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Hlavní charakteristické vlastnosti

• Kompaktní řešení vícefunkčního terminálu 
chránění transformátoru. 

• Číslicová mikroprocesorová technika 
s vynikajícími vlastnostmi. 

• Terminál je vhodný pro chránění výkonových 
transformátorů, bloků generátor - transformátor 
a reaktorů. 

• Varianty provedení: 
- Terminál určený pro aplikace 

s dvouvinuťovým transformátorem. 
- Terminál určený pro aplikace 

s třívinuťovým transformátorem. 
- Obě varianty mohou být aplikovány 

v systémech s větším počtem vypínačů.  
• Bez pomocných proudových transformátorů. 
• Aplikační přizpůsobivost terminálu je zajištěná 

velkým rozsahem seřiditelnosti funkcí 
a konfiguračními možnostmi. 

• Rozšířený frekvenční rozsah je dosažen 
implementací funkce “sledování kmitočtu“ 
a funkce adaptabilní filtrace.  

• Funkčně modulární a typově testované SW 
vybavení. 

• Diferenciální ochrana transformátoru: 
- Pro dvouvinuťový a třívinuťový 

transformátor s 2, 3, nebo více skupinami 
transformátorů proudu. 

- Stabilita při průchozích poruchách je 
zajištěna seřiditelnou proudově 
stabilizovanou charakteristikou. 

- Zlepšená stabilita při průchozích poruchách 
v systémech s větším počtem vypínačů. 

- Funkce blokování při zapínacím nárazu má dvě 
volitelné kombinace metod měření průběhu 
proudu a 2. harmonické frekvence. 
Nastavitelná funkce křížového blokování mezi 
fázemi.  

- Funkce blokování při přesycení (přebuzení), 
která vyhodnocuje 5. harmonickou frekvenci. 

- Interní přizpůsobení k převodům transformátorů 
proudu a k vektorové skupině objektu. 

- Nastavitelná funkce eliminování nulové složky 
proudu.  

• Třífázová časově zpožděná nadproudová ochrana 
se závislými nebo s nezávislými časovými 
charakteristikami. K dispozici jsou tři moduly této 
ochrany. Každý z modulů lze konfigurovat na 
libovolnou stranu transformátoru. Jako doplňkové 
vybavení je k dispozici směrová funkce.  

• Zemní ochrana s vymezenou zónou působení 
(REF), která pracuje na nízkoimpedančním 
principu, je k dispozici pro každé vinutí transfor-
mátoru a tato funkce má také směrové kritérium. 

• Zemní časově zpožděná proudová ochrana se 
závislými nebo s nezávislými časovými charakte-
ristikami. K dispozici jsou tři moduly ochran. Každý 
z modulů lze konfigurovat na libovolnou stranu 
transformátoru. Při požadavku je možné zvolit 
blokování funkce 2. harmonickou frekvencí. Jako 
doplňkové vybavení je k dispozici směrová funkce. 

• Jednofázová nebo třífázová přepěťová ochrana 
s nezávislým nebo závislým časovým zpožděním. 
Funkci lze použít pro zvolenou stranu transfor-
mátoru. Tato přepěťová ochrana je také vhodná 
jako ochrana, která vyměřuje nulovou složku 
napětí. K dispozici je šest modulů ochrany. 
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• Jednofázová nebo třífázová podpěťová 
ochrana s nezávislým časovým zpožděním. 
Funkci lze použít pro zvolenou stranu 
transformátoru. K dispozici jsou tři moduly 
ochrany. 

• Ochrana proti přesycení (přebuzení), která 
pracuje na principu měření V/Hz. Ochrana má 
časově závislou charakteristiku podle IEEE 
nebo charakteristiku, kterou lze přizpůsobit 
chráněnému transformátoru. 

• Tepelná ochrana proti přetížení.  
• Regulace napětí buď jednoho transformátoru, 

nebo více paralelně pracujících transformátorů, 
vybavených přepínačem odboček při zatížení. 

• Programovatelné logiky s vstupy a výstupy. 
Logická hradla součinu (AND) a součtu (OR), 
klopné obvody (RS), časové členy, vypínací 
logiky pro vypnutí a/nebo indikace externích 
ochranných funkcí (Buchholz, teplota, atd.). 

• Zobrazení provozních hodnot. 
• Zobrazení záznamů změnových stavů/událostí.  
• Trvale pracující funkce samočinné kontroly 

a diagnostiky. 

• Poruchový záznam a uložení dat pro následnou 
prezentaci na PC. 

• Menu řízená zobrazovací jednotka s tlačítky a ko-
nektorem pro připojení PC instalovaná na čelním 
panelu. 

• Dálková datová komunikace s 2 porty určenými pro 
řídicí systém a monitorovací systém rozvodny. 

• K dispozici v 19“ vaně určené pro montáž do 
panelu, v provedení pro montáž na panel, nebo pro 
zapuštěnou montáž. 

• Doplňkové HW vybavení: 
-  Až čtyři vstupně / výstupní moduly určené pro 

vstupní binární i výstupní kontaktní signály 
a mA analogové vstupy. 

- Jeden nebo dva moduly analogových vstupů. 
- Samostatná zkušební zásuvka Combitest, která 

umožňuje spolehlivé a bezpečné zkoušení. 
- Vypínač ZAP/VYP (On/Off) ss napájení. 
- Montážní příslušenství pro stupeň krytí IP 40 

a IP 54. 

 
 

Aplikace 
Číslicový terminál transformátoru RET 521 je určen 
pro rychlé i selektivní chránění a řízení 
dvouvinuťových a třívinuťových transformátorů, 
auto-transformátorů, bloků generátor – transfor-
mátor a reaktorů. 
 
Terminál RET 521 klade nízké požadavky na 
hlavní proudové transformátory a v aplikaci není 
nutné použít žádné pomocné proudové transfor-
mátory. 
 
Přizpůsobivost terminálu umožňuje splnit 
požadavky různých aplikací jak z hlediska velikosti 
transformátoru, tak i z hlediska různých vektoro-
vých skupin, uzemnění nulového bodu systému 
a umožňuje splnit požadavky na rozsah 
ochranných funkcí podle přání uživatele. Volba 
funkčnosti terminálu z modulárního HW i SW 
vybavení je provedena podle požadavků na 
selektivitu a spolehlivost systému a podle přání 
uživatele. Velké a důležité transformátory, jako 
například transformátory generátorových bloků 
nebo velké síťové transformátory, lze vybavit 
dvěma terminály RET 521 a zvolit takové SW 
moduly, aby bylo dosaženo záložního / redundant-
ního chránění. 
 
U menších transformátorů a reaktorů lze modulární 
SW vybavení instalovat v jednom terminálu RET 
521, v kterém lze také použít programovatelnou 
logiku, která zajišťuje vypínání nebo signalizaci pro 
externí ochrany (např. Buchholz). Tímto způsobem 
je dosaženo velmi kompaktního řešení systému 
chránění a řízení. 

 

Terminál RET 521 je možné nastavením přizpůsobit 
k jmenovitému výkonu transformátoru i k převodům 
přístrojových transformátorů. Tím je umožněno provést 
optimální nastavení ochranných funkcí v procentech 
(%) jmenovitých hodnot výkonového transformátoru.  
 
Terminál RET 521 lze dodat pro aplikace s dvou-
vinuťovým nebo třívinuťovým transformátorem, jak je 
znázorněno na Obr. 1. 
 
Aplikace s dvouvinuťovým transformátorem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 - vinuťový výkonový 
transformátor 
 
2 - vinuťový výkonový 
transformátor s 
nepřipojeným terciálním 
vinutím zapojeným do 
trojúhelníku 
 
2 - vinuťový výkonový 
transformátor s dvěma 
vypínači na jedné straně 
 
2 - vinuťový výkonový 
transformátor s dvěma 
vypínači a s dvěma 
skupinami transformátorů  
proudů na obou stranách 
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Aplikace s třívinuťovým transformátorem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 Uspořádání jednotlivých skupin transformátorů 
proudu použitých pro diferenciální ochranu i pro 
jiné ochrany 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 Aplikační příklad 
 

Diferenciální ochrana transformátoru, DIFP 
Diferenciální ochranná funkce je jednou z nejdů-
ležitějších funkcí určených pro rychlé a selektivní 
chránění transformátorů. Terminál RET 521 je 
interním nastavením přizpůsoben k převodům 
transformátorů proudu i k vektorovým skupinám, 
což umožňuje přímé připojení k hlavním trans-
formátorům proudu zapojeným do hvězdy (Y). 
Eliminování nulové složky proudu je provedeno 
interně, ale tuto funkci lze na požadavek zrušit 
(vypnout). Všechny proudové vstupy jsou začle-
něny do stabilizační funkce, která umožňuje použít 
terminál RET 521 i v aplikacích s více vypínači.  

Nastavení terminálu umožňuje aplikovat tuto 
diferenciální ochranu u výkonových transformátorů 
s přepínačem nebo bez přepínače odboček, u reakto-
rů nebo u místních vývodů z rozvodny a u systémů 
s více vypínači. Diferenciální funkce je přizpůsobena 
i pro průchozí poruchy. Pokud je do terminálu RET 
521 zavedena informace o poloze přepínače odboček, 
je možné nastavit náběhovou hodnotu diferenciální 
ochrany na optimální citlivost, která odpovídá spodní 
úrovni proudu při vnitřní poruše. 
 
Diferenciální ochrana obsahuje stabilizační funkci, 
která brání vypnutí při zapínacích proudech a při pře-
sycení / přebuzení. Ochrana je také stabilizována pro 
zapínací proudy při obnovení zátěže systému a pro 
přesycení transformátorů proudu při externích poru-
chách. Funkce křížového blokování mezi fázemi 
(cross-blocking) je obvykle aktivní, ale tuto funkci lze 
na požadavek zrušit (vypnout). 
 
K dispozici je také stupeň rychlé a nestabilizované 
diferenciální proudové ochrany s vysokým stupněm 
seřiditelnosti, který je určen pro rychlé vypínání v pří-
padě vysokých interních poruchových proudů. 
 
U funkce jsou k dispozici informace o provozních 
hodnotách diferenciálních proudů, stabilizačního 
proudu a o poloze přepínače odboček. 
 
Třífázová časově zpožděná nadproudová ochrana, 
TOC 
V terminálu mohou být aktivovány tři jednotky třífázové 
nadproudové ochrany. Každou z nich lze konfigurovat 
na libovolnou stranu transformátoru. Nadproudová 
ochrana je doporučená funkce záložního chránění pro 
poruchy transformátoru nebo pro poruchy v síti. 
U nadproudové ochrany jsou k dispozici dvě seřidi-
telné proudové úrovně. U stupně s nižší úrovní proudu 
lze navolit nezávislou, nebo závislou časovou charak-
teristiku a u  stupně s vyšší úrovní proudu lze navolit 
pouze nezávislou časovou charakteristiku. Oba stupně 
mají samostatný blokovací vstup. Stupeň nadprou-
dové ochrany s vyšší úrovní proudu a s krátkým 
časovým zpožděním lze použít ve funkci blokované 
nadproudové ochrany přípojnic strany nižšího napětí. 
Popudové signály ochranných funkcí distribučních 
vývodů strany nižšího napětí jsou v tomto případě 
připojeny na blokovací vstup funkce. 
 
