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Charakteristické vlastnosti
•  Terminál vývodového pole určený pro chránění,

řízení, měření a kontrolu v sítích vysokého
napětí.

•  Měření napětí a proudů je uskutečněno pro-
střednictvím bě�ných měřicích transformátorů
nebo prostřednictvím proudových a napěťových
děličů.

•  Pevně instalované ovládací rozhraní (man-
machine interface), které obsahuje velký grafický
displej nebo externí zobrazovací modul.

•  Roz�ířená funkčnost terminálu je zaji�těna
mno�stvím ochranných, řídicích / ovládacích,
měřicích, komunikačních, kvalitu elektrické
energie vyhodnocujících a provozní podmínky
monitorujících funkcí.

•  V terminálu jsou obsa�eny ochranné funkce jako
například nesměrové i směrové nadproudové
a zemní ochrany, funkce vyhodnocení nulové
slo�ky napětí, přepěťová i podpěťová ochrana,
tepelná ochrana při přetí�ení, ochrana při selhání
vypínače (CBFP) a funkce opětného zapnutí.

•  Řídicí funkce včetně funkcí pro místní a dálkové
ovládání �esti spínacích prvků, stavová indikace
spínacích prvků a blokovací podmínky defi-
nované na úrovni vývodu i na úrovni rozvodny.

•  Měření fázových proudů, sdru�ených i fázových
napětí, nulového proudu a nulové slo�ky napětí,
frekvence, účiníku, činného i jalového výkonu,
elektrické energie atd.

•  Novou aplikační oblastí je vyhodnocení kvality
energie a chránění kondenzátorových baterií.

•  Monitorování provozních podmínek včetně
monitorování stavu vypínače, funkce kontroly
vypínacího obvodu a interní funkce samočinné
kontroly stavu terminálu vývodového pole.

•  Komunikace obsahuje dvě komunikační rozhra-
ní: Jedno rozhraní pro místní komunikaci s PC
a druhé pro dálkovou komunikaci s komunikač-
ním systémem rozvodny.

•  Výrobek je součástí ABB systému automatizace
rozvoden.

Aplikace
Terminály vývodových polí REF 541, REF 543
a REF 545 jsou určeny k chránění, řízení/ovládání,
měření a ke kontrole vývodů v sítích vysokého
napětí. Tyto terminály lze pou�ít pro různé typy
rozvoden, pro jednoduché i dvojité přípojnice
a rovně� pro zdvojené systémy. Ochranné funkce
jsou vhodné také pro různé typy sítí, jako např. sítě
s izolovanou neutrálou, rezonančně uzemněné sítě

a částečně uzemněné sítě. Kromě ochranných,
měřicích a řídicích / ovládacích a provozní pod-
mínky monitorujících funkcí jsou terminály vývo-
dových polí vybaveny velkým mno�stvím PLC
funkcí, které umo�ňují v�echny funkce potřebné
pro automatizaci rozvodny integrovat do jednoho
terminálu.
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Datové komunikační příslu�enství umo�ňuje komu-
nikaci se zařízením na vy��í úrovni a zahrnuje
komunikaci po sběrnici SPA nebo komunikaci po
sběrnici LON. Komunikace LON spolu s funkcemi

PLC kromě toho minimalizují potřebu vodičového
propojení mezi jednotlivými terminály vývodových
polí.

Provedení

Terminály vývodových polí REF 541, REF 543
a REF 545 obsahují značné mno�ství následujících
funkcí:

•  Ochranné funkce
•  Měřicí funkce
•  Funkce vyhodnocující kvalitu energie
•  Řídicí / ovládací funkce
•  Funkce monitorující provozní podmínky
•  Univerzální funkce
•  Komunikační funkce
•  Standardní funkce

Funkční bloky jsou zdokumentovány na CD-ROM
ve slo�ce �Technický popis funkcí� (Technical
Descriptions of Functions) � (1MRS750889-MCD).

Ochranné funkce
Ochranné funkce jsou jedněmi z nejdůle�itěj�ích
funkcí terminálu vývodového pole REF 54_. Bloky
ochranných funkcí jsou navzájem nezávislé a mají
vlastní sady nastavených hodnot, záznam dat atd.

Proudové ochranné funkce je mo�né pou�ít jak
s Rogowského cívkami, tak s klasickými prou-
dovými měřicími transformátory. Obdobně je mo�né
napěťové ochranné funkce pou�ít buď s napěťový-
mi děliči, nebo s napěťovými transformátory.

Informace o různých funkčních úrovních terminálů
a o dostupných ochranných funkcích, v těchto
terminálech obsa�ených, jsou uvedeny v tabulce
�Funkční úrovně, ochranné funkce� v části
�Objednávka�.

Měřicí funkce
Měřicí funkce zaji�ťují měření třífázových proudů,
nulového proudu, třífázových napětí, nulové slo�ky
napětí, frekvence, činného i jalového výkonu a úči-
níku. Kromě těchto měřicích funkcí jsou k dispozici
I jiné měřicí funkce.

Terminál REF 54_ je standardně vybaven vstupy
s funkcí impulsního čítače. Počet těchto vstupů se
u jednotlivých variant li�í a je od 7 vstupů
(REF 541), a� do 10 vstupů (REF 545).

Poruchový zapisovač
Poruchový zapisovač přechodových jevů mů�e
zaznamenat průběh 16-ti proudových nebo napěťo-
vých signálů a 16-ti binárních logických signálů.
Vzorkovací frekvence analogových vstupů je 2 kHz
při jmenovité frekvenci 50 Hz a 2,4 kHz při jmeno-
vité frekvenci 60 Hz.

U�ivatel mů�e nastavit délku záznamu v definova-
ném rozsahu, který je ovlivněn počtem pou�itých
analogových vstupů.
Záznamy lze načíst pomocí nástroje DR-Collector
Tool, který konvertuje data záznamu do formátu

COMTRADE. Program DR-Collector Tool je sou-
částí SW nástrojů pro ovládání terminálů CAP501
a CAP505.

Funkce vyhodnocení kvality energie
Funkce vyhodnocení kvality energie umo�ňuje měřit
celkové harmonické zkreslení proudu a napětí (THD
� total harmonic distortion) a celkové po�adované
zkreslení proudu (TDD). Jednotlivé harmonické
slo�ky jsou měřeny a� do 13. harmonické
frekvence.

Funkce vyhodnocení kvality energie poskytuje sta-
tistická data o dlouhodobém harmonickém zkres-
lení. Průměrné krátkodobé a maximální hodnoty
THD i vyhodnocení podílu jednotlivých harmo-
nických slo�ek je také funkcí podporováno.

Program LIB500 umo�ňuje grafickou prezentaci
harmonických slo�ek prostřednictvím SW nástroje
�PQ Monitoring Tool�.

Řídicí / ovládací funkce
Řídicí / ovládací funkce jsou pou�ity pro indikaci
stavových informací spínacích prvků (tj. vypínačů
a odpojovačů) a pro realizaci vypínacích a zapína-
cích povelů ovladatelných spínacích prvků rozvod-
ny. Řídicí / ovládací funkce kromě toho zaji�ťují
zapnutí / vypnutí spínacích prvků v ovládacích
logikách a mo�nost vytvoření různých objektů
určených pro monitorování dat atd.

Řídicí / ovládací funkce konfigurované prostřed-
nictvím SW nástroje pro konfiguraci terminálu
(Relay Configuration Tool) musí mít vazbu na sta-
vové indikátory prvků, které jsou součástí MIMIC
konfiguračního schématu zobrazeného na MMI.
Stavové indikátory prvků jsou pou�ity pro indikaci
stavů spínacího zařízení na MIMIC schématu a pro
místní ovládání tohoto spínacího zařízení.

Funkce monitorující provozní podmínky
U terminálu vývodového pole REF 54_ jsou
k dispozici funkční bloky monitorující provozní pod-
mínky, jako např. funkce kontroly měřicích prou-
dových a napěťových vstupních obvodů, kontroly
činnosti čítače počtu vypnutí, elektrického opo-
třebení vypínače, plánované údr�by, vypínacího
obvodu a přestavného času vypínače.
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Univerzální funkce
Doplňkové funkce, které jsou k dispozici pro různé
standardní účely a jsou vyu�ity v logikách. Jedná se
například o aktivaci prosvětlení pozadí MMI,
přepnutí parametrových sad, reset indikace vypnutí,
přídr�né funkce signalizačních výstupních kanálů,
registrů a poruchového zapisovače.

Komunikační funkce
U terminálu REF 54_ jsou k dispozici dva sériové
komunikační protokoly: SPA a LON protokol.

Standardní funkce
Standardní funkce jsou pou�ity pro logiky blokova-
cích podmínek, logiky alarmů a logiky ovládacích
sekvencí. Pou�ití logických funkcí není limitováno
a tyto funkce lze propojit jak navzájem, tak
s ochrannými, ovládacími, měřicími funkcemi,
s funkcemi vyhodnocení kvality energie, s funkcemi,
které monitorují provozní podmínky, a s ostatními
standardními funkcemi. Při pou�ití SW nástroje pro
konfiguraci terminálu (Relay Configuration Tool) je
také mo�né ke standardním funkcím připojit binární
vstupy a výstupy a vstupy i výstupy LON.

Ostatní funkce
Indikace nízkého pomocného napětí

Terminál vývodového pole REF 54_ je vybaven
funkcí, která indikuje nízké pomocné napětí.
Jestli�e je detekován pokles napájecího napětí, je
modulem napájení aktivován interní výstra�ný sig-
nál / alarm (AC fail, active low). Tento výstra�ný
signál je aktivován tehdy, pokud napájecí napětí
klesne na hodnotu ni��í o cca 10%, ne� je nejni��í
jmenovité ss vstupní napětí napájecího modulu.

Indikace nízkého pomocného napětí je u terminálu
vývodového pole k dispozici jako konfigurovaná
funkce a lze ji přiřadit k jakémukoli signalizačnímu
výstupu REF 54_.

Indikace zvý�ené teploty
Terminál vývodového pole REF 54_ je vybaven
kontrolní funkcí vnitřní teploty. Jestli�e je uvnitř
skříně terminálu detekována zvý�ená teplota, je
modulem napájení aktivován interní výstra�ný
signál/alarm. Tento výstra�ný signál je aktivován
tehdy, pokud se teplota uvnitř skříně terminálu zvý�í
na +78°C (+75°C...+83°C). Indikace zvý�ené teploty
je u terminálu vývodového pole k dispozici jako
konfigurovaná funkce a lze ji přiřadit k jakémukoli
signalizačnímu výstupu terminálu.

Analogové kanály
V závislosti na faktu, zda jsou v terminálu pou�ity
senzory nebo zda senzory pou�ity nejsou, má termi-
nál vývodového pole REF 54_ 9 (bez senzorů) nebo

10 (se senzory) analogových kanálů. Počet
pou�itých kanálů je závislý na konfiguraci terminálu
vývodového pole a na typu pou�itých přizpůsobo-
vacích transformátorů nebo na typu pou�itých
senzorových vstupů. Terminál vývodového pole
kromě toho obsahuje dva virtuální analogové kanály
nulové slo�ky proudu a napětí, které jsou vypočteny
z fázových proudů a napětí.

Terminál vývodového pole měří analogové signály
potřebné pro ochranné, měřicí a ostatní funkce
prostřednictvím senzorů nebo galvanicky odděle-
ných přizpůsobovacích transformátorů.

Kromě klasických přizpůsobovacích transformátorů
je mo�né ke ka�dému terminálu vývodového pole
REF 54_ připojit proudové senzory a napěťové
děliče vyvinuté firmou ABB. Terminál vývodového
pole má 9 senzorových vstupů. Ke ka�dému
senzorovému vstupu lze připojit proudový senzor
(Rogowského cívka) nebo napěťový dělič. Terminál
vývodového pole umo�ňuje, aby u�ivatel u ka�dého
senzorového vstupu konfiguroval typ pou�itého
senzoru.

Přizpůsobovací transformátory a senzorové vstupy
terminálu vývodového pole jsou navr�eny takovým
způsobem, �e u měřicích kanálů 2...5 a 7...10 lze
pou�ít jak senzory, tak přizpůsobovací transformá-
tory. Pokud je u kanálu pou�it přizpůsobovací
transformátor, nelze u stejného kanálu pou�ít
senzor a naopak. U kanálu 1 je mo�né pou�ít pouze
senzor a u kanálu 6 pouze přizpůsobovací
transformátor.

Prostřednictvím nástroje pro konfiguraci terminálu
(Relay Configuration Tool) je ka�dý analogový kanál
terminálu vývodového pole konfigurován samo-
statně.

U ka�dého analogového kanálu je mo�né nastavit
samostatný převodový faktor. Tento faktor
umo�ňuje korigovat diference mezi jmenovitými
hodnotami chráněného objektu a jmenovitými hod-
notami měřicích členů (JTP, MTN atd.). Nastavená
hodnota 1.00 znamená, �e jmenovitá hodnota
chráněného objektu je přesně stejná jako jmenovitá
hodnota měřicího členu.

•  Terminály vývodových polí s HW číslem
REF54x_xxxAAAA/CAAA/AAAB jsou konfiguro-
vány pro přizpůsobovací transformátory

•  Terminály vývodových polí s HW číslem
REF54x_xxxAABA/CABA/AABB jsou konfiguro-
vány pro přizpůsobovací transformátory i sen-
zorové vstupy
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Výpočtové analogové kanály
Jestli�e jsou s terminálem vývodového pole
REF54_ pou�ity senzory, obsahuje terminál dva
virtuální kanály, které reprezentují nulovou slo�-
ku proudu a nulovou slo�ku napětí. Proudové
senzory a napěťové děliče jsou připojeny k termi-
nálu vývodového pole prostřednictvím koaxiál-
ních kabelů, a z tohoto důvodu není mo�né
realizovat zapojení obvodu s nulovou větví
u fázových proudů, nebo zapojení obvodu otevře-
ného trojúhelníku u fázových napětí. U virtuálních
kanálů jsou hodnoty amplitudy i fázového úhlu
stanoveny výpočtem.

Přesto�e jsou tyto kanály určeny předev�ím pro
pou�ití se senzory, lze výpočtové analogové
kanály pou�ít také s klasickými proudovými
a napěťovými transformátory.

Nulová slo�ka proudu I0 je odvozena výpočtem
z třífázových proudů I0S = -(IL1 + IL2 + IL3).
Znaménko minus před závorkou znamená, �e
předpokládaný standardní směr toku nulového
proudu je z vedení do přípojnice, zatímco
normální tok výkonu je z přípojnice do vedení.

Upozornění! Jestli�e je v aplikaci vy�adována
citlivá zemní ochrana, není vhodné nahradit
součtové proudové transformátory principem
měření, kdy je zpětná slo�ka z fázových proudů
odvozena výpočtem sumy fázových proudů. Při
nastavení zemní ochrany pod 10% jmenovité
hodnoty je obvykle nutné pou�ít součtový
proudový transformátor.

Nulová slo�ka napětí U0 je odvozena výpočtem
z třífázových napětí [U0S = (U1 + U2 + U3) : 3].
Slo�ka U0S je pou�ita namísto zapojení do
otevřeného trojúhelníku, jestli�e jsou pro měření
sdru�ených napětí pou�ity napěťové děliče.

Pokud je pou�it pouze jeden virtuální kanál, bude
mít tento kanál číslo 11. Jestli�e jsou pou�ity oba
kanály, má kanál I0S číslo 11 a kanál U0S má číslo
12.

Binární vstupy
Binární vstupy terminálu vývodového pole jsou
ovládány / aktivovány napětím a jsou izolovány
optočleny. Funkci binárního vstupu je mo�né
invertovat. Programovatelný časový filtr eliminuje
zakmitávání signálů a krátkodobé ru�ení na
binárním vstupu. Čas filtru je nastaven pro ka�dý
binární vstup terminálu vývodového pole.

Terminály vývodových polí REF 541, REF 543
a REF 545 se navzájem li�í v počtu binárních
vstupů, které jsou k dispozici. Některé specifické
binární vstupy je mo�né programovat jako
impulsní čítače. Jestli�e binární vstup pracuje
jako impulsní čítač, je frekvenční rozsah tohoto
vstupu 0�100 Hz.

Potlačení oscilací
Terminál vývodového pole má dva komplexní pa-
rametry určené pro potlačení oscilací binárního
vstupu. Nastavení těchto parametrů určuje osci-
lační úroveň i hysterezi této úrovně pro v�echny
binární vstupy. Funkce pro potlačení oscilací se
pou�ívá pro sní�ení zatí�ení systému v okam�iku,
kdy u binárního vstupu dojde k oscilacím. Binární
vstup je pova�ován za oscilující tehdy, pokud je
počet platných stavových změn (= počet změn po
filtraci) během 1 sekundy vy��í, ne� je nastavená
hodnota �Input osc. level (vstupní oscilační
úroveň)�. Během oscilací je binární vstup blokován
(stavy binárního vstupu jsou vyhodnoceny jako
neplatné) a je generován změnový stav. Stav
vstupu se při blokování nezmění, to znamená, �e
stav vstupu je závislý na podmínkách před
blokováním.

Atributy binárního vstupu definované při
konfiguraci terminálu vývodového pole
Stavy vstupu (hodnoty), časovou značku stavové
změny (čas) a platnost stavu binárního vstupu
(platný / neplatný stav) je mo�né definovat
u ka�dého binárního vstupu pomocí atributů. Tyto
atributy jsou k dispozici při konfiguraci terminálu
vývodového pole a lze je vyu�ít pro různé účely
a funkce.

RTD / analogové vstupy
Terminály vývodových polí REF 541 a REF 543
vybavené RTD / analogovým modulem (RTD1)
mají osm univerzálních analogových vstupů urče-
ných pro měření ss veličin. RTD / analogové
vstupy jsou galvanicky izolovány od napájení i od
potenciálu skříně terminálu vývodového pole. Tyto
vstupy v�ak mají společný zemní potenciál.
K univerzálním, RTD / analogovým vstupům, lze
připojit napěťové a proudové signály nebo odporo-
vé signály. V ka�dém re�imu měření je k dispozici
samostatný parametr určený pro volbu dostupných
měřicích rozsahů.

