seřiditelnosti funkcí jsou velmi široké, což
umožňuje ochranné funkce použít pro velké množství
aplikací. U funkcí mohou být nastaveny následující hlavní
parametry:

•  Přiřazení k vstupnímu kanálu nebo kanálům.
•  Nastavení popudové hodnoty.
•  Nastavení časového zpoždění.
•  Definice vypínací charakteristiky.
•  Vypínací logika.
•  Logika ovládacích signálů.

Seřízením odpovídajících parametrů je možné “připojit“
ochranné funkce k příslušným vstupním kanálům.

Vstupní a výstupní binární signály mohou být také
vzájemně logicky propojeny:

•  Vypínací výstupy každé ochranné funkce lze přiřadit ke
kanálům jednotky pomocných vypínacích relé způ-
sobem, který odpovídá vypínací matici.

•  Popudové a vypínací signály lze přiřadit ke kanálům
jednotky pomocných signalizačních relé.

•  Každou ochrannou funkci je možné blokovat binárním
signálem (např. binárními vstupy nebo vypínacím
signálem jiné ochranné funkce).

•  Externí signály připojené k binárním vstupům mohou
být zpracovány jakýmkoli požadovaným způsobem.

•  Binární signály lze kombinovat do logických funkcí.
Např. externí uvolňovací nebo blokovací signály jsou
kombinovány s výstupními signály interní ochranné
funkce a výsledný signál je pak použit k blokování
jedné z ostatních ochranných funkcí.

Ochranné funkce
Diferenciální funkce generátoru
Diferenciální funkce transformátoru
Nadproudová (podproudová) funkce s nezávislým
časovým zpožděním (jako doplňkové vybavení funkce
s detekcí zapínacího proudu)
Mžiková nadproudová (podproudová) funkce
Nadproudová funkce s vazbou na napětí
Nadproudová funkce se závislým časovým zpožděním
Funkce vyhodnocující zpětnou složku proudu
Přepěťová (podpěťová) funkce s nezávislým časovým
zpožděním
Zemní ochrana statoru (95%)
Zemní ochrana rotoru
Mžiková přepěťová (podpěťová) funkce s vyhodno-
cením špičkové hodnoty napětí
Funkce vyhodnocující napěťovou symetrii
100% zemní ochrana statoru (+rotoru)
Podimpedanční funkce
Funkce vyhodnocující minimální reaktanci (ztráta
buzení)
Výkonová funkce
Funkce přetížení
Funkce vyhodnocující  zpětnou složku proudu se
závislým časovým zpožděním
Tepelná funkce
Frekvenční funkce
Funkce df/dt
Funkce vyhodnocující přesycení
Logické funkce
Funkce prokluz pólů

Provedení
Terminál REG316*4 patří do generace plně číslicových
systémů chránění. To znamená, že u zařízení je proveden
analogově číslicový převod vstupních veličin okamžitě za
vstupními transformátory a veškeré další zpracování
výsledných číslicových signálů je provedeno mikropro-
cesory a je řízeno programy.

Standardní rozhraní umožňují systému REG316*4 komu-
nikovat s ostatními řídicími systémy. Tím je umožněna
výměna dat s řídicími systémy vyšší úrovně. Jedná se
například o přenos dat binárních stavových informací bez
odezvy, dat změnových stavů, dat měřených hodnot,
datparametrů ochranných funkcí nebo o aktivaci různých
sad nastavení.

Kompaktní provedení, velmi nízký počet potřebných HW
jednotek, modulární SW vybavení a integrované trvale
pracující funkce samočinné kontroly a diagnostiky zajišťují,
že systém REG316*4 ideálně splňuje představy uživatele
o moderním a cenově efektivním terminálu chránění.
Disponibilita zařízení, tj. poměr středního provozního času
bez poruchy a celkové životnosti zařízení, je skutečně
nejdůležitějším charakteristickým údajem, který je poža-
dován u systému chránění. Jako důsledek trvale pracující
samočinné kontroly systému, má tento faktor v případě
REG316*4 typickou hodnotu vždy blízkou číslu 1.
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Menu řízené ovládání HMI (HMI – human machine
interface) a malé rozměry zařízení REG316*4 zjednodušují
připojení, konfiguraci a nastavení systému. Maximální
přizpůsobivost tj. schopnost systému se přizpůsobit
požadavkům na chránění příslušné aplikace energetického
systému, schopnost s tímto energetickým systémem
spolupracovat nebo schopnost nahradit komponenty
stávajícího systému chránění, je u REG316*4 zajištěna

prostřednictvím přídavných SW funkcí a možností přiřadit
vstupní i výstupní signály pomocí ovládání HMI.

Spolehlivost, selektivita a stabilita REG316*4 jsou zabez-
pečeny dlouhodobými zkušenostmi s chráněním generá-
torů a motorů v přenosových a distribučních systémech.
Číslicové zpracování dat zajišťuje systému neměnnou
přesnost a citlivost po celou dobu provozní životnosti.

HW vybavení
HW koncept systému chránění generátoru REG316*4 tvoří
4 různé typy zásuvných  jednotek, propojovací základová
deska tištěných spojů a skříň přístroje (obr.1):
•  Vstupní analogová jednotka
•  Centrální procesorová jednotka
•  1 až 4 jednotky binárních vstupů/výstupů
•  Napájecí jednotka
•  Propojovací základová deska tištěných spojů
•  Skříň s připojovacími svorkovnicemi

Vstupní transformátory ve vstupní analogové jednotce
zajišťují elektrické i statické oddělení mezi vstupními
analogovými veličinami a mezi interními elektronickými
obvody. V této jednotce je také nastavena hodnota signálů
na úroveň, která je vhodná pro další zpracování. Vstupní

transformátorová jednotka může obsahovat maximálně
devět vstupních transformátorů (transformátory napěťové,
proudové určené pro ochrany, nebo proudové pro měření).

V hlavní CPU (centrální procesorové jednotce) prochází
každá analogová veličina R/C filtrem prvního řádu
s charakteristikou dolní propusti. Tímto způsobem je
eliminován tzv. “aliasing efekt” (chyba vzorkování) a je
potlačeno VF rušení (obr.2). Zpracované signály jsou poté
vzorkovány 12 x za periodu a převedeny na signály
v číslicovém tvaru. Analogově digitální převod je proveden
16-ti bitovým převodníkem.

Digitální signálový procesor (DSP) provádí částečnou
číslicovou filtraci a zajišťuje, že data pro algoritmus
chránění jsou v paměti k dispozici hlavnímu procesoru.

Obr. 1 Přehled HW platformy

Procesorová jednotka v zásadě obsahuje hlavní mikropro-
cesor pro algoritmus ochranných funkcí a dvoubránové
paměti (DPM - dual-ported memo-ries), které jsou určeny
pro komunikaci mezi A/D převodníky a hlavním proce-
sorem. Hlavní procesor realizuje algoritmus ochranných
funkcí a řídí ovládání HMI i rozhraní na řídicí systém
rozvodny. Binární signály z hlavního procesoru jsou
přiřazeny k odpovídajícím vstupům vstupně / výstupní (I/O)

jednotky, ovládají pomocná výstupní relé a signály LED
diod. Hlavní procesorová jednotka je vybavena sériovým
rozhraním RS232C. Prostřednictvím tohoto rozhraní je
kromě jiných funkcí provedeno nastavení systému
chránění, je umožněno čtení změnových stavů a dat
z paměti poruchového zapisovače. Tato data jsou
přenášena na místní osobní počítač (PC) nebo na počítač
instalovaný na vzdáleném pracovišti.
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Na hlavní procesorové jednotce jsou k dispozici dvě pozice
pro PCC karty a jedno rozhraní RS232C. Tato sériová
rozhraní zajišťují dálkovou komunikaci s monitorovacím
systémem rozvodny (SMS) a s řídicím systémem rozvodny
(SCS), stejně jako s jednotkami vstupně / výstupních
signálů, které jsou instalovány na vzdáleném místě.

Každý terminál REG316*4 může být osazen jednou až
čtyřmi jednotkami vstupně / výstupních (I/O) binárních
signálů. Tyto jednotky jsou k dispozici ve třech verzích:
a) 2 pomocná relé s 2 výkonovými kontakty, 8 vstupních

optočlenů a 6 signalizačních relé.

b) 2 pomocná relé s 2 výkonovými kontakty, 4 vstupní
optočleny a 10 signalizačních relé.

c) 14 vstupních optočlenů a 8 signalizačních relé.
d) Při objednání terminálu REG316*4 s více než 2

vstupně / výstupními jednotkami, je nutné použít skříň
přístroje s označením N2.

Podle skutečnosti, zda je osazena jedna vstupně / výstupní
jednotka, či zda jsou osazeny tyto jednotky dvě, je na
čelním panelu REG316*4 k dispozici buď  8, nebo 16
instalovaných LED diod.

SW vybavení

Vstupní analogové i binární signály jsou před  zpracováním
hlavním procesorem upraveny. Jak již bylo popsáno ve výše
uvedené části “HW vybavení”, jsou analogové signály
upraveny v sekvenci: vstupní transformátory, bočníky, filtr
s charakteristikou dolní propusti (filtr eliminující chybu
vzorkování / antialiasing filter), multiplexor, A/D převodník

a DSP. Signály v číslicovém tvaru jsou předtím, než jsou
přeneseny do hlavního procesoru, rozděleny číslicovými
filtry na reálné a imaginární složky. Binární signály ze
vstupních optočlenů jsou do hlavního procesoru přená-
šeny přímo. Zde se poté uskutečňuje další zpracování
signálů ve vztahu k algoritmům chránění a logikám.

Tok dat / signálů

Analogově 
číslicová 
konverze 
(převod)

Zpracování 
číslicového 
signálu

Zpracování 
binárního 
signálu

Obr. 2 Tok dat

Grafický prostředek určený pro inženýring

Grafický programovací jazyk použitý v programu CAP 316
vytváří z tohoto nástroje výkonný a snadno ovladatelný
technický prostředek, určený pro inženýring řídicích sys-
témů a systémů chránění řady RE.216/316. Program CAP
316 odpovídá standardu IEC 1131 a umožňuje přímý
přenos funkčních bloků, které reprezentují aplikační
požadavky, do aplikačního programu.

