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1. Úvod 

Tento manuál obsahuje instrukce pro vybalení a instalaci ochrany RE_ 61_ a všeobecné 
informace o r�zných montážních sadách, které jsou k dispozici.  

Krom� vlastní ochrany a tohoto manuálu dodávka také obsahuje: 

• Certifikát o zkoušce a kontrole 

• Manuál uživatele 

• Technický referen�ní manuál 

• D�lený feritový kroužek ur�ený k zaklapnutí na vodi�e obvod� transformátor� proudu   

1.1. Informace o tomto manuálu 

Tento dokument vám poskytne instrukce pot�ebné pro instalaci ochrany RE_ 61_.  
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2. Bezpe�nostní informace 

Na konektorech se m�že vyskytnout nebezpe�né nap�tí i p�i odpojeném 
pomocném nap�tí. 
Vždy musí být dodrženy místní i celostátní bezpe�nostní p�edpisy platné pro práci 
na elektrickém za�ízení. 
Za�ízení obsahuje komponenty, které jsou citlivé na elektrostatický výboj. Z tohoto 
d�vodu je t�eba se vyhnout kontaktu s elektronickými komponenty, pokud to není 
nezbytn� nutné.  

 
 
 
 

 

Rám za�ízení (ochrany) musí být pe�liv� uzemn�n. 
Elektrickou instalaci smí provád�t pouze osoba s p�íslušnou elektrotechnickou 
kvalifikací. 
Nedodržení bezpe�nostní instrukce m�že vést k úmrtí, ke zran�ní osob nebo k 
zna�ným škodám na majetku. 
Porušení pe�etní pásky na horní rukojeti za�ízení je d�vodem k ztrát� poskytované 
záruky a výrobcem není nadále garantována správná �innost p�ístroje. 

 
 
 
 

 

Jestliže je zásuvná jednotka ochrany vyjmuta ze sk�ín�, nedotýkejte se �ástí uvnit� 
této sk�ín�. Vnit�ní komponenty sk�ín� mohou být pod vysokým nap�tím a p�i 
dotyku m�že dojít k vážnému zran�ní osob.  
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3. Vybalení 

P�estože je ochrana robustní konstrukce, vyžaduje p�edtím, než je namontována v míst� 
instalace, opatrné zacházení. Dodaný výrobek si �ádn� prohlédn�te, abyste se ujistili, že nebyl 
poškozen b�hem dopravy. 

Pokud byl výrobek p�i doprav� poškozen, musí být poškození reklamováno u smluvního dopravce 
a na tuto skute�nost neprodlen� upozorn�no místní zastoupení ABB.  

3.1. Identifikace výrobku 

Abyste si ov��ili, že jste dostali správný výrobek, porovnejte objednací �íslo ochrany s údajem v 
objednávce. Objednací �íslo je uvedeno na štítku, který je umíst�n pod spodní rukojetí ochrany. 

 

Výstraha! 

P�i kontrole objednacího �ísla zásuvné jednotky ochrany dávejte pozor, abyste 
rukoje� nezdvihli o více než 25° (p�ibližn� 40 mm). Zvednutí rukojeti do jakékoli 
vyšší polohy má za následek vysunutí zásuvné jednotky ze sk�ín�. 
α = 25° 
y = 40 mm 

Obr. 3.1.-1 Kontrola objednacího �ísla ochrany  

3.2. Elektrostatický výboj (ESD) 

Tato ochrana pat�í do kategorie výrobk�, které obsahují komponenty citlivé na elektrostatický 
výboj. Elektronické obvody jsou dob�e chrán�ny uzav�enou sk�íní p�ístroje, a pokud to není 
nezbytn� nutné, vždy se vyhn�te vyjímání zásuvné jednotky a panelu místního ovládání HMI 
(Human-Machine Interface) z této sk�ín�.  