Binární výstupy
Výstupy terminálu vývodového pole jsou rozděleny
do následujících kategorií:

•  HSPO: Velmi rychlý výkonový výstup, dvou-
pólový kontakt určený předev�ím pro vypínací
účely a pro ovládání vypínače i odpojovače.

•  PO: Výkonový výstup, buď jednopólový nebo
dvoupólový kontakt určený předev�ím pro
ovládání vypínače a odpojovače.

•  SO: Signalizační výstup, jak pracovní (NO),
tak přepínací (NO/NC) kontakt. Výstupní
kontakt s normální spínací schopností, který
nelze pou�ít pro ovládání a spínání velkých
zátě�í, jako např. obvodu ovládání vypínače.
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Analogové výstupy
Terminály vývodových polí REF 541 a REF 543
vybavené RTD / analogovým modulem mají čtyři
proudové univerzální analogové výstupy 0�20
mA. V�echny výstupy jsou navzájem galvanicky
izolovány a jsou izolovány od napájení i od
potenciálu skříně terminálu vývodového pole.

Výstra�né LED indikátory
Terminál vývodového pole je vybaven osmi LED
indikátory, které je mo�né konfigurovat pro-
střednictvím editoru �Relay Mimic Editor�. Barvy
LED diod (zelená, �lutá, červená), jejich vyu�ití
a texty stavových informací ON a OFF lze volně
definovat. U této indikace lze navolit tři základní
provozní re�imy: Indikace bez přídr�né funkce,
indikace s přídr�nou funkcí - trvale svítící LED
dioda a indikace s přídr�nou funkcí - blikající
LED dioda. Výstra�ná hlá�ení / alarmy je mo�né
potvrdit (kvitovat) dálkově, místně nebo
protřednictvím logiky.

Kanály výstra�ných hlá�ení / alarmů jsou vyba-
veny funkcí časového značkování detekovaných
výstra�ných hlá�ení / alarmů. Pou�itý princip
časového značkování je závislý na provozním
re�imu.

Indikace blokovacích podmínek
LED dioda indikace blokovacích podmínek má
tři provozní re�imy:

•  Normální provozní stav: LED dioda ne-
aktivní (nesvítí).

•  Trvale svítící �lutá LED dioda indikuje ovlá-
dání blokované prostřednictvím blokovacích
podmínek.

•  Blikající červená LED dioda indikuje re�im
vyřazených blokovacích podmínek (zku-
�ební re�im ovládání)

Text LED diody blokovacích podmínek je mo�né
definovat stejným způsobem, jako texty
ostatních kanálů výstra�ných hlá�ení / alarmů.
Barva LED diody blokovacích podmínek je �lutá
a nelze ji změnit.

Systém je vybaven funkcí komplexního zku�eb-
ního re�imu ovládání, v kterém jsou vyřazeny
v�echny signály blokovacích podmínek. Iniciali-
zace re�imu vyřazení blokovacích podmínek
aktivuje uvolňovací signály blokovacích podmí-
nek u v�ech ovládaných objektů. V tomto
okam�iku je mo�né provádět v�echny manipu-
lace a během ovládání objektů není prováděna
kontrola uvolňovacích signálů. Po celou dobu,
kdy je tento provozní re�im ovládání aktivní,
svítí LED dioda blokovacích podmínek
červeným blikavým světlem.

Kontrola vypínacího obvodu
Vstupy pro kontrolu vypínacího obvodu obsahují
dva funkční bloky:

•  Generátor konstantního proudu včetně
potřebných HW komponentů.

•  SW funkční blok určený pro signalizaci.

Tyto funkční bloky jsou vytvořeny na bázi funkcí,
které monitorují provozní podmínky.

Funkce kontroly vypínacího obvodu pracuje na
principu injektovaného konstantního proudu.

Dal�í informace o funkci kontroly vypínacího
obvodu - viz �CD ROM �Technical Descriptions of
Functions /  Technický popis funkcí� (1MRS
750889-MCD) a specifická dokumentace k tomuto
funkčnímu bloku kontroly vypínacího obvodu.

Ovládací a zobrazovací panel
Terminál vývodového pole je vybaven buď pevně
instalovaným displejem, nebo externím zobrazo-
vacím modulem. Externí zobrazovací modul
vy�aduje samostatné napájecí napětí ze společ-
ného zdroje hlavní jednotky terminálu. Displej
obsahuje 19 řádků rozdělených do dvou oken:
hlavní okno (17 řádků) a pomocné okno (2 řádky).

Grafický displej prostřednictvím MIMIC schématu
prezentuje detailní informace o objektech,
změnových stavech, měření, výstra�ných hlá�e-
ních a parametrech terminálu. Pomocné okno je
určeno pro podru�né indikace výstra�ných hlá�ení
o stavu terminálu a pro indikace pomocných
zpráv.

Čelní panel kromě toho obsahuje následující
komponenty systému ovládání MMI:

•  Tři tlačítka pro ovládání objektů (I, O, volba
objektu).

•  Osm volně programovatelných výstra�ných
LED diod s různě konfigurovatelnými barvami.

•  LED diodu indikace stavu blokovacích podmí-
nek ovládání a indikace testovacího re�imu
ovládání.

•  Tři LED diody indikace ochranných funkcí.
•  Tlačítkovou sekci systému MMI se čtyřmi

tlačítky označenými �ipkami a tlačítky pro
zadání dat a vymazání dat.

•  Opticky izolovaný sériový komunikační port.
•  Ovládání prosvětlení pozadí displeje a jeho

kontrastu.
•  Volně programovatelné tlačítko (F), které lze

pou�ít při konfiguraci terminálu vývodového
pole.

•  Tlačítko pro dálkové / místní ovládání.
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Systém MMI má dvě hlavní úrovně ovládání.
Úroveň u�ivatelskou a úroveň technickou.
Ovládání na u�ivatelské úrovni je určeno pro
�denní� měření a monitorování, zatímco technic-
ká úroveň je určena pro programování terminálu
vývodového pole.

Sériová komunikace
Terminál vývodového pole má dva sériové komu-
nikační porty. Jeden na čelním panelu a druhý na
zadním panelu.

Standardní ABB optický konektor na čelním
panelu (rozhraní RS-232) je určen pro připojení
PC při konfiguraci terminálu vývodového pole
prostřednictvím SW nástroje CAP50_. Rozhraní
na čelním panelu pou�ívá protokol sběrnice SPA.

9-ti pólové rozhraní RS 485 na zadním panelu
spojuje terminál vývodového pole prostřednictvím
sběrnice SPA nebo sběrnice LON
s automatizačním distribučním systémem. Pro
připojení terminálu vývodového pole na komuni-
kační sběrnici z optického vlákna se pou�ívá
modul optického rozhraní typu RER 103. Modul
RER 103 podporuje jak komunikační sběrnici
SPA, tak komunikační sběrnici LON.

Samočinná kontrola
Terminál vývodového pole REF 54_ je vybaven
rozsáhlým systémem samočinné kontroly. Sys-
tém samočinné kontroly průbě�ně vyhodnocuje
závady a poruchové stavy zařízení a prostřed-
nictvím systému MMI a SPA/LON komunikace
informuje u�ivatele o poruchách

V okam�iku, kdy je detekována porucha, začne
blikat zelená LED dioda indikace provozní
připravenosti READY a na MMI je zobrazen text
indikace poruchy. Současně je terminálem vývo-
dového pole aktivován poruchový signál na
výstupní relé systému samočinné kontroly a jsou
blokovány vypínací výstupy ochran.

Poruchový kód je ulo�en v paměti a lze jej vyčíst
z hlavního menu terminálu vývodového pole.

Konfigurace terminálu vývod. pole
Pro konfiguraci základních vlastností terminálu,
ochranných a logických funkčních bloků, ovláda-
cích a měřicích funkcí, časových členů a jiných
funkčních prvků obsa�ených v kategorii logických
funkcí je pou�it konfigurační nástroj �Relay
Configuration Tool�.

Tento konfigurační nástroj pracuje na bázi stan-
dardu IEC 61131-3. Programovatelný systém
terminálu vývodového pole REF 54_ umo�ňuje
programovat aktivaci výstupních kontaktů v sou-
ladu s po�adovaným stavem logických vstupů
a výstupů ochranných, ovládacích, měřicích
a provozní stavy monitorujících funkcí. PLC

funkce (např. logiky blokovacích podmínek
a výstra�ných hlá�ení / alarmů) jsou programo-
vány Boolovskými funkcemi, časovými členy,
čítači, komparátory a klopnými obvody. Program
je zapsán pomocí konfiguračního SW nástroje ve
formě schématických funkčních bloků.

Konfigurace mimického schéma editorem
(Relay Mimic Editor)
Mimický editor (Relay Mimic Editor) je pou�it pro
konfiguraci MIMIC schéma zobrazeného na
grafickém LCD displeji a konfiguraci kanálů
výstra�ných hlá�ení/alarmů terminálu vývodo-
vého pole. Konfigurace mimického schéma mů�e
obsahovat symboly vypínačů, odpojovačů, indi-
kační prvky, data měřených objektů, u�ivatelem
definované texty a vysvětlivky. Jakýkoliv návrh
schéma mů�e být ulo�en a pou�it později.

V�ech osm funkčních bloků výstra�ných hlá�ení /
alarmů lze konfigurovat ve stejném okně
mimického editoru. Zde je mo�né definovat texty
stavů ON a OFF (aktivovaný / neaktivovaný
signál) a barvy LED diod (pro texty výstra�ných
hlá�ení je v současné době mo�né pou�ít pouze
jednu jazykovou verzi). Pro definici stavů ON
a OFF lze pou�ít tři různé barvy. U funkčních
bloků jsou k dispozici tři základní re�imy:

•  Bez přídr�né funkce.

•  S přídr�nou funkcí - trvale svítící LED.

•  S přídr�nou funkcí - blikající LED.

Texty LED diod, které signalizují stavy blokova-
cích podmínek, je mo�né definovat ve stejném
okně, ale u těchto LED diod nelze změnit barvy.

Konfigurace sítě LON
Pro definování vazeb proměnných síťových veli-
čin mezi terminály vývodových polí je pou�it
konfigurační nástroj sítě LON (LON Network
Tool). Typický způsob pou�ití sítě LON je přenos
stavových dat mezi komunikujícími jednotkami.
Data jsou vyu�ita pro blokovací sekvence
definované v ka�dém terminálu vývodového pole.

Parametrizace terminálu vývod. pole
Parametry bloků terminálu vývodového pole je
mo�né nastavit buď místně prostřednictvím
systému MMI, nebo dálkově/externě prostřed-
nictvím sériové komunikace a programem
určeným pro nastavení terminálu (Relay Setting
Tool).

Místní parametrizace
Jestli�e jsou parametry nastaveny místně, lze
nastavení parametrů navolit z hierarchicky struk-
turovaného menu. U terminálu je mo�né navolit
po�adovaný jazyk popisu parametrů.
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Externí parametrizace
Pro externí parametrizaci a nastavení terminálu
vývodového pole je určen program pro nastavení
a parametrizaci (Relay Setting Tool). Parametry
lze nastavit na PC v nespřa�eném provozním
re�imu (off-line), a poté zavést / načíst do
terminálu vývodového pole prostřednictvím
komunikačního portu. Struktura menu tohoto
nástroje, včetně zobrazení parametrizačních
a nastavených dat, je stejná, jako struktura menu
terminálu vývodového pole.

Připojení terminálu
V�echny externí obvody jsou připojeny ke svor-
kovnicovým skupinám umístěným na zadním
panelu. Svorkovnicová skupina určená pro
připojení obvodů měřicích transformátorů je
vytvořena z pevných �roubových svorek.

ABB senzory (Rogowského cívka nebo napěťový
dělič) jsou k terminálu vývodového pole připojeny

pomocí speciálních typů dvojitých stíněných
konektorů BNC. Tento typ konektoru je pou�it pro
zvý�ení spolehlivosti a ochrany proti ru�ení.
Nepou�ité senzorové vstupy musí být zkratovány
speciálními konektory typu 1MRS 120515.

Sériové rozhraní RS-485 na zadním panelu je
určeno pro připojení terminálu vývodového pole k
sběrnici SPA nebo k sběrnici LON. SPA / LON
sběrnice je připojena prostřednictvím připojova-
cího modulu typu RER 103. Modul RER 103 je
zasunutý do 9-ti pólového subminiaturního
konektoru typu D a je k zadnímu panelu při�rou-
bován.

Binární vstupy a výstupní kontakty terminálu
vývodového pole jsou připojeny na vícepólové
konektory.

Ochranné uzemnění je připojeno na �roub, který
je označen symbolem uzemnění.
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Popis připojovacích konektorů

Obr. 1  Příklad schéma zapojení REF 541

*) Směr toku výkonu
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Obr. 2  Příklad schéma zapojení REF 543
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Obr. 3  Příklad schéma zapojení REF

1A
5A

1A
0,2A

100V

100V

100V

100V

1A
5A

1A

5A

1A
5A

X1.1

16
15
14
13
12
11

8
7

6
5
4
3
2
1

10
 9

19
18

22
21

27

25
24

I R F

TCS2

TCS1

X4.1

5

6

7
9
 8

10

11
13
12

15

16
18
17

3
4

X4.2

X2.1

X2.2

X2.3

X2.4

X2.5

X2.6

X2.7

DIFF

DIFF

DIFF

DIFF

DIFF

DIFF

DIFF

X3.3

+

-

X4.1

1

2

1

2
4
3

5

6
8
7

9

10
12
11

13

14
16
15

17
18

1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11
12

13

14

15

16

17

18

X5.1

1

2

X5.2

X5.2

5

6

7
9

 8

10
12

11

13
15

14

16
18

17

3

4

17
18

X7.1

X7.1

10
11
12

13
14

15
16

4
5
6

7
8
9

1
2
3 X7.2

5
6
7

8
 9
10

13
14

15

16

11

12

1
2

3

4

17
18

ef545ext

1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11
12

13

14

15

16

17

18

X6.1

1

2

X6.2

5

6

7
9

 8

10
12

11

13
15

14

16
18

17

X6.2
3

4

X2.8
DIFF

X2.9
DIFF

REF 545
(1MRS 090133-AAB/CAB)

PS2_4_HSPO3

PS2_4_HSPO1

PS2_4_TCS1

PS2_4_HSPO2

PS2_4_TCS2

PS2_4_HSPO4 *)

PS2_4_HSPO5

PS2_4_HSPO6

PS2_4_HSPO7

PS2_4_HSPO8

PS2_4_ACFail

PS2_4_TempAlarm

Ch 2, CT1

Ch 3, CT2

Ch 4, CT3

Ch 5, CT4

Ch 6, CT5

Ch 7, VT1

Ch 8, VT2

Ch 9, VT3

Ch 10, VT4

BIO2_7_BI9

BIO2_7_BI8

BIO2_7_BI7

BIO2_7_BI6

BIO2_7_BI5

BIO2_7_BI4

BIO2_7_BI3

BIO2_7_BI2

BIO2_7_BI10

BIO2_7_BI1

BIO1_5_BI1

BIO1_5_BI11

BIO1_5_BI9

BIO1_5_BI8

BIO1_5_BI7

BIO1_5_BI6

BIO1_5_BI5

BIO1_5_BI4

BIO1_5_BI3

BIO1_5_BI2

BIO1_5_BI10

BIO1_5_BI12

BIO1_6_BI1

BIO1_6_BI11

BIO1_6_BI9

BIO1_6_BI8

BIO1_6_BI7

BIO1_6_BI6

BIO1_6_BI5

BIO1_6_BI4

BIO1_6_BI3

BIO1_6_BI2

BIO1_6_BI10

BIO1_6_BI12

BIO2_7_PO1

BIO2_7_PO2

BIO2_7_PO3

BIO2_7_PO4

BIO2_7_PO5

BIO2_7_PO6

BIO1_5_SO1

BIO1_5_SO2

BIO1_5_SO3

BIO1_5_SO4

BIO1_5_SO5

BIO1_5_SO6

BIO1_6_SO1

BIO1_6_SO2

BIO1_6_SO3

BIO1_6_SO4

BIO1_6_SO5

BIO1_6_SO6

S1

S2

S1

S2

P1

P2

L3L1

L3L1
A

N

n

a
da dn

+

+

Q1 Q2

Q0

+

+

0

I

-

-

+

+

+

Q3

Q9
* )

-

-

-

-

-

SERIAL BUS

Mains

Ch 9, sensor

Ch 10, sensor

Ch 8, sensor

Ch 7, sensor

Disconnector Q1
Close

Disconnector Q1
Close

Disconnector Q2
Open

Disconnector Q2
Open

*) Směr toku výkonu

Disconnector Q3
Close

Disconnector Q3
Open

Ch 4, sensor

Ch 3, sensor

Ch 2, sensor

Ch 1, sensor

Ch 5, sensor



Terminály vývodových polí REF 541, REF 543 a
REF 545

1MRS 750443-MBG

ABB Automation 11              

Obr. 3  Svorkové schéma RTD/analogového modulu

Pomocné napětí
Pro provoz terminálu REF 54_ včetně externího
zobrazovacího modulu je nutné zabezpečit
zaji�těné pomocné napájecí napětí. Interní
napájecí modul terminálu vývodového pole vytváří
napětí potřebná pro elektronické obvody terminálu
vývodového pole. Modul napájení je galvanicky
izolovaný ss/ss konvertor (převodník typu flyback -
zdroj zpětných běhů). Zelená LED dioda na
čelním panelu svítí, jestli�e je modul napájení
v provozu.