Tento program může být spuštěn na procesorech
terminálů ovládání a chránění RE.316*4. Programový blok
obsahuje rozsáhlou knihovnu funkčních bloků. Na termi-
nálu RE.316*4 je možné současně spustit až 8 projekto-
vaných programů (uživatelských programů vytvořených
CAP 316).
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Seznam funkcí:
Binární funkce:
AND
ASSB

Hradlo AND (log. součin)
Přiřazení binárního signálu

CNVIL Celočíselný převodník (převod formátu
INTEGER na formát LONGINTEGER)

B23
B24

Výběr 2 ze 3
Výběr 2 ze 4

CNVLBCD Celočíselný převodník (převod formátu
LONGINTEGER na BCD kód)

BINEXTIN
BINEXOUT

Externí binární vstup
Externí binární výstup

CNVLI Celočíselný převodník (převod formátu
LONGINTEGER na INTEGER)

COUNTX
CNT

Posuvný registr
Čítač

CNVLP Celočíselný převodník (převod
LONGINTEGER formátu na procenta)

CNTD
OR

Sestupný čítač
Hradlo OR (log. součet)

CNVPL Celočíselný převodník (převod procent na
LONGINTEGER formát)

RSFF RS klopný obvod DIV Dělící člen / dělička
SKIP Segment přeskoku DIVL Celočíselná dělička
TFF Klopný obvod T s resetem FCTL Lineární funkce
TMOC Konstanta monostabilního obvodu FCTP

FILT
Mnohočlenná funkce
Filtr

TMOCS, TMOCL Krátká / dlouhá konstanta
monostabilního obvodu

INTS, INTL
KMUL

Integrátor
Násobící faktor

TMOI Konstanta monostabilního obvodu s
přerušením

LIM
LOADS

Limitér / omezovač
Funkce odpínání zátěže

TMOIS, TMOIL Krátká / dlouhá konst. mono-stab.
obvodu s přerušením

MAX
MIN

Detektor maximální hodnoty
Detektor minimální hodnoty

TOFF Časové zpoždění – návrat MUL Násobící člen / násobička
TOFFS, TOFFL Krátké / dlouhé časové zpoždění –

návrat
MULL
NEGP

Celočíselná násobička
Procentuální negace

TON
TONS, TONL

Časové zpoždění – rozběh
Krátké / dlouhé časové

PACW Sloučení BINÁRNÍCH signálů do
celočíselného formátu (INTEGER)

zpoždění – rozběh PDTS, PDTL Derivační funkce
XOR Hradlo XOR (výlučný součet) PTIS, PTIL Časové zpoždění aproximace

Příklad: SQRT Odmocňovací funkce

Analogové funkce: SWIP Procentuální spínač
ABS Absolutní hodnota THRLL Spodní prahový limit
ADD Sčítačka / odčítačka THRUL Horní prahový limit
ADDL Celočíselná sčítačka / odčítačka TMUL Časová násobička
ADMUL Sčítačka / násobička UPACWL Vyčlenění BINÁRNÍCH signálů z celočí-

selného formátu (INTEGER)

Část aplikace funkce FUPLA (Q0): Ovládací a blokovací logika tří objektů Q0, Q1, Q2. B_DRIVE je makro vytvořené
z binárních funkčních bloků.



ABB Automation Číslicový systém chránění generátoru REG 316*4
1MRK502004-Bcz

Strana 6

Funkce
V této části je uveden přehled aplikovatelných funkcí
v jednotlivých HW variantách. Tyto funkce lze aktivovat
v rozsahu dostupné kapacity jednotky CPU. Podle

zapojení napěťových transformátorů lze volit příslušné
funkce (např. třífázovou podimpedanční funkci nebo
jednofázovou funkci zemní ochrany statoru a rotoru).

Varianta

Ochranná funkce 1 2 3 4 5 6 7
Nadproudová funkce s nezávislým časovým zpožděním (51)
Nadproudová funkce s vyhodnocením špičk. hodnoty (50)
Nadproudová funkce se závislým časovým zpožděním (51)
Nadproudová funkce s vazbou na napětí (51-27)
Tepelná funkce (49)
Přetížení statoru (49S)
Přetížení rotoru (49R)
Funkce vyhodnocující zpětnou složku se závislým časovým
zpožděním (46)
Funkce vyhodnocující zpětnou složku proudu (46)
Diferenciální funkce generátoru (87G)
Diferenciální funkce transformátoru (87T)
Diferenciální funkce 3 vinuťového transformátoru (87T)
* Vysokoimpedanční funkce REF
Přepěťová funkce s nezávislým časovým zpožděním (27,59)
Mžiková přepěť. funkce s vyhodnocením špičky hodnoty (59,27)
Podpěťová funkce (27)
Funkce vyhodnocující přesycení se závislým č. zpožděním (24)
Funkce vyhodnocující přesycení (24)
Frekvenční funkce (81)
Funkce df/dt (81)
Funkce 80 - 95% zemní ochrany statoru (64S)
** Funkce 100% zemní ochrany statoru (64S)
Funkce prokluz pólů (78)
*** Funkce zemní ochrany rotoru (64R)
** Funkce zemní ochrany rotoru s injektáží (64R)
Funkce vyhodnocující minimální reaktanci (40)
Funkce závitové ochrany
Podimpedanční funkce (21)
Zpětný výkon (32) 1 1 1
Funkce vyhodnocující napěťovou symetrii (60)
Plausibilita napětí
Plausibilita proudu
Funkce měření
Časové zpoždění
Čítač
Logické funkce
Projektově specifická ovládací logika
Poruchový zapisovač

Obr. 3 Hlavní verze terminálu

* Funkce vyžaduje externí stabilizační odpor a VDR (napěťově závislý odpor).
** Funkce vyžaduje injektážní jednotku REX010 a blok injektážního transformátoru REX011.
*** Funkce vyžaduje externí měřicí můstek YWX111- ..  a vazební kondenzátory.
1 Minimální nastavení: > 2%.
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Varianta 1 2 3 4 5 6 7
Proudové transformátory
- charakteristika pro ochrany 9 6 3 3 6 3 3 1 A,  2 A  nebo 5 A
Proudové transformátory
- charakteristika pro měření - - 3 - 1 1 - 1 A,  2 A  nebo 5 A
Napěťové transformátory - 3 3 6 2 5 2 100 V nebo 200 V
Napěťové transformátory - - - - - - 4 pouze pro 100% zemní statorovou a

rotorovou ochranu a pro 95% zemní
statorovou ochranu

Obr. 4 Analogové vstupy (max. 9 kanálů)

Měření
Měřicí funkce UIfPQ měří jednofázové efektivní hodnoty
napětí, proudu, frekvence, činného výkonu a jalového
výkonu, které mají být zobrazeny na místním displeji HMI,
nebo mají být přenášeny do řídicího systému rozvodny.
V případě napěťových vstupů je možné provést volbu mezi
fázovým a sdruženým napětím. Měření třífázových činných
a jalových výkonů je zajištěno prostřednictvím výkonové
funkce.

Přídavné funkce
Přídavné funkce jako např. logika a časové zpoždění /
integrátor umožňují uživateli vytvářet logické kombinace
signálů a zpožďovat popudy, resp. resety funkcí.

Kontrola plausibility
Funkce napěťové a proudové plausibility umožňují detekci
systémových nesymetrií, např. v sekundárních obvodech
proudových a napěťových transformátorů.

Sekvenční zapisovač změnových stavů
Funkce zapisovače změnových stavů zajišťuje systému
záznamovou kapacitu až 256 binárních signálů včetně
časového značkování s rozlišením v řádu milisekund.

Poruchový zapisovač
Poruchový zapisovač monitoruje až 9 analogových vstupů,
až 16 binárních vstupů a interní signály ochranných funkcí.
Záznamová kapacita poruchového zapisovače je závislá na
době jednotlivého záznamu, která je definována záznamo-
vým časem před poruchou a záznamovým časem vlastní
poruchy. Celkový záznamový čas je přibližně 5 s.

HMI ovládání (Human Machine Interface)
Místní ovládání REG316*4 je zajištěno klasickým menu
řízeným programem operátora, který umožňuje provést
nastavení systému chránění, zobrazení hodnot parametrů,
čtení zpráv, čtení měřených hodnot atd. Program
operátora je instalován na PC, které je připojeno k rozhraní
na čelním panelu  terminálu chránění.

Minimální HW požadavky na PC:
•  operační systém Windows 95/98 nebo Windows

NT 4.0
•  64 Mbyte RAM
•  1 disketová mechanika (3 ½ ”) a 1 pevný disk > 30 MB

volné kapacity
•  1 sériové rozhraní (RS232C)
•  1 mechanika CD-ROM
•  1 paralelní rozhraní (Centronics)
•  bloková grafika (1024 x 768 nebo lepší)

Uživatelské rozhraní a způsob ovládání REG316*4 jsou
navrženy takovým způsobem, aby uživatel nemusel být
odkazován na provozní návod (manuál). Mezi mnoha
pozitivními vlastnostmi zařízení jsou k dispozici:
•  Uživatelsky optimální, menu řízený program operátora

s volbou funkcí ze série, na celé ploše obrazovky
postupně zobrazených oken.

•  Možnost vytvoření, zpracování a ovládání sad
parametrového nastavení v režimu “off-line”, tj. v době,
kdy není PC připojeno k terminálu.

•  Přenos sad parametrového nastavení z diskety, na
disketu.

•  Instrukce pro manipulace a potvrzení těchto mani-
pulací, které řídí uživatele a eliminují chyby.

•  Možnost zadat uživatelem zvolený komentář (popis)
pro každý vstup a výstup.



ABB Automation Číslicový systém chránění generátoru REG 316*4
1MRK502004-Bcz

Strana 8

Zabudovaná jednotka ovládání (HMI)
Jednotka HMI na čelním panelu slouží především pro
indikaci aktuálních změnových stavů, měřených hodnot
a diagnostických dat. Nastavení terminálu není zobrazeno.

Charakteristické vlastnosti:
•  Zobrazení měřených hodnot
•  Amplitudy, úhly a frekvence analogových kanálů
•  Veličiny měřené funkcemi
•  Stavy binárních signálů
•  Seznam změnových stavů
•  Provozní instrukce
•  Informace o poruchovém zapisovači
•  Diagnostické informace
•  Kvitování působení funkcí

- Reset aktivovaných LED diod
- Reset výstupů s přídržnou funkcí
- Vymazání záznamů změnových stavů
- Teplý start zařízení

Dálková komunikace
Terminál REG316*4 může komunikovat s monitorovacím
a vyhodnocovacím systémem rozvodny (SMS) nebo
s řídicím systémem rozvodny (SCS) prostřednictvím vedení
s optickým vláknem. Příslušné sériové rozhraní umožňuje
čtení změnových stavů, měřených hodnot, dat poruchového
zapisovače, nastavení systému chránění a také umožňuje
přepnutí sad parametrového nastavení.