3.3. Likvidace balicího materiálu 

Balicí materiál je kartón, který je 100% recyklovatelný. 
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4. Montáž 

Ochrana RE_ 61_ m�že být namontována v zapušt�né nebo polozapušt�né pozici (nebo šikmo 
pod úhlem ∠ 25°), s distan�ním ráme�kem, v p�ístrojové van�, na panel, v 19“ p�ístrojovém rámu, 
nebo m�že být namontována v 19“ rámu se zkušební zásuvkou RTXP 18. Pro všechny typy 
montáže, krom� montáže v zapušt�né pozici, budete pot�ebovat samostatné montážní sady. Tato 
�ást manuálu také obsahuje instrukce, jakým zp�sobem nainstalovat dopl�kové �o�kové senzory, 
které jsou ur�eny pro systém zábleskové ochrany (pouze u ochrany REF 610).  

Konstrukce ochrany s vyjímatelnou zásuvnou jednotkou umož�uje jednoduchou instalaci. P�ed 
montáží ochrany musí být zásuvná jednotka vyjmuta ze sk�ín� ochrany.  

4.1. Vyjmutí a instalace zásuvné jednotky 

P�ed vyjmutím zásuvné jednotky ze sk�ín� musí být pomocné nap�tí odpojeno. P�i vyjmutí 
zásuvné jednotky zdvihn�te spodní rukoje� až do úrovn�, kdy se uvolní pružinové zámky na obou 
stranách rukojeti a vlastní jednotka je vysunuta p�ibližn� 6 mm ven ze sk�ín�. Touto manipulací 
jsou odd�leny konektory a nyní m�žete jednotku ze sk�ín� snadno vyjmout. 

Ochrana je vybavena automatickým zkratovacím mechanismem u konektoru, který je ur�en pro 
p�ipojení transformátor� proudu (CT). Proto vyjmutí zásuvné jednotky nezp�sobí rozpojení 
sekundárních obvod� transformátor� proudu, což by jinak vyvolalo nebezpe�n� vysoké nap�tí v 
t�chto obvodech. 

P�i vyjmutí zásuvné jednotky z�stávají signálové konektory rozpojené. 

Obr. 4.1.-1 Vyjmutí zásuvné jednotky ze sk�ín� 

Upozorn�ní! 

P�ed instalací zásuvné jednotky do sk�ín� ochrany zkontrolujte, že jednotka i sk�í� mají stejná 
objednací �ísla. Objednací �íslo sk�ín� je vytišt�no na spodním plechu uvnit� sk�ín�. Jestliže však 
musí být namísto originální jednotky použita náhradní jednotka, ujist�te se, že nejmén� prvních 
deset znak� v objednacích �íslech sk�ín� i zásuvné jednotky je stejných, jak je tomu v 
následujícím p�íkladu pro ochranu REM 610 (stejná zásada platí u všech ochran �ady RE_ 61_): 

Objednací �íslo sk�ín� ochrany REM610A55HCMP 
Objednací �íslo zásuvné jednotky REM610A55HCNR 
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Aby bylo u za�ízení dosaženo stejné funk�nosti jako u originálního výrobku, musí být všechny 
znaky v objednacím �ísle jednotky shodné se znaky v objednacím �ísle sk�ín�. Výjimkou jsou 
znaky, které indikují náhradní díl. 

V ochran� je zabudován mechanický kódovací systém, který pomáhá zvýšit ochranu proti 
nebezpe�ným situacím, které mohou vzniknout, pokud má být do sk�ín� ochrany osazena 
nevhodná zásuvná jednotka. 

 

Pozor nebezpe�í! 
Násilným zasunutím nevhodné jednotky do sk�ín� bude ochrana poškozena a 
sou�asn� m�že dojít k nebezpe�né situaci. 

P�i instalaci zásuvné jednotky do sk�ín� nejprve zkontrolujte, že rukoje� je dole ve své p�vodní 
pozici, a poté zatla�te jednotku do sk�ín�, až zámky zaklapnou - viz následující obrázek: 

Obr. 4.1.-2 Instalace zásuvné jednotky do sk�ín� 
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4.2. Montážní rozm�ry 

Ší�ka ráme�ku v mm Výška ráme�ku v mm Hloubka sk�ín� v mm 
177 177 149,3 

Obr. 4.2.-1 Hlavní rozm�ry ochrany RE_ 61_ 
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4.3. Zapušt�ná montáž 

Pro montáž sk�ín� v zapušt�né pozici nebudete pot�ebovat žádnou dopl�kovou montážní sadu. 
Veškeré montážní p�íslušenství je sou�ástí sk�ín�. 