Modul napájení
U terminálu REF 54_ jsou k dispozici dvě základní
verze modulu napájení: Typ PS1/_ a typ PS2/_ -
viz tabulku 9.
Citlivost (pomocné napětí) binárních vstupů je
závislé na typu pou�itého modulu napájení.   
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Technická data
Tabulka 1: Univerzální funkční bloky

Funkce Popis
INDRESET Reset indikátorů vypnutí, výstupních signálů s přídr�nou funkcí,

registrů a záznamů analog. signálů, tj. poruchového zapisovače
MMIWAKE Aktivace prosvětlení pozadí MMI
SWGRP1�SWGRP20 Přepínačová skupina SWGRP1�SWGRP20
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Tabulka 2: Standardní funkční bloky

Funkce Popis
ABS Absolutní hodnota
ACOS Základní arkuskosinus
ADD Roz�iřitelný součtový člen
AND Roz�iřitelné bitové boolovské hradlo AND
ASIN Základní arkussinus
ATAN Základní arkustangens
BITGET Příjem / vstup jednoho bitu
BITSET Nastavení / aktivace jednoho bitu
BOOL_TO_* Typová konverze z BOOL na WORD/USINT/UINT/UDINT/SINT/

REAL/DWORD/DINT/BYTE
BOOL2INT Typová konverze vstupů BOOL na výstup INT
BYTE_TO_* Typová konverze z BYTE na WORD/DWORD
COMH Komparátor hystereze
COS Funkce cosinus v radiánech
CTD Čítač - načítání dolů
CTU Čítač - načítání nahoru
CTUD Čítač - načítání nahoru / dolů
DATE_TO_UDINT Typová konverze z DATE na UDINT
DINT_TO_* Typová konverze z DINT na SINT/REAL/INT
DIV Dělička
DWORD_TO_* Typová konverze z DWORD na WORD/BYTE
EQ Roz�iřitelná komparace / porovnání na - rovno
EXP Přirozený exponent
EXPT Umocnění
F _TRIG Detektor sestupné hrany
GE Roz�iřitelná komparace / porovnání na � vět�í ne�� nebo rovno
GT Roz�iřitelná komparace / porovnání na � vět�í ne� �
INT_TO_* Typová konverze z INT na REAL/DINT
INT2BOOL Typová konverze ze vstupu INT na výstupy BOOL
LE Roz�iřitelná komparace / porovnání na - men�í ne�� nebo rovno
LIMIT Limitace
LN Přirozený logaritmus
LOG Desítkový logaritmus
LT Roz�iřitelná komparace / porovnání na � men�í ne� �
MAX Roz�iřitelné maximum
MIN Roz�iřitelné minimum
MOD Matematický operátor - modulo
MOVE Přesun
MUL Roz�iřitelná násobička
MUX Roz�iřitelný multiplexor
NE Komparace / porovnání na � ne vět�í ne�� nebo ne men�í ne��
NOT Doplnění
OR Roz�iřitelné boolovské hradlo OR
R _TRIG Detektor nábě�né hrany
REAL_TO_* Typová konverze z REAL na USINT/UINT/UDINT/SINT/INT/DINT
ROL Rotace vlevo
ROR Rotace vpravo
RS Reset nadřazeného bistabilního funkčního bloku
RS_D Reset nadřazeného bistabilního funkčního bloku s datovým vstupem
SEL Binární volba
SHL Bitový posun doleva
SHR Bitový posun doprava
SIN Sinus v radiánech
SIN_TO* Typová konverze z SINT na REAL//INT/DINT
SUB Odčítačka
SQRT Odmocnění
SR Nastavení / aktivace nadřazeného bistabilního funkčního bloku
XOR Roz�iřitelné boolovské hradlo nonekvivalence XOR
TAN Tangenta v radiánech
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Tabulka 2: Standardní funkční bloky

Funkce Popis
TIME_TO* Typová konverze z TIME na UDINT/TOD/REAL
TOD_TO* Typová konverze z TOD na UDINT/TIME/REAL
TOF Časový člen - zpo�děný odpad (návrat)
TON Časový člen - zpo�děný náběh (rozběh)
TP Impuls
TRUNC_* Zanedbání ��� k nulové hodnotě
UDINT_TO_* Typová konverze z UDINT na USINT/UINT/REAL
UINT_TO_* Typová konverze z UINT na USINT/UDINT/REAL/BOOL
USINT_TO_* Typová konverze z USINT na UINT/UDINT/REAL
WORD_TO_* Typová konverze z WORD na DWORD/BYTE

Tabulka 3: Funkční bloky monitorující provozní podmínky

Funkce Popis
CMBWEAR1 Elektrické opotřebení vypínače 1
CMBWEAR2 Elektrické opotřebení vypínače 2
CMCU3 Kontrolní funkce měřicího vstupního proudového obvodu
CMGAS1 Monitorování tlaku plynu 1
CMGAS3 Monitorování tlaku plynu třípólového objektu
CMSCHED Plánovaná údr�ba
CMSPRC1 Ovládání pru�inového střadače 1
CMTCS1 Kontrola vypínacího obvodu 1
CMTCS2 Kontrola vypínacího obvodu 2
CMTIME1 Provozní časový čítač 1 � vyu�itý provozní čas (např. motory)
CMTIME2 Provozní časový čítač 2 � vyu�itý provozní čas (např. motory)
CMTRAV1 Přestavný čas vypínače 1
CMVO3 Kontrolní funkce měřicího vstupního napěťového obvodu

Tabulka 4: Funkční bloky řízení / ovládání

Funkce Popis
COCB1 Ovládání vypínače 1 s indikací
COCB2 Ovládání vypínače 2 s indikací
COCBDIR Přímé vypnutí vypínačů prostřednictvím MMI
ĆO3DC1 Třístavový odpojovač 1 s indikací
ĆO3DC2 Třístavový odpojovač 2 s indikací
CODC1� CODC5 Ovládání odpojovače 1�5 s indikací
COIND1�COIND8 Indikace spínacího prvku 1�8
COLOCAT Logika volby ovládané pozice
COSW1�COSW4 Přepínač On/Off (Zap/Vyp) 1�4
MMIALAR1�MMIALAR8 Výstra�ný kanál / alarm 1�8, LED indikace
MMIDATA1� MMIDATA5 MIMIC datový monitorovaný bod 1�5
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Regulátor účiníku, COPFC
Počet regulovaných kondenzátorových baterií 1�4
Vztahy mezi hodnotami regulačních stupňů a typy 1:1:1:1 lineární; 1:1:1:1 kruhová; 1:1:2:2 kruhová;
spínacích sekvencí 1:2:2:2 lineární; 1:2:2:2 kruhová; 1:2:4:4 lineární;

1:2:4:4 kruhová; 1:2:4:8
Kapacita první kondenzátorové baterie
(musí být nejmen�í) 10,0�50000,0 kVar
�ádaná hodnota pro denní regulaci cosϕ 0,70..1,00
Oblast denní regulace Induktivní; Kapacitní
�ádaná hodnota pro noční regulaci cosϕ 0,70..1,00
Oblast noční regulace Induktivní; Kapacitní
Nastavení blokovacího času znovuzapnutí      (čas
vybíjení) 0,5�6000,0 s
Citlivost v induktivní oblasti 60,0�200,0 %
Citlivost v kapacitní oblasti 0,0�100,0 %
Výstra�ný limit pro maximální jalový výkon 0,1�100,0 MVar
Výstra�ný limit pro minimální jalový výkon -100,0�0,0 MVar
Limit přepětí, je-li spínání blokováno 0,80�1,60 x Un
Provozní re�im Nevyu�ito; Automatický re�im; Ruční re�im;

Zku�ební re�im
Spu�tění automatické testovací sekvence Neaktivováno; Spu�tění / start
Výpočtová metoda Normální; Integrační
Princip ovládání Postupný; Přímý
Doba trvání po�adavku na odběr 0,5�6000,0 s
Přepnutí den & noc Nevyu�ito; Binární vstup; Interní hodiny;

Aktivací / nastavením
Ruční povel Neaktivováno; Odepnutí jednoho stupně; Zapnutí

/ přidání jednoho stupně; Vypnutí v�ech stupňů
Zaznamenaná data
Počet spínacích úkonů /cyklů za den 0�65535
Počet spínacích úkonů /cyklů za týden 0�65535
Přesnost působení ±2,0% z nastavené hodnoty nebo ±0,02 x jm.hodn.
Třída provozní přesnosti 2.0

Tabulka 5: Funkční bloky měření

Univerzální měření / analogové vstupy RTD/analogového modulu, MEAI1�8
Univerzální funkční bloky měření lze pou�ít pro měření bě�ných ss nebo st napěťových signálů prostřed-
nictvím vstupů se senzory. Tyto bloky také obsahují vstup typu REAL, který je mo�né pou�ít pro monito-
rování jakéhokoli interního signálu typu REAL, jak je definován podle IEC 61131-3. Jedná se například o
vstupní data z RTD/analogového modulu.
GE1�3 (V ss/st) -10000,00000�-10000,00000
Univerzální vstup typu REAL -10000,00000�-10000,00000

Analogové výstupy na RTD/analogovém modulu, MEAO1�4
Funkční bloky analogových výstupů zaji�ťují převod jakéhokoli interního signálu typu REAL, jak je
definován podle IEC 61131-3, a  jeho přizpůsobení na volitelný rozsah 0�20 mA nebo 4�20 mA
pro pou�ití s výstupy na RTD/analogovém modulu.
Univerzální vstup typu REAL -10000,00000�-10000,00000

Měření nulového proudu, MECU1A a MECU1B
Io (A) 0,0�20000,0 A
Io (%) 0,0�80,0 % In
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Měření třífázového proudu, MECU3A
IL1 0,0�20000,0 A
IL2 0,0�20000,0 A
IL3 0,0�20000,0 A
IL1 0,0�1000,0 % In
IL2 0,0�1000,0 % In
IL3 0,0�1000,0 % In
IL1 � odběr 0,0�20000,0 A
IL2 � odběr 0,0�20000,0 A
IL3 � odběr 0,0�20000,0 A
IL1 � odběr 0,0�1000,0 % In
IL2 � odběr 0,0�1000,0 % In
IL3 � odběr 0,0�1000,0 % In

Poruchový zapisovač přechodových jevů pro 16 analogových kanálů, MEDREC16
Poruchový zapisovač přechodových jevů MEDREC16 se pou�ívá pro záznam průběhů napětí a proudů
a stavových dat interních logických signálů definovaných na bázi standardu  IEC 61131-3  a  binárních
vstupů připojených k svorkovnicím terminálu. Maximální počet analogových vstupů i logických signálů je
16. Jedna perioda základní frekvence obsahuje 40 vzorků.

Provozní re�im Zaplnění paměti
Přepsání paměti
Roz�íření paměti

Čas před spu�těním 0�100 %
Překročení limitu ILx 0,00�40,00 x In
Překročení limitu Io 0,00�40,00 x In
Překročení limitu Iob 0,00�40,00 x In
Překročení limitu Uo 0,00�2,00 x Un
Překročení limitu Ux 0,00�2,00 x Un
Překročení limitu Uxy 0,00�2,00 x Un
Překročení limitu U12b 0,00�2,00 x Un
Překročení limitu ILxb 0,00�40,00 x In
Pokles pod limit Ux 0,00�2,00 x Un
Pokles pod limit Uxy 0,00�2,00 x Un
Čas filtru analogových vstupů (AI) 0,000�60,000 s

Záznam je mo�né spustit signálem jedné (nebo několika) dále uvedených alternativ spu�tění:
•  spu�tění nábě�nou nebo sestupnou hranou signálu jakéhokoli binár. vstupu (nebo několika vstupů)
•  spu�tění nadproudem, přepětím nebo podpětím
•  ruční spu�tění prostřednictvím menu nebo tlačítkem F na čelním panelu (je-li konfigurováno)
•  spu�tění prostřednictvím parametru sériové komunikace
•  periodické spu�tění
Záznamová délka je závislá na počtu záznamů a počtu pou�itých vstupů. Pro frekvenci 50 Hz jsou na-
příklad k dispozici následující kombinace záznamové délky, počtu záznamů a počtu vstupů:

# záznamů / # vstupů 1 3 10
1 1066 period

21,3 s
399 period
7,9 s

125 period
2,5 s

5 212 period
4,2 s

79 period
1,5 s

25 period
0,5 s

10 106 period
2,1 s

39 period
0,7 s

12 period
0,24 s

Měření systémové frekvence, MEFR1
Frekvence 10,0�75,00 Hz
Průměrná frekvence 10,0�75,00 Hz
Napětí U 0,0�2,0 x Un
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Měření třífázového výkonu a měření elektrické energie, MEPE7
P3 (kW) -999999�999999 kW
Q3 (kVar) -999999�999999 kVar
Účiník DPF -1,00�1,00
Účiník PF -1,00�1,00
P3 � odběr (kW) -999999�999999 kW
Q3 � odběr (kVar) -999999�999999 kVar
Elektrická energie kWh 0�999999 kWh
Elektrická energie ve zpětném směru kWh 0�999999 kWh
Elektrická energie kVarh 0�999999 kVarh
Elektrická energie ve zpětném směru kVarh 0�999999 kVarh

Měření nulové slo�ky napětí, MEVO1A a MEVO1B
Uo 0�150000 V
Uo 0,0�120,0 % Un

Měření třífázového napětí, MEVO3A a MEVO3B
UL1_U12 0,00�999,99 kV
UL2_U23 0,00�999,99 kV
UL3_U31 0,00�999,99 kV
UL1_U12 0,00�2,00 x Un
UL2_U23 0,00�2,00 x Un
UL3_U31 0,00�2,00 x Un
UL1_U12 průměrná hodnota 0,00�999,99 kV
UL2_U23 průměrná hodnota 0,00�999,99 kV
UL3_U31 průměrná hodnota 0,00�999,99 kV
UL1_U12 průměrná hodnota 0,00�2,00 x Un
UL2_U23 průměrná hodnota 0,00�2,00 x Un
UL3_U31 průměrná hodnota 0,00�2,00 x Un

Tabulka 6: Funkční bloky ochran

Třífázová nesměrová nadproudová ochrana, st. s ni��ím rozsahem seřiditelnosti, NOC3Low, 3I>
Popudový proud 0,10�5,00 x In
Vypínací čas v re�imu DT (nezávislé zpo�dění) 0,05�300,00 s
Násobící čas. faktor v re�imu IDMT (závislé zpo�.) 0,05�1,00
Provozní re�im Nevyu�ito

Nezávislé časové zpo�dění
Extrémně závislá charakteristika
Velmi závislá charakteristika
Normálně závislá charakteristika
Dlouhodobě závislá charakteristika
Závislá charakteristika � typ RI
Závislá charakteristika � typ RD

Re�im měření �pička � �pička
Základní frekvence

Čas odpadu / návratu čítače času vypnutí 0�1000 ms
Upozornění! Ní�e uvedené hodnoty jsou platné
v rozsahu f/fn = 0,95�1,05

Přesnost vypínací hodnoty ± 2,5% z nastavené hodnoty nebo ± 0,01 x In
Čas popudu Injektované proudy > 2,0 x popudový proud:

Interní čas < 32 ms
Celkový čas < 40 ms

Čas resetu 40�1000 ms (závislé na minimální �ířce
impulsu nastavené u vypínacího výstupu)

Typický přídr�ný poměr 0,95
Čas zpo�dění < 45 ms
Přesnost vyp. času v re�imu DT (nezávislé zpo�dění) ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 20 ms
Třída přesnosti / index E v re�imu IDMT (záv. zpo�.) Index třídy E = 5,0 nebo ± 20 ms
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Třífázová nesměrová nadproudová ochrana, stupeň s vy��ím rozsahem seřiditelnosti, NOC3High,
3I>> a m�ikový stupeň, NOC3Inst, 3I>>>
Popudový proud 0,10�40,00 x In
Vypínací čas 0,05�300,00 s
Provozní re�im Nevyu�ito

Nezávislé časové zpo�dění
M�ikové působení

Re�im měření �pička � �pička
Základní frekvence

Čas odpadu / návratu čítače času vypnutí 0�1000 ms
Upozornění! Ní�e uvedené hodnoty jsou platné
v rozsahu f/fn = 0,95�1,05

Přesnost vypínací hodnoty 0,1�10 x In: ±2,5% z nast.hod. nebo ±0,01 x In
10�40 x In: ± 5,0% z nastavené hodnoty

Čas popudu Injektované proudy > 2,0 x popudový proud:
Interní čas < 32 ms
Celkový čas < 40 ms

Čas resetu 40�1000 ms (závislé na minimální �ířce
impulsu nastavené u vypínacího výstupu)

Typický přídr�ný poměr 0,95
Čas zpo�dění < 45 ms
Přesnost vyp. času v re�imu DT (nezávislé zpo�dění) ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 20 ms

Třífázová směrová nadproud. funkce, stupeň s ni��ím rozsahem seřiditelnosti, DOC6Low, I>→→→→
Provozní re�im Nevyu�ito

Nezávislé časové zpo�dění
Extrémně závislá charakteristika
Velmi závislá charakteristika
Normálně závislá charakteristika
Dlouhodobě závislá charakteristika
Závislá charakteristika � typ RI
Závislá charakteristika � typ RD

Popudový proud 0,05�40,00 x In
Vypínací čas 0,05�300,00 s
Násobící časový faktor 0,05�1,00
Základní úhel ϕb 0�90°
Směr působení / vypnutí Dopředný

Zpětný
Zemní ochrana Blokována

Uvolněna
Re�im měření Sdru�ená napětí; měření �pička � �pička

Sdru�ená napětí; měření základní frekvence
Fázová napětí; měření �pička � �pička
Fázová napětí; měření základní frekvence

Čas odpadu / návratu čítače času vypnutí 0�1000 ms
Upozornění! Ní�e uvedené hodnoty jsou platné
v rozsahu f/fn = 0,95�1,05

Přesnost vypínací hodnoty 0,1�10 x In: ±2,5% z nast.hod. nebo ±0,01 x In
10�40 x In: ± 5,0% z nastavené hodnoty
± 2,5% z měřeného napětí nebo ± 0,01 x Un
Fázový úhel ± 2°

Čas popudu Injektované proudy > 2,0 x popudový proud:
Interní čas < 42 ms
Celkový čas < 50 ms

Čas resetu 40�1000 ms (závislé na minimální �ířce
impulsu nastavené u vypínacího výstupu)

Typický přídr�ný poměr 0,95
Čas zpo�dění < 45 ms
Přesnost vyp. času v re�imu DT (nezávislé zpo�dění) ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 20 ms
Třída přesnosti / index E v re�imu IDMT (záv. zpo�.) Index třídy E = 5,0 nebo ± 20 ms
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Třífázová směrová nadproudová funkce, stupeň s vy��ím rozsahem seřiditelnosti, DOC6High,
I>>→→→→ a m�ikový stupeň DOC6Inst, I>>>→→→→
Provozní re�im Nevyu�ito