Použití sběrnice LON umožňuje navíc výměnu binárních
informací mezi řídicími terminály jednotlivých vývodů
rozvodny, např. informace o stavu signálů použitých pro
blokovací podmínky rozvodny.

Jednotky vstupně / výstupních signálů instalované na
vzdáleném místě (RIO580)
Prostřednictvím procesní sběrnice typu MVB je možné
k terminálům RE. 316*4 připojit jednotky vstupně / výstup-
ních signálů 500RIO11 instalované na vzdáleném místě.
Vstupní i výstupní kanály lze tedy pomocí systému RIO580
značně rozšířit. Instalací I/O jednotek 500RIO11 blízko

k vlastnímu procesu je výrazně redukováno propojení,
protože tyto jednotky jsou k terminálům RE. 316*4
připojeny vedením s optickým vláknem.

Samočinná kontrola a diagnostika systému
Funkce samočinné kontroly a diagnostiky systému REG
316*4 zajišťují maximální disponibilitu ne pouze vlastnímu
zařízení pro chránění, ale také chráněnému energetic-
kému systému. HW poruchy jsou okamžitě signalizovány
výstražným kontaktem (alarmem). Speciálně a trvale jsou
kontrolována externí a interní pomocná napájení. Správná
funkce a povolená tolerance A/D převodníku jsou
testovány cyklickými konverzemi dvou referenčních napětí.
Speciální algoritmy pravidelně kontrolují procesorové
paměti (záložní funkce). Běh programu je kontrolován
funkcí “watchdog”.

Důležitou výhodou rozsáhlé samočinné kontrolní
a diagnostické funkce je fakt, že potřeba periodické rutinní
údržby a testování systému chránění je redukována.

Podpůrné SW vybavení
Program operátora umožňuje konfigurovat a nastavit
systém chránění, zobrazit seznam parametrů, umožňuje
číst změnové stavy a seznamy různých interních
diagnostických dat.

Vyhodnocovací programy REVAL a WINEVE (MS
Windows/Windows NT) jsou k dispozici pro zobrazení
a vyhodnocení poruchových záznamů uložených v paměti
poruchového zapisovače. V aplikacích, kde jsou data
poruchového zapisovače přenášena prostřednictvím
komunikačního systému na stanici, která je určena pro
vyhodnocování poruchových záznamů, je také použit
program pro přenos souborů dat EVECOM (MS
Windows/Windows NT).

Pro konverzi dat poruchového zapisovače terminálu REG
316*4 na formát vhodný pro zkušební zařízení ABB –
XS92b je k dispozici program XSCON (MS Windows).
Tento program umožňuje reprodukovat elektrické veličiny
zaznamenané během poruchy
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Technická data
HW vybavení

Tabulka 1: Vstupní analogové veličiny

Počet vstupů je definován pro každou verzi přístroje. Max. 9 analogových vstupů (napětí a proudy, svorky 4 mm2).
Jmenovitá frekvence fN 50 Hz nebo 60 Hz
Jmenovitý proud IN 1 A, 2 A nebo 5 A
Tepelná přetížitelnost proudových obvodů
trvalá 4 x IN
po dobu 10 s 30 x IN
po dobu 1 s 100 x IN
dynamická  / rázová (1/2 periody) 250 x IN (špičková hodnota)
Jmenovité napětí UN 100 V nebo 200 V
Tepelná přetížitelnost napěťových obvodů
trvalá 2,2 x UN

Spotřeba vstupů na fázi
Proudové vstupy
pro IN = 1 A < 0,1 VA
pro IN = 5 A < 0,3 VA
Napěťové vstupy
pro UN < 0,25 VA
Charakteristika pojistky MTN “Z“ podle DIN/VDE 0660 nebo ekvivalentní

Tabulka 2: Technická data kontaktů
Vypínací relé
Počet kontaktů 2 relé na vstupně/výstupní jednotku 316DB61 nebo 316DB62

s 2 pracovními kontakty, každý kontakt připojen na
svorkovnici 1,5 mm2

Max. provozní napětí 300 V st nebo ss
Trvalá zatížitelnost 5 A
Spínací schopnost a zatížitelnost po dobu 0,5 s 30 A
Rázová zatížitelnost po dobu 30 ms 250 A
Spínaný výkon pro 110 V ss 3300 W
Rozpínací schopnost pro L/R = 40 ms
Rozpínací proud pro 1 kontakt
pro U < 50 V ss 1,5 A
pro U < 120 V ss 0,3 A
pro U < 250 V ss 0,1 A
Rozpínací proud pro 2 kontakty v sérii
pro U < 50 V ss 5 A
pro U < 120 Vss 1 A
pro U < 250 V ss 0,3 A
Signalizační kontakty
Počet kontaktů 6, 10 nebo 8 podle typu vstupně/výstupní jednotky (316DB61,

316DB62 nebo 316DB63),
1 kontakt na signalizační relé, kontakt připojen na svorkovnici
1,5 mm2

Každá  jednotka  výstupních relé vybavena 1 přepínacím kontaktem,
ostatní kontakty jsou pracovní.

Max. provozní napětí 250 V st nebo ss
Trvalá zatížitelnost 5 A
Spínací schopnost a zatížitelnost po dobu 0,5 s 15 A
Rázová zatížitelnost po dobu 30 ms 100 A
Spínaný výkon pro 110 V ss 550 W
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Rozpínací proud pro L/R = 40 ms
pro U < 50 V ss 0,5 A
pro U < 120 V ss 0,1 A
pro U < 250 V ss 0,04 A

Signalizační a vypínací kontakty mohou být k jednotlivým ochranným funkcím přiřazeny uživatelem.

Tabulka 3: Vstupní optočleny

Počet optočlenů 8, 4 nebo 14 podle typu vstupně/výstupní jednotky
(316DB61, 316DB62 nebo 316DB63)

Vstupní napětí 18 až 36 V ss / 36 až 75 V ss / 82 až 312 V ss
Prahové napětí 10 až 17 V ss / 20 až 34 V ss / 40 až 65 V ss
Max. vstupní proud < 12 mA
Čas působení (aktivace) 1 ms
Vstupy mohou být k jednotlivým ochranným funkcím přiřazeny uživatelem.

Tabulka 4: LED diody

Volba režimu zobrazení:
- Akumulace každé nové poruchy
- Přídrž s následným resetem při dalším popudu
- Přídrž pouze v případě vypnutí ochranou a s následným resetem při dalším popudu
- Signalizace bez přídrže
Barvy Jedna zelená (provozní stav)

Jedna červená (vypnutí)
6 nebo 14 žlutých (všechny ostatní signály)

LED diody mohou být k jednotlivým ochranným funkcím přiřazeny uživatelem.

Tabulka 5: Konfigurace a nastavení
Místně prostřednictvím konektoru komunikačního rozhraní na čelním panelu a IBM-kompatibilním PC, které je vybaveno
operačním systémem Windows 3.x, Windows 95, Windows NT 4.0 nebo verzí vyšší. Program operátora lze ovládat také
dálkově prostřednictvím modemu.
Program operátora V angličtině, němčině nebo francouzštině (FD 3 ½” / 1,44 MB)

Tabulka 6: Dálková komunikace

RS 232 sériové rozhraní 9-ti kolíkový konektor typ Sub-D
Přenosová rychlost dat 9600 Bit/s
Protokol SPA nebo IEC 870-5-103
Optoelektrický převodník (doplňk. vybavení) 316 BM61b

PCC rozhraní
Počet 2 pozice se zásuvnými paticemi pro všechny karty typu III

PCC (doplňkové vybavení)
Pro sběrnici propojení vývodových terminálů LON nebo MVB protokol
Pro procesní sběrnici MVB protokol
(sběrnice propojení vývodových terminálů i pro-
cesní sběrnice mohou být použity současně)
LON sběrnice PCC s portem pro optické vlákno, ST konektory

Přenosová rychlost dat 1,25 MBit/s
MVB sběrnice PCC s redundantním portem pro optické vlákno, ST konektory

Přenosová rychlost dat 1,5 MBit/s
Paměť změnových stavů

Kapacita 256 změnových stavů
Rozlišení časové značky 1 ms
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Odchylka času bez synchronizace < 10 s / den
Rozhraní pro inženýring systému Integrované SW rozhraní pro inženýring signálů prostřednictvím

programu SigTOOL.

Tabulka 7: Pomocné napájení

Napájecí napětí
Rozsah napětí 36 až 312 V ss
Překlenovací čas při přerušení napájení > 50 ms
Jmenovitá hodnota pojistky ≥ 4 A
Zatížení staniční baterie v normálním provozu
(1 relé aktivováno) < 20 W

Při poruše
(všechna relé aktivována)

s 1 vstupně / výstupní (I/O) jednotkou < 22 W
s 2 vstupně / výstupními (I/O) jednotkami < 27 W
s 3 vstupně / výstupními (I/O) jednotkami < 32 W
s 4 vstupně / výstupními (I/O) jednotkami < 37 W

Přídavné zatížení doplňkovým vybavením
SPA, IEC 870-5-103 nebo LON rozhraní 1,5 W
MVB rozhraní 2,5 W

Čas uchování dat seznamu změnových stavů
a dat poruchového

> 2 dny (typická hodnota 1 měsíc)

zapisovače v záložní paměti v případě ztráty
pomocného napájení

Tabulka 8: Všeobecná data

Teplotní rozsah
provozní -10° C až + 55° C IEC 255-6 (1988)
skladovací -40° C až + 85° C

Vlhkost prostředí 93 %, 40° C, 4 dny IEC 68-2-3 (1984)
Seismický test 5 g, 30 s, 1 až 33 Hz (1oct/min) IEC 255-21-3 (1993)

IEEE 344 (1987)
Izolační zkouška 2 kV, 50 Hz, 1min IEC 255-5 (1977)

1 kV přes otevřené kontakty
Izolační odpor > 100 MΩ, 500 V ss IEC 255-5 (1977)
Test impulsním napětím 5 kV, 1,2/50 µs IEC 255-5 (1977)*
1MHz interferenční vf test 1,0/2,5 kV, Cl.3, 1MHz IEC 255-22-1 (1988)

400 Hz, opakovací frekvence ANSI/IEEE C37.90.1 (1989)
Rychlý přechodový test 2/4 kV Cl. 4 EN 61000-4-4 (1994)

IEC 1000-4-4 (1995)
Elektrostatický vybíjecí test
(ESD)

6/8 kV (10 cyklů) Cl. 3 EN 61000-4-2 (1994)
IEC 1000-4-2 (1995)

Odolnost proti magnetickému
rušení

1000 A/m, 50/60Hz EN 61000-4-8 (1993)

frekvencemi energetického
systému

trvale aktivní pole IEC 1000-4-8 (1993)

Test rušení rádiovou frekvencí
(RFI)

0,15 - 80 MHz, 80%  ampl. modulováno 10
V, cl.3

ENV 50141 (1993)

800 – 1000 MHz, 80%  ampl.
modulováno10 V/m, cl.3

ENV 50140 (1995)
IEC 1000-4-3 (1995)

900 MHz, impulsně modulováno ENV 50204 (1995)
10 V/m, cl.3
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Emise (vyzařování) Cl. A EN 50081-2 (1994)
(EN 55011 (1992),
CISPR 11 (1990))
(EN 55022 (1995),
CISPR 22 (1995))

* Redukované hodnoty jsou platné pro opakované testy podle publikace IEC 255-5, části 6.6 a 8.6.