Volbou příslušné specifikace v objednávce lze každý 
stupeň třífázové nadproudové ochrany vybavit 
samostatnou směrovou funkcí, která využívá 
polarizačního napětí nepostižené fáze. Při příliš 
nízkém polarizačním napětí je možné nadproudovou 
funkci blokovat, nebo je možné aktivovat nesměrový 
režim funkce nezávisle na obou úrovních. 
 
U funkce je k dispozici informace o nejvyšší hodnotě 
provozního proudu.  

 

 

 
3 - vinuťový výkonový 
transformátor se 
zapojenými všemi 
třemi vinutími  
 
 
3 - vinuťový výkonový 
transformátor s dvě- 
ma vypínači a s dvě-  
ma skupinami 
transformátorů proudu 
na jedné straně 
 
 
 
3 – vinuťový výkonový 
transformátor s dvě- 
ma vypínači a s dvě-  
ma skupinami 
transformátorů proudu 
na dvou ze tří stran 
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Zemní ochrana s vymezenou zónou působení, 
REF (Restricted Earth Fault) 
V terminálu RET 521 mohou být aktivovány tři 
jednotky zemní ochrany s vymezenou zónou 
působení. REF je zemní diferenciální ochrana 
s mžikovým působením, určená pro účinně nebo 
nízkoimpedančně uzemněné systémy. Ochranu lze 
aplikovat u každého nízkoimpedančně uzemně-
ného vinutí transformátoru. Tento typ nízkoimpe-
danční stabilizované ochrany není ovlivňován 
zapínacími proudy nebo proudy externích poruch. 
Ochrana je také stabilizována při přesycení trans-
formátorů proudu. Tato ochrana má směrové 
kritérium. 
 
U funkce jsou k dispozici informace o provozních 
hodnotách diferenciálního proudu a stabilizačního 
proudu. 
 
Zemní časově zpožděná proudová ochrana, TEF 
V terminálu mohou být aktivovány tři jednotky 
zemní časově zpožděné proudové ochrany. Tyto 
ochrany lze aplikovat u každého vinutí 
transformátoru. Zemní ochrana je doporučená 
funkce záložního chránění pro poruchy 
transformátoru nebo poruchy sítě. U zemní 
ochrany jsou k dispozici dvě seřiditelné proudové 
úrovně. U stupně s nižší úrovní proudu lze navolit 
nezávislou, nebo závislou časovou charakteristiku 
a u stupně s vyšší úrovní proudu lze navolit pouze 
nezávislou charakteristiku. Oba stupně mohou být 
také blokovány při zapínacích proudech, a to 
funkcí, která vyhodnocuje 2. harmonickou frek-
venci. Zemní ochranu lze připojit k transformátoru 
proudu v nulovém bodu, nebo do obvodu součtu 
fázových proudů. Volbou příslušné položky v ob-
jednávce lze zemní ochranu doplnit směrovou 
funkcí, která využívá polarizačního napětí 3U0. Při 
příliš nízkém polarizačním napětí bude zemní 
směrová funkce blokována. 
 
U funkce jsou k dispozici informace o provozních 
hodnotách nulového složky proudu a napětí. 
 
Jednofázová / třífázová časově zpožděná 
přepěťová ochrana, TOV 
V terminálu může být aktivováno šest jednotek 
jednofázové / třífázové časově zpožděné 
přepěťové ochrany. Přepěťovou ochranu lze 
aplikovat na libovolnou stranu transformátoru, 
pokud jsou k dispozici vstupy transformátorů 
napětí. Funkce má paralelní výstupy jak pro 
jednofázové měření, tak i pro třífázové měření. 
Přepěťová ochrana je doporučená funkce zálož-
ního chránění, která je určena pro dlouhotrvající 
systémová přepětí. U přepěťové ochrany jsou 
k dispozici dvě seřiditelné napěťové úrovně. Oba 
stupně jsou vybaveny nezávislým časovým 
zpožděním. Stupeň s nižší úrovní napětí může mít 
alternativně závislé časové zpoždění.  
 
U funkce je k dispozici informace o nejvyšší 
hodnotě provozního napětí.  

 

Jednofázová / třífázová časově zpožděná 
podpěťová ochrana, TUV 
V terminálu mohou být aktivovány tři jednotky 
jednofázové / třífázové časově zpožděné podpěťové 
ochrany. Podpěťovou ochranu lze aplikovat na 
libovolnou stranu transformátoru, pokud jsou k dispo-
zici vstupy transformátorů napětí. Funkce má paralelní 
výstupy jak pro jednofázové měření, tak i pro třífázové 
měření. Podpěťová ochrana je doporučená funkce 
záložního chránění, která je určena pro dlouhotrvající 
systémová podpětí. U podpěťové ochrany jsou k dis-
pozici dvě seřiditelné napěťové úrovně. Oba stupně 
jsou vybaveny nezávislým časovým zpožděním. 
 
U funkce je k dispozici informace o nejvyšší hodnotě 
provozního napětí. 
 
Napěťová časově zpožděná ochrana měřící 
nulovou složku napětí, TOV 
Výše popsaná jednofázová / třífázová přepěťová 
ochrana je navržena tak, aby vyhovovala také jako 
přepěťová ochrana, která vyhodnocuje nulovou složku 
napětí. Přepěťová funkce měří základní frekvenční 
složku a je tedy necitlivá na třetí a vyšší harmonické 
frekvence. Jestliže je použita jako přepěťová ochrana, 
která vyhodnocuje nulovou složku napětí, je obvykle 
připojena k transformátoru napětí v nulovém bodu 
transformátoru, nebo k sekundárním vinutím třífázové 
skupiny transformátorů napětí, která jsou zapojena do 
otevřeného trojúhelníku. Protože tato přepěťová 
ochrana je obvykle použita ve vysokoimpedančně 
uzemněných systémech, je u ochrany nastaven delší 
čas, než je čas nastavený u zemních ochran vývodů. 
 
Tepelná ochrana proti přetížení, THOL 
V terminálu RET 521 může být aktivována třífázová 
tepelná ochrana proti přetížení, která chrání vinutí 
transformátoru proti teplotnímu namáhání. Tepelnou 
ochranu lze aplikovat u jednoho zvoleného vinutí 
transformátoru. U tepelné ochrany jsou k dispozici dvě 
různé tepelné konstanty a dvě nezávisle seřiditelné 
úrovně. Jedna úroveň je určena pro výstrahu (alarm) 
a druhá pro vypínání. 
 
U funkce jsou k dispozici informace o provozní 
hodnotě měřeného proudu, o stavu tepelného modelu, 
o čase do vypnutí a o čase do resetu přídržné funkce. 
 
Ochrana proti přesycení / přebuzení (V/Hz), OVEX 
V terminálu RET 521 může být aktivována ochrana 
proti přesycení / přebuzení. Ochranu lze konfigurovat 
na libovolnou stranu výkonového transformátoru. 
Přesto je vhodné se vyhnout straně s odbočkami 
regulace napětí. Ochranu proti přesycení lze kon-
figurovat buď ke třem fázovým napětím, nebo 
k jednomu sdruženému napětí. Ochrana proti pře-
sycení pracuje na principu měření poměru napětí / 
frekvence (V/Hz). Aby bylo možné monitorovat charak-
teristiku transformátoru, lze nastavit vypínací 
charakteristiku se závislým časovým zpožděním podle 
normy IEEE a funkce také obsahuje paměť ochlazo-
vací časové charakteristiky. 
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Vypínací časová charakteristika má také definova-
ný minimální a maximální vypínací čas. 
 
Alternativně je možné použít časově zpožděnou 
charakteristiku, která je přizpůsobena k charakte-
ristice povoleného zatížení transformátoru. 
 
Ochrana má samostatný výstup pro vypnutí a sa-
mostatný výstup pro výstrahu (alarm).  
 
U funkce jsou k dispozici informace o provozních 
hodnotách relativního poměru veličin napětí / 
frekvence, o tepelném stavu a o čase do vypnutí. 
 
Regulace napětí pro jeden transformátor, VCTR 
V terminálu RET 521 může být aktivována funkce 
regulace napětí, která je použita pro udržení 
konstantní, uživatelem přednastavené úrovně 
napětí na straně nižšího napětí transformátoru, tj. 
na přípojnici nebo na konci vývodu / vedení. 
Konstantní napětí je udržováno pomocí ovládacích 
povelů pro zvýšení a snížení napětí, které ovládají 
polohu přepínače odboček. Zpoždění regulačního 
povelu může být časově závislé nebo časově 
nezávislé. Funkci je možné blokovat při nadproudu 
a podpětí, při nebezpečných stavech v energe-
tickém systému a v koncových polohách přepínače 
odboček. Regulace obsahuje funkci kompenzace 
úbytku na vedení a také funkci odpínání zátěže, 
která pracuje na principu poklesu napětí. Aby bylo 
možné určit revizní intervaly přepínače odboček, je 
funkce vybavena záznamem počtu přepnutí. 
Regulaci je možné ovládat dálkovými nebo 
místními povely. K funkci regulace napětí lze 
připojit výstražná hlášení / alarmy z pomocného 
zařízení přepínače odboček (binární kontakty). 
Polohu přepínače odboček je možné monitorovat 
“mA“ vstupem, nebo binárními vstupy připojenými 
k funkci regulace napětí. 
 
U funkce jsou k dispozici informace o provozní 
hodnotě napětí na přípojnici, kompenzovaném 
napětí, aktuální žádané hodnotě napětí, nastavení 
napětí při zatížení, poloze přepínače odboček, 
výpočtovém čase životnosti kontaktů a o údaji 
v čítači počtu provozních přepnutí. 
 
Regulace napětí pro paralelně pracující 
transformátory, VCTR 
V terminálu RET 521 může být aktivována funkce 
regulace napětí paralelně pracujících transfor-
mátorů, která je určena pro udržení konstantní, 
uživatelem přednastavené úrovně napětí na straně 
nižšího napětí až u čtyř paralelně pracujících 
transformátorů, tj. na přípojnici nebo na koncích 
vedení. Funkce regulace napětí pracuje na 
principu metody minimalizace vyrovnávacího 
proudu. Informace o proudech, napětí a nastavení 
sousedních transformátorů jsou přenášeny pro-
střednictvím komunikace LON. Regulace může být 
nastavena do režimu, ve kterém se pro regulaci 
skupiny paralelních transformátorů používá střední 
hodnota napětí a  průměrná hodnota nastavení 
terminálů. 