Nezávislé zpo�dění
M�ikové působení

Popudový proud 0,05�40,00 x In
Vypínací čas 0,05�300,00 s
Základní úhel ϕb 0�90°
Směr působení / vypnutí Dopředný

Zpětný
Zemní ochrana Blokována

Uvolněna
Nesměrové působení (nelze-li směr působení určit) Blokováno

Uvolněno
Re�im měření Sdru�ená napětí; měření �pička � �pička

Sdru�ená napětí; měření základní frekvence
Fázová napětí; měření �pička � �pička
Fázová napětí; měření základní frekvence

Čas odpadu / návratu čítače času vypnutí 0�1000 ms
Upozornění! Ní�e uvedené hodnoty jsou platné
v rozsahu f/fn = 0,95�1,05

Přesnost vypínací hodnoty 0,1�10 x In: ± 2,5% z nastavené hodnoty nebo
± 0,01 x In
10�40 x In: ± 5,0% z nastavené hodnoty
± 2,5% z měřeného napětí nebo ± 0,01 x Un
Fázový úhel ± 2°

Čas popudu Injektované proudy > 2,0 x popudový proud:
Interní čas < 42 ms
Celkový čas < 50 ms

Čas resetu 40�1000 ms (závislé na minimální �ířce
impulsu nastavené u vypínacího výstupu)

Typický přídr�ný poměr 0,95
Čas zpo�dění < 45 ms
Přesnost vypínacího času v re�imu DT (nezávislé
zpo�dění) ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 20 ms
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Nesměrová zemní ochrana, stupeň s ni��ím rozsahem seřiditelnosti, NEF1Low, Io>
Popudový proud 1,0�100,0% In
Vypínací čas v re�imu DT (nezávislé zpo�dění) 0,05�300,00 s
Násobící čas. faktor v re�imu IDMT (závislé zpo�.) 0,05�1,00
Provozní re�im Nevyu�ito

Nezávislé časové zpo�dění
Extrémně závislá charakteristika
Velmi závislá charakteristika
Normálně závislá charakteristika
Dlouhodobě závislá charakteristika
Závislá charakteristika � typ RI
Závislá charakteristika � typ RD

Re�im měření �pička � �pička
Základní frekvence

Čas odpadu / návratu čítače času vypnutí 0�1000 ms
Upozornění! Ní�e uvedené hodnoty jsou platné
v rozsahu f/fn = 0,95�1,05

Přesnost vypínací hodnoty ± 2,5% z nastavené hodnoty + 0,0005 x In
Čas popudu Injektované proudy > 2,0 x popudový proud:

Interní čas < 32 ms
Celkový čas < 40 ms

Čas resetu 40�1000 ms (závislé na minimální �ířce
impulsu nastavené u vypínacího výstupu)

Typický přídr�ný poměr 0,95
Čas zpo�dění < 45 ms
Přesnost vypínacího času v re�imu DT (nezávislé
zpo�dění) ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 20 ms
Třída přesnosti / index E v re�imu IDMT (závislé
zpo�dění) Index třídy E = 5,0 nebo ± 20 ms

Nesměrová zemní ochrana, stupeň s vy��ím rozsahem seřiditelnosti, NEF1High, Io>> a m�ikový
stupeň, NEF1Inst, Io>>>
Popudový proud 0,10�12,00 x In
Vypínací čas 0,05�300,00 s
Provozní re�im Nevyu�ito

Nezávislé časové zpo�dění
M�ikové působení

Re�im měření �pička � �pička
Základní frekvence

Čas odpadu / návratu čítače času vypnutí 0�1000 ms
Upozornění! Ní�e uvedené hodnoty jsou platné
v rozsahu f/fn = 0,95�1,05

Přesnost vypínací hodnoty ± 2,5% z nastavené hodnoty nebo + 0,01 x In
Čas popudu Injektované proudy > 2,0 x popudový proud:

Interní čas < 32 ms
Celkový čas < 40 ms

Čas resetu 40�1000 ms (závislé na minimální �ířce
impulsu nastavené u vypínacího výstupu)

Typický přídr�ný poměr 0,95
Čas zpo�dění < 45 ms
Přesnost vypínacího času v re�imu DT (nezávislé
zpo�dění) ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 20 ms
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Směrová zemní ochrana, stupeň s ni��ím rozsahem seřiditelnosti, DEF2Low, Io> →→→→
Popudový proud 1,0�25,0% In
Popudové  napětí 2,0�100,0 % Un
Vypínací čas v re�imu DT (nezávislé zpo�dění) 0,1�300,0 s
Násobící čas. faktor v re�imu IDMT (závislé zpo�.) 0,05�1,00
Provozní re�im Nevyu�ito

Nezávislé časové zpo�dění
Extrémně závislá charakteristika
Velmi závislá charakteristika
Normálně závislá charakteristika
Dlouhodobě závislá charakteristika

Kritérium působení / vypnutí Základní úhel &  Uo
Základní úhel
IoSin/Cos &  Uo
IoSin/Cos
Nesměrové - Io
Nesměrové - Uo

Směr působení / vypnutí Dopředný
Zpětný

Základní úhel ϕb - 90°
- 60°
- 30°
0°

Vypínací charakteristika IoSin (ϕ)
IoCos (ϕ)

Přeru�ovaná zemní porucha Neaktivní
Aktivní

Re�im měření �pička � �pička
Základní frekvence

Čas odpadu / návratu čítače času vypnutí 0�1000 ms
Upozornění! Ní�e uvedené hodnoty jsou platné
v rozsahu f/fn = 0,95�1,05

Přesnost vypínací hodnoty ± 2,5% z nastavené hodnoty + 0,0005 x In
± 2,5% z nastavené hodnoty nebo + 0,01 x Un
Fázový úhel ± 2°

Čas popudu Injektovaný nulový proud > 2,0 x popudový
proud a nulové napětí > 2,0 x popudové napětí:
Interní čas < 72 ms
Celkový čas < 80 ms

Čas resetu 40�1000 ms (závislé na minimální �ířce
impulsu nastavené u vypínacího výstupu)

Typický přídr�ný poměr 0,95
Čas zpo�dění < 50 ms
Přesnost vypínacího času v re�imu DT (nezávislé
zpo�dění) ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 20 ms
Třída přesnosti / index E v re�imu IDMT (závislé
zpo�dění) Index třídy E = 5,0 nebo ± 20 ms
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Směrová zemní ochrana, stupeň s vy��ím rozsahem seřiditelnosti DEF2High, Io>> →→→→ a m�ikový
stupeň DEF2Inst, Io>>> →→→→
Popudový proud 1,0�200,0% In
Popudové  napětí 2,0�100,0 % Un
Vypínací čas 0,1�300,0 s
Provozní re�im Nevyu�ito

Nezávislé časové zpo�dění
M�ikové působení

Kritérium působení / vypnutí Základní úhel &  Uo
Základní úhel
IoSin/Cos &  Uo
IoSin/Cos
Nesměrové - Io
Nesměrové - Uo

Směr působení / vypnutí Dopředný
Zpětný

Základní úhel ϕb - 90°
- 60°
- 30°
0°

Vypínací charakteristika IoSin (ϕ)
IoCos (ϕ)

Přeru�ovaná zemní porucha Neaktivní
Aktivní

Re�im měření �pička � �pička
Základní frekvence

Čas odpadu / návratu čítače času vypnutí 0�1000 ms
Upozornění! Ní�e uvedené hodnoty jsou platné
v rozsahu f/fn = 0,95�1,05

Přesnost vypínací hodnoty ± 2,5% z nastavené hodnoty + 0,0005 x In
± 2,5% z nastavené hodnoty nebo + 0,01 x Un
Fázový úhel ± 2°

Čas popudu Injektovaný nulový proud > 2,0 x popudový
proud a nulové napětí > 2,0 x popudové napětí:
Interní čas < 72 ms
Celkový čas < 80 ms

Čas resetu 40�1000 ms (závislé na minimální �ířce
impulsu nastavené u vypínacího výstupu)

Typický přídr�ný poměr 0,95
Čas zpo�dění < 50 ms
Přesnost vypínacího času v re�imu DT (nezávislé
zpo�dění) ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 20 ms



Terminály vývodových polí REF 541, REF 543 a
REF 545

1MRS 750443-MBG

ABB Automation 23                 

Přepěťová ochrana / nulová slo�ka, stupeň s ni��ím rozsahem seřiditelnosti, ROV1Low, Uo>
Popudové napětí 2,0�20,0% Un
Vypínací čas 0,05�300,00 s
Provozní re�im Nevyu�ito / Nezávislé časové zpo�dění
Re�im měření �pička � �pička

Základní frekvence
Upozornění! Ní�e uvedené hodnoty jsou platné
v rozsahu f/fn = 0,95�1,05

Přesnost vypínací hodnoty ± 2,5% z nastavené hodnoty nebo  ± 0,01 x Un
Čas popudu Injektovaná napětí > 2,0 x popudové napětí:

Interní čas < 32 ms
Celkový čas < 40 ms

Čas resetu 40�1000 ms (závislé na minimální �ířce
impulsu nastavené u vypínacího výstupu)

Typický přídr�ný poměr 0,95
Čas zpo�dění Celkový čas pro blokování: < 25 ms

Celkový čas, pokud napětí klesne pod popudo-
vou hodnotu: < 50 ms

Přesnost vyp. času v re�imu DT (nezávislé zpo�dění) ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 20 ms

Přepěťová ochrana / nulová slo�ka, stupeň s vy��ím rozsahem seřiditelnosti, ROV1High, Uo>> a
m�ikový stupeň, ROV1Inst, Uo>>>
Popudové napětí 2,0�80,0% Un
Vypínací čas 0,05�300,00 s
Provozní re�im Nevyu�ito / Nezávislé časové zpo�dění
Re�im měření �pička � �pička

Základní frekvence
Upozornění! Ní�e uvedené hodnoty jsou platné
v rozsahu f/fn = 0,95�1,05

Přesnost vypínací hodnoty ± 2,5% z nastavené hodnoty nebo  ± 0,01 x Un
Čas popudu Injektovaná napětí > 2,0 x popudové napětí:

Interní čas < 32 ms
Celkový čas < 40 ms

Čas resetu 40�1000 ms (závislé na minimální �ířce
impulsu nastavené u vypínacího výstupu)

Typický přídr�ný poměr 0,95
Čas zpo�dění Celkový čas pro blokování: < 25 ms

Celkový čas, pokud napětí klesne pod popudo-
vou hodnotu: < 50 ms

Přesnost vyp. času v re�imu DT (nezávislé zpo�dění) ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 20 ms

Třífázová ochrana / tepelné přetí�ení kabelů, TOL3Cab, 3
Časová konstanta kabelu 1�999 min.
Maximální zatě�ovací proud kabelu 1,0�5000,0 A
Maximální teplota vodiče 40,0�150,0°C
Referenční teplota -50,0�100,0°C
Vypínací teplota 80,0�120,0%
Výstra�ná teplota 40,0�100,0%
Teplota pro opětné zapnutí 40,0�100,0%
Teplota okolí -50,0�100,0°C
Provozní re�im (princip kompenzace teploty okolí) Nevyu�ito

Bez čidel; okolní teplota nastavena
1 pou�ité čidlo
2 pou�itá čidla
Upozornění! Ní�e uvedené hodnoty jsou platné
v rozsahu f/fn = 0,95�1,05

Přesnost vypínací hodnoty ± 1,0 %, I = 0,1�10,0 x In
Přídr�ný poměr Vypnutí: (Vypočtené otepl. � 0,1)/vyp.teplota

Popud: (Vypočtené otepl. � 0,1)/výstra�. teplota
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Třífázová ochrana / tepelné přetí�ení motorů, generátorů a transformátorů, TOL3Dev,  3
ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ
Rozběhový proud motoru 0,10�10,00 x In
Max. povolený čas rozběhu motoru 0,1�120,0 s
Počet povolených startů ze studeného stavu 1�3
Typ chráněného zařízení Motor; průchozí ventilace, jm. výkon < 1500 kW

Motor; průchozí ventilace, jm. výkon > 1500 kW
Motor; povrchové chlazení, jm. výkon < 500 kW
Motor; povrchové chlazení, jm. výkon > 500 kW
Generátor; hydroalternátory nebo malé
vzduchem chlazené turboalternátory
Generátor; velké turboalternátory
Transformátor

Vypínací teplota 80,0�120,0%
Výstra�ná teplota 40,0�100,0%
Blokování restartu (teplotní limit pro úspě�ný restart) 40,0�100,0%
Teplota prostředí (okolní teplota) -50,0�100,0°C
Časová konstanta ochlazení 1,0�10,0 x časová konstanta
Časová konstanta oteplení generátoru nebo transfor-
mátoru 1�999 min.
ROZ�ÍŘENÉ NASTAVENÍ
Krátká časová konstanta statoru 0,0�999,0 min.
Dlouhá časová konstanta statoru 0,0�999,0 min.
Váhový faktor krátké časové konstanty statoru 0,00�1,00
Oteplení statoru při zatí�ení jmenovitým proudem 0,0�350,0°C
Maximální teplota statoru 0,0�350,0°C
Krátká časová konstanta rotoru 0,0�999,0 min.
Dlouhá časová konstanta rotoru 0,0�999,0 min.
Váhový faktor krátké časové konstanty rotoru 0,00�1,00
Oteplení rotoru při zatí�ení jmenovitým proudem 0,0�350,0°C
Maximální teplota rotoru 0,0�350,0°C
Provozní re�im (princip kompenzace teploty okolí) Nevyu�ito

Bez čidel; okolní teplota nastavena
1 pou�ité čidlo
2 pou�itá čidla

Čas prodlevy do úspě�ného restartu (parametr pouze
pro čtení) 0�86400 s
Předpokládaný čas do vypnutí (parametr pouze pro
čtení) 0�86400 s

Upozornění! Ní�e uvedené hodnoty jsou platné
v rozsahu f/fn = 0,95�1,05

Přesnost vypínací hodnoty ± 1,0 %, I = 0,1�10,0 x In
Přídr�ný poměr Vypnutí: (Vypočtené oteplení � 0,1) / Vypínací

teplota
Popud: (Vypočtené oteplení � 0,1) / Výstra�ná
teplota
Restart: (Vypočtené oteplení � 0,1) / Teplotní
limit blokování restartu



Terminály vývodových polí REF 541, REF 543 a
REF 545

1MRS 750443-MBG

ABB Automation 25                 

Třífázová přepěťová ochrana, stupeň s ni��ím rozsahem seřiditelnosti, OV3Low, 3U>
Popudové napětí 0,10�1,60 x Un
Vypínací čas 0,05�300,0 s
Násobící časový faktor 0,05�1,00
Provozní re�im Nevyu�ito

Nezávislé časové zpo�dění
Křivka A
Křivka B

Re�im měření Sdru�ená napětí; měření �pička � �pička
Sdru�ená napětí; měření základní frekvence
Fázová napětí; měření základní frekvence

Hystereze vypnutí 1,0�5,0%
Upozornění! Ní�e uvedené hodnoty jsou platné
v rozsahu f/fn = 0,95�1,05

Přesnost vypínací hodnoty ± 2,5% z nastavené hodnoty
Čas popudu Injektovaná napětí = 1,1 x popudové napětí:

Interní čas < 42 ms
Celkový čas < 50 ms

Čas resetu 40�1000 ms (závislé na minimální �ířce
impulsu nastavené u vypínacího výstupu)

Přídr�ný poměr 0,96 (rozsah 0,95�0,99)
Čas zpo�dění < 50 ms
Přesnost vypínacího času v re�imu DT (nezávislé
zpo�dění) ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 20 ms
Typická třída přesnosti / index E v re�imu IDMT
(závislé zpo�dění) ± 20 ms

Třífázová přepěťová ochrana, stupeň s vy��ím rozsahem seřiditelnosti, OV3High, 3U>>
Popudové napětí 0,10�1,60 x Un
Vypínací čas 0,05�300,0 s
Provozní re�im Nevyu�ito

Nezávislé časové zpo�dění
Re�im měření Sdru�ená napětí; měření �pička � �pička

Sdru�ená napětí; měření základní frekvence
Fázová napětí; měření základní frekvence

Hystereze vypnutí 1,0�5,0%
Upozornění! Ní�e uvedené hodnoty jsou platné
v rozsahu f/fn = 0,95�1,05

Přesnost vypínací hodnoty ± 2,5% z nastavené hodnoty
Čas popudu Injektovaná napětí = 1,1 x popudové napětí:

Interní čas < 42 ms
Celkový čas < 50 ms

Čas resetu 40�1000 ms (závislé na minimální �ířce
impulsu nastavené u vypínacího výstupu)

Přídr�ný poměr 0,96 (rozsah 0,95�0,99)
Čas zpo�dění < 50 ms
Přesnost vypínacího času v re�imu DT (nezávislé
zpo�dění) ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 20 ms
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Třífázová podpěťová ochrana, stupeň s ni��ím rozsahem seřiditelnosti, UV3Low, 3U<
Popudové napětí 0,10�1,20 x Un
Vypínací čas 0,1�300,0 s
Násobící časový faktor 0,1�1,0
Provozní re�im Nevyu�ito

Nezávislé časové zpo�dění
Křivka C

Re�im měření Sdru�ená napětí; měření �pička � �pička
Sdru�ená napětí; měření základní frekvence
Fázová napětí; měření základní frekvence

Hystereze vypnutí 1,0�5,0%
Upozornění! Ní�e uvedené hodnoty jsou platné
v rozsahu f/fn = 0,95�1,05

Přesnost vypínací hodnoty ± 2,5% z nastavené hodnoty nebo ± 0,01 x Un
Čas popudu Injektovaná napětí < 0,5 x popudové napětí:

Interní čas < 32 ms
Celkový čas < 40 ms

Čas resetu 40�1000 ms (závislé na minimální �ířce
impulsu nastavené u vypínacího výstupu)