Aby bylo možné sk�í� ochrany namontovat v zapušt�né pozici do vý�ezu v panelu, nejprve 
uvoln�te (povolte) �ty�i upev�ovací šrouby M5 o p�ibližn� 7 oto�ek. Sk�í� zasu�te do montážního 
vý�ezu a šrouby utáhn�te - viz Obr. 4.3.-1. Rozsah povolených hodnot kroutícího momentu p�i 
utažení upev�ovacích šroub� je 0,7…1Nm. 

Stupe� krytí pro za�ízení namontované v zapušt�né pozici je z p�ední strany IP 54, zatímco zadní 
strana spl�uje požadavky stupn� IP 20 (horní strana ochrany IP 40). 

 

Upozorn�ní! 
Pro za�ízení vybavené optickým rozhraním je nutné mít k dispozici minimální 
hloubku 180 mm.     

Obr. 4.3.-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.3.-1 Montáž sk�ín� v zapušt�né pozici 

 

Sk�í� 

Panel Upev�ovací šroub 
M5 / hlava T25 Torx 
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Obr. 4.3.-2 Ochrana namontovaná v zapušt�né pozici (sk�í� i zásuvná jednotka) 
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4.4. Polozapušt�ná montáž 

P�i montáži sk�ín� v polozapušt�né pozici je nutné mít k dispozici sadu pro polozapušt�nou 
montáž (1MRS050696), která obsahuje distan�ní ráme�ek, t�sn�ní a šrouby. T�sn�ní je použito, 
pokud je z p�ední strany požadován stupe� krytí t�ídy IP 54 (podle IEC 60529). Jestliže není 
t�sn�ní použito, je dosažen stupe� krytí t�ídy IP 50. 

Distan�ní ráme�ek do vý�ezu v panelu namontujte pomocí �ty� šroub� podle níže uvedeného 
obrázku. 

 

Upozorn�ní! 
Pro za�ízení vybavené optickým rozhraním je nutné mít k dispozici minimální 
hloubku 130 mm.     

 

 
 
Obr. 4.4.-1 Polozapušt�ná montáž 

Rozm�ry vý�ezu v panelu 

Distan�ní ráme�ek 

Šrouby M4

Panel 
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V �ásti “Zapušt�ná montáž“ jsou uvedeny instrukce, jak namontovat sk�í� ochrany do distan�ního 
ráme�ku.  

Obr. 4.4.-2 Ochrana namontovaná v polozapušt�né pozici (distan�ní ráme�ek, sk�í� i 
zásuvná jednotka) 
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4.5. Montáž do p�ístrojové vany 

Pokud se použije jeden ze dvou dostupných a rozdílných montážních panel�, je možné ochranu 
namontovat do 19“ p�ístrojové vany. Pot�ebný typ montážního panelu ur�uje po�et instalovaných 
ochran. P�i montáži pouze jedné ochrany použijte montážní sadu s �íslem 1MRS050694. P�i 
montáži dvou ochran instalovaných vedle sebe použijte montážní sadu s �íslem 1MRS050695. 

 

Upozorn�ní! 
Pro za�ízení vybavené optickým rozhraním je nutné mít k dispozici minimální 
hloubku 180 mm. 

 

Obr. 4.5.-1 Montážní panely do 19“ p�ístrojové vany 

V �ásti “Zapušt�ná montáž“ jsou uvedeny instrukce, jak namontovat sk�í� ochrany do panelu. 

 
Obr. 4.5.-2 Ochrana namontovaná v p�ístrojové van� (sk�í� i zásuvná jednotka) 
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4.6. Montáž na panel 

P�i montáži ochrany na panel, tj. pro prostorovou montáž, je použita montážní sada 1MRS050697, 
která obsahuje dv� dvoudílné montážní konzoly (pevný díl rámu držáku a posuvný díl držáku), 
zadní desku a šrouby. Montážní konzoly jsou vyrobeny z ocelového plechu a jsou již nalakovány 
(sv�tlešedá barva, Pantone 420). Tato sada také obsahuje detailní montážní instrukce a 
informace o vzdálenostech a rozm�rech d�r pro šrouby (vrtání v panelu). 