Tabulka 9: Mechanické provedení

Hmotnost
Skříň rozměru N1 cca 10 kg
Skříň rozměru N2 cca 12 kg

Metody montáže Polozapuštěná montáž se svorkovnicemi na zadním panelu
Montáž na panel se svorkovnicemi na zadním panelu
Montáž do 19” vany: výška 6U, šířka N1: 225,2 mm (1/2 - 19” vany)
Šířka N2: 271 mm

Stupeň krytí Skříň - IP50 (IP20 je-li použita karta MVB PCC)
Svorkovnice - IPXXB
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Technická data
Funkce

Tabulka 10: Funkce tepelného přetížení (49)

Tepelný model prvního řádu.
Jednofázové nebo třífázové měření s detekcí  maximální fázové hodnoty.
Seřiditelnost:
Základní proud IB 0,5 až 2,5 IN v krocích po 0,01IN
Výstražný stupeň 50 až 200 % ϑN v krocích po 1 % ϑN

Vypínací stupeň 50 až 200 % ϑN v krocích po 1% ϑN

Tepelná časová konstanta 2 až 500 min v krocích po 0,1 min
Přesnost tepelného modelu ± 5 % ϑN (při fN) s proudovými transformátory pro ochrany

± 2 % ϑN (při fN) s proudovými transformátory pro měření

Tabulka 11: Proudová funkce s nezávislým časovým zpožděním (51DT)

Detekce zvýšení a poklesu proudu (nadproudová funkce - funkce na pokles proudu).
Jednofázové nebo třífázové měření s detekcí nejvyššího resp. nejnižšího fázového proudu.
Blokování 2. harmonickou frekvencí při vysokých zapínacích proudech.
Seřiditelnost:
Popudový proud 0,02 až 20 IN v krocích po 0,01 IN
Časové zpoždění 0,02 až 60 s v krocích po 0,01 s
Přesnost popudové / náběhové hodnoty (při fN) ± 5 %
Přídržný poměr

nadproudová funkce > 95 % (pro max. funkci)
funkce na pokles proudu < 106 % (pro min. funkci)

Max. vypínací čas bez nastaveného časového zpoždění 60 ms
Blokování zapínacím proudem doplňková funkce

nastavení popudové hodnoty 0,1 I2h / I1h

přídržný poměr 0,8

Tabulka 12: Napěťová funkce s nezávislým časovým zpožděním (27/59)

Detekce přepětí a podpětí.
Jednofázové nebo třífázové měření s detekcí nejvyššího resp. nejnižšího fázového napětí.
Funkce je také aplikovatelná pro detekci:
- zemních poruch statoru (95%)
- zemních poruch rotoru (tato aplikace vyžaduje externí měřicí můstek YWX111 a vazební kondenzátory)
- závitových poruch
Seřiditelnost:
Popudové napětí 0,01 až 2,0 UN v krocích po 0,002 UN

Časové zpoždění 0,02 až 60 s v krocích po 0,01 s
Přesnost popudové / náběhové hodnoty (při fN) ± 2 %
Přídržný poměr (U ≥ 0,1UN)

přepěťová funkce > 96 % (pro max. funkci)
podpěťová funkce < 104 % (pro min. funkci)

Max. vypínací čas bez nastaveného časového zpoždění 60 ms
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Tabulka 13: Funkce měření UIfPQ

Jednofázové měření napětí, proudu, frekvence, činného výkonu a jalového výkonu.
Volba měření fázového nebo sdruženého napětí.
Potlačení stejnosměrných i harmonických složek napětí a proudu.
Kompenzace fázové chyby hlavních a vstupních proudových a napěťových transformátorů.
Seřiditelnost:
Fázový úhel - 180° až +180°  v krocích po 0,1°
Referenční hodnota výkonu SN 0,2 až 2,5 SN  v krocích po 0,001 SN

Přesnost - viz tabulka 41.

Tabulka 14: Diferenciální funkce generátoru (87G)

Vlastnosti:
- Třífázová funkce.
- Proudově přizpůsobivá charakteristika.
- Vysoká stabilita při zkratech mimo chráněnou zónu (externích poruchách) a při přesycení proudových transformátorů.
Seřiditelnost:
g - parametr (základní citlivost) 0,1 až 0,5 IN v krocích po 0,05 IN
v - parametr (sklon) 0,25;  0,5
Max.  vypínací čas
- pro I∆ > 2 IN ≤ 30 ms
- pro I∆ ≤  2 IN ≤  50 ms
Přesnost popudové (náběhové) hodnoty g ± 5% IN (při fN)

Tabulka 15: Diferenciální funkce transformátoru (87T)

Vlastnosti:
- Funkce pro dvouvinuťové i třívinuťové transformátory.
- Třífázová funkce.
- Proudově přizpůsobivá charakteristika.
- Vysoká stabilita při zkratech mimo chráněnou zónu (externích poruchách) a při přesycení proudových transformátorů.
- Bez pomocných  transformátorů - u funkce nastavitelná vektorová skupina a kompenzace převodu proud.

transformátorů.
- Při zapnutí objektu je funkce blokována 2. harmonickou frekvencí.
Seřiditelnost:
g - parametr (základní citlivost) 0,1 až 0,5 IN  v krocích po 0,05 IN
v - parametr (sklon) 0,25;  0,5
b - parametr (bod zlomu charakteristiky) 1,25 až 5 v krocích po 0,25
Max.  vypínací čas (chráněný transformátor zatížen)
- pro I∆ > 2 IN ≤ 30 ms
- pro I∆ ≤  2 IN ≤ 50 ms
Přesnost popudové (náběhové) hodnoty g ± 5% IN (při fN)
Podmínka resetu I∆ < 0,8 g - nastavení parametru
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Definice diferenciální ochrany:

I∆ =  I1 + I2 + I3

IH = √ I1' x I2' x cos α pro cos α ≥ 0
IH = 0 pro cos α < 0

α = arg (I1' - I2')

2 - vinuťový transformátor: I1' = I1,  I2' = I2
3 - vinuťový transformátor: I1' = MAX (I1, I2, I3) 

I2' = I1 + I2 + I3 - I1'

Charakteristika

Vypínání

Vypínání pro

nebo

IH
IN

I∆
I

N

Blokování

1 2 3b
g
v

1

2

3
I'
1

IN
< b

I'2
IN

< b

Tabulka 16: Mžiková nadproudová funkce (50)

Vlastnosti:
- Maximální nebo minimální funkce (nadproudová funkce a funkce na pokles proudu).
- Jednofázové nebo třífázové měření.
- Široký frekvenční rozsah (0,04 až 1,2 fN)
- Vyhodnocení špičkové hodnoty.
Seřiditelnost:
Proud 0,1 až 20 IN v krocích po 0,1 IN
Časové zpoždění 0 až 60 s v krocích po 0,01 s
Přesnost popudové (náběhové)  hodnoty (při 0,08 až 1,1fN) ± 5 %
Přídržný poměr > 90 % (pro max. funkci)

< 110 % (pro min. funkci)
Max.  vypínací čas bez nastav. časového zpoždění (při fN) ≤ 30 ms (pro max. funkci)

≤ 60 ms (pro min. funkci)

Tabulka 17: Nadproudová funkce s vazbou na napětí (51-27)

Vlastnosti:
- Maximální hodnota proudu po popudu je zaznamenána v paměti.
- Reset funkce po obnovení napětí nebo po vypnutí.
- Jednofázové nebo třífázové měření proudu.
- Vyhodnocení sousledné složky napětí.
Seřiditelnost:
Proud 0,5 až 20 IN v krocích po 0,1 IN
Napětí 0,4 až 1,1 UN v krocích po 0,01 UN

Časové zpoždění 0,5 až 60 s v krocích po 0,01 s
Přídržný čas 0,1 až 10 s v krocích po 0,02 s
Přesnost popudové (náběhové)  hodnoty ± 5 % (při fN)
Přídržný poměr > 94 %
Čas popudu ≤ 80 ms

Chráněný
objekt

I1 I2

I3
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Tabulka 18: Nadproudová funkce se závislým časovým zpožděním (51)

Jednofázové nebo třífázové měření s detekcí nejvyššího fázového proudu.
Stabilní chování při přechodových jevech.
Charakteristika se závislým časovým zpožděním t = k1 / ((I/IB)C – 1)
(podle normy B.S. 142 s rozšířeným rozsahem seřiditelnosti)
normálně závislá charakteristika c = 0,02
velmi závislá charakteristika c = 1
extrémně závislá charakteristika c = 2
dlouhodobě závislá charakteristika c = 1
nebo charakteristika typu RXIDG t = 5,8 – 1,35 x In (I/IB)
Seřiditelnost:
Počet fází 1 nebo 3
Základní proud IB 0,04 až 2,5 IN  v krocích po 0,01 IN
Popudový proud Istart 1 až 4 IB v krocích po 0,01 IB
Min. časové nastavení tmin 0 až 10 s v krocích po 0,1 s
Nastavení faktoru k1 0,01 až 200 s v krocích po 0,01 s
Třídy přesnosti vypínacích časů
podle British Standard 142 E 5.0
charakteristika typu RXIDG ± 4 % (1-I/80 IB)
Přídržný poměr 95%