Přídr�ný poměr 1,04 (rozsah 1,005�1,05)
Čas zpo�dění < 60 ms
Přesnost vypínacího času v re�imu DT (nezávislé
zpo�dění) ± 2,5 % z nastavené hodnoty
Typická třída přesnosti / index E v re�imu IDMT
(závislé zpo�dění) ± 35 ms

Třífázová podpěťová ochrana, stupeň s vy��ím rozsahem seřiditelnosti, UV3High, 3U<<
Popudové napětí 0,10�1,20 x Un
Vypínací čas 0,1�300,0 s
Provozní re�im Nevyu�ito

Nezávislé časové zpo�dění
Re�im měření Sdru�ená napětí; měření �pička � �pička

Sdru�ená napětí; měření základní frekvence
Fázová napětí; měření základní frekvence

Hystereze vypnutí 1,0�5,0%
Upozornění! Ní�e uvedené hodnoty jsou platné
v rozsahu f/fn = 0,95�1,05

Přesnost vypínací hodnoty ± 2,5% z nastavené hodnoty nebo ± 0,01 x Un
Čas popudu Injektovaná napětí < 0,5 x popudové napětí:

Interní čas < 32 ms
Celkový čas < 40 ms

Čas resetu 40�1000 ms (závislé na minimální �ířce
impulsu nastavené u vypínacího výstupu)

Přídr�ný poměr 1,04 (rozsah 1,005�1,05)
Čas zpo�dění < 60 ms
Přesnost vypínacího času v re�imu DT (nezávislé
zpo�dění) ± 2,5 % z nastavené hodnoty

Ochrana vyhodnocující sled fází napětí, PSV3St1 a PSV3St2, U1<, U2>, U1>
Popudová hodnota U2> 0,01�1,00 x Un
Popudová hodnota U1< 0,01�1,20 x Un
Popudová hodnota U1> 0,80�1,60 x Un
Vypínací čas U2> 0,04�60,00 s
Vypínací čas U1< 0,04�60,00 s
Vypínací čas U1> 0,04�60,00 s
Provozní re�im Nevyu�ito; U1< & U2> & U1>; U1< & U2>;   U2>

& U1>; U1< & U1>; U2>; U1<; U1>
Volba směru Dopředu; Zpět; Vstup ROT_DIR
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Upozornění! Ní�e uvedené hodnoty jsou platné
v rozsahu f/fn = 0,95�1,05

Přesnost vypínací hodnoty ± 2,5% z nastavené hodnoty nebo ± 0,01 x Un
Vypínací čas Vypnutí funkcí U2>:

Injektovaná zpětná slo�ka napětí =
1,1 x popudová hodnota:
Interní čas < 42 ms
Celkový čas < 50 ms
Vypnutí funkcí U1<:
Injektovaná sousledná slo�ka napětí =
0,50 x popudová hodnota:
Interní čas < 32 ms
Celkový čas < 40 ms
Vypnutí funkcí U1>:
Injektovaná sousledná slo�ka napětí =
1,1 x popudová hodnota:
Interní čas < 42 ms
Celkový čas < 50 ms

Čas resetu 70�1030 ms (závislé na minimální �ířce
impulsu nastavené u vypínacího výstupu)

Typický přídr�ný poměr Vypnutí funkcí U2>: 0,96
Vypnutí funkcí U1<: 1,04
Vypnutí funkcí U1>: 0,99

Čas zpo�dění < 45 ms (pro vypnutí ve v�ech re�imech)
Přesnost vypínacího času ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 20 ms

Podfrekvenční nebo nadfrekvenční ochrana, 5 stupňů, Freq1St1� Freq1St5, f</f>, df/dt
Provozní re�im Nevyu�ito

f</f>  - 1 časový člen
f</f>  - 2 časové členy
f</f> nebo df/dt> (log. člen OR)
f</f> a df/dt> (log. člen AND)
f</f> nebo df/dt< (log. člen OR)
f</f> a df/dt< (log. člen AND)

Podpěťový limit pro blokování 0,30�0,90 x Un
Popudová hodnota pod / nadfrekvenční ochrany 25,00�75,00 Hz
Vypínací čas pod / nadfrekvenční ochrany 0,10�120,0 s
Popudová hodnota ochrany df/dt 0,2�10,0 Hz/s
Vypínací čas ochrany df/dt 0,12�120,0 s
Přesnost vypínací hodnoty Podfrekvence / nadfrekvence (f</f>): ±10 mHz

Rychlost změny frekvence (df/dt):
Absolutní hodnota df/dt < ±5 Hz/s: ±100 mHz/s
Absolutní hodnota df/dt < ±15 Hz/s: ± 2% z
absolutní hodnoty df/dt
Podpěťové blokování: ±1,0% z nast. hodnoty

Čas popudu Celkový čas popudů při fn = 50 Hz:
Frekvenční měření < 100 ms
Měření df / dt < 120 ms

Čas resetu 140�1000 ms (závislé na minimální �ířce
impulsu nastavené u vypínacího výstupu)

Přesnost vypínacího času ± 2 % z nastavené hodnoty nebo ± 30 ms
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Kontrola startu motorů, MotStart, Is2 t, n<
Rozběhový proud (motoru) 1,0�10,0 x In
Čas rozběhu (motoru) 0,3�250,0 s
Časový limit blokování restartu 1,0�500,0 s
Rychlost odečítání z čítače času 2,0�250,0 s/hod.
Povolený čas zablokovaného rotoru 2,0�120,0 s
Provozní re�im Nevyu�ito

I2 t
I2 t  & Stall (zablokovaný stav)

Čítač rozběhů / startů (parametr pouze pro čtení) 0�99999
Čas do uvolnění restartu (parametr pouze pro čtení) 0�99999 min.
Vstup zablokovaného motoru (signál indikace
zablokovaného motoru; parametr pouze pro čtení) Neaktivní

Aktivní
Přesnost vypínací hodnoty f/fn = 0,95�1,05: ± 2,5% z nastavené hodnoty

nebo ± 0,01 x In
Čas popudu f/fn = 0,95�1,50:

Interní čas < 22 ms
Celkový čas < 30 ms
f/fn = 0,50�0,95:
Interní čas < 32 ms
Celkový čas < 40 ms

Typický přídr�ný poměr 0,95
Čas zpo�dění < 50 ms

Třífázová nadproudová ochrana paralelních kondenzátorových baterií, OL3Cap, 3I>, 3I<
Vypínací časy stupně ochrany při přetí�ení baterie Ib>
I/Ib> t [s] Čas definovaný normou [s] Standard / norma
1,15 1799 1800 IEC 60871-1
1,20 299 300 IEC 60871-1
1,30 58 60 ANSI/IEEE 37.99,

IEC 60871-1
1,40 13,5 15 ANSI/IEEE 37.99
1,70 0,9 1 ANSI/IEEE 37.99
2,00 0,29 0,3 ANSI/IEEE 37.99
2,20 0,1 0,12 ANSI/IEEE 37.99
Upozornění! Minimální vypínací čas je 100 ms
Popudový proud vypínacího stupně 0,30�1,50 x In
Násobící časový faktor vypínacího stupně �k� 0,05�2,0
Popudový proud výstra�ného stupně 2,0�1,20 x Ib
Vypínací čas výstra�ného stupně 0,5�6000,0 s
Popudový proud podproudového stupně 0,1�0,70 x Ib
Vypínací čas podproudového stupně 0,1�120 s
Nastavení blokovacího času znovuzapnutí trec 0,5�6000 s

Upozornění! Ní�e uvedené hodnoty jsou platné
v rozsahu f/fn = 0,95�1,05

Přesnost vypínací hodnoty ± 2,5% z nastavené hodnoty nebo ± 0,01 x In
Čas popudu Injektované proudy = 2,0 x popudový proud:

Interní čas < 32 ms
Celkový čas < 40 ms

Čas resetu 40�1000 ms (závislé na minimální �ířce
impulsu nastavené u vypínacího výstupu)

Přídr�ný poměr Nadproudový stupeň: Typický poměr 0,95
Podproudový stupeň: Typický poměr 1,05

Čas zpo�dění Celkové zpo�dění, jestli�e proud překročí
popudovou hodnotu: < 50 ms

Přesnost vypínacího času v re�imu nezávislého
zpo�dění (výstra�ný stupeň Ia>, podproudový st. I<) ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 20 ms
Přesnost vypínacího času v re�imu nezávislého
zpo�dění (výstra�ný stupeň Ia>, podproudový st. I<)

Závislá na frekvenci měřeného proudu:
± 10 % z teoretické hodnoty nebo  ± 40 ms
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Ochrana při proudové nevyvá�enosti paralelních kondenzátorových baterií, CUB1Cap, ∆∆∆∆I>
Provozní re�im Nevyu�ito; Nezávislé čas. zpo�dění; Extrémně

závislá; Velmi závislá; Normálně závislá;
Dlouhodobě závislá charakteristika
Charakteristika typu RI, Charakteristika typu RD

Re�im výstra�ného hlá�ení / alarmu Normální re�im; Čítač vadných článků
Popudový proud vypínacího stupně 1,0�100,0 % dIn
Vypínací čas vypínacího stupně v re�imu DT 1,0�300 s
Násobící čas. faktor vyp. stupně �k� v re�imu IDMT 0,05�2,0
Popudový proud výstra�ného stupně 1,0�100,0 % dIn
Vypínací čas výstra�ného stupně 1,0�300 s
Nepovolený počet vadných článků 1�100
Úroveň kompenzace vlastní nevyvá�enosti 0,0�20,0 % dIn
Záznam fázoru vlastní nevyvá�enosti Neaktivován; Aktivován
Umístění pojistek kondenzátoru Externí; Interní
Čítač vadných článků
Počet vadných článků ve větvi 1 fáze IL1 0�100
Počet vadných článků ve větvi 2 fáze IL1 0�100
Počet vadných článků ve větvi 1 fáze IL2 0�100
Počet vadných článků ve větvi 2 fáze IL2 0�100
Počet vadných článků ve větvi 1 fáze IL3 0�100
Počet vadných článků ve větvi 2 fáze IL3 0�100

Upozornění! Ní�e uvedené hodnoty jsou platné v
rozsahu f/fn = 0,95�1,05

Přesnost vypínací hodnoty ± 2,5% z nast. hodnoty ± 0,001 x Idn
Měření fázového úhlu: ± 2°
Injektované proudy = 2,0 x popudový proud:

Čas popudu Interní čas < 32 ms
Celkový čas < 40 ms

Čas resetu 40�1000 ms (závislé na minimální �ířce impulsu
nastavené u vypínacího výstupu)

Přídr�ný poměr Typický poměr 0,95
Čas zpo�dění < 45 ms
Přesnost vyp. času v re�imu nezávislého zpo�dění ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 20 ms
Přesnost vyp. času v re�imu závislého zpo�dění ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 50 ms

Funkce automatického opětného zapnutí, AR5Func, O →→→→ I
Počet  opětných zapnutí 0�5
Re�im inicializace / aktivace Popudem

Vypnutím
Provozní re�im aktivační sběrny AR1,AR2,AR3,AR4 Neaktivováno

AR (opětné zapnutí) aktivováno
Zpo�dění popudu AR1,AR2,AR3,AR4 0�10,00 s
Čas beznapěťové pauzy (dead time) 0,20�300,00 s
Kontrola synchronního stavu (Synchro-check) Funkce nepou�ita; Funkce ARSYNC pou�ita
Čas rozli�ení td (discriminating time) 0�30,00 s
Přesnost působení funkce ± 1% z nastavené hodnoty nebo ± 30 ms

Funkce kontroly synchronního stavu/napěťového stavu (Synchro-check/voltage-check) stupeň 1
a stupeň 2, SCVCSt1 a SCVCSt2, SYNC
Horní prahové / mezní napětí Umax 0,50�1,00 x Un
Dolní prahové / mezní napětí Umin 0,10�0,80 x Un
Diference napětí ∆U 0,02�0,60 x Un
Diference fázového úhlu ∆ϕ 5�90°
Diference frekvencí ∆f 0,02�5,00 Hz
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Přesnost působení funkce Upozornění! Ní�e uvedené hodnoty jsou platné
v rozsahu f/fn = 0,95�1,05
± 2,5% z nastavené hodnoty nebo  ± 0,01 x Un

Čas popudu ± 10 mHz; ± 2°
Čas resetu < 50 ms
Přídr�ný poměr 0,975 x Un
Přesnost času působení funkce ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 20 ms

Třífázový detektor zapínacího proudu transformátoru a rozběhu motoru, Inrush3, 3I2f>
Poměr  I2f/I1f > 5�50 %
Popudový proud 0,10�5,00 x In
Provozní re�im Nevyu�ito

Re�im zapínacího proudu
Re�im rozběhu / startu motoru
Upozornění! Ní�e uvedené hodnoty jsou platné
v rozsahu f/fn = 0,95�1,05

Přesnost vypínací hodnoty Proudové měření: ± 2,5% z nastavené hodnoty
nebo ± 0,01 x In
Měření poměru I2f/I1f: ± 5,0% z nast. hodnoty

Čas popudu Interní čas < 32 ms
Celkový čas < 40 ms

Ochrana při fázové nevyvá�enosti CUB3Low, 3∆∆∆∆I>
Popudová nesymetrie 10,0�95,0%
Vypínací čas 1,0�300,0 s
Provozní re�im Nevyu�ito; Nezávislé časové zpo�dění

Upozornění! Ní�e uvedené hodnoty jsou platné
v rozsahu f/fn = 0,95�1,05

Přesnost vypínací hodnoty ± 2,5% z nast. hodnoty nebo ± 1% jednotky
Čas popudu Interní čas < 95 ms

Celkový čas < 100 ms
Čas resetu 40�1000 ms (závislé na minimální �ířce

impulsu nastavené u vypínacího výstupu)
Typický přídr�ný poměr 0,95
Čas zpo�dění Celkový čas pro blokování: < 25 ms

Celkový čas, pokud proud klesne pod
popudovou hodnotu: < 50 ms

Přesnost vyp. času v re�imu DT (nezávislé zpo�dění) ± 2% z nastavené hodnoty nebo ± 50 ms

Tabulka 7: Funkce vyhodnocení kvality energie

Měření zkreslení průběhu proudu, PQCU3H
Funkce měření zkreslení průběhu proudu PQCU3H se pou�ívá pro měření a statistické analýzy zkreslení
průběhu proudu. U PQCU3H je aplikována standardní funkce určená pro měření zkreslení u napětí. Sběr
dat a jejich analýza jsou provedeny podle normy EN 50160. Principy měření jednotlivých harmonických
slo�ek a THD (Total Harmonic Distortion / Celkového harmonického zkreslení) jsou zpracovány podle
mezinárodního standardu IEC 61000-4-7. Funkce také částečně respektuje americký standard IEEE Std
1159. Analýza mů�e být provedena pro jeden zvolený fázový proud, nebo mů�e být vyhodnocen nejvíce
zkreslený fázový proud.
Re�imy měření Nevyu�ito; L1; L2; L3; Nejhor�í fáze
Aktivace měření Spu�tění parametrem, bin.vstupem, nastaveným datem a časem
Re�im spu�tění Re�im jednoho; trvalého; periodického měření
Faktor zkreslení THD; TDD (Total Demand Distortion / Celkové po�adované zkreslení)
Monitorované hodnoty:
THD (3 s a 10 min. střední hodnoty) 0,0�1000,0 %
Harmonické slo�ky od 1. do 13.
(3 s střední hodnoty) 0,0�1000,0 % In
Harmonické slo�ky od 2. do 13.
(10 min. stř.hodnoty) 0,0�1000,0 % In
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Měření zkreslení průběhu proudu, PQCU3H
Statistika:
Doba sledování dat pro statistiku 1hod.; 12hod.; 1 den; 2 dny; 3 dny; 4 dny; 5 dnů; 6 dnů; 1 týden
Nastavení limitu statistické hodnoty
(nastavení percentil) 90,0�99,5 %
Hodnota pro ka�dou harmonickou
slo�ku a THD (nastavení percentil) 0,0�1000,0 % In
Pět fixních hodnot pro 1 zvolenou
harmonickou slo�ku nebo THD
(1,5,50,95,99 � percentil) 0,0�1000,0 % In
Maximální hodnota pro ka�dou
harmonickou slo�ku a THD 0,0�1000,0 % In
Zaznamenaná data Jedna sada dat aktuálního stavu (updating); Jedna sada dat

z předcházející periody sledování.
Kontrola limitů harmonických slo�ek:
Limit THD 0,0�60,0 %
Limit ka�dé harmonické slo�ky 0,0�40,0 % In
Zaznamenaná data Jestli�e je jakýkoli limit překročen, bude během max.hodnoty THD

zaznamenána kompletní sada harmonických slo�ek (3 s hodnoty).
Provozní kritéria:
Základní frekvence 0,9�1,1 fn
Frekvenční odchylka ≤ 0,5Hz (diference mezi max. a min. hodnotou během 1 sekundy)
Amplituda základní vlny ≥ 1 % In
Přesnost měření:
Měřená harmonická slo�ka Im =
1. (první), �, 10. (desátá) V souladu s IEC 61000-4-7
Měřená harmonická slo�ka Im =
11. (jedenáctá), �, 13. (třináctá) ± 1,0 % In, je-li Im < 10 % In; ± 10 % In, je-li Im ≥ 10 % In

Měření zkreslení průběhu napětí, PQVO3H
Funkce měření zkreslení průběhu napětí PQVO3H se pou�ívá pro měření a statistické analýzy zkreslení
průběhu napětí. Sběr dat a jejich analýza jsou provedeny podle normy EN 50160. Principy měření
jednotlivých harmonických slo�ek a THD (Total Harmonic Distortion / Celkového harmonického zkreslení)
jsou zpracovány podle mezinárodního standardu IEC 61000-4-7. Funkce také částečně respektuje
americký standard IEEE Std 1159. Analýza mů�e být provedena pro jedno zvolené fázové nebo
sdru�ené napětí, nebo mů�e být vyhodnoceno nejvíce zkreslené fázové nebo sdru�ené napětí.
Re�imy měření Nevyu�ito; L1; L2; L3; Nejhor�í fázové napětí; L1-L2; L2-L3; L3-