P�i zapojení vodi�� je možné ochranu p�ipevn�nou na panel vysunout o 160 mm a sklopit sm�rem 
dol� (nebo nahoru) o 45 stup�� (nebo 90 stup��). Mechanizmus �ásti “A“ fixuje ochranu ve 
zvolené pozici (zasunuta nebo vysunuta) – viz následující obrázky. Ochrana je uvoln�na 
zatla�ením zámk�. Po uvoln�ní šroubu “B“ (s vroubkovanou hlavou) lze ochranu natá�et – viz 
Obr. 4.6.-2.  

Obr. 4.6.-1 Ochrana namontovaná na panelu (sk�í� i zásuvná jednotka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.6.-2 Ochrana namontovaná na panelu ve vysunuté pozici a ve sklopené pozici 

Pro oto�ení ochrany 
je nad rámem i pod 
rámem pot�ebný 
prostor 50 mm  

Prostor mezi dv�ma montážními 
sadami min. 50 mm  
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4.7. Montáž ochrany se zkušební zásuvkou RTXP 18 do 19“ rámu  

P�i použití montážní sady 1MRS050783 je možné ochranu spolu se zkušební zásuvkou RTXP 18 
namontovat do 19“ rámu. Tato sada obsahuje montážní panel (1) a kovový držák (2) pro montáž 
zkušební zásuvky RTXP 18 na panel – viz následující obrázek.  

 

Upozorn�ní! 
Pro za�ízení vybavené optickým rozhraním je nutné mít k dispozici minimální 
hloubku 180 mm. 

 

V �ásti “Zapušt�ná montáž“ jsou uvedeny instrukce, jak namontovat sk�í� ochrany do panelu. 

 

 
 

Obr. 4.7.-1 Montáž ochrany a držáku zkušební zásuvky RTXP 18 
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4.8. Montáž ochrany do 19“ p�ístrojové vany (Combiflex) 

P�i použití dvou r�zných typ� montážních konzol je možné ochranu namontovat do 19“ p�ístrojové 
vany (vana systému Combiflex, výška 4U). Typy použitých a objednaných montážních konzol ur�í 
požadavky na instalaci ochrany do p�ístrojové vany. Rozhodující je, zda se jedná o montáž pouze 
vlastní ochrany, nebo o montáž ochrany v kombinaci se zkušební zásuvkou RTXP 18. Jestliže se 
jedná o montáž samostatné ochrany, použijte dv� montážní konzoly typu 1MRS061208 (1) – viz 
Obr. 4.8.-1. Pokud je ochrana instalována se zkušební zásuvkou (RTXP 18) na jedné stran�, 
použijte jednu montážní konzolu typu 1MRS061208 (1) a jednu konzolu typu 1MRS061207 (2) – 
viz Obr. 4.8.-2. 

Montážní konzoly jsou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu a k sk�íni ochrany jsou 
namontovány stejnými upev�ovacími šrouby, jako v p�ípad� zapušt�né montáže. Sk�í� ochrany je 
vybavena všemi pot�ebnými montážnímu prvky. Poté sk�í� namontujte do 19“ p�ístrojové vany. 

 

 
Obr. 4.8.-1 Montáž ochrany do 19“ p�ístrojové vany 

 

 
 

Obr. 4.8.-2 Montáž ochrany a zkušební zásuvky RTXP 18 do 19“ p�ístrojové vany 
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4.9. �o�kové senzory pro systém zábleskové ochrany (pouze u REF 610) 

Záblesková ochrana je ur�ena pro detekci záblesku ve vzduchem izolovaných kovových 
sk�í�ových rozvodnách. 

Místo instalace dopl�kových �o�kových senzor� v rozvad��i rozvodny je závislý na typu použitého 
systému zábleskové ochrany. Další informace o alternativních �ešeních jsou uvedeny 
v Technickém referen�ním manuálu. 

P�i montáži �o�kového senzoru vyvrtejte díru (Ø 10 mm) v krycím panelu prostoru, který má být 
monitorován a hlídán. Do této díry nasu�te senzor, který k panelu p�ipevn�te samo�ezným 
šroubem M3. Alternativn� je �o�kový senzor také možné p�ipevnit kabelovou úchytkou (sponou). 
Pokud je zvolen tento zp�sob montáže, p�ipevn�te kabelovou úchytku na vhodné místo panelu 
rozvad��e a senzor pevn� obepn�te kabelovou úchytkou. Ujist�te se, že kabelová úchytka je 
v drážce senzoru a nebude bránit osv�tlení senzoru. 