Tabulka 19: Zemní nadproudová funkce se závislým časovým zpožděním (51N)

Měření nulového proudu (proud měřen externě nebo odvozen interně).
Stabilní chování při přechodových jevech.
Charakteristika se závislým časovým zpožděním t = k1 / ((I/IB)C – 1)
(podle normy B.S. 142 s rozšířeným rozsahem seřiditelnosti)
normálně závislá charakteristika c = 0,02
velmi závislá charakteristika c = 1
extrémně závislá charakteristika c = 2
dlouhodobě závislá charakteristika c = 1
nebo charakteristika typu RXIDG t = 5,8 – 1,35 x In (I/IB)
Seřiditelnost:
Počet fází 1 nebo 3
Základní proud IB 0,04 až 2,5 IN v krocích po 0,01 IN
Popudový proud Istart 1 až 4 IB v krocích po 0,01 IB
Min. časové nastavení tmin 0 až 10 s v krocích po 0,1 s
Nastavení faktoru k1 0,01 až 200 s v krocích po 0,01 s
Třídy přesnosti vypínacích časů
podle British Standard 142 E 5.0
charakteristika typu RXIDG ± 4 % (1-I/80 IB)
Přídržný poměr 95%
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Tabulka 20: Funkce vyhodnocující zpětnou složku proudu (46)

Vlastnosti:
- Ochrana proti nesymetrickém zatížení.
- Nezávislé časové zpoždění.
- Třífázové měření.
Seřiditelnost:
Zpětná složka proudu I2 0,02 až 0,5 IN  v krocích po 0,01 IN
Časové zpoždění 0,5 až 60 s v krocích po 0,01 s
Přesnost popudové (náběhové)  hodnoty ± 2% IN (při fN, I ≤ IN ) (s měřicími transformátory)
Přídržný poměr I2  ≥ 0,2 IN > 94 %

I2 < 0,2 IN > 90 %
Čas popudu ≤ 80 ms

Tabulka 21: Mžiková napěťová funkce (59, 27) s vyhodnocením špičkové hodnoty

Vlastnosti:
- Vyhodnocení okamžitých hodnot. Z tohoto důvodu je funkce extrémně rychlá a v širokém rozsahu frekvenčně nezávislá.
- Nejvyšší okamžitá hodnota v okamžiku popudu funkce je uložena v paměti.
- Bez potlačení ss složek.
- Bez potlačení harmonických složek.
- Jednofázová nebo třífázová funkce.
- U vícefázových funkcí detekce maximální hodnoty.
- Proměnný spodní frekvenční limit fmin.
Seřiditelnost:
Napětí 0,01 až 2,0 UN  v krocích po 0,01 UN

Časové zpoždění 0,00 až 60 s v krocích po 0,01 s
Limitní hodnota frekvence fmin 25 až 50 Hz v krocích po 1 Hz
Přesnost popudové (náběhové)  hodnoty (při 0,08 až 1,1fN) ± 3 %
Přídržný poměr > 90 % (pro max. funkci)

< 110 % (pro min. funkci)
Max.  vypínací čas bez nastav. časového zpoždění (při fN) < 30 ms (pro max. funkci)

< 50 ms (pro min. funkci)
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Tabulka 22: Podimpedanční funkce (21)

Vlastnosti:
- Detekce dvoufázových a třífázových zkratů (záložní ochrana).
- Jednofázové nebo třífázové měření
- Kruhová charakteristika se středem v počátku souřadnic R-X diagramu.
- U třífázového měření vyhodnocení nejnižší fázové hodnoty.

Obr. 6 Charakteristika podimpedanční ochranné funkce
Seřiditelnost:
Impedance 0,025 až 2,5 UN /IN v krocích po 0,001 UN/IN
Časové zpoždění 0,2 až 60 s v krocích po 0,01 s
Přídržný poměr < 106 %
Čas popudu < 50 ms (při fN)
Přesnost popudové (náběhové)  hodnoty ± 5 %

Tabulka 23: Funkce vyhodnocující minimální reaktanci (40)

Vlastnosti:
- Detekce poruchy / ztráty buzení synchronních strojů.
- Jednofázové nebo třífázové měření.
- Detekce nesynchronního stavu s přídavným časovým zpožděním nebo s logikou čítače.
- Kruhová charakteristika.
- Vypínání funkce uvnitř nebo vně kruhové charakteristiky.

Obr. 7 Charakteristika ochranné funkce vyhodnocující minimální reaktanci

Seřiditelnost:
Reaktance XA - 5 až 0 UN /IN v krocích po 0,01 UN/IN
Reaktance XB - 2,5 až + 2,5 UN /IN v krocích po 0,01 UN/IN
Časové zpoždění 0,2 až 60 s v krocích po 0,01 s
Úhel - 180° až + 180° v krocích po 5°

Funkce
vypíná

Funkce
blokuje

Funkce
blokuje

Funkce
blokuje

α

XA

XA

XB

 X X

R R
Funkce
vypíná

α
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Přesnost popudové (náběhové)  hodnoty ± 5 % nejvyšší absolutní hodnoty XA, XB (při fN)
Přídržný poměr (vztaženo ke středu kružnice) 105 % pro min. funkci

95 % pro max. funkci
Čas popudu < 50 ms

Tabulka 24: Funkce přetížení statoru (49S)

Vlastnosti:
- Jednofázové nebo třífázové měření.
- Vypínací charakteristika  podle normy ASA - C50.13.
- U třífázového měření vyhodnocení nejvyšší fázové hodnoty.
- Široký rozsah seřiditelnosti násobícího faktoru časové konstanty.

 Obr. 8 Charakteristika ochranné funkce přetížení statoru
Seřiditelnost:
Základní proud (IB) 0,5 až 2,5 IN  v krocích po 0,01 IN
Násobící faktor časové konstanty k1 1 až 50 s v krocích po 0,1 s
Popudový proud (Istart) 1,0  až  1,6 IB v krocích po 0,01 IB
tmin 1 až 120 s v krocích po 0,1 s
tg 10 až 2000 s v krocích po 10 s
tmax 100 až 2000 s v krocích po 10 s
treset 10 až 2000 s v krocích po 10 s
Přesnost proudového měření ± 5% (při fN),  ± 2% (při fN) s transf. proudu pro měření
Čas popudu ≤ 80 ms

Tabulka 25: Funkce přetížení rotoru (49R)

Vlastnosti:
Stejné jako u funkce přetížení statoru, ale třífázové měření.
Seřiditelnost:
Stejná jako u funkce přetížení statoru.
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Tabulka 26: Funkce vyhodnocující zpětnou složku proudu se závislým časovým zpožděním (46)

Vlastnosti:
- Ochrana při nesymetrickém zatížení.
- Závislé časové zpoždění.
- Třífázové měření.

Obr. 9 Charakteristika ochranné funkce vyhodnocující zpětnou složku proudu

Seřiditelnost:
Základní proud (IB) 0,5 až 2,5 IN  v krocích po 0,01 IN
Násobící faktor časové konstanty k1 5 až 30 s v krocích po 0,1 s
Faktor k2 (popud) 0,02 až  0,20 v krocích po 0,01
tmin 1 až 120 s v krocích po 0,1 s
tmax 500 až 2000 s v krocích po 1 s
treset 10 až 2000 s v krocích po 10 s
Přesnost měření zpětné složky proudu (I2) ± 2% (při fN) s transformátory proudu pro měření
Čas popudu ≤ 80 ms

Tabulka 27: Frekvenční funkce (81)

Vlastnosti:
- Funkce na minimální nebo maximální hodnotu (podfrekvenční, nadfrekvenční funkce).
- Blokování minimálním napětím.
Seřiditelnost:
Frekvence 40 až 65 Hz v krocích po 0,01 Hz
Časové zpoždění 0,1 až 60 s v krocích po 0,01 s
Minimální napětí 0,2 až 0,8 UN  v krocích po 0,1 UN

Přesnost popudové (náběhové)  hodnoty ± 30 mHz při UN  a  při fN
Přídržný poměr 100 %
Čas popudu < 130 ms
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Tabulka 28: Funkce df/dt (81)

Vlastnosti:
- Popud funkce je možné kombinovat s frekvenčním kritériem.
- Blokování minimálním napětím.
Seřiditelnost:
df/dt - 10 až + 10 Hz/s v krocích po 0,1 Hz/s
Frekvence 40 až 65 Hz v krocích po 0,01 Hz
Časové zpoždění 0,1 až 60 s v krocích po 0,01 s
Minimální napětí 0,2 až 0,8 UN  v krocích po 0,1 UN

Přesnost hodnoty df/dt ± 0,1 Hz/s
Přesnost hodnoty freklvence ± 30 mHz (při UN  a  při fN)
Přídržný poměr df/dt 95 % pro max. funkci

105 % pro min. funklci

Tabulka 29: Funkce vyhodnocující přesycení (24)

Vlastnosti:
- Měření U/f.
- Blokování minimálním napětím.
Seřiditelnost:
Popudová (náběhová) hodnota 0,2 až 2 UN/fN  v krocích po 0,01 UN/fN
Časové zpoždění 0,1 až 60 s v krocích po 0,01 s
Frekvenční rozsah 0,5 až 1,2 fN
Přesnost ± 3 % (při fN)
Přídržný poměr > 97 % (pro max. funkci), < 103 % (pro min. funkci)
Čas popudu ≤ 120 ms

Tabulka 30: Funkce vyhodnocující přesycení se závislým časovým zpožděním (24)

Vlastnosti:
- Jednofázové měření.
- Závislé časové zpoždění.
- Nastavení provedeno tabulkovou formou podle normy IEEE Guide C37.91-1985.
Seřiditelnost:
Tabulkové nastavení Hodnoty U/f: (1,05; 1,1 až 1,50) UN/fN
Popudová (náběhová) hodnota U/f 1,05 až 1,20 UN/fN  v krocích po 0,01 UN/fN
tmin 0,01 až 2 min v krocích po 0,01 min
tmax 5 až 100 min v krocích po 0,1 min
Čas resetu 0,2 až 100 min v krocích po 0,1 min
Referenční napětí 0,8 až 1,2 UN  v krocích po 0,01 UN

Přesnost popudové (náběhové)  hodnoty ± 3 % UN/fN (při fN)
Frekvenční rozsah 0,5 až 1,2 fN
Přídržný poměr 100 %
Čas popudu < 120 ms
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Tabulka 31: Funkce vyhodnocující napěťovou symetrii (60)

Vlastnosti:
- Porovnání (komparace) amplitud napětí dvou skupin vstupních napětí (line 1, line 2).
- Jednofázové nebo třífázové měření napětí.
- Signalizace skupiny s nižším napětím.
- U třífázové funkce vyhodnocení napěťové diference v jednotlivých fázích a logické hradlo OR (logický součet) pro

vypnutí.
- Seřiditelné zpoždění vypnutí a resetu funkce.
- Potlačení stejnosměrných složek.
- Potlačení harmonických složek.