L1; Nejhor�í sdru�ené napětí
Aktivace měření Spu�tění parametrem, bin.vstupem, nastaveným datem a časem
Re�im spu�tění Re�im jednoho; trvalého; periodického měření
Monitorované hodnoty:
THD (3 s a 10 min. střední hodnoty) 0,0�120,0 %
Harmonické slo�ky od 1. do 13.
(3 s střední hodnoty) 0,0�120,0 % Un
Harmonické slo�ky od 2. do 13.
(10 min. stř.hodnoty) 0,0�120,0 % Un
Statistika:
Doba sledování pro statistiku 1hod.; 12hod.; 1 den; 2 dny; 3 dny; 4 dny; 5 dnů; 6 dnů; 1 týden
Nastavení limitu statistické hodnoty
(nastavení percentil) 90,0�99,5 %
Hodnota pro ka�dou harmonickou
slo�ku a THD (nastavení percentil) 0,0�120,0 % Un
Pět fixních hodnot pro 1 zvolenou
harmonickou slo�ku nebo THD
(1,5,50,95,99 � percentil) 0,0�120,0 % Un
Maximální hodnota pro ka�dou
harmonickou slo�ku a THD 0,0�120,0 % Un
Zaznamenaná data Jedna sada dat aktuálního stavu (updating); Jedna sada dat

z předcházející periody pozorování.
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Měření zkreslení průběhu napětí, PQVO3H
Kontrola limitů harmonických slo�ek:
Limit THD 0,0�30,0 %
Limit ka�dé harmonické slo�ky 0,0�20,0 % Un
Zaznamenaná data Jestli�e je jakýkoli limit překročen, bude během max.hodnoty THD

zaznamenána kompletní sada harmonických slo�ek (3 s hodnoty).
Provozní kritéria:
Základní frekvence 0,9�1,1 fn
Frekvenční odchylka ≤ 0,5Hz (diference mezi max. a min. hodnotou během 1 sekundy)
Amplituda základní vlny ≥ 0,7 Un
Přesnost měření:
Měřená harmonická slo�ka Um =
1. (první), �, 10. (desátá) V souladu s IEC 61000-4-7
Měřená harmonická slo�ka Um =
11. (jedenáctá), �, 13. (třináctá) ± 0,3 % Un, je-li Um < 3 % Un; ± 10 % Un, je-li Um ≥ 3 % Un

Tabulka 8:  Měřicí vstupy
Jmenovitá frekvence 50,0/60,0 Hz
Proudové vstupy Jmenovitý proud 0,2 A / 1 A / 5 A

Tepelná proudová trvalá 1,5 A / 4 A / 20 A
přetí�itelnost po dobu 1 s 20 A / 100 A / 500 A
Dynamická proudová přetí�itelnost, hodnota
jedné půlvlny 50 A / 250 A / 1250 A
Vstupní impedance <750 mΩ / <100 mΩ /

<20mΩ
Napěťové vstupy Jmenovité napětí 100V/110V/115V/120V

(parametrizace)
Trvalá napěťová přetí�itelnost 2 x Un (240 V)
Spotřeba při jmenovitém napětí < 0,5 VA

Senzorové vstupy, max.9 Napěťový rozsah (efektivní hodnota) ± 9,4 V
Napěťový rozsah (�pičková hodnota) ± 12 V
Vstupní impedance > 4,7 MΩ
Vstupní kapacita < 1 nF

Tabulka 9:  Pomocné napájení
Typ napájecího modulu PS1/240 V PS2/240 V Modul PS1/48 V PS2/48 V

(REF 541, (pouze externího (REF 541, (pouze
REF 543) REF 545) displeje REF 543) REF 545)

Vstupní  napětí, st 110/120/220/240 V -
Vstupní  napětí, ss 110/125/220 V 24/48/60 V
Provozní rozsah st 85...110%, ss 80...120% jm. hodnoty ss 80...120% jm. hodnoty
Spotřeba < 50 W
Zvlnění pom. ss napětí max. 12% ss hodnoty
Čas přeru�ení pom. ss
napětí bez resetu

< 50 ms při 110 V a
< 100 ms při 200 V

Indikace vysoké int. teploty +78°C (+75°C�+83°C)

Tabulka 10:  Binární vstupy
Typ napájecího modulu PS1/240 V, PS2/240 V PS1/48 V, PS2/48 V
Vstupní napětí, ss 110/125/220 V 24/48/60/110/125/220 V
Provozní rozsah, ss 80�265 V 18...265 V
Vstupní proud ~ 2...25 mA
Výkonová spotřeba / vstup < 0,8 W
Frekvenční rozsah čítače impulsů (specifické
binární vstupy)

0...100 Hz
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Tabulka 11:  RTD/analogové vstupy

Podporované RTD senzory
(čidla)

100 Ω Platina
250 Ω Platina
1000 Ω Platina

TCR 0.00385 (DIN 43760)
TCR 0.00385
TCR 0.00385

100 Ω Nikl
120 Ω Nikl
250 Ω Nikl
1000 Ω Nikl

TCR 0.00618 (DIN 43760)
TCR 0.00618
TCR 0.00618
TCR 0.00618

10 Ω Měď TCR 0.00427
Max. odpor vedení
(3 vodičové měření)

200 Ω na vodič

Přesnost ± 0,5% z celého rozsahu
± 1,0% z celého rozsahu pro RTD čidlo 10 Ω / měď

Izolační napětí 2 kV (vstupy proti výstupům a vstupy proti ochrannému uzemnění)
Vzorkovací frekvence 5 Hz
Čas odezvy ≤ Čas filtru + 30 ms (430 ms�5,03 s)
RTD / Proud odporovým
čidlem

Max. 4,2 mA (efektivní hodnota)
6,2 mA (efektivní hodnota) pro čidlo 10 Ω / měď

Impedance proud. vstupu 274 Ω  ± 0,1%

Tabulka 12:  Signalizační výstupy

Max. systémové napětí 250 V st/ss
Trvalá zatí�itelnost 5 A
Spínací schopnost a zatí�itelnost po dobu 0,5 s 10 A
Spínací schopnost a zatí�itelnost po dobu 3 s 8 A
Rozpínací schopnost při časové konstantě ovláda-
ného obvodu L/R <40 ms a pro 48/110/220 V ss

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

Tabulka 13:  Výkonové výstupy

Max. systémové napětí 250 V st/ss
Trvalá zatí�itelnost 5 A
Spínací schopnost a zatí�itelnost po dobu 0,5 s 30 A
Spínací schopnost a zatí�itelnost po dobu 3 s 15 A
Rozpínací schopnost při časové konstantě ovláda-
ného obvodu L/R<40 ms a pro 48/110/220 V ss

5 A / 3 A / 1 A

Minimální zatí�ení kontaktů 100 mA , 24 V st/ss (2,4 VA)
TCS (Kontrola vypí- Rozsah ovládacího napětí 20...265 V st/ss
nacího obvodu) Proud kontrolním obvodem Přibli�ně 1,5 mA (0,99...1,72 mA)

Min. napětí na kontaktu
(prahová úroveň)

20 V st/ss (15...20 V)

Tabulka 14:  Analogové výstupy

Rozsah výstupního proudu 0�20 mA
Přesnost ± 0,5% z celého rozsahu
Maximální zatí�ení 600 Ω
Izolační napětí 2 kV (výstup proti výstupu, výstup proti vstupům a

výstup proti ochrannému uzemnění)
Čas odezvy ≤ 85 ms
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Tabulka 15:  Pracovní podmínky / pracovní prostředí

Specifikovaný rozsah pracovní teploty -10°C...+55°C
Rozsah transportní a skladovací teploty -40°C...+70°C
Stupeň krytí Přední / čelní strana, zapu�těná montá� IP 54

Zadní strana, připojovací svorkovnice IP 20
Test v suchém horkém prostředí Podle IEC 60068-2-2
Test v suchém studeném prostředí Podle IEC 60068-2-1
Test ve vlhkém horkém prostředí, cyklický test Podle IEC 60068-2-30

r.v. = 95%, T = 20°...+55°C
Testy skladovacích teplot Podle IEC 60068-2-48

Tabulka 16:  Standardní testy

Izolační testy Izolační zkou�ka                IEC
60255-5

Zku�ební napětí 2 kV, 50 Hz, 1 min.

Zkou�ka rázovým napětím
IEC 60255-5

Zku�ební napětí 5 kV, jednopólové impulsy,
průběh vlny 1,2/50 µs,
energie zdroje 0,5 J

Měření izolačního odporu
IEC 60255-5

Izolační odpor > 100 MΩ, 500 V ss

Mechanické testy Vibrační testy (sinusový průběh) IEC 60255-21-1, třída I
Test nárazem IEC 60255-21-2, třída I

Tabulka 17:  Testy elektromagnetické kompatibility

Testy úrovně EMC odolnosti splňují po�adavky specifikované v této tabulce
1MHz interferenční test, Společný re�im 2,5 kV
třída III (IEC 60255-22-1) Diferenciální re�im 1,0 kV
Elektrostatický vybíjecí test, Kontaktní / vodivý výboj 6 kV
třída III (IEC 61000-4-2 a
IEC 60255-22-2)

Vzdu�ný výboj 8 kV

Test ru�ení rádiovou frekvencí Vodivé spojení, společný re�im,
IEC 61000-4-6

10 V (ef. hodnota)
f = 150 kHz ...80 MHz

Vyzařovaná amplitudově modulovaná
frekvence,  IEC 61000-4-3

10 V/m (ef. hodnota)
f = 80�1000 MHz

Vyzařovaná impulsně modulovaná
frekvence,  ENV 50204

10 V/m,  f = 900 MHz

Vyzařovaná frekvence, test s přenosným
vysílačem, IEC 60255-22-3, metoda C

f = 77,2 MHz, P = 6 W;
f = 172,25 MHz, P = 5 W

Rychlý přechodový test ru�ení Napájení 4 kV
(IEC 60255-22-4 a
IEC 61000-4-4)

I/O porty (vstupy / výstupy) 2 kV

Test odolnosti rázovým napětím
(IEC 61000-4-5)

Napájení 4 kV, společný re�im
2 kV, diferenciální re�im

I/O porty (vstupy / výstupy) 2 kV, společný re�im
1 kV, diferenciální re�im

Magnetická pole síťové frek-
vence (50 Hz), (IEC 61000-4-8)

100 A/m

Poklesy a krátká přeru�ení 30%, 10 ms
napětí, (IEC 61000-4-11) > 90%, 5000 ms
Testy elektromagnetického vyza-
řování (EN55011 a EN50081-2)

Vodivé spojení, RF vyzařování (svorky
napájení)

EN 55011, třída A

Vyzařovaná energie, RF vyzařování EN 55011, třída A
Osvědčení  CE V souladu s EMC směrnicí 89/336/EEC a LV instrukcí 73/23/EEC
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Tabulka 18:  Datová komunikace

Rozhraní na zadním Typ rozhraní / připojení RS 485
panelu, konektor X3.3 Sběrnice LON nebo sběrnice SPA , volitelné

Galvanické oddělení zaji�těno modulem optického rozhraní RER 103
Rychlosti přenosu dat Sběrnice SPA: 4,8/9,6/19,2 kb/s

Sběrnice LON: 78,0 kb/s / 1,2Mb/s
Rozhraní na zadním
panelu,konektory X3.1
a X3.2

Nevyu�ito, rezervováno pro budoucí potřeby.

Rozhraní na zadním Rozhraní RJ45
panelu, konektor X3.4 Galvanicky izolované rozhraní RJ45 určené pro externí zobrazovací panel

Komunikační kabel 1MRS 12011.001
Přední / čelní panel Optické rozhraní RS 232

Datový kód ASCII
Rychlosti přenosu dat 4,8 nebo 9,6 kb/s, volitelné
Kabel sériové komunikace 1MKC 9500011

Parametry sériové Počet datových bitů 7
komunikace Počet závěrných / stop bitů 1

Parita Sudá
Rychlost přenosu dat 9,6 kb/s (standardní nastavení)

Komunikační protokoly Protokol sběrnice SPA
Protokol sběrnice LON

Tabulka 19:  V�eobecná data

Sady SW nástrojů CAP 501
CAP 505
LNT 505

Záznam změnových stavů V�echny změnové stavy jsou zaznamenány na vy��í syntaktické
úrovni: Důvod aktivace, čas, datum
Zaznamenáno je posledních 100 změnových stavů.

Záznam dat Záznam vypínacích hodnot.
Ochranné funkce Viz  Technický popis funkcí, CD-ROM (1MRS 750889-MCD)
Ovládací / řídicí funkce
Funkce monitorující provozní stavy
Měřicí funkce
Funkce vyhodnocení kvality energie
Samočinná kontrola Pamětí RAM.

Pamětí ROM.
Pamětí EEPROM.
V�ech analogových referenčních napětí.
Automatické testovací sekvence I/O (vstupně/výstupních) modulů
a modulu MMI.
Funkce monitorující podmínky výstupních kontaktů (v�ech
kontaktů).

Mechanické rozměry �ířka: 223,7 mm (1/2 - 19� vany)
Vý�ka, rám: 265,9 mm (6U)
Vý�ka, skříň: 249,8 mm
Hloubka: 235 mm
Externí zobrazovací panel �ířka: 223,7 mm

Vý�ka: 265,9 mm
Hloubka: 74 mm

Hmotnost jednotky ~ 8 kg
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Objednávka
Při objednávce terminálů vývodových polí REF54_
musí být specifikovány následující údaje:
Objednací číslo, kombinace jazyků pou�itých
systémem zobrazení na displeji a počet objed-
naných terminálů vývodových polí.

Ka�dý terminál vývodového pole REF 54_ má
specifické objednací číslo, které identifikuje typ

terminálu i HW a SW vybavení popsané
v následující části. Objednací číslo je uvedeno
na identifikačním �títku na čelním panelu
dodaného terminálu vývodového pole. Příklad
objednacího čísla:
REF543FC127AAAA.  

REF543  F C 127  A A A A

Kombinace jazyků pou�itých systémem zobrazení
na displeji (viz následující tabulka) je specifikována
trojčíselným indexem SW čísla, který je vyznačený
na čelním panelu terminálu vývodového pole.
Příklad SW čísla: 1MRS110015-001.

Kombinace jazyků
Index / přípona Kombinace jazyků
001 Angličtina � němčina
002 Angličtina � �véd�tina
003 Angličtina � fin�tina

Terminály vývodového pole REF 541, REF 543
a REF 545 se navzájem li�í v počtu binárních
vstupů a výstupů � viz následující tabulka.

Počet vstupů / výstupů
Počet vstupů / výstupů REF 541 REF 543 REF 545
Binární vstupy 15 25 34
Vstupy kontrolní funkce vypínacího obvodu 2 2 2
Výkonové výstupy (jednopólový pracovní kontakt / NO) - 2 3
Výkonové výstupy (dvoupólový pracovní kontakt / NO) 5 9 11
Signalizační výstupy (pracovní kontakt / NO) 2 2 4
Signalizační výstupy (přepínací kontakt / NO/NC) 5 5 8
Výstup funkce samočinné kontroly 1 1 1

Funkční úroveň je určena volbou funkčních
bloků, které jsou u terminálu vývodového pole
k dispozici (viz následující tabulka). Detailněj�í

informace o jednotlivých funkčních blocích
dostupných u ka�dé zvolené varianty vám
poskytne dodavatel terminálu.

 A = pevně instalovaný displej, B = modul externího displeje
 A = bez senzorů, B = se senzory
 Vyhrazeno pro budoucí potřeby

 Rozsah pomocného napětí modulu napájení a rozsah napětí binárních vstupů
 A: napájení: PS1/240 V nebo PS2/240V:

Ur = 110/120/220/240 V st; 110/125/220 V ss
binární vstupy: Ur = 110/125/220 V ss

 C: napájení: PS1/48 V nebo PS2/48 V: Ur = 24/48/60 V ss
binární vstupy: Ur = 24/48/60/110/125/220 V ss

 Číslo HW verze: 115, 118, 127, 129, 133
 Funkční úroveň: C = Control (Terminál ovládání), B = Basic (Terminál vybavený

základními funkcemi), M = Multi (Multifunkční terminál)
 Číslo SW verze: A, B, C, D, E, F
 Typ terminálu vývodového pole: REF 541, REF 543, REF 545
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Funkční úrovně, ochranné funkce

Funkční úrovně
ANSI kód
funkce

IEC
symbol

Funkce / typ poruchy Kód REF541/3/5
CONTROL

REF541/3/5
BASIC

REF541/3/5
MULTI

ZKRATY
51 3I> Třífázová nesměrová nadproudová, stupeň

s ni��ím rozsahem seřiditelnosti
NOC3Low x x

50/51/51B 3I>> Třífázová nesměrová nadproudová, stupeň
s vy��ím rozsahem seřiditelnosti   /
nadproudový blokovací výstup

NOC3High x x

50/51B 3I>>> Třífázová nesměrová nadproudová,
m�ikový stupeň / nadproudový
blokovací výstup

NOC3Inst x x

67 3I>→ Třífázová směrová nadproudová, stupeň
s ni��ím rozsahem seřiditelnosti

DOC6Low x x

67 3I>>→ Třífázová směrová nadproudová, stupeň
s vy��ím rozsahem seřiditelnosti /
nadproudový blokovací výstup

DOC6High x x

67 3I>>> → Třífázová směrová nadproudová, m�ikový
stupeň / nadproudový blokovací výstup