 

Jiná funkce umožňuje automatickou regulaci 
transformátoru v “horké záloze“, který je připraven 
k okamžitému připnutí ke skupině paralelních transfor-
mátorů. 
 
Funkce regulace napětí paralelně pracujících 
transformátorů obsahuje také modul regulace jednoho 
transformátoru se stejnou funkčností, jaká je popsána 
v předcházejícím odstavci. 
 
U funkce jsou k dispozici informace o stejných 
provozních hodnotách jako u funkce pro jeden 
transformátor a kromě toho také informace o vyrov-
návacím proudu, střední hodnotě napětí na přípojnici 
a o nastavení skupiny paralelních transformátorů. 
 
Vstupní vypínací matice 
Externí kontaktní signály, jako např. signály ze 
zařízení pro měření teploty transformátoru a z detek-
toru tlaku plynu (Buchholz relé), lze připojit 
prostřednictvím binárních vstupů. Logika může být 
konfigurována pro výstrahy (alarmy), záznamy 
změnových stavů i vypínání. Vypínání z relé Buchholz 
nebo z přetlakového čidla se z důvodů zajištění 
redundance doporučuje připojit k RET 521 paralelně.     
 
Vypínací matice 
Vypínací povely jsou konfigurovány do bloků vypínací 
logiky, z kterých jsou poté konfigurovány vazby na 
výstupní vypínací relé. Každý blok vypínací logiky má 
16 vstupů přivedených k součtovému (OR) hradlu. 
V terminálu je možné použít až 12 bloků vypínací 
logiky. 
 
Přídavná logika 
V terminálu jsou k dispozici další přídavné logické 
členy, které lze kombinovat podle specifických 
požadavků uživatele. Jedná se o 40 součinových 
hradel (AND), 40 součtových hradel (OR), 20 inver-
torových obvodů, 25 časových členů, 20 impulsních 
členů a 10 R/S klopných obvodů. 
 
Aby byl k dispozici větší počet vstupních a výstupních 
binárních rozhraní, je možné do terminálu doplnit 
přídavné moduly binárních vstupů / výstupů (BI / BO). 
Přitom musí být zohledněn fakt, že maximálně je 
možné osadit čtyři moduly. 
 
Konfigurace 
K dispozici je šest konfiguračních příkladů připojení 
analogových vstupů, binárních vstupů / výstupů, 
logických obvodů a ochranných modulů, ovládacích / 
regulačních modulů i monitorovacích modulů. Jejich 
použití je uvedeno v tabulce 30 na straně 25. 
Funkčnost těchto konfigurací je obvykle vyšší, než 
jsou aplikační požadavky, ale konfiguraci terminálu lze 
snadno změnit z připojeného PC pomocí konfigurač-
ního a programovacího nástroje CAP 535.  
 
• Alternativa 1 je určena především pro 

dvouvinuťové výkonové transformátory s jednou 
stranou uzemněnou přes odpor s vysokou 
ohmickou hodnotou, jak je uvedeno v příkladu 
zobrazeném na Obr. 3 na straně 19. 



  Terminál chránění transformátoru   RET 521*2.3 
    1 MRK 504 013-BCZ 
  strana   6 
 
 

• Alternativa 2 je určena především pro dvouvi-
nuťové výkonové transformátory s oběma 
stranami nízkoimpedančně uzemněnými. 

• Alternativa 3 je určena především pro dvouvi-
nuťové výkonové transformátory a systém 
s více vypínači na jedné straně. 

• Alternativa 4 je určena především pro třívinu-
ťové výkonové transformátory s možností 
aplikace v systému s více vypínači na jedné 
straně. 

• Alternativa 5 je určena především pro 
třívinuťové výkonové transformátory a systémy 
s více vypínači na dvou stranách, jak je 
uvedeno v příkladu zobrazeném na Obr. 4 na 
stranách 20 a 21. 

• Alternativa 6 je určena především pro třívinu-
ťové výkonové transformátory se systémem 
chránění, který nevyužívá více než 9 proudů 
a 1 napětí (je použit pouze jeden  vstupní ana-
logový modul). 

 
Nastavení parametrů 
Terminál RET 521 má široké rozsahy seřiditelnosti, 
které zařízení zajišťují aplikační přizpůsobivost. 
Z výroby je provedeno standardní nastavení, které 
indikuje typicky nastavené hodnoty nebo volby. 
Nastavení je organizováno ve dvou úrovních – 
nastavení parametrů týkající se všeobecných dat 
a nastavení každé samostatné funkce. 
 
Hlavní data (jmenovité hodnoty) chráněného 
transformátoru a data přístrojových transformátorů 
jsou zadána v nastavení terminálu a v konfigu-
račních menu. Většinu parametrů nastavených 
u příslušných funkcí je poté možné zadat v poměr-
ných jednotkách (p.u. = p.j.), nebo v procentech 
(%) hodnot vztažených k jmenovitému výkonu 
transformátoru. U některých ochran v menu 
existuje možnost definovat nastavení jmenovité 
hodnoty na jinou hodnotu, než odpovídá jmenovi-
tému výkonu transformátoru.  

Většina časových členů je nastavena v sekundách. 
U terminálu existuje možnost zadat jednu až čtyři 
kompletní skupiny nastavení. Vlastní přepnutí mezi 
těmito skupinami je jednoduchá manipulace, kterou je 
možné provést místním nebo externím ovládáním. 
 
Nastavení lze změnit z čelní jednotky místního 
ovládání (Human-Machine-Interface = HMI), nebo 
prostřednictvím přenosného osobního počítače (PC) 
s instalovaným program parametrového nastavení 
(PST), který je součástí nástroje CAP 535. Počítač je 
připojen optickým kabelem ke konektorové patici na 
čelní jednotce, nebo je připojen z jiného místa 
prostřednictvím datového komunikačního systému. 
 
Indikace, změnové stavy a provozní hodnoty 
Na čelní jednotce HMI, na připojeném PC, nebo 
prostřednictvím datového komunikačního systému 
i v jiném místě, jsou k dispozici provozní indikace i ča-
sově značkované změnové stavy. Z terminálu je také 
možné vyčítat aktuální hodnoty vstupních veličin, 
zátěží, diferenciálních proudů a jiné provozní hodnoty. 
 
Poruchový záznam 
Vzorkovaná data poruchy, jako například data procesu 
vypnutí, mohou být uložena a jsou poté k dispozici pro 
oscilopertubografickou prezentaci a vyhodnocení na 
osobním počítači (PC), na který jsou soubory dat 
poruchových záznamů přeneseny. PC je připojen 
místně k čelnímu rozhraní, nebo je připojen z jiného 
místa prostřednictvím datového komunikačního 
systému. Vzorkovaná data jsou touto funkcí průběžně 
ukládána v cyklické paměti. Při splnění navolených 
podmínek pro spuštění záznamu jsou tato data 
uložena. Tímto způsobem jsou uchována a  uložena 
data jak před poruchou, tak i data při poruše. 
 
Datová komunikace 
Terminál může být vybaven dvěma porty pro dálkovou 
komunikaci SPA a LON. Tato rozhraní umožňují 
komunikaci s řídicím systémem rozvodny (SCS) 
a s monitorovacím systémem rozvodny (SMS), včetně 
komunikace ze vzdáleně umístěného pracoviště PC.  

 

Provedení
Fyzické provedení terminálu RET 521 je v souladu 
s provedením ostatních výrobků řady RE. 500. 
Terminál je instalován v lakované skříni z ocelového 
plechu, která je spolu s příslušným montážním 
příslušenstvím vhodná pro různé typy montáže. 
Připojení vodičů je provedeno ze zadní strany 
terminálu. Všechny vodiče jsou připojeny k přítlač-
ným šroubovým svorkám. Optická vlákna pro 
datovou komunikaci jsou také připojena ze zadní 
strany. Na čelním panelu terminálu je jednotka HMI 
s paticí optického rozhraní, která je určena pro 
připojení specifického kabelu přenosného počítače. 

Za čelním panelem je namontována propojovací 
(základová) deska, do které jsou zezadu zasunuty 
sestavené desky s tištěnými spoji (PBAs - printed 
board assemblies). Vstupní modul střídavých 
analogových veličin je namontován pevně a rovněž 
připojovací svorkovnice obvodů těchto analogových 
obvodů jsou namontovány pevně. Připojovací 
svorkovnice stejnosměrných kontaktních obvodů 
jsou odnímatelné vícepólové svorky, které umožňují 
snadné odpojení a výměnu desky s tištěnými spoji.
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V terminálu RET 521 mohou být osazeny následu-
jící moduly. 
 
• Vstupní analogový modul zajišťuje galvanické 

oddělení a přizpůsobení střídavých signálů. 
Aby bylo možné terminál přizpůsobit různým 
aplikacím, existují tři varianty modulu s různým 
počtem proudových a napěťových signálů. 
Vstupní analogový modul také obsahuje 
analogově číslicový převodník (A/D-konvertor), 
který zajišťuje potřebnou konverzi a některé 
filtrace vstupních signálů. 

• Modul procesoru provádí zpracování dat 
ochranných, komunikačních a ostatních funkcí. 
Jako doplňkové vybavení lze do terminálu 
přidat dvě komunikační rozhraní, která slouží 
pro připojení k monitorovacímu (SMS) a k ří-
dicímu (SCS) systému rozvodny včetně 
komunikace ze vzdáleně umístěného praco-
viště PC. 

• Modul napájení je vybaven ss/ss převodníkem 
a zajišťuje napětí pro elektronické obvody. 

• Jedna z možností volby vstupně / výstupního 
binárního rozhraní je kombinovaný modul 
binárních vstupů / výstupů  (IOM) s 8 binárními 
vstupy a 12 výstupními reléovými kontakty. 
Binární vstupy jsou odizolovány optočleny 
a jsou určeny pro signály z externích kontaktů. 

Každý z 10-ti binárních výstupů je osazen jedním 
relé určeným pro montáž do desky tištěných spojů, 
které má jeden pracovní kontakt. Dva binární 
výstupy mají paralelně ke standardnímu relé 
připojeno jazýčkové relé, které má jeden pracovní 
kontakt a je určeno pro rychlou signalizaci. 

• Další z možností volby vstupně / výstupního 
binárního rozhraní je samostatný modul binárních 
vstupů (BIM) s 16 binárními vstupy, případně 
samostatný modul binárních výstupů (BOM) s 24 
výstupními reléovými kontakty. Moduly BIO a BOM 
mají v zásadě stejné provedení jako kombinovaný 
modul IOM. 

• K dispozici jsou pozice pro další moduly výše 
uvedených tří typů, které je možné v případě 
potřeby v terminálu osadit. 

• K dispozici je také mA – vstupní analogový modul 
s 6-ti kanály 0 – 20 mA (4 – 20 mA). 