  

 

Obr. 4.9.-1 Montáž �o�kového senzoru 

 

 

Obr. 4.9.-2 Rozm�ry �o�kového senzoru 
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5.  Zapojení 

P�ipojovací svorkovnice jsou detailn� popsány v Technickém referen�ním manuálu. Každá 
svorkovnice má svoje vlastní identifika�ní �íslo (nap�. X2.1). Svorky jsou �íslovány odshora dol�, 
krom� konektor� X2.1, X5.5 a X5.8, které jsou �íslovány odspodu nahoru – viz Obr. 5.2.-1 a Obr. 
5.2.-3 

Pro p�ipojení elektrických obvod� jsou použity svorkovnicové bloky s p�ítla�nými šroubovými 
svorkami a svorkami pro kruhová o�ka, zatímco pro p�ipojení optického vlákna k vysíla�i / 
p�ijíma�i jsou u rozhraní pro plastové vlákno použity nástr�né konektory (X5.3) a u rozhraní pro 
sklen�né vlákno jsou použity ST konektory (X5.4). Vstupy �o�kových senzor� (X5.1 a 5.2) jsou 
použity pro zábleskovou ochranu (pouze u REF 610) – viz Obr. 5.2.-2. 

Jestliže jsou použity šroubové svorky, p�i zapojení postupujte následujícím zp�sobem: 

1. Šroubovou svorku p�ed prvním zasunutím vodi�e uvoln�te. Šroubovou svorku uvolníte 
(povolíte) vyto�ením zajiš�ovacího šroubu svorky v protism�ru hodinových ru�i�ek, až je otvor 
svorky zcela otev�ený (šroub je mimo vnit�ní obvod otvoru svorky).  

2. Do svorky zasu�te vodi� a zajiš�ovací šroub svorky utáhnete to�ením ve sm�ru hodinových 
ru�i�ek, až je vodi� pevn� uchycen. 

P�i práci se šroubovými svorkami pro p�ipojení obvod� transformátor� proudu (X2.1) používejte 
pouze šroubovák a vým�nné nástavce Phillips (PH 1), které jsou ur�eny pro šrouby (M3.5) s 
hlavou s k�ížovou drážkou. 

Obr. 5.-1 Šroubovák a vým�nné nástavce pro šroubové svorkovnice transformátor� proudu  

U svorkovnice pro p�ipojení obvod� transformátor� proudu je také možné použít svorky ur�ené 
pro kruhová o�ka. Jsou-li použity svorky pro kruhová o�ka, postupujte následujícím zp�sobem: 

1. Špi�kou šroubováku otev�ete ví�ko, které zakrývá upev�ovací šroub kruhového o�ka (každý 
upev�ovací šroub má své vlastní ví�ko).  

2. Šroub vyšroubujte, vložte do svorkovnicového o�ka a zašroubujte zp�t. 

3. Uzav�ete ví�ko. 
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5.1. Instrukce pro montáž d�leného feritového kroužku 

Feritový kroužek p�es vodi�e m��icích proudových obvod� nainstalujte následujícím zp�sobem: 

1. D�lený feritový kroužek položte na rovnou plochu. Kroužek otev�ete klí�em, který je sou�ástí 
dodávky. Kroužek rozev�ete mírným tlakem na klí�, který je zasunut do klí�ových dírek na 
d�leném feritovém kroužku – viz Obr. 5.1.-1. 

 

 

Obr. 5.1.-1 Otev�ení d�leného feritového kroužku p�ed instalací 

2. Klí� vytáhn�te z klí�ových dírek, p�i�emž jednou rukou opatrn� táhnete klí� sm�rem ven a 
druhou rukou d�lený feritový kroužek p�idržujete. 

3. Feritový kroužek nasu�te p�es vodi�e m��icích proudových obvod� a zaklapnutím jej op�t 
spojte (uzav�ete). Feritový kroužek musí být nainstalován co možná nejblíže k p�ipojovací 
svorkovnici. Na následujícím obrázku je znázorn�na preferovaná pozice d�leného feritového 
kroužku po instalaci. 