DOC6Inst x x

ZEMNÍ PORUCHY
51N Io> / SEF Nesměrová zemní, stupeň s ni��ím

rozsahem seřiditelnosti
NEF1Low x x

50N/51N Io>> Nesměrová zemní, stupeň s vy��ím
rozsahem seřiditelnosti

NEF1High x x

50N Io>>> /
Io-o>

Nesměrová zemní,
m�ikový stupeň

NEF1Inst x x

67N/51N Io> /
SEF→

Směrová zemní, stupeň s ni��ím rozsahem
seřiditelnosti

DEF2Low x x

67N Io>>→ Směrová zemní, stupeň s vy��ím
rozsahem seřiditelnosti

DEF2High x x

67N Io>>>→ Směrová zemní,
m�ikový stupeň

DEF2Inst x x

59N Uo> Přepěťová / nulová slo�ka, stupeň s ni��ím
rozsahem seřiditelnosti

ROV1Low x x

59N Uo>> Přepěťová / nulová slo�ka, stupeň s vy��ím
rozsahem seřiditelnosti

ROV1High x x

59N Uo>>> Přepěťová / nulová slo�ka,
m�ikový stupeň

ROV1Inst x x

PŘETÍ�ENÍ
49F 3θ> Třífázové tepelné přetí�ení

(vývodů a kabelů)
TOL3Cab x x

PŘEPĚTÍ / PODPĚTÍ
59 3U> Třífázová přepěťová, stupeň s   ni��ím

rozsahem seřiditelnosti
OV3Low x

59 3U>> Třífázová přepěťová, stupeň s vy��ím
rozsahem seřiditelnosti

OV3High x

27 3U< Třífázová podpěťová, stupeň s ni��ím
rozsahem seřiditelnosti

UV3Low x

27 3U<< Třífázová podpěťová, stupeň s vy��ím
rozsahem seřiditelnosti

UV3High x

NADFREKVENCE/PODFREKVEN-
CE/ODPÍNÁNÍ/OBNOVENÍ ZÁTĚ�E

81U/81O f< / f> /
df/dt

Podfrekvenční nebo nadfrekvenční vč.
rychlosti změny frekvence, stupeň 1

Freq1St 1 x

81U/81O f< / f> /
df/dt

Podfrekvenční nebo nadfrekvenční vč.
rychlosti změny frekvence, stupeň 2

Freq1St2 x

81U/81O f< / f> /
df/dt

Podfrekvenční nebo nadfrekvenční vč.
rychlosti změny frekvence, stupeň 3

Freq1St3 x

81U/81O f< / f> /
df/dt

Podfrekvenční nebo nadfrekvenční vč.
rychlosti změny frekvence, stupeň 4

Freq1St4 x

81U/81O f< / f> /
df/dt

Podfrekvenční nebo nadfrekvenční vč.
rychlosti změny frekvence, stupeň 5

Freq1St5 x
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Funkční úrovně, ochranné funkce

Funkční úrovně
ANSI kód
funkce

IEC
symbol

Funkce / typ poruchy Kód REF541/3/5
CONTROL

REF541/3/5
BASIC

REF541/3/5
MULTI

PŘÍDAVNÉ FUNKCE
79 O → I Funkce opětného zapnutí AR5Func x x x
25 SYNC Kontrola synchronního / napěťového

stavu, stupeň 1
SCVCSt1 x

25 SYNC Kontrola synchronního / napěťového
stavu, stupeň 2

SCVCSt2 x

68 3I2f > Třífázový detektor zapínacího proudu Inrush3 x x
46 I> Funkce fázové nevyvá�enosti CUB3Low x x
62BF CBFP Ochrana při selhání vypínače - x x x
49M/49G/
49T

θ> Ochrana proti třífázovému tepelnému
přetí�ení zařízení (motorů, generátorů,
transformátorů)

TOL3Dev x

48, 14, 66 Is2 t, n< Kontrolní funkce startu motorů MotStart x
27,47,59 U1< & U2>

& U1>
Třífázová ochrana vyhodnocující sled
fází, stupeň 1

PSV3St1 x

27,47,59 U1< & U2>
& U1>

Třífázová ochrana vyhodnocující sled
fází, stupeň 2

PSV3St2 x

Funkční úrovně, ostatní funkce

Funkční úrovně
IEC
symbol

Funkce Kód REF541/3/5
CONTROL

REF541/3/5
BASIC

REF541/3/5
MULTI

MĚŘICÍ FUNKCE
MĚŘENÍ PROUDU

3I Měření třífázového proudu MECU3A x x x
3I Měření třífázového proudu, B - stupeň MECU3B x x x
Io Měření nulového proudu MECU1A x x x
Io Měření nulového proudu, B - stupeň MECU1B x x x

MĚŘENÍ NAPĚTÍ
3U Měření třífázového napětí MEVO3A x x x
3U Měření třífázového napětí, B - stupeň MEVO3B x x x
Uo Měření nulové slo�ky napětí MEVO1A x x x
Uo Měření nulové slo�ky napětí, B - stupeň MEVO1B x x x

MĚŘENÍ ENERGIE / VÝKONU
E / P / Q / pf
(účiník)

Měření třífázového výkonu a elektrické energie (vč.
cosϕ)

MEPE7 x x x

MĚŘENÍ FREKVENCE
f Měření systémové frekvence MEFR1 x x x

ZÁZNAMOVÁ FUNKCE
Poruchový zapisovač přechodových jevů MEDREC16 x x x
RTD MODUL
Měření RTD/analogových vstupů,
univerzální měření

MEAI1�8 x x x

Měření analogových výstupů (Upozornění! Pouze u
produktů vybavených RTD/analogovým modulem)

MEAO1�4 x x x
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Funkční úrovně, ostatní funkce

Funkční úrovně
IEC
symbol

Funkce Kód REF541/3/5
CONTROL

REF541/3/5
BASIC

REF541/3/5
MULTI

FUNKCE MONITOROVÁNÍ PROVOZNÍCH
PODMÍNEK
VYPÍNAČ

CBCM Elektrické opotřebení vypínače 1 CMBWEAR1 x x x
CBCM Elektrické opotřebení vypínače 2 CMBWEAR2 x x x
CBCM Čítač provozního času 1

(např. motory)
CMTIME1 x x x

CBCM Čítač provozního času 2
(např. motory)

CMTIME2 x x x

CBCM Kontrola tlaku plynu CMGAS1 x x x
CBCM Kontrola tlaku plynu třípolového prvku CMGAS3 x x x
CBCM Ovládání pru�inového střadače 1 CMSPRC1 x x x
CBCM Přestavný čas vypínače 1 CMTRAV1 x x x
CBCM Plánovaná údr�ba CMSCHED x x x

VYPÍNACÍ OBVOD
TCS Kontrola vypínacího obvodu 1 CMTCS1 x x x
TCS Kontrola vypínacího obvodu 2 CMTCS2 x x x

MĚŘICÍ OBVOD
MCS Kontrola vstupního měřicího

proudového obvodu
CMCU3 x x x

MCS Kontrola vstupního měřicího
napěťového obvodu

CMVO3 x x x

ŘÍDICÍ / OVLÁDACÍ FUNKCE
VYPÍNAČE, ODPOJOVAČE, ZEMNICÍ
SPÍNAČE
Vypínač 1, 2
(2 stavové vstupy / 2 ovládací výstupy)

COCB1�2 x x x

Odpojovač 1�5
(2 stavové vstupy / 2 ovládací výstupy)

CODC1�5 x x x

Třístavový odpojovač 1, 2
(3 stavové vstupy / 4 ovládací výstupy)

CO3DC1..2 x x x

Indikace objektu 1�8
(2 stavové vstupy)

COIND1...8 x x x

MIMIC dynamický datový bod 1�5 na MMI
(jednopólové schéma)

MMIDATA
1�5

x x x

Výstraha / alarm 1�8 na MMI
(zobrazení alarmů)

MMIALAR
1� 8

x x x

Přepínač On/off (Zap/vyp) 1�4 na MMI
(jednopólové schéma)

COSW1�4 x x x

Přímé vypnutí vypínačů prostřednictvím MMI COCBDIR x x x
Logika volby ovládané pozice COLOCAT x x x

DOPLŇKOVÉ FUNKCE
Funkce blokovacích podmínek - x x x
Funkce ovládání / řízení povelu - x x x
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Funkční úrovně, ostatní funkce

Funkční úrovně
IEC
symbol

Funkce Kód REF541/3/5
CONTROL

REF541/3/5
BASIC

REF541/3/5
MULTI

STANDARDNÍ FUNKCE
Indikace vypnutí,
reset ochran a registrů

INDRESET x x x

Aktivace prosvětlení pozadí MMI MMIWAKE x x x
Přepínačové skupiny
SWGRP1� SWGRP20

SWGPR
1�20

x x x

PLC logiky (hradla AND, OR, časové členy atd.)
podle IEC 61131-3

- x x x

DATOVÁ KOMUNIKACE
Změnové stavy definované u�ivatelem,
E0�E63

EVENT230 x x x

Sběrnice SPA - x x x
Sběrnice LON - x x x

V�EOBECNÉ FUNKCE x x x

Hlavní / druhá sada nastavení x x x
Dálkové nastavení x x x
Samočinná kontrola x x x
Signalizace, generování změnových stavů a záznam
hodnot

x x x

Zobrazení měřených hodnot, parametrů a stavů
spínaných prvků / zařízení

x x x

Přenos binárního signálu na vzdálený konec x x x
Přenos binárního signálu mezi vývody / mezi
jednotkami

x x x

Doplňkové / přídavné funkce

Funkce Kód Objednací číslo
OCHRANA KONDENZÁTOROVÉ BATERIE
Třífázová nadproudová ochrana paralelních kondenzátorových baterií OL3Cap 1MRS 100116
Ochrana při proudové nevyvá�enosti paralelních kondenzátorových
baterií

CUB1Cap 1MRS 100117

REGULACE KONDENZÁTOROVÉ BATERIE
Regulátor účiníku
(k dispozici pouze s funkční úrovní CONTROL � řízení / ovládání)

COPFC 1MRS 100143

VYHODNOCENÍ KVALITY ENERGIE
Měření zkreslení průběhu proudu PQCU3H 1MRS 100512
Měření zkreslení průběhu napětí PQVO3H 1MRS 100513
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Přehled HW konfigurací terminálů REF

HW moduly terminálu REF541 Objednací číslo
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R
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R
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A

R
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R
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_1
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C
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A

R
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18

AA
AB

R
EF

54
1A

_1
18

AA
BB

Analogová rozhraní
Senzorové kanály (proudové nebo napěťové) 9 9 9 9 9 9
Proudový transformátor 1/5 A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Proudový transformátor 0,2/1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Napěťový transformátor 100 V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hlavní procesorová jednotka
Modul CPU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jednotky napájení
Typ 1: 80�265 V st/ss 1 1 1 1 1 1 1 1
Typ 1: 18�80 V ss 1 1 1 1
Typ 2: 80�265 V st/ss
Typ 2: 18�80 V ss
Jednotky binárních vstupů / výstupů (I/O)
Typ 1: prahové napětí 80 V ss 1 1 1 1 1 1 1 1
Typ 1: prahové napětí 18 V ss 1 1 1 1
Typ 2: prahové napětí 80 V ss
Typ 2: prahové napětí 18 V ss
Jednotka analogových vstupů / výstupů (I/O)
RTD/analogový  modul 1 1 1 1 1 1
Zobrazovací jednotky
Pevně instalovaný MMI grafický displej 1 1 1 1 1 1 1 1
Externí MMI grafický displej 1 1 1 1
Mechanické provedení
Skříň - ½ 19� vany 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Binární vstupy 15 15
Výkonové výstupy, jednopólové 0 0
Výkonové výstupy, dvoupólové 5 5
Signalizační výstupy (pracovní kontakt � NO) 2 2
Signalizační výstupy (přepínací kontakt � NO/NC) 5 5
Kontrola vypínacích obvodů 2 2
Výstup IRF (interní kontrola terminálu) 1 1
RTD/analogové vstupy 0 8
Analogové výstupy 0 4
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HW moduly terminálu REF543 Objednací číslo
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BB

Analogová rozhraní
Senzorové kanály (proudové nebo napěťové) 9 9 9 9 9 9
Proudový transformátor 1/5 A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Proudový transformátor 0,2/1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Napěťový transformátor 100 V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hlavní procesorová jednotka
Modul CPU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jednotky napájení
Typ 1: 80�265 V st/ss 1 1 1 1 1 1 1 1
Typ 1: 18�80 V ss 1 1 1 1
Typ 2: 80�265 V st/ss
Typ 2: 18�80 V ss
Jednotky binárních vstupů / výstupů (I/O)
Typ 1: prahové napětí 80 V ss 1 1 1 1 1 1 1 1
Typ 1: prahové napětí 18 V ss 1 1 1 1
Typ 2: prahové napětí 80 V ss 1 1 1 1 1 1 1 1
Typ 2: prahové napětí 18 V ss 1 1 1 1
Jednotka analogových vstupů / výstupů (I/O)
RTD/analogový  modul 1 1 1 1 1 1
Zobrazovací jednotky
Pevně instalovaný MMI grafický displej 1 1 1 1 1 1 1 1
Externí MMI grafický displej 1 1 1 1
Mechanické provedení
Skříň - ½ 19� vany 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Binární vstupy 25 25
Výkonové výstupy, jednopólové 2 2
Výkonové výstupy, dvoupólové 9 9
Signalizační výstupy (pracovní kontakt � NO) 2 2
Signalizační výstupy (přepínací kontakt � NO/NC) 5 5
Kontrola vypínacích obvodů 2 2
Výstup IRF (interní kontrola terminálu) 1 1
RTD/analogové vstupy 0 8
Analogové výstupy 0 4
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HW moduly terminálu REF545 Objednací číslo
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Analogová rozhraní
Senzorové kanály (proudové nebo napěťové) 9 9 9
Proudový transformátor 1/5 A 4 4 4 4 4 4
Proudový transformátor 0,2/1 A 1 1 1 1 1 1
Napěťový transformátor 100 V 4 4 4 4 4 4
Hlavní procesorová jednotka
Modul CPU 1 1 1 1 1 1
Jednotky napájení
Typ 1: 80�265 V st/ss
Typ 1: 18�80 V ss
Typ 2: 80�265 V st/ss 1 1 1 1
Typ 2: 18�80 V ss 1 1
Jednotky binárních vstupů / výstupů (I/O)
Typ 1: prahové napětí 80 V ss 2 2 2 2
Typ 1: prahové napětí 18 V ss 2 2
Typ 2: prahové napětí 80 V ss 1 1 1 1
Typ 2: prahové napětí 18 V ss 1 1
Jednotka analogových vstupů / výstupů (I/O)
RTD/analogový  modul
Zobrazovací jednotky
Pevně instalovaný MMI grafický displej 1 1 1 1
Externí MMI grafický displej 1 1
Mechanické provedení
Skříň - ½ 19� vany 1 1 1 1 1 1
Binární vstupy 34
Výkonové výstupy, jednopólové 3
Výkonové výstupy, dvoupólové 11
Signalizační výstupy (pracovní kontakt � NO) 4
Signalizační výstupy (přepínací kontakt � NO/NC) 8
Kontrola vypínacích obvodů 2
Výstup IRF (interní kontrola terminálu) 1
RTD/analogové vstupy 0
Analogové výstupy 0

HW verze terminálů REF 541, REF 543
a REF 545
Počet binárních vstupů a výstupů terminálů
REF 54_ je uveden v předcházejících tabulkách.
Počet přizpůsobovacích transformátorů, senzo-
rových vstupů, analogových vstupů a výstupů
a rozsah pomocného napětí se u jednotlivých HW
verzí REF 54_ li�í. Terminály REF 541 a REF 543
lze dodat s RTD/analogovým modulem.

SW konfigurace
U ka�dého terminálu vývodového pole  REF 54_
jsou k dispozici různé SW konfigurace jednotlivých

funkcí. Funkce dostupné ve zvolené funkční úrovni
lze aktivovat v rozsahu  celkového funkčního zatí-
�ení CPU (procesní kapacity) a mo�ností připojení
těchto funkcí na I/O (vstupně / výstupní) kanály.