• Jednotka HMI na čelním panelu je vybavena třemi 
LED diodami, jedním LCD displejem se 4 řádky (16 
znaků na jednom řádku) a klávesnicí se šesti 
tlačítky. Na jednotce je také konektorová patice 
optického rozhraní pro připojení k sériovému portu 
přenosného PC. Propojení rozhraní PC a HMI je 
provedeno speciálním kabelem. 
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Technická data 

Tabulka 1: Vstupní veličiny, jmenovité hodnoty a limity 

Veličina Jmenovitá hodnota Jmenovitý rozsah Provozní rozsah 
Proud Ir = 1 A nebo 5 A (0,2-30) x Ir (0,03-100) x Ir 

Spotřeba < 0,25 VA  při Ir (0,2-4) x Ir – trvale 100 x Ir  po dobu 1 s * 
St sdružené napětí ** Ur = 100/110/115/120 V 80 – 120 % Ur 1,5 x Ur – trvale 

Spotřeba < 0,2 VA  při Ur  2,5 x Ur  po dobu 10 s 
Frekvence fr = 50/60 Hz ± 2,5 Hz ± 5 Hz 
Frekvence se zvýšeným               
rozsahem 

                                         
fr = 50/60 Hz 

                                     
(0,7-1,2) x fr Hz 

                                      
(0,65 - 1,25) x fr Hz 

Pomocné ss napětí EL EL = 110/125 V ± 20% ± 20% 
 EL = 220/250 V ± 20% ± 20% 
Spotřeba     
Základní terminál (2 AIM, 1 
BOM, 1 BIM, 1 IOM a 1 MIM) 
bez aktivovaných reléových 
výstupů 

< 35 W   

Pomocné ss napětí při zapnutí 110 Vss; < 15  A; 0,1 ms   
 220 Vss; < 30  A; 0,1 ms   
Modul binárních vstupů (8) / 
výstupů (12) 

   

Ss napětí RL RL = 24/30 V ± 20% ± 20% 
 RL = 48/60 V ± 20% ± 20% 
 RL = 110/125 V ± 20% ± 20% 
 RL = 220/250 V ± 20% ± 20% 
Spotřeba    

Každý I/O modul ≤ 1 W   
Každé výstupní relé ≤ 0,15 W   
RL = 24/30 V max. 0,05 W/vstup   
RL = 48/60 V max. 0,1 W/vstup   
RL = 110/125 V max. 0,2W/vstup   
RL = 220/250 V max. 0,4 W/vstup   

Modul binárních vstupů (16)    
Ss napětí  RL = 24/30 V ± 20% ± 20% 
 RL = 48/60 V ± 20% ± 20% 
 RL = 110/125 V ± 20% ± 20% 
 RL = 220/250 V ± 20% ± 20% 
Spotřeba    

Každý I/O modul ≤ 0,5 W   
RL = 24/30 V max. 0,05 W/vstup   
RL = 48/60 V max. 0,1 W/vstup   
RL = 110/125 V max. 0,2W/vstup   
RL = 220/250 V max. 0,4 W/vstup   

Modul binárních výstupů (24/12)    
Spotřeba    

Každý výstupní modul ≤ 1 W   
Každé výstupní relé ≤ 0,25 W   

Modul  mA  vstupů     
Vstupní rozsah ± 20 mA   
Vstupní odpor Rin = 194 ohmů   
Spotřeba    

Každý  mA  modul ≤ 4 W   
Každý vstupní  mA kanál ≤ 0,1 W   

Teplota okolí 20°C -5°C až +55°C  
Zvlnění ss pomocného napětí max. 2 % max. 12 % Usměrněna celá vlna 
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Tabulka 1: Vstupní veličiny, jmenovité hodnoty a limity 

Veličina Jmenovitá hodnota Jmenovitý rozsah Provozní rozsah 
Relativní vlhkost 10-90 % 10-90 % 0-95 % 

*) max. 350 A po dobu 1 s, je-li použita zkušební zásuvka COMBIFLEX 
**) sdružené napětí lze také připojit přímo k napěťovým analogovým vstupům  
 

Tabulka 2: Ovlivňující faktory, povolený vliv 

Závislost (na) Ve jmenovitém rozsahu V provozním rozsahu 
Závislost na teplotě okolí 0,01% / 1°C Správná funkce 
Frekvenční závislost (bez rozšířeného fr  ± 2,5 Hz pro 50 Hz ± 3,0 % 
frekvenčního rozsahu) fr  ± 2,5 Hz pro 60 Hz  
Frekvenční závislost (s rozšířeným (0,7 – 1,2) x fr ± 2,0 % 
frekvenčním rozsahem)   
Závislost na harmonických frekvencích   2., 3. a 5. harmonická frekvence fr ± 1,0 % 
(obsah harmonické frekvence 10, 20 a 50%)   
Zvlnění pomocného ss napětí Zanedbatelný vliv Správná funkce 
Přerušení pomocného ss napětí   
Bez resetu < 50 ms < 50 ms 
Bez chybné funkce 0 - ∞ 0 - ∞ 

 

Tabulka 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC), zkoušky odolnosti 

Zkouška Hodnota typové zkoušky Referenční norma 
1MHz interferenční vf test 2,5 kV IEC 60255-22-1, Třída III 
Elektrostatický výboj   

Přímé působení 8 kV, vzdušný výboj IEC 60255-22-2, Třída III 
 6 kV, kontaktní výboj  

Nepřímé působení 6 kV, kontaktní výboj IEC 61000-4-2, Třída III 
Rychlé přechodové rušení 4 kV IEC 60255-22-4, Třída IV 
Rázová zkouška 1-2 kV,1,2/50µs, vysoká energie IEC 61000-4-5, Třída III 
Rušení vyzařovaným elektromagnetickým 
polem 

10 V/m, 26-1000 MHz IEC 61000-4-3, úroveň 3 

Rušení vyzařovaným elektromagnetickým  
polem GSM 

10 V/m, 900 MHz ENV 50204 

Rušení vodivým elektromagnetickým polem 10 V/m, 0,15-80 MHz IEC 61000-4-6, úroveň 3 

 

Tabulka 4: Elektromagnetická kompatibilita (EMC), zkoušky emisí 

Zkouška Hodnota typové zkoušky Referenční norma 
Emise vyzařovaného elektromagnetického pole 30 - 1000 MHz, třída A EN 55011 
Emise vodivého elektromagnetického pole 0,15 - 30 MHz, třída A EN 55081-2 
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Tabulka 5: Izolační zkoušky 

Zkouška Hodnota typové zkoušky Referenční norma 
Izolační zkouška 2,0 kV st, 1 min. IEC 60255-5 
Zkouška impulsním napětím 5 kV, 1,2/50 µs, 0,5 J IEC 60255-5 
Izolační odpor > 100 MΩ při 500 V ss IEC 60255-5 

 

Tabulka 6: CE - značení  

Zkouška Hodnota typové zkoušky Referenční norma 
Odolnost (Immunity)  EN 50082-2 
Vyzařování (Emissivity)  EN 50081-2 
Směrnice pro nízké napětí (LV directive)  EN 50187 

 

Tabulka 7: Mechanické zkoušky 

Zkouška Hodnota typové zkoušky Referenční norma 
Vibrační zkouška Třída I IEC 60255-21-1 
Zkouška nárazem a otřesem Třída I IEC 60255-21-2 
Seismická zkouška Třída I IEC 60255-21-3 

 

Tabulka 8: Data kontaktů (referenční norma: IEC 60255) 

Funkce nebo veličina Vypínací a signalizační relé Rychlé signalizační relé     
(paralelní jazýčkové relé) 

Maximální systémové napětí 250 V st, ss 250 V st, ss 
Zkušební napětí na otevřeném kontaktu          
po dobu 1 min. 

                                                     
1,0 kV – efektivní hodnota 

                                             
800 V, ss 

Proudová zatížitelnost   
Trvalá 8 A 8 A 
Po dobu 1 s 10 A 10 A 

Spínací schopnost při induktivní zátěži pro      
L/R > 10 ms 

  

0,2 s 30 A 0,4 A 
1,0 s 10 A 0,4 A 

Rozpínací schopnost pro U st, cosφ > 0,4 250 V / 8,0 A 250 V / 8,0 A 
Rozpínací schopnost pro U ss a pro 48 V / 1 A 48 V / 1 A 
L/R < 40 ms 110 V / 0,4 A 110 V / 0,4 A 

 220 V / 0,2 A 220 V / 0,2 A 
 250 V / 0,15 A 250 V / 0,15 A 
Maximální kapacitní zátěž  10 nF 
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Tabulka 9: Zapojení systému 

 
Typ konektoru 

 
Jmenovité napětí 

Maximální       
průřez vodiče 

Maximální            
trvalé zatížení 

Max. zatížení 
po dobu 1 s 

Napěťové konektory / svorky 250 V st 2,5 mm2                
2 x 1 mm2 

10 A 30 A 

Proudové konektory / svorky 250 V st 4 mm2 20 A 500 A 
Optické konektory Sklo: Bajonetový ST konektor 

Plast: Simplexní zásuvný konektor s aretací (Snap-in Simplex Latching) 

 

Tabulka 10: Doplňková všeobecná data 

Přibližná hmotnost 10 kg 
Rozměry  

Šířka 336 mm (3/4 19” vany) 
Výška 6U = 267 mm 
Hloubka 245 mm 

Stupeň krytí proti vodě a prachu Čelo terminálu IP 40 (IP 54 s těsnícím páskem)     
 Strany terminálu IP 30 
 Zadní část terminálu IP 20 

Skladovací teplota -40°C až +70°C 

 

Tabulka 11: Komunikace z rozhraní na čelním panelu 

Funkce Hodnota, data komunikace 
Protokol SPA 
Komunikační rychlost 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 nebo 38400 baudů 
Číslo podřízeného zařízení (Slave number)  1 až 899 
Konektory Speciální opto/elektrický kabel 

 

Tabulka 12: Sériová komunikace (SPA) 

Funkce Hodnota, data komunikace 
Protokol SPA 
Komunikační rychlost 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19 200 nebo 38 400 baudů 
Číslo podřízeného zařízení (Slave number)  1 až 899 
Konektory a optická vlákna Sklo nebo plast 

 

Tabulka 13: Sériová komunikace (LON) 

Funkce Hodnota, data komunikace 
Protokol LON 
Komunikační rychlost 1,25 Mbit/s 
Konektory a optická vlákna Sklo nebo plast 
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Tabulka 14: Záznam změnových stavů 

Funkce Hodnota 
Rozlišení časového značkování 1 ms 
Kapacita ukládání změnových stavů  

Maximální počet změnových stavů / na  
1 poruchový záznam 150 
Maximální počet poruchových záznamů 10 

Chyba časového značkování se synchronizací  
prostřednictvím LON a minutovými impulsy ± 1 ms, typická hodnota 
  