Blokuje

HEST 915 009 F

U2R

0,2

0,8

1 x UN

0,80,20 1 x UN
U1R

(U    < U  )2 1

Vypíná
   Line 2

Vypíná
   Line 1
(U    < U  )1 2

Obr. 10 Vypínací charakteristika napěťové komparační funkce (charkteristika pro fáze R a pro nastavenou hodnotu
diference napětí = 0,2 x UN)

Seřiditelnost:
Diference napětí 0,1 až 0,5 UN v krocích po 0,05 UN

Časové zpoždění vypnutí 0,00 až 1,0 s v krocích po 0,01 s
Časové zpoždění resetu 0,1 až 2,0 s v krocích po 0,01 s
Přídržný poměr > 90 %
Přesnost popudové (náběhové)  hodnoty (při fN) ± 2 % nebo ± 0,005 UN

Počet fází 1 nebo 3
Maximální vypínací čas bez časového zpoždění ≤ 50 ms
U1R: Amplituda napětí fáze R – napěťový  kanál 1 (line 1)
U2R: Amplituda napětí fáze R – napěťový  kanál 2 (line 2)
Třífázová funkce: charakteristika je platná obdobně i pro fáze S a T
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Tabulka 32: Ochrana odstaveného stroje (Dead machine protection) (51, 27)

Vlastnosti:
- Rychlé odpojení stroje od sítě v případě náhodného připojení generátoru k síti (např. připojení v klidovém stavu stroje

nebo při provozu soustrojí na natáčecím zařízení).
- Měření okamžité hodnoty proudu.
- Nadproudová funkce blokována napěťovou funkcí, např. blokována při hodnotě napětí > 0,85UN.
Tato funkce neexistuje v knihovně ochranných funkcí a musí být vytvořena kombinací napěťové, proudové a časové
funkce.
Seřiditelnost:
Napětí 0,01 až 2,0 UN  v krocích po 0,002 UN

Časové zpoždění resetu 0 až 60 s v krocích po 0,01 s
Proud 0,02 až 20 IN  v krocích po 0,02 IN
Časové zpoždění 0,02 až 60 s v krocích po 0,01 s

Tabulka 33: 100 % zemní ochrana statoru (64S)

Vlastnosti:
- Ochrana celého statorového vinutí včetně nulového bodu stroje i v provozním stavu, kdy je chráněný stroj odstaven.
  Ochranná funkce vyhovuje pro většinu provozních podmínek.
- Funkce je také vhodná pro aplikace, kde jsou v chráněné zóně dva nulové (uzemňovací) body.
- Funkce pracuje na principu potenciálového vysunutí nulového (zemního) napětí a výpočtu odporu zemní poruchy.
- Výstražné a vypínací hodnoty jsou zadány, resp. měřeny  a zobrazeny v kΩ.
Typy uzemnění (zapojení nulového bodu):
- Nulový bod uzemněn odporem (funkce musí být vybavena jednotkou REX011).
- Nulový bod uzemněn zemním transformátorem (funkce musí být vybavena jednotkou REX011-1).
- Na svorkách generátoru instalovány zemní transformátory (funkce musí být vybavena jednotkou REX011-2).
Seřiditelnost:
Výstražný stupeň 100 Ω až 20 kΩ v krocích po 0,1 kΩ
Časové zpoždění 0,2 s až  60 s v krocích po 0,1 s
Vypínací stupeň 100 Ω až 20 kΩ v krocích po 0,1 kΩ
Časové zpoždění 0,2 s až  60 s v krocích po 0,1 s
RES 700 Ω až 5 kΩ v krocích po 0,01 kΩ
Počet nulových bodů 2
RES - 2. nulový bod 900 Ω až 30 kΩ v krocích po 0,01 kΩ
Přídržný poměr 110 % pro nastavené hodnoty ≤ 10 kΩ
Přesnost 0,1 kΩ až 10 kΩ: < ± 10%
Čas popudu 1,5 s
Funkční požadavky:
- Max. zemní proud Io < 20 A (doporučená hodnota Io = 5A)
- Zemní kapacita statoru 0,5 µF až 6 µF
- Zemní odpor statoru RPS 130 Ω až 500 Ω
- Zemní odpor statoru RES 700 Ω až 5 kΩ (≥ 4,5 x RPS)
(Všechny hodnoty jsou vztaženy na stranu
nulového bodu)
Skutečné zemní odpory RES  +  RPS   musí být vypočteny podle postupu uvedeného v Návodu pro provoz.
Funkce 100% zemní ochrany statoru vždy vyžaduje injektážní jednotku typu REX010, injektážní transformátorový blok
REX011 a funkci 95% zemní ochrany statoru.
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Tabulka 34: Zemní ochrana rotoru (64R)

Vlastnosti:
- Trvalá kontrola izolačního stavu a výpočet zemního odporu.
- Výstražné a vypínací hodnoty jsou zadány, resp. měřeny a zobrazeny v kΩ.
Seřiditelnost:
Výstražný stupeň 100 Ω až 25 kΩ v krocích po 0,1 kΩ
Časové zpoždění 0,2 s až  60 s v krocích po 0,1 s
Vypínací stupeň 100 Ω až 25 kΩ v krocích po 0,1 kΩ
Časové zpoždění 0,2 s až  60 s v krocích po 0,1 s
RER 900 Ω až 5 kΩ  v krocích po 0,01 kΩ
Vazební kapacita 2 µF až 10 µF
Přídržný poměr 110 %
Přesnost 0,1 kΩ až 10 kΩ: < 10%
Čas popudu 1,5 s
Funkční požadavky:
- Celková zemní kapacita rotoru 200 nF až 1 µF
- Zemní odpor rotoru RPR 100 Ω až 500 Ω
- Zemní odpor rotoru RER 900 Ω až 5 kΩ
- Vazební kapacita 4 µF až 10 µF
- Časová konstanta T = RER′  x C = 3 až 10 ms
Skutečné zemní odpory RER +  RPR   musí být vypočteny podle postupu uvedeného v Návodu pro provoz.
Funkce 100% zemní ochrany rotoru vždy vyžaduje injektážní jednotku  typu REX010, injektážní transformátorový blok
REX011, které jsou k chráněnému zařízení připojeny přes vazební kapacity.

Tabulka 35: Ochrana při prokluzu pólů (78)
Vlastnosti:
- Záznam skluzových frekvencí při prokluzu pólů od 0,2Hz do 8Hz.
- Rozlišení středu kývání uvnitř nebo vně zóny bloku generátor - transformátor prostřednictvím dvou nezávislých

vypínacích stupňů
- Seřiditelná hodnota výstražného úhlu při prokluzu pólů.
- Seřiditelný počet prokluzů před vypnutím.

Obr. 11 Vypínací charakteristika funkce
Seřiditelnost:
ZA (systémová impedance) 0 až 5,0 UN/IN  v krocích po 0,001 UN/IN
ZB (impedance generátoru) - 5,0 až 0 UN/IN  krocích po 0,001 UN/IN
ZC (impedance stupně 1) 0 až 5,0 UN/IN  v krocích po 0,001 UN/IN
Úhel Phi (ϕ) 60° až 270° v krocích po 1°
Výstražný úhel 0° až 180° v krocích po 1°
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Vypínací úhel 0° až 180° v krocích po 1°
Počet prokluzů n1 0 až 20 v krocích po 1
Počet prokluzů n2 0 až 20 v krocích po 1
Čas resetu (t-reset) 0,5 s až  25 s v krocích po 0,01 s

Tabulka 36: Výkonová funkce (32)

Vlastnosti:
- Měření činného nebo jalového výkonu.
- Ochranná funkce pracuje na principu měření buď činného, nebo jalového výkonu.
- Zpětná wattová ochrana.
- Funkce vyhodnocuje zvýšení i snížení výkonu.
- Jednofázové, dvoufázové nebo třífázové měření.
- Potlačení stejnosměrných a harmonických složek napětí a proudu.
- Kompenzace fázových chyb hlavních a vstupních proudových i napěťových transformátorů.
Seřiditelnost:
Popudový výkon - 0,1 až 1,2 SN  v krocích po 0,005 SN

Úhel charakteristiky - 180° až + 180° v krocích po 5°
Časové zpoždění 0,05 až 60 s v krocích po 0,01 s
Kompenzace fázové chyby - 5° až + 5° v krocích po 0,1°
Jmenovitý výkon SN 0,5 až 2,5 UN x IN v krocích po 0,001 UN x IN
Přídržný poměr 30 % až 170 % v krocích po 1 %
Přesnost popudové (náběhové)  hodnoty Proudové transformátory s jádrem pro ochrany: ± 10 % nastavené

hodnoty nebo nejméně 2% UN x IN
Součtový proudový transformátor: ± 3 % nastavené hodnoty nebo
nejméně 0,5 % UN x IN

Maximální vypínací čas bez časového zpoždění 70 ms

Tabulka 37: Poruchový zapisovač

Max. 9 analogových kanálů.
Max. 16 binárních kanálů.
Max. 12 analogových kanálů interních měřených hodnot.
12 vzorků za periodu (vzorkovací frekvence 600 nebo 720 Hz pro jmenovitou frekvenci 50/60 Hz).
Pro 9 analogových a 8 binárních signálů je k dispozici záznamový čas přibližně 5 s.
Záznam spuštěn jakýmkoli binárním signálem. Např. sumárním vypínacím signálem.
Formát dat EVE
Dynamický rozsah 70 x IN;  2,2 x UN

Rozlišení 12 bitů
Seřiditelnost:
Záznamové periody:
Před poruchou 40 až 400 ms v krocích po 20 ms
Porucha 100 až 3000 ms v krocích po 50 ms
Po poruše 40 až 400 ms v krocích po 20 ms