Upozorn�ní! 

Je-li ochrana nainstalována v prost�edí, kde je vystavena vibracím (jako nap�íklad v lodních 
aplikacích), musí být d�lený feritový kroužek uchycen k pevné �ásti rozvad��e rozvodny. Tento 
požadavek je snadno spln�n tím, že feritový kroužek je k panelu rozvad��e p�ipevn�n šroubem. 
 

 

Obr. 5.1.-1 Instalovaný feritový kroužek 
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5.2. Elektrické zapojení 

Kompletní p�ipojení je provedeno na zadní stran� sk�ín�. Žádné spoje není nutné letovat. 

Každá svorka signálového konektoru (X3.1 a X4.1) je dimenzována pro jeden vodi� s pr��ezem 
0,2…2,5 mm2 nebo pro dva vodi�e s pr��ezem 0,2…1,0 mm2. 

Vodi�e obvod� transformátor� proudu p�ipojte ve správném sledu fází a v souladu se schématem 
zapojení. Každá svorka pro p�ipojení obvod� transformátor� proudu je dimenzována pro jeden 
vodi� s pr��ezem 0,5…6,0 mm2 nebo pro dva vodi�e s maximálním pr��ezem 2,5 mm2. 

Od šroubu ochranného uzemn�ní mezi konektory X4.1 a X3.1 (viz horní šroub na Obr. 5.2.-1) 
musí být veden samostatný zemnící vodi� s minimálním pr��ezem 2,5 mm2, který je p�ipojen k 
uzem�ovací sb�rn�. 

Jestliže jsou u ochrany REM 610 použita RTD �idla nebo termistory, použijte kabel s dvojitým 
stín�ním. Stín�ní kabelu p�ipojte k uzem�ovacímu šroubu kostry ochrany, který je umíst�n mezi 
konektory X4.1 a X3.1 (viz dolní šroub na Obr. 5.2.-1). 

Svorky konektoru na dopl�kovém komunika�ním modulu s rozhraním RS-485 (viz Obr. 5.2.-1 a 
Obr. 5.2.-3) jsou dimenzovány pro jeden vodi� s pr��ezem 0,08…1,5 mm2 nebo pro dva vodi�e s 
maximálním pr��ezem 0,75 mm2. 
 

 

Obr. 5.2.-1 Ochrana RE_ 61_ s komunika�ním modulem RS-485 - pohled na zadní panel  
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Obr. 5.2.-2 Ochrana RE_ 61_ s optickým komunika�ním modulem pro p�ipojení plastového a 
sklen�ného optického vlákna - pohled na zadní panel  
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Obr. 5.2.-3 Ochrana RE_ 61_ s komunika�ním modulem DNP 3.0 a rozhraním RS-485 - 
pohled na zadní panel 
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6.  Reference 

Další dostupné manuály: 

REM 610 

• Technický referen�ní manuál, 1MRS 752263-MUM 
• Manuál uživatele, 1MRS 752264-MUM 

 

REF 610 

• Technický referen�ní manuál, 1MRS 755310 
• Manuál uživatele, 1MRS 755311 
 
K dispozici je následující p�íslušenství: 
 

Položka Objednací �íslo 
Sada pro polozapušt�nou montáž 1MRS050696 
Sada pro polozapušt�nou šikmou montáž (∠ 25°) 1MRS050831  
Sada pro montáž na panel 1MRS050697 
Sada pro montáž dvou ochran vedle sebe do 19“ rámu 1MRS050695 
Sada pro montáž jedné ochrany do 19” rámu 1MRS050694 
Sada pro montáž jedné ochrany a zkušební zásuvky RTXP18 do 19” rámu 1MRS050783 
Konzola pro montáž ochrany do 19“ p�ístrojové vany (Combiflex) 1MRS061208 
Konzola pro montáž zkušební zásuvky RTXP18 do 19“ p�ístrojové vany (Combiflex) 1MRS061207 
Vyráb�né �o�kové senzory a optická vlákna pro zábleskovou ochranu:      
• 1,5 m ±3% 1MRS120534-1.5 
• 3 m ±3% 1MRS120534-3.0 
• 5 m ±3% 1MRS120534-5.0 
Komunika�ní kabel pro �elní rozhraní 1MRS050698 
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