Chyba časového značkování bez 
synchronizace 

± 10 ms/hodinu 

 
Tabulka 15: Provozní hodnoty vstupních veličin  

Funkce Jmenovitý rozsah 
Frekvence (0,7 – 1,2)  x fr  přesnost ± 2 mHz pro třífázové zapojení 
 přesnost ± 50 mHz pro jednofázové 

zapojení 
Proud (0,1 – 4,0)  x Ir 
Napětí (0,1 – 1,5)  x Ur 
Úhly 0,0 – 359,9 stupňů 

 
Tabulka 16: Poruchový zapisovač 

Funkce Rozsah seřiditelnosti 
Počet vstupních binárních signálů 0 - 48 
Počet vstupních analogových signálů 0 - 10 
Vzorkovací frekvence 1 kHz  nebo 1,2 kHz pro 50 Hz resp. 60 Hz   
Šířka záznamového pásma (5 - 500) Hz nebo (6 – 600) Hz – fixní nastavení  
Spouštění zvýšenou hodnotou (0,00 – 50,00) x jmenovitá hodnota (Ur nebo Ir) 
Spouštění sníženou hodnotou (0,00 – 2,00) x jmenovitá hodnota (Ur nebo Ir) 
Čas před poruchou (50 - 300) ms v krocích po 10 ms 
Čas po poruše (100 - 3000) ms v krocích po 100 ms 
Limitní čas (500 - 4000) ms v krocích po 100 ms 
Počet zaznamenaných poruch Maximálně 10 poruch 
Funkce Hodnota 
Napěťové kanály  

Dynamický rozsah (0,01 - 2,0) x Ur pro 100 V – sekundární hodnota 
Rozlišení 0,1 % Ur 
Přesnost při jmenovité frekvenci fr  

U < Ur ≤ 1 % Ur 
U > Ur ≤ 1 % U   

Proudové kanály  
Dynamický rozsah  

Bez vlivu vysunutí ss složkou (0,01 - 85) x Ir  
Ovlivněno plným vysunutím ss složkou (0,01 - 40) x Ir  

Rozlišení ≤ 0,5 % Ir 
Přesnost při jmenovité frekvenci fr  

I < Ir ≤ 1 % Ir 
I > Ir ≤ 1 % I  (aktuální proudová hodnota) 

Celkový čas záznamu pro 10 analogových  
a 48 binárních zaznamenaných signálů Maximálně 40 s 
Vestavěný kalendář  Na 30 let včetně přestupných roků 
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Tabulka 17: Data transformátoru (chráněného objektu) 

Veličina Parametr Hodnota nebo rozsah 
Jmenovitý výkon dvouvinuťového transformátoru Sr 0,1 – 9999,9 MVA 
Jmenovitý výkon primárního vinutí třívinuťového transformátoru Sr1 0,1 – 9999,9 MVA 
Jmenovitý výkon sekundárního vinutí třívinuťového transformátoru Sr2 0,1 – 9999,9 MVA 
Jmenovitý výkon terciálního vinutí třívinuťového transformátoru Sr3 0,1 – 9999,9 MVA 
Jmenovitý proud primárního vinutí v A Ir1 1 – 99999 A 
Jmenovitý proud sekundárního vinutí v A Ir2 1 – 99999 A 
Jmenovitý proud terciálního vinutí v A Ir3 1 – 99999 A 
Jmenovité napětí primárního vinutí v kV Ur1 1,0 – 999,9 kV 
Jmenovité napětí sekundárního vinutí v kV Ur2 1,0 – 999,9 kV 
Jmenovité napětí terciálního vinutí v kV Ur3 1,0 – 999,9 kV 
Kompenzace vektorové skupiny transformátoru VectorGrp2WV 1 – 24 
(Pro různé skupiny Yy0, Yd1, Dy11, …… atd.)   
Kompenzace vektorové skupiny transformátoru VectorGrp3WV 1 - 288 
(Pro různé skupiny Yy0d1, …… atd.)   

 

Tabulka 18: Konfigurace terminálu transformátoru 

Veličina Parametr Hodnota nebo rozsah 
Použitá vstupní odbočka proud. transformátoru na kartě AIM v A  InputCTTap Input 1A / Input 5 A 
Jmenovitý primární proud transformátorů proudu v A  CTprim 1 – 99999 
Jmenovitý sekundární proud transformátorů proudu v A CTsec 1 – 5 (krok 1) 
Uzemnění transformátorů proudu. Směrem k výkonovému CTstarpoint K objektu, Od objektu 
transformátoru / směrem k přípojnici.  (ToObject, FromObject) 
Jmenovité primární napětí transformátorů napětí v kV VTprim 0,1 – 999,9 
Jmenovité sekundární napětí transformátorů napětí v V VTsec 1 - 999 

 

Tabulka 19: Diferenciální ochrana transformátoru 

Funkce Parametr Hodnota nebo rozsah 
Proudová stabilizace CharactNo Volitelná charakteristika 
Nastavení stabilizace při zapínacím proudu StabByOption Volba měření průběhu proudu a druhé  
  harmonické frekvence 
Blokování zapínacím proudem I2 / I1 ratio 10 – 25 % 
Blokování při přesycení / přebuzení I5 / I1 ratio 10 – 50 % 
Základní diferenciální proud, % Ir objektu Idmin 10 – 50 % 
Vysoký neblokovaný dif. proud, % Ir objektu Idunre 500 – 2500 % 
Eliminace nulové složky proudu ZSCSub Vyp / Zap (Off / On) 
Funkce křížového blokování mezi fázemi 
(crossblocking) 

CrossBlock Vyp / Zap (Off / On) 

Počet odboček NoOfTaps 1 – 64  
Jmenovitá odbočka RatedTap 1 – 64 
Napětí pro minimální odbočku (odb. 1) v kV MinTapVoltage 0,1 – 999,9  
Napětí pro maximální odbočku  v kV MaxTapVoltage 0,1 – 999,9  
Vypínací čas   

Pro diferenciální proud I = 2 x Ir  33 ms, typická hodnota 
Pro diferenciální proud I = 10 x Ir  30 ms, typická hodnota 
Pro diferenciální proud I = 2 x Idunre  20 ms, typická hodnota 

Čas resetu  15 ms, typická hodnota 
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Tabulka 20: Třífázová časově zpožděná nadproudová ochrana 

Funkce Parametr Hodnota nebo rozsah 
Stupeň 1 (Level 1)   

Vypínací proud, % Ir objektu nebo   
uživatelem definovaná hodnota Ir IsetLow 10 – 500 % 
Časové charakteristiky CurveType DEF, NI, VI, EI, LI (Nezávislá; Normálně, 

  Velmi, Extrémně, Dlouhodobě závislá) 
Nastavení nezávislého času tDefLow 0,03 – 240,00 s  
Časově závislé charakteristiky  Podle IEC 60255 – 3 
t = (k x T) / [(I / Is1)e - 1]  Normálně závislá, Typ A; Velmi závislá,  

 Is1 = IsetLow  Typ B; Extrémně závislá, Typ C; 
  Dlouhodobě závislá charakteristika 
Násobící časový faktor  k 0,05 – 1,10  
Minimální nezávislý čas tMin 0,05 – 1,00 s 
Vyšší proudové nastavení, % Ir objektu   
nebo uživatelem definovaná hodnota Ir IsetHigh 10 – 2000 %  
Časové nastavení tDefHigh 0,03 – 5,00 s 
Volba nesměrového režimu, dopředného 
nebo zpětného směru u funkce s nižším 

DirectionLow Nesměrový, Dopředný, Zpětný režim  
(NonDir, Forward, Reverse) 

proudovým nastavením   
Volba nesměrového režimu, dopředného 
nebo zpětného směru u funkce s vyšším 

DirectionHigh Nesměrový, Dopředný, Zpětný režim 
(NonDir, Forward, Reverse) 

proudovým nastavením   
Úhel charakteristiky ochrany ve stupních rca – 50 až – 20 stupňů 
Vypínací úhel ochrany ve stupních roa ± 60 až ± 90 stupňů 
Přídržný poměr  > 0,95 
Vypínací čas   

IEC křivky (charakteristiky)  Třída 5 (Class 5) a – 0 /+ 40 ms 
Nastavení nezávislého času  ± 0,5 % z nastavené hodnoty – 0/+ 40 ms

Čas resetu  35 ms, typická hodnota 
Přechodný přesah funkce pro ss vysunutí   
a L/R < 100 ms  < 10 % 

  

Tabulka 21: Zemní ochrana s vymezenou zónou (REF – Restricted Earth Fault Protection) 

Funkce Parametr Hodnota nebo rozsah 
Základní rozdílový proud, % Ir objektu Idmin 5 – 50 % 
Směrová charakteristika rca (fixní hodnota) 180° 
 roa ± 60° až ± 90° 
Vypínací čas pro 2 x Id  30 ms, typická hodnota 
Čas resetu  25 ms, typická hodnota 
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Tabulka 22: Zemní časově zpožděná proudová ochrana 

Funkce Parametr Hodnota nebo rozsah 
Stupeň 1 (Level 1)   

Vypínací proud, % Ir objektu nebo 
uživatelem definovaná hodnota Ir 

 
IsetLow 

 
3 – 500 %  

Časové charakteristiky CurveType Nezávislá charakteristika (Definite) 
  Závislá charakteristika (Inverse) 
Nastavení nezávislého času tDefLow 0,03 – 240,00 s  
Časově závislé charakteristiky  Podle IEC 60255 – 3 
t = (k x T) / [(I / Is1)e - 1]  Normálně závislá, Typ A; Velmi závislá,  

 Is1 = IsetLow  Typ B; Extrémně závislá, Typ C; 
  Dlouhodobě závislá charakteristika 

Násobící časový faktor  k 0,05 – 1,10  
Minimální nezávislý čas tMin 0,05 – 1,00 s 

Logaritmicky závislá charakteristika 
(RXIDG) 

  

t = 5,8 – 1,35 x In (I / Ib)   
 Ib = IsetLow   

Minimální proud Istart x IsetLow Istart 1,0 – 4,0  
Minimální nezávislý čas tLog 0,03 – 10,0 s 

Vyšší proudové nastavení, % Ir objektu 
nebo uživatelem definovaná hodnota Ir 

 
IsetHigh 

 
20 – 2000 %  

Časové nastavení tDefHigh 0,03 – 10,00 s 
Blokování 2. harmonickou frekvencí 2harLow Vyp / Zap (Off / On) 
 2harHigh Vyp / Zap (Off / On) 
Poměr první a druhé harmonické frekvence I2/I1ratio 10 – 25 % 
Úhel charakteristiky ochrany ve stupních rca 0 až 90 stupňů 
Vypínací úhel ochrany ve stupních roa ± 60 až ± 90 stupňů 
Volba nesměrového režimu, dopředného 
nebo zpětného směru u funkce s nižším 

DirectionLow Nesměrový, Dopředný, Zpětný režim 
(NonDir, Forward, Reverse) 

proudovým nastavením   
Volba nesměrového režimu, dopředného 
nebo zpětného směru u funkce s vyšším 

