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Terminály REF54x, REM54x

Užitečné rady a poznámky
pro projektanty

(a nejen pro ně)
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Objednávání nových verzí REF (Release 3.0)
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Napájení a související záležitosti
Pomocné napájení se připojuje na svorky
X4.1/1,2 tak, že u stejnosměrného napětí
se kladný pól připojuje na svorku X4.1/1

Terminál musí být vždy uzemněn
prostřednictvím zemnící svorky

Podle velikosti použitého pomocného napětí
je potřeba správně zvolit variantu zdroje:
§ Varianta Low (písmeno C v obj. čísle) pro
napětí 24/48/60 V stejnosměrných
§ Varianta Medium (písmeno A v obj. čísle)
pro napětí 110 až 240 V (ss nebo st) a pro
prahovou hodnotu binárních vstupů 80 V
§ Varianta High (pouze REF) (písmeno B v obj.
čísle) pro napětí 110 až 240 V (ss nebo st) a
pro prahovou hodnotu binárních vstupů 155 V
Při použití napětí 220 V ss pro binární vstupy
volte variantu High pro zvýšení napěťové
odolnosti binárních vstupů!
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Analogové vstupy terminálů REF a REM
§ u proudových vstupů je vhodné důsledně dodržovat
souhlasnost jmenovitých hodnot proudů příslušných
vstupů a jmenovitých sekundárních proudů PTP,
výjimkou jsou pouze případy, kdy je nutné upravit
citlivost vstupu a nelze toto z nějakých důvodů
provést nastavením parametru „Scaling factor“
pro příslušný vstup
§ při připojování PTN na napěťové vstupy terminálů
REF je vhodné připojit na vstupy fázová napětí a
sdružená napětí vypočítávat v terminálu – v tomto
případě je pak možné pracovat v konfiguraci jak s
fázovými tak i se sdruženými napětími
§ při zvažování způsobů měření proudů a napětí v
silových obvodech VN lze doporučit tam kde je to
možné použít tzv. senzory, tedy Rogowského cívky pro 
měření proudů a napěťové děliče pro měření napětí –
– pak lze použít vyšší počet napěťových nebo proudových 
vstupů než tomu je při použití klasických PTN a PTP
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Výhody a nevýhody senzorů
Výhody:

Nevýhody:

§ velký rozsah měřených hodnot
§ lineární charakteristika bez hystereze a kolena
§ možnost měření vysokých nadproudů
§ vyloučení nebezpečí ferorezonance
§ zkrat nebo přerušení sekundárních obvodů bez následků
§ možnost kombinace proudového a napěťového senzoru
v jednom přístroji
§ nízká hmotnost
§ jednoduché připojení pomocí koaxiálního konektoru

§ možnost připojení pouze do jediného zařízení
§ senzorem nelze nahradit vícejádrové přístrojové transformátory
§ senzor musí být poměrně blízko terminálu (připojovací kabel max. délky 7,5 m)
§ nejnižší jmenovitý primární proud může být 80 A
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Binární vstupy terminálů REF a REM

§ pozor na skutečnost, že binární vstupy jsou citlivé na 
velikost vstupních signálů (vstupní proud se pohybuje v 
rozmezí 1,5 – 2 mA), při zapojení dlouhých nestíněných
kabelů může docházet k nežádoucím aktivacím vstupů
(lze řešit stíněním, vložením oddělovacího relé případně
nastavením časového zpoždění binárního vstupu)
§ k nežádoucím aktivacím může dojít rovněž při zemním
spojení na vodiči připojeném na binární vstup
(bližší vysvětlení na následující stránce)
§ některé vybrané binární vstupy je možné použít pro
snímání pulzů např. z vysílacích elektroměrů
§ binární vstup X5.2/1,2 nejnovějších terminálů REF je
možné použít jako vstup časové synchronizace pomocí
pulzů s periodou 1 s nebo 1 min
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Zemní spojení v síti ss napětí a jeho vlivy

binární vstup
REF/REM

+

R1

R2

-

Odpory R1 a R2 reprezentují paralelně 
spojené odpory vyhodnocovače zemního 
spojení, měřicích přístrojů a svodů.
Za normálního stavu jsou tyto odpory
přibližně stejné a každý pól vykazuje
proti zemi přibližně stejné napětí rovné 
polovině hodnoty napětí napájecího.

V případě zemního spojení vodiče vedoucího na binární vstup je tento vstup spojen s uzlem
odporového děliče a určité napětí je přivedeno na binární vstup. Zda napětí bude aktivovat
tento vstup závisí na několika okolnostech:
§ prahová úroveň binárních vstupů (volit nejvyšší možnou)
§ vzájemný poměr velikostí odporů R1 a R2
§ přítomnost případně dalšího (třeba i částečného) zemního spojení kladné větve napájecího
napětí (důsledně včas indikovat a odstraňovat vzniklá zemní spojení)
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Releové výstupy terminálů REF a REM
§ je nutné důsledně dodržovat podmínky užití výkonových
výstupů (HSPOx, POx) a signalizačních výstupů (SOx) s
ohledem na povolené proudové hodnoty, u dvoupólových
výstupů je nutné zapojovat oba kontakty buď do série nebo
každý z nich do jedné napájecí větve (+ a -)
§ výstupy HSPO1 a HSPO2 vybavené obvodem pro hlídání
vypínací cesty používat výhradně pro vypínání vypínačů
vybavených klasickou vypínací cívkou, v ostatních nutných 
případech jejich použití zvážit vliv injektovaného proudu
(běžně 1,3 – 1,6 mA) na ovládané zařízení – např. takto
ovládané relé musí být s vyšším příkonem (alespoň 6W)
pro zajištění jeho spolehlivého odpadu, tyto výstupy pak
vůbec nelze použít pro přímé ovládání citlivých binárních
vstupů (např. terminály REF, REM, ....)
§ při zapojování relé interní kontroly (IRF) dbát skutečnosti,
že kontakt relé kreslený ve schematech je v poloze vykazující
chybu IRF případně nepřítomnost napájecího napětí
§ pozor na kombinace výstupů HSPO1 nebo 2 s vypínacím relé
jiného zařízení zapojenými na jednu vypínací cívku – může mít
negativní vliv na vyhodnocení celistvosti vypínací cesty
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Projekty terminálů – všeobecné poznámky
Na základě zkušeností s vytvářením konfigurací terminálů REF a REM vznikl následující
výčet požadavků, které by měl projekt splňovat:
§ přesná specifikace hardwarové a softwarové verze terminálu
§ přesná specifikace parametrů PTP a PTN
§ přesná specifikace funkcí binárních vstupů a výstupů (např. formou jednoduché tabulky)
§ přesná specifikace analogových vstupních a výstupních signálů připojených na desku 
RTD (pokud je použita)
§ požadavky na ochranné funkce (typy funkcí, jejich případné logické vazby, jejich 
přiřazení na vypínání – vypínací tabulka, případné užití CBFP, logické ochrany a podobně
§ požadavky na ovládací, blokovací a automatizační funkce formou logických rovnic nebo
logických schemat
§ požadavky na měřicí a monitorovací funkce
§ požadavky na MIMIC, tj. zadání všeho, co se má zobrazovat na hlavním okně terminálu,
tedy jednopólové schema, požadavky na prezentaci všech možných stavů silových prvků,
požadavky na měřené hodnoty případně další zobrazované záležitosti
§ požadavky na alarmové LED (8 kusů), tj. barva LED, způsob kvitování, alarmové texty
(max. 16 znaků na každý alarm)
§ požadavky na přenos některých informací mezi terminály prostřednictvím optické
komunikace LON