Pomocné funkce
Tabulka 38: Logická funkce

Logika pro 4 binární vstupy s následujícími 3 konfiguracemi:
1. Hradlo OR (logický součet)
2. Hradlo AND (logický součin)
3. Bistabilní klopný obvod s 2 vstupy SET a 2 vstupy RESET. Oba vstupy ve funkci hradla OR, resetování je prioritní.
Všechny konfigurační varianty mají přídavný blokovací vstup.
Je možné invertovat všechny vstupy.
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Tabulka 39: Časové zpoždění / integrátor

Funkce určená pro zpoždění popudu nebo resetu funkce, případně pro časovou integraci 1 binárního signálu.
Vstup funkce je možné invertovat.
Seřiditelnost:
Čas náběhu (působení) nebo resetu 0 až 300 s v krocích po 0,01 s
Integrace ano / ne

Tabulka 40: Kontrola plausibility

Funkce kontroly plausibility je  k dispozici pro každý třífázový proudový i napěťový vstup. Funkce realizuje následující
úkony:
- Určení fázového součtu a fázového sledu třífázových proudů nebo napětí.
- Porovnání součtu fázových hodnot s odpovídající hodnotou sumárního proudu nebo napětí, která je přivedena na vstup.
- Funkce je blokována při proudech vyšších než 2 x IN, resp. při napětích vyšších než 1,2 UN.
Přesnost popudové (náběhové) hodnoty při jm. frekvenci ± 2 % IN  v rozsahu 0,2 až 1,2 IN

± 2 % UN  v rozsahu 0,2 až 1,2 UN

Přídržný poměr > 90 % celého rozsahu
> 95 % (pro U > 0,1 UN nebo I > 0,1 IN)

Seřiditelnost proudové plausibility:
Popudová diference interní sumarizace proudů, nebo diference mezi
interním a externím sumarizovaným proudem 0,05 až 1,00 IN  v krocích po 0,05 IN
Amplitudová  kompenzace sumarizačního proudového transformátoru - 2,00 až + 2,00 v krocích po 0,01
Časové zpoždění 0,1 až 60 s v krocích po 0,1s
Seřiditelnost napěťové plausibility:
Popudová diference interní sumarizace napětí, nebo diference mezi
interním a externím sumarizovaným napětím 0,05 až 1,2 UN  v krocích po 0,05 UN

Amplitudová kompenzace sumarizačního napěťového transformátoru - 2,00 až + 2,00 v krocích po 0,01
Časové zpoždění 0,1 až 60 s v krocích po 0,1s
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Tabulka 41: Přesnost funkce měření - UIfPQ
(včetně vstupních napěťových a proudových transformátorů)

Vstupní
veličina

Přesnost Podmínky

Proudové transformátory
pro měření s kompenzací
chyby

Proudové transformátory
pro ochrany bez
kompenzace chyby

Napětí ±  0,5% UN ±  1% UN 0,2 až 1,2 UN
f = fN

Proud ±  0,5% IN ±  2% IN 0,2 až 1,2 IN
f = fN

Činný výkon ±  0,5% SN ±  3% SN

Jalový výkon ±  0,5% SN ±  3% SN

0,2 až 1,2 SN
0,2 až 1,2 UN
0,2 až 1,2 IN
f = fN

Frekvence ±  0,1%  fN ±  0,1%  fN 0,9 až 1,1 fN
0,8 až 1,2 UN

SN = √3 x UN  x IN  (třífázový výkon)
SN = 1/3 x √3 x UN  x IN  (jednofázový výkon)
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Schéma zapojení

VYPÍNÁNÍ

PROUDOVÉ 
A NAPĚŤOVÉ 
VSTUPY

KOMUNIKAČNÍ 
ROZHRANÍ 
(MÍSTNÍ HMI) (PC)

SÉRIOVÁ 
KOMUNIKACE 
S ŘS ROZVODNY

UZEMŇOVACÍ 
ŠROUB NA SKŘÍNI

VSTUPY 
S OPTOČLENY

SS NAPÁJENÍ

SIGNALIZACE

Obr. 12 Typické schéma zapojení REG 316*4 s dvěma vstupně / výstupními jednotkami 316DB62



ABB Automation Číslicový systém chránění generátoru REG 316*4
1MRK502004-Bcz

Strana 29

Objednávka

Specifikujte:
•  Počet
•  Objednací číslo (objednací číslo základní verze + objednací číslo samostatné jednotky, nebo pouze objednací číslo

samostatné jednotky)
•  ADE kód + číslo klíče terminálu (viz následující tabulka*)

Je možné objednat následující verze terminálu:

Samostatné jednotky REG 316*4 se zabudovanou ovládací jednotkou HMI (viz tabulka) HESG448750M0004

Tabulka 42: Základní verze terminálu REG 316*4

Objednací číslo
Identifikační kód terminálu (ID)

O
C

D
T 
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ta
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eq
df

 / 
dt

U
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(in
v)

Vb
al
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w

er
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ss
Ex

U
Z

Po
ls

l
D

iff
T

D
iff

G
EF

St
at
10

0
EF

R
ot
10

0
Ba

si
c-

SW

HESG448750M
0004

A*B0C*D*U0K65H2E*I*F*J*Q*V
*R*W*Y*N*M*SR100T*** x x x

HESG448750M
0004

A*B0C*D0U*K63H2E*I*F*J*Q*V
*R*W*Y*N*M*SR200T*** x x x x x x x x x x x x x x x

HESG448750M
0004

A*B*C0D0U*K66H2E*I*F*J*Q*V
*R*W*Y*N*M*SR300T*** x x x x x x x x x x x x x x

HESG448750M
0004

A*B0C0D0U*K64H2E*I*F*J*Q*
V*R*W*Y*N*M*SR400T*** x x x x x x x x x x x x x x x

HESG448750M
0004

A*B*C*D0U*K61H2E*I*F*J*Q*V
*R*W*Y*N*M*SR500T*** x x x x x x x x x x x x x x x

HESG448750M
0004

A*B*C0D0U*K62H2E*I*F*J*Q*V
*R*W*Y*N*M*SR600T*** x x x x x x x x x x x x x x x

HESG448750M
0004

A*B0C0D0U*K67H2E*I*F*J*Q*
V*R*W*Y*N*M*SR700T*** x x x x x x x x x x x x x x x x

Legenda

* požadovaný subkód uvedený v tabulce 43
OCDT (REF) nadproud. funkce s nezávislým čas. zpožděním pro vysokoimpedanční diferenciální ochranu
VTDT napěťová funkce s nezávislým časovým zpožděním
VTDT (EFStat) napěťová funkce s nezávislým časovým zpožděním pro zemní ochranu statoru
VTDT (EFRot) napěťová funkce s nezávislým časovým zpožděním pro zemní ochranu rotoru
VTInst mžiková přepěťová funkce s vyhodnocením špičkové hodnoty
>I<U kombinovaná funkce - nadproud / podpětí
Freq. frekvenční ochrana (minimální frekvence, maximální frekvence)
df/dt funkce rychlosti změny frekvence
U/f(inv) ochrana vyhodnocující přesycení se závislým časovým zpožděním
Vbal ochrana vyhodnocující napěťovou symetrii
Power výkonová funkce
LossEx ochrana vyhodnocující minimální reaktanci
UZ podimpedanční ochrana (ochrana vyhodnocující minimální impedanci)
Polsl ochrana při prokluzu pólů
DiffT diferenciální ochrana transformátoru
DiffG diferenciální ochrana generátoru
EFStat100 100% zemní ochrana statoru
EFRot100 100% zemní ochrana rotoru
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Basic-SW základní SW vybavení včetně následujících funkcí:
OCDT nadproudová funkce s nezávislým časovým zpožděním
OCInst nadproudová ochrana s vyhodnocením špičkové hodnoty
IoInv zemní ochrana se závislým časovým zpožděním
TH tepelné přetížení
OCInv nadproudová ochrana se závislým časovým zpožděním
Ucheck napěťová plausibilita (pouze v případě, kdy je k dispozici 3-fázové napětí)
Icheck proudová plausibilita
UlfPQ měření (pouze v případě, kdy je k dispozici alespoň jedno napětí)
Delay časové zpoždění / integrátor
Count čítač
Logic logické funkce
NPSDT ochrana vyhodnocující zpětnou složku proudu
NPSInv ochrana vyhodnocující zpětnou složku proudu se závislým časovým zpožděním
OLStat přetížení statoru
OLRot přetížení rotoru
CAP316 projekčně specifická ovládací logika
DRec poruchový zapisovač

Všechny funkce základní verze mohou být aplikovány v jakékoli kombinaci za předpokladu, že není překročena maximální
kapacita procesoru a není požadavek na vyšší počet analogových kanálů.
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Tabulka 43: Definice identifikačních kódů terminálu použitých v tabulce 41
Subkód Význam Popis Poznámka
A- A0

A1
A2
A5

nevyužito
1A
2A
5A

jmenovitý proud uveďte příslušné údaje

B- B0
B1
B2
B5

nevyužito
1A
2A
5A

jmenovitý proud uveďte příslušné údaje

C- C0
C1
C2
C5

nevyužito
1A
2A
5A

jmenovitý proud uveďte příslušné údaje

D- D0
D1
D2
D5

nevyužito
1A
2A
5A

jmenovitý proud uveďte příslušné údaje

U- U0
U1
U2

nevyužito
100 V st
200 V st

jmenovité napětí uveďte příslušné údaje

K- K61 3 x JTP (3f - kód A-)
3 x JTP (3f - kód C-)
1 x MTP (1f - kód B-)
1 x MTN (1f - kód U-)
1 x MTN (1f - kód U-)

JTP = proudový transformátor MTN =
napěťový transformátor
MTP = měřicí proudový transformátor

viz předcházející tabulka

K62 3 x JTP (3f - kód A-)
1 x MTP (1f - kód B-)
1 x MTN (1f - kód U-)
1 x MTN (1f - kód U-)
3 x MTN (3f - delta - kód U-)

K63 3 x JTP (3f - kód A-)
3 x JTP (3f - kód C-)
3 x MTN (3f - delta - kód U-)

K64 3 x JTP (3f - kód A-)
3 x MTN (3f - delta - kód U-)
3 x MTN (3f - delta - kód U-)

K65 3 x JTP (3f - kód A-)
3 x JTP (3f - kód C-)
3 x JTP (3f - kód D)