DirectionHigh Nesměrový, Dopředný, Zpětný režim 
(NonDir, Forward, Reverse) 

proudovým nastavením   
Přídržný poměr  > 0,95 
Vypínací čas   

IEC křivky (charakteristiky)  Třída 5 (Class 5) a – 0/+ 40 ms 
Nastavení nezávislého času  ± 0,5 % z nastavené hodnoty – 0/+ 40 ms

Čas resetu  35 ms, typická hodnota 
Přechodný přesah funkce pro ss vysunutí   
a L/R < 100 ms  < 10 % 
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Tabulka 23: Jednofázová / třífázová časově zpožděná přepěťová ochrana 

Funkce Parametr Hodnota nebo rozsah 
Vypínací hodnota napětí, % Ur objektu  UsetLow 5,0 – 200,0 % 
Časové charakteristiky CurveType Nezávislá charakteristika (Definite) 
  Závislá charakteristika (Very Inverse) 
Nastavení nezávislého času tDefLow 0,03 – 120,00 s  
Časově závislá charakteristika  Velmi závislá 
t = (k x T) / [(U / Us1)e - 1]   

   Us1 = UsetLow   
Násobící časový faktor  k 0,05 – 1,10  
Minimální nezávislý čas tMin 0,05 – 1,00 s 
Vyšší nastavené napětí, % Ur objektu UsetHigh 5,0 – 200,0 % 
Časové nastavení tDefHigh 0,03 – 60,00 s 
Přídržný poměr  > 0,99 
Vypínací čas   

IEC křivky (charakteristiky)  Třída 5 (Class 5) a – 0/+ 40 ms 
Nastavení nezávislého času  ± 0,5 % z nastavené hodnoty – 0/+ 40 ms

Čas resetu  35 ms, typická hodnota 

 

Tabulka 24: Jednofázová / třífázová časově zpožděná podpěťová ochrana 

Funkce Parametr Hodnota nebo rozsah 
Vypínací hodnota napětí, % Ur objektu  UsetLow 5,0 – 130,0 % 
 UsetHigh 5,0 – 130,0 % 
Nastavení času tDefLow 0,03 – 120,00 s 
 tDefLow 0,03 – 120,00 s 
Přídržný poměr  < 1,01 
Vypínací čas   

Nastavení nezávislého času  ± 0,5 % z nastavené hodnoty – 0/+ 40 ms
Čas resetu  35 ms, typická hodnota 

 

Tabulka 25: Napěťová časově zpožděná ochrana měřící nulovou složku 

Funkce Parametr Hodnota nebo rozsah 
Pro tuto aplikaci / funkci se používá časově zpožděná přepěťová ochrana 

 

Tabulka 26: Tepelná ochrana proti přetížení 

Funkce Parametr Hodnota nebo rozsah 
Normální základní proud, % Ir objektu Ib1 30 – 250 % 
Základní proud použitý při aktivovaném vstupním signálu Ib2 30 – 250 % 
COOLING (CHLAZENÍ), % Ir objektu   
Vypínací proud v % Ibx pro ustálený stav tepelného Itr 50 – 250 % 
přetížení   
Počáteční stav hodnoty oteplení v % hodnoty oteplení ThetaInit 0 – 95 % 
pro vypnutí (Itr)2   
Normální časová konstanta, v min., použitá s Ib1 TimeConstant1 1 – 500 min. 
Časová konstanta, v min., použitá s Ib2 TimeConstant2 1 – 500 min. 
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Tabulka 26: Tepelná ochrana proti přetížení 

Funkce Parametr Hodnota nebo rozsah 
1. stupeň  výstražné úrovně, v %  hodnoty oteplení Alarm1 50 – 99 %  
pro vypnutí (Itr)2   
2. stupeň  výstražné úrovně, v %  hodnoty oteplení Alarm2 50 – 99 %  
pro vypnutí (Itr)2   
Úroveň resetu přídržné funkce, v %  hodnoty oteplení ResetLockOut 10 – 95 % 
pro vypnutí (Itr)2   
Vypínací čas  ± 0,5 % z nastaveného času 

 

Tabulka 27: Ochrana proti přesycení / přebuzení 

Funkce Parametr Hodnota nebo rozsah 
Trvalé maximální přebuzení Emax při chodu naprázdno Emaxcont 1,00 – 1,50 p.j. 
Maximální přebuzení Emax po uplynutí času  Emax 1,20 – 1,80 p.j. 
definovaného časovým zpožděním  tMin   
Minimální časové zpoždění při přebuzení > Emax tMin 0,50 – 30,00 s   
Maximální časové zpoždění při přebuzení tMax 10 – 120 s 
IEEE časové charakteristiky   
t = (k x 0,18) / [M - 1]2   
 M = přebuzení   
   
Násobící časový faktor pro závislé časové funkce  k 1 – 60 
Časová konstanta ochlazení transformátoru Tcool 1 – 120 min. 
Časové zpoždění výstražného hlášení (alarmu) tAlarm 1 – 120 s 
Hodnota v sekundách definovaná pro čas 1 (Time 1) t1 0 – 7200 s  
Hodnota v sekundách definovaná pro čas 2 (Time 2) t2 0 – 7200 s  
Hodnota v sekundách definovaná pro čas 3 (Time 3) t3 0 – 7200 s  
Hodnota v sekundách definovaná pro čas 4 (Time 4) t4 0 – 7200 s  
Hodnota v sekundách definovaná pro čas 5 (Time 5) t5 0 – 7200 s  
Hodnota v sekundách definovaná pro čas 6 (Time 6) t6 0 – 7200 s  
Vypínací čas  ±0,5% z nast. hod. –0/+40ms

 

Tabulka 28: Funkce regulace napětí 

Funkce Parametr Hodnota nebo rozsah 
Žádaná hodnota regulovaného napětí, % Ur2* Uset 85,0 – 120,0 %  
  přesnost < 0,5 % Ur 

Nastavené pásmo necitlivosti hodnoty napětí, % Ur2 Udeadband 0,5 – 9,0 %  
Nastavené vnitřní pásmo necitlivosti, % Ur2 UdeadbandInner 0,1 – 9,0 %  
Horní limit napětí na přípojnici Umax 100 – 130 % 
  přesnost < 0,5 % Ur 
Dolní limit napětí na přípojnici Umin 70 – 95 % 
  přesnost < 0,5 % Ur 
Aktivace funkce rychlého snížení hodnoty napětí FSDMode Vyp., Aut., Aut/Ruč  
Časová charakteristika pro čas 1 (Time 1) t1Use Konstantní (Const)  
(první povel)  Závislá (Inverse) 
Časové zpoždění prvního povelu t1 1 – 300 s 
Časová charakteristika pro čas 2 (Time 2) t2Use Konstantní (Const)  
(následující povel)  Závislá (Inverse) 
Časové zpoždění následujícího povelu t2 1 – 300 s 
Minimální čas přepnutí v sekundách tMin 1,0 – 30,0 s 

*) Jmenovité napětí sekundární strany výkonového  transformátoru nastavené v menu “Data transformátoru“   
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Tabulka 28: Funkce regulace napětí 

Funkce Parametr Hodnota nebo rozsah 
Působení funkce kompenzace úbytku napětí na vedení OperationLDC Vyp / Zap (Off / On) 
Regulace kapacitní zátěže OperCapalLDC Vyp / Zap (Off / On) 

Odpor vedení, primární hodnoty Rline 0,0 – 150,0 ohm 
Reaktance vedení, primární hodnoty Xline - 150,0 až 150,0 ohm 
Nastavení konstantního napětí zátěže - faktor č. 1 LVAConst1 - 9,0 až 9,0 % 
Nastavení konstantního napětí zátěže - faktor č. 2 LVAConst2 - 9,0 až 9,0 % 
Nastavení konstantního napětí zátěže - faktor č. 3 LVAConst3 - 9,0 až 9,0 % 
Nastavení konstantního napětí zátěže - faktor č. 4 LVAConst4 - 9,0 až 9,0 % 
Redukční faktor závislosti automatické regulace napětí VRAuto - 4,0 až 0,0 % 
na proudu zátěže   
Podpěťové blokování, % Ur2 Ublock 50 – 90 % 
Blokování opačného zásahu funkce OLTC OperationRA Vyp / Zap (Off / On) 
Blokovací čas v případě ohrožení energetického systému tRevAct 30 – 360 s 
Dolní limitní poloha přepínače odboček  LowVoltTap 1 – 64  
Horní limitní poloha přepínače odboček  HighVoltTap 1 – 64  
Nadproudové blokování, % Ir1 objektu Iblock 0 – 250 % 
Doba trvání výstupního impulsu tPulseDur 0,5 – 5,0 s 
Konstantní čas prodlevy změny stavu přepínače odboček tTCTimeout 1 – 60 s 
Hlídání a detekce max. počtu přepnutí / den – alarm   DayHuntDetect 0 - 100 
Hlídání a detekce max. počtu přepnutí / hodinu – alarm   HourHuntDetect 0 – 30 
Posuvné časové okno funkce hlídání a detekce tHuntDetect 1 – 120 min. 
Hlídání a detekce max. počtu přepnutí / okno - alarm   NoOpindow 0 – 30 
Faktor čítače životnosti kontaktů CLFactor 1,0 – 3,0 
Počáteční hodnota zadaná v čítači životnosti kontaktů InitCLCounter 0 – 9999999  
Prioritní režim ovládání z externího rozhraní MMI  ExtMMIPrio S prioritou / Bez priority 
Celkové blokování funkce regulace napětí TotalBlock Vyp / Zap (Off / On) 
Blokování automatického režimu funkce regulace napětí AutoBlock Vyp / Zap (Off / On) 

 

Tabulka 29: Doplňkové parametry funkce regulace napětí paralelních transformátorů 

Funkce Parametr Hodnota nebo rozsah 
Paralelní provoz OperatonPAR Vyp / Zap (Off / On) 
Reaktance paralelního transformátoru přepočtená na   
sekundární stranu (pro každý transformátor Tx) TxXr2 0,1 – 20,0 ohm 
Kompenzační faktor paralelní regulace Comp 0 – 2000 %  
Blokování činnosti funkce regulace vyrovnávacího proudu   OpertationCC Vyp/Zap (Off/On) 
Blokovací limit vyrovnávacího proudu (primární hodnota) CircCurrLimit 0,0 – 20000,0 A  
Časové zpoždění funkce regulace vyrovnávacího proudu tCircCurrent 1 – 300 s 
Funkce společné žádané hodnoty při paralelním provozu OperUsetPar Vyp / Zap (Off / On) 
Funkce blokování současného přepínání odboček OperSimtap Vyp / Zap (Off / On) 
Funkce návratu do výchozí polohy OperHoming Vyp / Zap (Off / On) 
Hodnota odchylky / nepřizpůsobení napětí VTmismatch 0,5 – 10,0 % 
Čas odchylky / nepřizpůsobení napětí tVTmismatch 1,0 – 10,0 s 
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Výkresy / schémata terminálu 