Náhradní díly a popis montá�e
Aby bylo dosa�eno co mo�ná nejvy��í provozní
přesnosti, jsou v�echny části terminálu REF 54_
kalibrovány společně. To znamená, �e ka�dý
výrobek je vytvořen jako jeden celek, ke kterému
nejsou dodávány �ádné náhradní díly. V případě
chybné funkce, kontaktujte prosím Va�eho doda-
vatele terminálu.
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Aplikační
příklady

Obr. 5 Ochranné, řídicí, měřicí a kontrolní funkce přívodu v distribučním systému implementované terminály
vývodových polí REF, monitorovacím systémem zábleskové ochrany REA, diferenciální ochranou SPACOM
a regulátorem napětí (hlavní funkce jsou prezentovány v jednopólovém schéma). Nulový bod VN sítě, z které je
přívod rozvodny napájený, je izolovaný.
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Obr. 6 Ochranné, řídicí, měřicí a kontrolní funkce přívodu v distribučním systému implementované terminály
vývodových polí REF, monitorovacím systémem zábleskové ochrany REA, diferenciální ochranou SPACOM
a regulátorem napětí (hlavní funkce jsou prezentovány v jednopólovém schéma). Nulový bod VN sítě, z které je
přívod rozvodny napájený, je uzemněný přes Petersenovu tlumivku.
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Obr. 7 Terminál vývodového pole REF pou�itý pro implementaci ochranných, řídicích, měřicích a kontrolních funkcí
u vývodu v distribučním systému (hlavní funkce jsou prezentovány v jednopólovém schéma). Nulový bod sítě,
z které je systém napájený, je izolovaný. Toto schéma je také plně aplikovatelné pro vysokoimpedančně
uzemněné sítě, u kterých je nulový bod uzemněný přes velký odpor, nebo přes Petersenovu tlumivku.
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Obr. 8 Terminál vývodového pole REF pou�itý pro implementaci ochranných, řídicích, měřicích a kontrolních funkcí ve
skříňovém rozvaděči měření distribučního / průmyslového systému (hlavní funkce jsou prezentovány
v jednopólovém schéma). Nulový bod sítě, z které je systém napájený, je izolovaný. Toto schéma je také plně
aplikovatelné pro vysokoimpedančně uzemněné sítě, u kterých je nulový bod uzemněný přes velký odpor, nebo
přes Petersenovu tlumivku.
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Obr. 9 Ochranné, řídicí, měřicí a kontrolní funkce přívodu v distribučním / průmyslovém systému implementované
terminály vývodových polí REF, monitorovacím systémem zábleskové ochrany REA, diferenciální ochranou
SPACOM a regulátorem napětí (hlavní funkce jsou prezentovány v jednopólovém schéma). Nulový bod VN
sítě, z které je přívod rozvodny napájený, je uzemněný přes velký odpor.
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Obr. 10 Terminál vývodového pole REF a monitorovací systém zábleskové ochrany REA pou�ité pro implementaci
ochranných, řídicích, měřicích a kontrolních funkcí u kabelového vývodu v kruhové zauzlené síti distribučního /
průmyslového systému (hlavní funkce jsou prezentovány v jednopólovém schéma). Síť, z které je systém
napájený, mů�e být uzemněna nízkoimpedančně nebo vysokoimpedančně.
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Obr. 11 Terminál vývodového pole REF pou�itý pro implementaci ochranných, řídicích, měřicích a kontrolních funkcí
u kabelového vývodu v distribučním / průmyslovém systému (hlavní funkce jsou prezentovány v jednopólovém
schéma). Síť, z které je systém napájený, mů�e být uzemněna nízkoimpedančně nebo vysokoimpedančně.
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Obr. 12 Ochranné, řídicí, měřicí a kontrolní funkce přívodu v distribučním systému implementované terminály
vývodových polí REF, monitorovacím systémem zábleskové ochrany REA, diferenciální ochranou SPACOM
a regulátorem napětí (hlavní funkce jsou prezentovány v jednopólovém schéma). Nulový bod VN sítě, z které je
přívod rozvodny napájený, je uzemněný  nízkoimpedančně. Toto schéma je také plně aplikovatelné pro ostatní
typy nízkoimpedančně uzemněných sítí, u kterých je nulový bod uzemněný účinně, nebo je uzemněný přes
nízkou reaktanci.
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Obr. 13 Terminál vývodového pole REF pou�itý pro implementaci ochranných, řídicích, měřicích a kontrolních funkcí
u vývodu v distribučním systému (hlavní funkce jsou prezentovány v jednopólovém schéma). Nulový bod sítě,
z které je vývod napájený, je uzemněný nízkoimpedančně. Toto schéma je také plně aplikovatelné pro ostatní
typy nízkoimpe-dančně uzemněných sítí, u kterých je nulový bod uzemněný účinně, nebo je uzemněný přes
nízkou reaktanci.
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Obr. 14 Terminál vývodového pole REF 54_ pou�itý pro chránění dvojité kondenzátorové baterie zapojené do hvězdy
(Y).
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Obr. 15 Terminál vývodového pole REF 54_ pou�itý pro chránění motoru s přímým startem.
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3I > 50/51 =  vícestupňová třífázová nadproudová ochrana, k dispozici stupeň s ni��ím rozsahem
seřiditelnosti, stupeň s vy��ím rozsahem seřiditelnosti a m�ikový stupeň

3I >→→→→ 67 =  vícestupňová směrová třífázová nadproudová ochrana, k dispozici stupeň s ni��ím
rozsahem seřiditelnosti, stupeň s vy��ím rozsahem seřiditelnosti a m�ikový stupeň

I0 >→→→→ 67N =  směrová zemní ochrana, k dispozici stupeň s ni��ím rozsahem seřiditelnosti, stupeň
s vy��ím rozsahem seřiditelnosti a m�ikový stupeň

I0-0 > 51N =  m�ikový stupeň zemní ochrany, který působí v případě vzniku dvojité zemní poruchy
v izolovaných nebo impedančně uzemněných sítích

I0 > 50N/51N = vícestupňová zemní ochrana, k dispozici stupeň s ni��ím rozsahem seřiditelnosti,
stupeň s vy��ím rozsahem seřiditenosti a m�ikový stupeň

SEF 51N = stupeň citlivé zemní ochrany s ni��ím rozsahem seřiditelnosti, který působí v případě
vzniku zemní poruchy s vysokou odporovou slo�kou v účinně nebo nízkoimpedančně

    Uzemněných sítích

3I > 50/51
51B

=  vícestupňová třífázová nadproudová ochrana, jeden stupeň je určený pro blokování
nadproudové ochrany přípojnic

3U > 59 =  třífázová přepěťová ochrana, k dispozici stupeň s ni��ím rozsahem seřiditelnosti
a stupeň s vy��ím rozsahem seřiditelnosti

3U < 27 =  třífázová podpěťová ochrana, k dispozici stupeň s ni��ím rozsahem seřiditelnosti
a stupeň s vy��ím rozsahem seřiditelnosti

U0 > 59N =  vícestupňová přepěťová ochrana / nulová slo�ka, k dispozici stupeň s ni��ím
rozsahem seřiditelnosti, stupeň s vy��ím rozsahem seřiditelnosti a m�ikový stupeň

3I2f >  68 =  detekce zapínacího nárazu, funkce pracuje na principu vyhodnocení obsahu
2. Harmonické slo�ky ve fázových proudech, aplikovatelné pro vyloučení ne�ádoucího
působení nadproudové nebo zemní ochrany při zapnutí transformátoru, nebo při
aktivaci logiky zapnutí do zátě�e

∆∆∆∆I > 46 =  ochrana při fázové nevyvá�enosti

f< 81U =  podfrekvenční ochrana / funkce pro odpínání zátě�e

3 49F = ochrana tepelného přetí�ení vývodů

0 →→→→ I I I I 79 =  funkce vícenásobného opětného zapnutí

SYNC 25 = funkce kontroly synchronního stavu  / funkce kontroly napěťového stavu - při ovládání
vypínače

3∆∆∆∆I > 87T =  diferenciální ochrana transformátorů

∆∆∆∆ I0 > 87N = zemní ochrana s vymezenou zónou působení, nízkoimpedanční nebo
vysokoimpedanční   typ ochrany

I02f > 68 = detekce zapínacího nárazu, funkce pracuje na principu vyhodnocení obsahu
2. Harmonické slo�ky v nulovém proudu, aplikovatelné pro vyloučení ne�ádoucího
působení zemní

   ochrany při zapnutí transformátoru

CBFP * / 62 =  ochrana při selhání vypínače

Obr. 16 Označení symboly, část I
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IS2 t, n < 48, 14, 16 =  třífázová kontrolní funkce startu motorů

3 49 =  ochrana proti tepelnému přetí�ení zařízení

U1�<U2�>U1> 27,47,59 =  ochrana vyhodnocující sled fází napětí, k dispozici dva stupně, stupeň 1 a stupeň 2

∆∆∆∆I > 51NC =  ochrana při proudové nevyvá�enosti paralelních kondenzátorových baterií

3I >, 3I < 51C, 37C,
68C

=  třífázová nadproudová ochrana paralelních kondenzátorových baterií

 3I >
&&&&
↗↗↗↗↗↗↗↗      

=  záblesková ochrana

MCS =  kontrolní funkce měřicího obvodu

TCS =  kontrolní funkce vypínacího obvodu

 CBCM =  funkce monitorující provozní podmínky vypínače

 U     90V =  automatický regulátor napětí

↑↑↑↑

↓↓↓↓

=  ruční regulace napětí

=  měření činného výkonu, indikace a monitorování - kontrola

=  měření jalového výkonu, indikace a monitorování - kontrola

=  měření třífázového proudu, indikace a monitorování - kontrola

=  měření tří fázových nebo sdru�ených napětí, indikace a monitorování - kontrola

=  měření frekvence, indikace a monitorování - kontrola

=  měření účiníku, indikace a monitorování - kontrola

=  měření nulové slo�ky proudu, indikace a monitorování - kontrola

=  měření nulové slo�ky napětí, indikace a monitorování - kontrola

Obr. 17 Označení symboly, část II
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E =  čítač elektrické energie, dopředný nebo zpětný směr činné / jalové energie

3I∼∼∼∼harm =  měření zkreslení průběhu proudu

3U∼∼∼∼harm =  měření zkreslení průběhu napětí

⊗⊗⊗⊗  R =  signalizační člen, funkce generující změnový stav a funkce záznamu hodnoty

=  poruchový zapisovač

=  indikace číselné hodnoty

=  zobrazení MMI / MIMIC

0  ↔↔↔↔  I =  rozhraní pro místní a dálkové ovládání

=  blokovací logika orientovaná na vývod

Obr. 18 Označení symboly, část III
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Aplikační tabulka volitelných funkcí terminálů vývodových polí REF 541, REF 543
a REF 545

Tabulka 20:  Ochranné funkce

Typ poruchy Č. funkce
podle IEEE

IEC
symbol

Ochranná funkce Kód funkční-
ho bloku

Zkraty 51 3I> Třífázová nesměrová nadproudová,
stupeň s ni��ím rozsahem seřiditelnosti

NOC3Low

50 / 51 / 51B 3I>> Třífázová nesměrová nadproudová,
stupeň s vy��ím rozsahem seřiditelnosti

NOC3High

50 / 51B 3I>>> Třífázová nesměrová nadproudová,
m�ikový stupeň

NOC3Inst

67 3I>→ Třífázová směrová nadproudová, stupeň
s ni��ím rozsahem seřiditelnosti

DOC6Low

67 3I>>→ Třífázová směrová nadproudová, stupeň
s vy��ím rozsahem seřiditelnosti

DOC6High

67 3I>>> Třífázová směrová nadproudová, m�ikový
stupeň

DOC6Inst

Zemní poruchy 51N Io> / SEF Nesměrová zemní, stupeň s ni��ím
rozsahem seřiditelnosti (nebo SEF =
citlivá zemní ochrana)

NEF1Low

50N / 51N Io>> Nesměrová zemní, stupeň s vy��ím
rozsahem seřiditelnosti

NEF1High

50N Io>>> Nesměrová zemní, m�ikový stupeň NEF1Inst

67N / 51N Io>→ / SEF Směrová zemní, stupeň s ni��ím
rozsahem seřiditelnosti (nebo SEF =
citlivá zemní ochrana)

DEF2Low

67N Io>>→ Směrová zemní, stupeň s vy��ím
rozsahem seřiditelnosti

DEF2High

67N Io>>>→ Směrová zemní, m�ikový stupeň DEF2Inst

59N Uo> Přepěťová / nulová slo�ka, stupeň
s ni��ím rozsahem seřiditelnosti

ROV1Low

59N Uo>> Přepěťová / nulová slo�ka, stupeň
s vy��ím rozsahem seřiditelnosti

ROV1High

59N Uo>>> Přepěťová / nulová slo�ka, m�ikový
stupeň

ROV1Inst

Přetí�ení /nesy-
metrická zátě�

49F 3 Třífázová tepelná ochrana kabelů TOL3Cab

49M / 49G / 49T 3 Třífázové tepelné přetí�ení zařízení
(motorů, generátorů a transformátorů)

TOL3Dev
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Tabulka 20:  Ochranné funkce

Typ poruchy Č. funkce
podle IEEE

IEC
symbol

Ochranná funkce Kód funkční-
ho bloku

Přepětí / podpětí 59 3U> Třífázová přepěťová, stupeň s ni��ím
rozsahem seřiditelnosti

OV3Low

59 3U>> Třífázová přepěťová, stupeň s vy��ím
rozsahem seřiditelnosti

OV3High

27 3U< Třífázová podpěťová, stupeň s ni��ím
rozsahem seřiditelnosti

UV3Low

27 3U<< Třífázová podpěťová, stupeň s vy��ím
rozsahem seřiditelnosti

UV3High

27, 47, 59 U1<
U2>
U1>

Ochrana vyhodnocující sled fází napětí,
stupeň 1

PSV3St1

27, 47, 59 U1<
U2>
U1>

Ochrana vyhodnocující sled fází napětí,
stupeň 2

PSV3St2

Nadfrekvence /
podfrekvence

81U / 81O f</f>, df/dt Podfrekvenční nebo nadfrekvenční (vč.
rychlosti změny frekvence) stupeň 1

Freq1St 1

81U / 81O f</f>, df/dt Podfrekvenční nebo nadfrekvenční (vč.
rychlosti změny frekvence) stupeň 2

Freq1St2

81U / 81O f</f>, df/dt Podfrekvenční nebo nadfrekvenční (vč.
rychlosti změny frekvence) stupeň 3

Freq1St3

81U / 81O f</f>, df/dt Podfrekvenční nebo nadfrekvenční (vč.
rychlosti změny frekvence) stupeň 4

Freq1St4

81U / 81O f</f>, df/dt Podfrekvenční nebo nadfrekvenční (vč.
rychlosti změny frekvence) stupeň 5

Freq1St5

Motorové funkce 48, 14, 66 Is2 t, n< Třífázová kontrolní funkce startu motoru
(včetně funkce Is2 t, funkce vyhodnocení
otáček a čítače startů motoru)

MotStart

Chránění konden-
zátorových baterií

51C,37C, 68C 3I>
3I<

Třífázová nadproudová ochrana
paralelních kondenzátorových baterií

OL3Cap

51NC ∆ I> Ochrana při proudové nevyvá�enosti
paralelních kondenzátorových baterií

CUB1Cap

79 O → I Funkce opětného zapnutí AR5Func

25 SYNC Kontrola synchronního / napěťového
stavu, stupeň 1

SCVCSt1

Přídavné funkce 25 SYNC Kontrola synchronního / napěťového
stavu, stupeň 2

SCVCSt2

68 3I2f > Třífázový detektor zapínacího proudu
transformátoru a rozběhu / startu motoru

Inrush3

46 ∆I> Funkce fázové nevyvá�enosti CUB3Low
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Tabulka 21:  Měřicí funkce

Typ měřené veličiny IEC symbol Měřicí funkce Kód funkčního bloku
Univerzální měření /
analogový vstup nebo
analogový výstup

mA / V / °C / Ω Univerzální měření /
Analogový vstup na RTD /
analogovém modulu

MEAI1�8

mA Analogový výstup na RTD /
analogovém modulu

MEAO1�4

Proud 3I Měření třífázového proudu,
stupeň A

MECU3A

3I Měření třífázového proudu,
stupeň B

MECU3B

I0 Měření nulového proudu,
stupeň A

MECU1A

I0 Měření nulového proudu,
stupeň B

MECU1B

Napětí 3U Měření třífázového napětí,
stupeň A

MEVO3A

3U Měření třífázového napětí,
stupeň B

MEVO3B

U0 Měření nulové slo�ky napětí,
stupeň A

MEVO1A

U0 Měření nulové slo�ky napětí,
stupeň B

MEVO1B

Energie / Výkon E, P, Q, pf (účiník) Měření třífázového výkonu,
elektrické energie a cosϕ

MEPE7

Frekvence f Měření systémové frekvence MEFR1

Záznam Poruchový zapisovač
přechodových jevů

MEDREC16

Tabulka 22:  Funkce vyhodnocení kvality energie

Typ měření kvality
energie

Symbol Funkce vyhodnocení kvality
energie

Kód funkčního bloku

Měření proudu 3I∼ham Měření zkreslení průběhu proudu PQCU3H

Měření napětí 3U∼ham Měření zkreslení průběhu napětí PQVO3H

Tabulka 23:  Řídicí / ovládací funkce

Typ ovládaného
zařízení

Symbol Řídicí / ovládací funkce Kód funkčního bloku

Vypínač 0 ↔ I Vypínač 1  (2 stavové vstupy /
2 ovládací výstupy)

COCB1

0 ↔ I Vypínač 2  (2 stavové vstupy /
2 ovládací výstupy)

COCB2

0 ↔ I Přímé vypnutí vypínačů
prostřednictvím MMI

COCBDIR

Odpojovač 0 ↔ I Odpojovač 1�5  (2 stavové
vstupy / 2 ovládací výstupy)

CODC1�CODC5

0 ↔ I Třístavový odpojovač 1  (3 stavové
vstupy / 4 ovládací výstupy)

CO3DC1

0 ↔ I Třístavový odpojovač 2  (3 stavové
vstupy / 4 ovládací výstupy)

CO3DC2



Terminály vývodových polí REF 541, REF 543 a
REF 545

1MRS 750443-MBG

ABB Automation 61                 

Tabulka 23:  Řídicí / ovládací funkce

Typ ovládaného
zařízení

Symbol Řídicí / ovládací funkce Kód funkčního bloku

Ostatní řídicí / ovládací
funkce

Stavová indikace objektu 1�8
(2 stavové vstupy)

COIND1...COIND8

Přepínač On/off (Zap/vyp) 1�4
(1 výstup)

COSW1�COSW4

Logika volby ovládané pozice COLOCAT

Regulátor účiníku COPFC

MIMIC dynamický datový bod
1�5

MMIDATA1� MMIDATA5

Výstraha/alarm 1�8
(MMI, dálková signalizace)

MMIALAR1� MMIALAR8

Tabulka 24:  Funkce monitorující provozní podmínky

Typ monitorova-
ného zařízení

Symbol Funkce monitorování
provozních podmínek

Kód funkčního bloku

Vypínač CBCM Elektrické opotřebení vypínače 1 CMBWEAR1

CBCM Elektrické opotřebení vypínače 2 CMBWEAR2

CBCM Čítač provozního času 1
(motory)

CMTIME1

CBCM Čítač provozního času 2
(motory)

CMTIME2

CBCM Monitorování tlaku plynu CMGAS1

CBCM Monitorování tlaku plynu
třípólového prvku

CMGAS3

CBCM Ovládání pru�inového střadače 1 CMSPRC1

CBCM Přestavný čas vypínače 1 CMTRAV1

CBCM Plánovaná údr�ba CMSCHED

Vypínací obvod TCS Kontrola vypínacího obvodu 1 CMTCS1

TCS Kontrola vypínacího obvodu 2 CMTCS2

Měřicí obvod MCS Kontrolní funkce měřicího
vstupního proudového obvodu

CMCU3

MCS Kontrolní funkce měřicího
vstupního napěťového obvodu

CMVO3
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Reference

Doplňkové informace
Technický referenční manuál 1MRS 750527-MUM
Technický popis funkcí 1MRS 750889-MCD (pouze CD-ROM)
Manuál pro instalaci 1MRS 750526-MUM
Manuál operátora 1MRS 750500-MUM
Technický referenční manuál RER 103 1MRS 750532-MUM
Návod pro konfiguraci 1MRS 750745-MUM

Echelon, LON a LonTalk jsou registrované ochranné známky firmy Echelon Corporation.
Názvy v�ech ostatních výrobků / produktů jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo servisní známky
jejich příslu�ných majitelů.
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