K66 3 x JTP (3f - kód A-)
3 x MTP (3f - kód B-)
3 x MTN (3f - delta - kód U-)

K67 3 x JTP (3f - kód A-)
1 x MTN (1f - kód U-)
1 x MTN (1f - kód U-)
3 x MTN (speciální pro 100%EFP)

H- H2 36 až 312 V ss napájecí napětí uveďte údaj
E- E1 8 optočlenů

6 signalizačních relé
2 povelová relé
8 LED diod

1. vstupně / výstupní binární jednotka
- typ 316DB61

viz předcházející tabulka

E2 4 optočleny
10 signalizačních relé
2 povelová relé
8 LED diod

1. vstupně / výstupní binární jednotka
- typ 316DB62
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E3 14 optočlenů
8 signalizačních relé
8 LED diod

1. vstupně / výstupní binární jednotka
- typ 316DB63

I- I3
I4
I5
I9

82 až 312 V ss
36 až 75 V ss
18 až 36 V ss
175 až 312 V ss

1. vstupně / výstupní binární jednotka
– vstupní napětí optočlenů

uveďte údaj

F- F0 nevyužito (jednotka není osazena)
F1 8 optočlenů

6 signalizačních relé
2 povelová relé
8 LED diod

2. vstupně / výstupní binární jednotka
- typ 316DB61

viz předcházející tabulka

F2 4 optočleny
10 signalizačních relé
2 povelová relé
8 LED diod

2. vstupně / výstupní binární jednotka
- typ 316DB62

F3 14 optočlenů
8 signalizačních relé
8 LED diod

2. vstupně / výstupní binární jednotka
- typ 316DB63

J- J0
J3
J4
J5
J9

nevyužito (jednotka není osazena)
82 až 312 V ss
36 až 75 V ss
18 až 36 V ss
175 až 312 V ss

2. vstupně / výstupní binární jednotka
– vstupní napětí optočlenů

uveďte údaj

Q- Q0
Q1

nevyužito (jednotka není osazena)
8 optočlenů
6 signalizačních relé
2 povelová relé

3. vstupně / výstupní binární jednotka
- typ 316DB61

viz předcházející tabulka

Q2 4 optočleny
10 signalizačních relé
2 povelová relé

3. vstupně / výstupní binární jednotka
- typ 316DB62

Q3 14 optočlenů
8 signalizačních relé

3. vstupně / výstupní binární jednotka
- typ 316DB63

V- V0
V3
V4
V5
V9

nevyužito (jednotka není osazena)
82 až 312 V ss
36 až 75 V ss
18 až 36 V ss
175 až 312 V ss

3. vstupně / výstupní binární jednotka
– vstupní napětí optočlenů

uveďte údaj

R- R0
R1

nevyužito (jednotka není osazena)
8 optočlenů
6 signalizačních relé
2 povelová relé

4. vstupně / výstupní binární jednotka
- typ 316DB61

viz předcházející tabulka

R2 4 optočleny
10 signalizačních relé
2 povelová relé

4. vstupně / výstupní binární jednotka
- typ 316DB62

R3 14 optočlenů
8 signalizačních relé

4. vstupně / výstupní binární jednotka
- typ 316DB63

W- W0
W3
W4
W5
W9

nevyužito (jednotka není osazena)
82 až 312 V ss
36 až 75 V ss
18 až 36 V ss
175 až 312 V ss

4. vstupně / výstupní binární jednotka
– vstupní napětí optočlenů

uveďte údaj

Y- Y0
Y1
Y2
Y3
Y4 1)

bez komunikačního protokolu
SPA
IEC 870-5-103
LON
MVB (část IEC 61375)

komunikační protokol sběrnice
propojení vývodových polí



ABB Automation Číslicový systém chránění generátoru REG 316*4
1MRK502004-Bcz

Strana 33

N- N1
N2

skříň – šířka 225,2 mm
skříň – šířka 271 mm

viz předcházející tabulka

M- M1
M5

1)

polozapuštěná montáž
montáž na panel, standardní svor-
kovnice

pro montáž do 19“ vany
objednejte M1 a samostatné
montážní příslušenství

S- SR000
až
SR990

základní typové verze REG 316*4 viz předcházející tabulka

T T0000
T0001x
až
T9999x
T0990x

funkce nevyužita
logika FUPLA

logika definovaná jinou organizací

specifická logika definovaná
zákazníkem
x = verze logiky

definováno firmou ABB
Automation

1) MVB rozhraní (pro sběrnici propojení vývodových polí nebo pro procesní sběrnici) není k dispozici u verze pro montáž na
panel.
Objednací číslo základní verze je definováno podle výše uvedené tabulky a příslušenství je definováno podle následující
tabulky.
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Tabulka 44: Příslušenství
Montážní sady

Položka - popis Objednací číslo

19"-montážní panel pro výklopné rámy,
barva světle béžová, panel použit pro:
1 1 REG 316*4 (rozměr skříně 1) HESG324310P1
2 2 REG 316*4 (rozměr skříně 1) HESG324310P2
3 1 REG 316*4 (rozměr skříně 2) HESG324351P1
4 1 REG 316*4  (rozměr skříně 1, sada pro montáž na panel) HESG448532R0001
5 1 REG 316*4  (rozměr skříně 2, sada pro montáž na panel) HESG448532R0002

Rozhraní PCC karty

Typ Protokol Konektor Optické vlákno* Průměr** Objednací číslo

Pro sběrnici propojení vývodových polí (interbay bus):
PCCLON1 SET LON ST (bajonet) G/G 62,5/125 HESG448614R0001

500PCC02 IEC 1375 ST (bajonet) G/G 62,5/125 HESG 448735R0231

Pro procesní sběrnici (process bus):
500PCC02 IEC 1375 ST (bajonet) G/G 62,5/125 HESG 448735R0232

Rozhraní R232 pro sběrnici propojení vývodových polí (interbay bus):

Typ Protokol Konektor Optické  vlákno* Průměr** Objednací číslo

316MB61b SPA ST (bajonet) G/G 62,5/125 HESG448267R401

316MB61b IEC870-5-103 ST (šroubový) G/G 62,5/125 HESG448267R402

316MB61b SPA zásuvný P/P HESG448267R431
•  přijímač Rx / vysílač Tx, G = sklo, P = plast, ** rozměr (kalibrace) optického vlákna v µm

Program HMI (Human machine interface)  pro místní i dálkový přístup

Jazyk Disketa Objednací číslo

Němčina/angličtina/francouzština 3 ½ “ (1,44MB) HESG448603R1
•  Pokud není specifikován jiný požadavek, je dodávána poslední programová verze.

Optický kabel pro připojení PC

Typ Objednací číslo

Komunikační kabel pro zařízení vybavené jednotkou ovládání LDU 1MKC 950001-001

Vyhodnocovací program poruchového zapisovače

Typ, popis Objednací číslo

REVAL anglická verze 3 ½ ” disketa 1MRK000078-A

REVAL německá verze 3 ½ ” disketa 1MRK000078-D

WINEVE anglická / německá verze základní verze

WINEVE anglická / německá verze kompletní verze

SMS-BASE modul pro RE. 316*4

Objednací číslo

SM/RE. 316*4 HESG448645R1
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Rozměrové výkresy

Montážní prvek

Pohled zezadu

Výřez v panelu

T = vstupy přístrojových transformátorů, průřez = 4 mm2

A až D = povelové, vstupní a výstupní signály, průřez = 1,5 mm2

H1 = pomocné napětí

Obr. 13 Polozapuštěná montáž, připojení zezadu. Rozměr skříně N1.
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Montážní prvek

Pohled zezadu

Výřez v panelu

T = vstupy přístrojových transformátorů, průřez = 4 mm2

A až D = povelové, vstupní a výstupní signály, průřez = 1,5 mm2

H1 = pomocné napětí

Obr. 14 Polozapuštěná montáž, připojení zezadu. Rozměr skříně N2.
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Obr. 15 Montáž na panel, skříň je možné vyklopit doleva, připojení zezadu. Rozměr skříně N1.
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Obr. 16 Montáž na panel, skříň je možné vyklopit doleva, připojení zezadu. Rozměr skříně N2.
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Příklad objednávky
•  Jmenovitý proud 1 A, jmenovité napětí 100 Vst
•  3 fázová napětí, 6 fázových proudů
•  110 V ss pomocné napájení
•  4 výkonová relé (3 vypínací, 1 pro zapnutí vypínače),

20 signalizačních relé
•  8 vstupů s optočleny (110 V ss)
•  1 terminál určený pro montáž do 19" vany
•  Komunikace s řídicím systémem rozvodny (např. LON)
•  Program operátora na 3 ½ “ disketě

Odpovídající objednávka je provedena následujícím způ-
sobem:
•  1 REG316*4, HESG448750M0004
•  110 V ss pomocné napájení
•  Vstupní napětí optočlenů 110 V ss
•  Jmenovitý proud 1 A
•  Jmenovité napětí 100 V st
•  1 montážní sada HESG324310P1
•  1 PC karta LON

•  1 opto/elektrický převodník 1MRK000892-AA
•  3 ½ ” disketa,  HESG448603R1
•  1 kabel pro připojení PC (pokud již není tento kabel

k dispozici) 1MKC950001-001

Alternativně může být objednávka definována identifi-
kačním kódem (ID). V tomto případě by objednávka byla
provedena tímto způsobem:
•  1 REG 316*4, A1B0C1D0U1K63H2E2I3F2J3Q0V0

R0W0Y1N1M1SR200T0
•  1 montážní sada HESG324310P1
•  3 ½ ” disketa  HESG448603R1
•  1 PC karta HESG448614R1
•  1 kabel pro připojení PC (pokud již není tento kabel

k dispozici) 1MKC950001-001

Identifikační kódy (ID codes) jsou vyznačeny na všech
terminálech. Význam jednotlivých subkódů je uveden
v tabulce 43.

Reference
Referenční list REG 316 / REG 316*4 1MRB520210-REN
CAP 316 - Popis 1MRB520058-SEN
CAP 316 - Technický přehled 1MRB520167-BEN
REX010/011 - Technický popis 1MRB520123-BEN
Vývodové pole (Bay - 316 series) 1MRK501007-SEN
Zkušební zařízení XS92b (Test Set XS92b) - Technický popis 1MRB520006-BEN
SigTOOL - Technický popis 1MRB520158-BEN
RIO 580 - Technický popis 1MRB520176-BEN
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