 
 
 
 

1a)  Kanál sériové sběrnice (SPA),        
rozhraní na zadním panelu 

1b)  Kanál sériové sběrnice (SPA),        
rozhraní na čelním panelu,             
speciální kabel 

2) Sběrnice LON  
3) Interní porucha / ztráta                   

pomocného napětí 
4) Pomocné ss napětí, EL 
5) Převodník signálu polohy OLCT 
6) Reset 
7) Teplota vinutí - vypnutí 
8) Teplota oleje - vypnutí 
9) Buchholz – výstraha / alarm 
10) Tlak - výstraha / alarm 
11) Teplota vinutí - výstraha / alarm 
12) Transformátor odpojen 
13) Proces přepnutí odbočky probíhá 
14) Vypnutí vypínače VVN 
15) Vypnutí vypínače VN 
16) Povel na přepínač odb. “ZVÝŠIT“ 
17) Povel na přepínač odb. “SNÍŽIT“ 
18) Signalizace (vypnutí strany VVN) 
19) Signalizace (vypnutí strany VN) 
*) Kontakty jazýčkových relé  
 

Obr.3 Výkres terminálu chránění dvouvinuťového transformátoru podle konfigurační alternativy č.1 
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Obr.4 Výkres terminálu chránění třívinuťového transformátoru podle konfigurační alternativy č.5 
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Objednávka

 
Terminál RET 521 je určen pro aplikace chránění dvouvinuťových nebo třívinuťových transformátorů. Analogové 
moduly vstupních transformátorů AIM lze konfigurovat podle příslušné aplikace a každý vstupní analogový modul 
může obsahovat maximálně 10 vstupních transformátorů. V terminálu lze osadit maximálně dva vstupní 
analogové moduly. Základní verze terminálu má rozměry ¾ 19“ (šířka) a 6U (výška) přístrojové vany. Ve skříni 
terminálu o rozměru ¾ 19“ vany jsou pro I/O (vstupně / výstupní) moduly vyhrazeny celkem 4 pozice. V jedné 19“ 
vaně lze spolu s terminálem chránění instalovat i jednu doplňkovou zkušební zásuvku RTXP 24. Pokud je nutné 
použít zásuvky dvě,  musí být druhá zásuvka umístěna v jiné vaně. 
 
Základní terminál vždy obsahuje potřebné HW vybavení a některé základní SW funkce. Další HW vybavení 
terminálu je doplněno podle objednávky, která je specifikována výběrem z níže uvedených alternativ. 
 
Při zohlednění limitů definovaných počtem vstupních transformátorů a také počtem I/O (vstupně / výstupních) 
modulů je možné terminál doplnit o další ochranné a řídicí funkce.     
     

Základní HW moduly 
Skříň s propojovací základovou deskou a čelní jednotkou HMI (rozměry skříně ¾ 19“ vany / 6U) 

Číslicový modul procesoru 

Modul pomocného napájení 

Základní SW funkce 
Funkce frekvenčního měření (FRME) 

Čtení provozních hodnot 

Záznam změnových stavů a záznam vypínacích hodnot (v reportu o poruše) 

Programovatelné uživatelské logiky (40 součinových hradel AND, 40 součtových hradel OR, 20 invertorových 
obvodů, 25 časových členů, 20 impulsních časových členů, 10 R/S klopných obvodů a 3 funkční bloky MOVE -  
uložení a posunu logických signálů) 

12 bloků vypínací logiky 

Konvertor binárních signálů 

Funkce indikace změnových stavů (jednobitová i dvoubitová indikace) 

Funkce aktivace povelu (jeden povel a vícenásobný povel) 
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Objednací číslo: 1MRK 001 530-AC  Počet:   

 
 
 

Základní data:  
  

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz  
  

Jmenovité vstupní napětí transformátorů napětí  100/√3, 110/√3, 115/√3, 120/√3, 100, 110, 115, 120 V 
(na každém jednotlivém vstupu)  
  

Jmenovitý vstupní proud transformátorů proudu 1/5 A 
  

 
 
Základní specifikovaná data: 
 
 
Ochranné a řídicí / ovládací funkce terminálu RET 521: 
 
Požadované ochranné a řídicí / ovládací funkce terminálu RET 521 označte symbolem “X“. 
 
 
 
Terminál transformátoru *) Dostupné doplňkové vybavení 
Zvolit lze max. jednu variantu doplňkového vybavení Dvě vinutí Tři vinutí 
Terminál transformátoru   1MRK 001 534-SB  1MRK 001 534-TB 
*) Tato část musí být vyplněna pouze tehdy, pokud není diferenciální ochrana objednána v následující tabulce. 
Jestliže je diferenciální ochrana objednána v následující tabulce, je typ terminálu transformátoru automaticky 
určen z této informace. 
 
 
Diferenciální ochrana transformátoru Dostupné doplňkové vybavení 
Zvolit lze max. jednu variantu doplňkového vybavení Dvě vinutí Tři vinutí 
Diferenciální ochrana transformátoru, DIFP  1MRK 001 534-NC  1MRK 001 534-PC 
 
 
Třífázová časově zpožděná nadproudová ochrana Dostupné doplňkové vybavení 
Zvolit lze celkem max. tři funkce a pouze jednu funkci 
pro jednu variantu TOCx 

Nesměrová funkce Směrová funkce 

První časově zpožděná nadproudová ochrana, TOC1  1MRK 001 538-AA  1MRK 001 538-DA 
Druhá časově zpožděná nadproudová ochrana, TOC2  1MRK 001 538-BA  1MRK 001 538-EA 
Třetí časově zpožděná nadproudová ochrana, TOC3  1MRK 001 538-CA  1MRK 001 538-FA 
 
 
Zemní ochrana s vymezenou zónou působení Dostupné doplňkové vybavení
První zemní ochrana s vymezenou zónou působení, REF1  1MRK 001 538-AA 
Druhá zemní ochrana s vymezenou zónou působení, REF2  1MRK 001 538-BA 
Třetí zemní ochrana s vymezenou zónou působení, REF3  1MRK 001 538-CA 
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Zemní časově zpožděná proudová ochrana Dostupné doplňkové vybavení 
Zvolit lze celkem max. tři funkce a pouze jednu funkci 
pro jednu variantu TEFx 

Nesměrová funkce Směrová funkce 

První zemní časově zpožděná proudová ochrana, 
TEF1 

 1MRK 001 538-LA  1MRK 001 538-PA 

První zemní časově zpožděná proudová ochrana, 
TEF2 

 1MRK 001 538-MA  1MRK 001 538-RA 

První zemní časově zpožděná proudová ochrana, 
TEF3 

 1MRK 001 538-NA  1MRK 001 538-SA 

 
 
Tepelná ochrana proti přetížení Dostupné doplňkové vybavení
Tepelná ochrana proti přetížení, THOL  1MRK 001 534-GA 
 
 
Jednofázová / třífázová přepěťová ochrana nebo napěťová časově zpožděná 
ochrana měřící nulovou složku 

Dostupné doplňkové        
vybavení 

První časově zpožděná přepěťová ochrana, TOV1  1MRK 001 538-TA 
Druhá časově zpožděná přepěťová ochrana, TOV2  1MRK 001 538-UA 
Třetí časově zpožděná přepěťová ochrana, TOV3  1MRK 001 538-VA 
Čtvrtá časově zpožděná přepěťová ochrana, TOV4  1MRK 001 538-XA 
Pátá časově zpožděná přepěťová ochrana, TOV5  1MRK 001 538-YA 
Šestá časově zpožděná přepěťová ochrana, TOV6  1MRK 001 538-ZA 
 
 
Jednofázová / třífázová časově zpožděná podpěťová ochrana Dostupné doplňkové vybavení
První časově zpožděná podpěťová ochrana, TUV1  1MRK 001 534-UA 
Druhá časově zpožděná podpěťová ochrana, TUV2  1MRK 001 534-VA 
Třetí časově zpožděná podpěťová ochrana, TUV3  1MRK 001 534-XA 
 
 
Ochrana proti přesycení / přebuzení Dostupné doplňkové vybavení
Ochrana proti přesycení / přebuzení, OVEX  1MRK 001 534-HC 
 
 
 
Regulace napětí  (Ovládání přepínače odboček 
transformátoru při zatížení) 

Dostupné doplňkové vybavení 

Zvolit lze max. jednu variantu doplňkového vybavení Jeden transformátor Paralelní transformátory (*)
Regulace napětí, VCTR  1MRK 001 534-LC   1MRK 001 534-MC 
(*) Funkce vyžaduje instalovaný komunikační port LON na zadním panelu terminálu RET 521. 
 
 
Poruchový zapisovač Dostupné doplňkové vybavení
Poruchový zapisovač, DR  1MRK 001 534-KC 
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Konfigurace terminálu RET 521 
V následující tabulce je uveden návrh potřebného HW vybavení pro některé obvyklé aplikace. Jestliže bude HW 
vybavení terminálu objednáno podle této tabulky, bude v dodaném terminálu také zavedena konfigurace 
odpovídající uvedenému příkladu. Těchto šest konfiguračních příkladů je k dispozici v konfiguračním nástroji 
(programu), kde jsou uvedeny jako Šablony (Templates). Konfigurační příklady často poskytují vyšší stupeň 
funkčnosti, než je ve specifických aplikačních případech požadován. Protože všechny konfigurační příklady jsou 
k dispozici, lze potřebné změny u specifické aplikace snadno implementovat použitím příkladů z jiných konfigu-
račních šablon. Při realizaci těchto změn musí být použit konfigurační nástroj CAP 535. 
 
Jestliže se potřebné HW vybavení liší od vybavení alternativ uvedených v následující tabulce, není do terminálu 
zaveden žádný konfigurační příklad. Uživatel si ale může vytvořit svoji vlastní konfiguraci, která vyhovuje dané 
aplikaci, nebo může snadno upravit jeden z konfiguračních příkladů. V dodávaném terminálu je vždy zavedena 
HW konfigurace. 
 
Pokud uživatel požaduje vytvořit a poté do dodaného terminálu zavést specifickou konfiguraci, lze také tuto 
službu u ABB objednat. 
 
Tabulka 30: Konfigurační příklady 

Konfigurační 
alternativy 

1 x AIM 
7I+3U na 
pozici 

2 x AIM 
7I+3U na 
pozici 

1 x AIM 
8I+2U na 
pozici 

1 x AIM 
9I+1U na 
pozici 

1 x BIM 
16BI na 
pozici 

1 x BOM 
24BO na 
pozici 

1 x BI/OM 
8BI/12BO 
na pozici 

1 x MIM    
6AI na 
pozici 

Určeno pro 
transfor- 
mátor s: 

Příklad 1 P3      P9  2 vinutími 

Příklad 2   P3    P9 P12 2 vinutími 

Příklad 3    P3 P9 P10  P12 2 vinutími 

Příklad 4  P3 a P7   P9 P10   3 vinutími 

Příklad 5   P3 P7 P9 P10   3 vinutími 

Příklad 6    P3 P9 P10  P12 3 vinutími 

 
 
HW komponenty terminálu RET 521 
 
Požadovaný a zvolený typ modulu pro příslušnou pozici ve vaně označte symbolem “X“. 
 
Modul PSM 

Pomocné stejnosměrné napětí EL  
  

24 – 60 V  1MRK 002 239-AA 
   

90 – 250 V  1MRK 002 239-BA 
 
 
Vstupní analogový modul Dostupné doplňkové vybavení u vstupního analogového modulu 
 7I + 3U               

1MRK 001 162-AA 
8I + 2U               

1MRK 001 162-BA 
9I + 1U              

1MRK 001 162-CA 
Vstupní analogový modul 1                    
(Umístěn na pozici P3) 

   

Vstupní analogový modul 2                    
(Umístěn na pozici P7) 

   

7I + 3U = sedm vstupů transformátorů proudu a tři vstupy transformátorů napětí 
8I + 2U = osm vstupů transformátorů proudu a dva vstupy transformátorů napětí  
9I + 1U = devět vstupů transformátorů proudu a jeden vstup transformátoru napětí  



  Terminál chránění transformátoru   RET 521*2.3 
    1 MRK 504 013-BCZ 
  strana   26 
 
 

 
 
Modul binárních vstupů / vý- Dostupné doplňkové vybavení u vstupně / výstupního modulu 
stupů a modul mA vstupů BIM            

1MRK 000 508-xx
BOM            

1MRK 000 614-AB
IOM            

1MRK 000 173-xx 
MIM            

1MRK 000 284-AA
Vstupně/výstupní modul 1             
(Umístěn na pozici P9) 

    

Vstupně/výstupní modul 2             
(Umístěn na pozici P10) 

    

Vstupně/výstupní modul 3             
(Umístěn na pozici P11) 

    

Vstupně/výstupní modul 4             
(Umístěn na pozici P12) 

    

BIM =  16 vstupů s optočleny. V další tabulce prosím specifikujte jmenovité napětí vstupních optočlenů. 
BOM = 24 kontaktních výstupů. 
IOM =  12 kontaktních výstupů a 8 vstupů s optočleny. V následující tabulce prosím specifikujte jmenovité 

napětí vstupních optočlenů. 
MIM = 6 analogových (tj. mA) vstupů. Vždy umístěno na pozici P12. 
 
 
Označte prosím symbolem “X“ specifikované jmenovité napětí vstupních optočlenů. Označení proveďte pouze 
u pozic, u kterých jste zvolili modul typu BIM, nebo modul typu IOM.  
 
 Dostupná jmenovitá napětí vstupních optočlenů u BIM a IOM modulů 
 24/30 V ss       

pro BIM xx = DB    
pro IOM xx = GB 

48/60 V ss       
pro BIM xx = AB    
pro IOM xx = AC 

110/125 V ss     
pro BIM xx = BB    
pro IOM xx = BC 

220/250 V ss     
pro BIM xx = CB    
pro IOM xx = CC 

Vstupně/výstupní modul 1             
(Umístěn na pozici P9) 

    

Vstupně/výstupní modul 2             
(Umístěn na pozici P10) 

    

Vstupně/výstupní modul 3             
(Umístěn na pozici P11) 

    

Vstupně/výstupní modul 4             
(Umístěn na pozici P12) 

    

 
 
 
Komunikační porty Dostupné doplňkové vybavení  
 SPA = Plast           

LON = Plast           
1MRK 001 608-AA  

SPA = Plast           
LON = Sklo           

1MRK 001 608-BA  

SPA = Sklo          
LON = Sklo           

1MRK 001 608-CA 
Komunikační rozhraní na zadním 
panelu se sběrnicemi SPA a LON 
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Doplňkové vybavení – mechanické díly: 
   

Zkušební zásuvka   

Modul zkušební zásuvky COMBITEST - RTXP   1MRK 000 371-EA 
   

Zapojení proudových obvodů provedeno pro jm. proud    1A   5A 
   

Vypínač Zap/Vyp (On/Off) ss napájení terminálu  RK 795 017-AA 
 

UPOZORNĚNÍ! 
Zkušební zásuvky mají interně zapojený nulový bod třífázových skupin transformátorů proudu. 
 
Každý vstupní analogový modul AIM je připojen k jednomu modulu zkušební zásuvky, takže pokud jsou 
použity dva vstupní analogové moduly, jsou potřebné dvě zkušební zásuvky. 
První modul zkušební zásuvky RTXP 24 je namontován ve skříni s prosklenými dvířky RHGS 6 a spolu s ter-
minálem chránění tvoří skříň o rozměru celých 19“. 
Druhý modul zkušební zásuvky RTXP 24 (je-li potřebný) je namontován v samostatné skříni s prosklenými 
dvířky RHGS. 
 
Modul zkušební zásuvky RTXP24 pro modul AIM2 namontovaný ve skříni RHGS6  1MRK 000 371-EB 
 
Pro propojení mezi zkušební zásuvkou a terminálem musí být specifikován jmenovitý proud (1 nebo 5 A). 
Vstupní proudové obvody terminálu lze přepojit a kdykoli změnit z 1A na 5 A a naopak, ale terminál je vždy 
dodáván se všemi proudovými kanály zapojenými na 1 A vstupy, nebo na 5 A vstupy. 
   

Montážní příslušenství 
Montážní příslušenství pro stupeň krytí čelní strany skříně terminálu chránění IP40 a je-li potřebné i pro zvláštní 
skříň zkušební zásuvky druhého modulu zkušební zásuvky: 

 Terminál 
chránění 

Skříň druhé     
zkušební zásuvky 

 

       

Montáž ¾ 19“ skříně terminálu do 19” vany      1MRK 000 020-BA 
       

Montáž do 19” vany (aplikovatelné u termi-      1MRK 000 020-CA 
nálu se zkušební zásuvkou)       
       

Montáž skříně s druhou zk. zásuvkou do 19” vany      1MRK 000 020-BE 
       

Montáž na panel (aplikovatelné u terminálu      1MRK 000 020-DA 
i u zkušební zásuvky)       
       

Zapuštěná montáž (aplikovatelné u terminá-      1MRK 000 020-Y 
lu i u zkušební zásuvky)       
       

Zapuštěná montáž se stupněm krytí IP54       1MKC 980 001-2 
(aplikovatelné pouze u terminálu)       
 
 
Manuály: 

Dodávka každého terminálu vždy obsahuje jeden kompaktní disk (CD) se všemi manuály série 500 
       

Pravidlo: Specifikujte požadovaný počet extra dodaných CD Počet:  1MRK 002 241-AA 
 

Pravidlo: Specifikujte požadovaný počet tištěných manuálů 
       

Manuál pro instalaci a uvedení do provozu Počet:  1MRK 504 017-UEN
       

Manuál pro obsluhu Počet:  1MRK 504 015-UEN
       

Technický referenční manuál Počet:  1MRK 504 016-UEN
       

Aplikační manuál Počet:  1MRK 504 021-UEN
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Související dokumentace 
 
Popis a technický přehled (Technical Overview Brochure)  

CAP 540* 1.2 1MRK 511 112-BEN 
 
 
Pro uchování referenčních a statistických dat Vás prosíme o poskytnutí následujících údajů o aplikaci: 
 
 
Země:  Konečný uživatel: 
 
 
Název rozvodny:  Napěťová úroveň:  kV 

 Jmenovitý výkon transformátoru: MVA 
 
 
 
 
Příklad specifikace

Číslicový terminál transformátoru s trvale aktivní 
funkcí samočinného monitorování a analogově / 
číslicovou konverzí všech vstupních veličin. Terminál 
bude vhodný pro chránění, ovládání a monitorování 
dvouvinuťových nebo třívinuťových transformátorů, 
autotransformátorů, reaktorů, bloků generátor - 
transformátor a také pro aplikace s více vypínači. 
Číslicový terminál transformátoru bude navržen tak, 
aby pracoval správně v širokém frekvenčním 
rozsahu, aby byl schopen se přizpůsobit změnám 
systémové frekvence a najíždění generátorového 
bloku. 
 
Diferenciální ochranná funkce bude obsahovat 
funkci blokování 2. harmonickou frekvencí, která 
zajistí, že ochrana nevypne při magnetizačním 
zapínacím nárazu a funkci blokování 5. harmonickou 
frekvencí, která zajistí, že ochrana nevypne při 
přesycení / přebuzení. Diferenciální ochrana nebude 
ovlivněna proudovým nárazem při obnovení zátěže 
ani přesycením transformátorů proudu. Diferenciální 
ochrana bude mít seřiditelnou stabilizovanou 
charakteristiku a tato charakteristika bude 
stabilizována i v aplikaci s více vypínači. Stabilita 
diferenciální ochrany pro průchozí poruchy bude 
zajištěna i v aplikaci s více vypínači. Pro zajištění 
maximální citlivosti diferenciální funkce musí být 
použita indikace polohy přepínače odboček. 
Terminál bude také obsahovat neblokovaný stupeň 
diferenciální proudové ochrany. 

 
Pro zvolená vinutí budou k dispozici třífázové časově 
zpožděné nadproudové ochrany a zemní proudové 
ochrany s vymezenou zónou působení blokované 2. 
harmonickou frekvencí, dále budou k dispozici tří-  

 

fázové podpěťové a přepěťové ochrany i ochrany 
měřící nulovou složku napětí. Terminál bude také 
obsahovat tepelnou ochranu proti přetížení a ochra-
nu proti přesycení / přebuzení.  
 
V číslicovém terminálu transformátoru bude 
k dispozici funkce regulace napětí jednoho trans-
formátoru, nebo funkce regulace napětí paralelně 
pracujících transformátorů s řízením přepínače 
odboček v zatíženém stavu. 

 
Terminál bude vybaven programovatelnou logikou 
vypínání a signalizace. Konfigurace začleněných 
ochranných, ovládacích i monitorovacích funkcí 
a základní struktura terminálu bude modulární a bu-
de umožňovat uživatelské přizpůsobení binárních 
vstupů i výstupů. Do terminálu bude možné doplnit  
vstupní modul “mA“ převodníků. 
 
Terminál bude na čelním panelu vybaven menu 
řízeným ovládacím rozhraním (HMI – Human 
Machine Interface) a optickým portem pro připojení 
osobního počítače. K dispozici bude funkce 
zobrazení provozních hodnot napětí, proudů, 
frekvence, záznamu změnových stavů se 150 
událostmi a 10 zápisy, poruchového záznamu s 10 
analogovými signály a 48 binárními signály v délce 
40 s a dále bude k dispozici funkce místního 
ukládání dat. Terminál bude umožňovat komunikaci 
na řídicí a monitorovací systém rozvodny 
prostřednictvím dvou portů pro LON a SPA 
sběrnice, které jsou na zadním panelu. 
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