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REB500sys – Chránění rozvodny s decentralizovanou architekturou  

 

 
Hlavní charakteristické vlastnosti systému REB500 / REB500sys  

• Nízkoimpedanční ochrana přípojnic 
• Vysoká spolehlivost je zajištěna dvěma 

nezávislými kritérii měření: 
- algoritmem stabilizovaného diferenciálního 

proudu 
- algoritmem směrové proudové komparace 

• Jednofázové měření 
• Snížené požadavky na transformátory proudu 
• Vysoká stabilita při poruchách mimo chráně-

nou zónu i při přesycení transformátorů 
proudu 

• Úplný a stabilně definovaný model přípojnic 
• Bez přepínání obvodů transformátorů proudu 
• Pouze jedna verze pro 

- jmenovité proudy 1A i 5A 
- všechna pomocná napájecí napětí v rozsa-

hu 48 V ss až 250 V ss 
- jmenovité frekvence 50Hz, 60Hz a 16,7Hz  

• Krátké vypínací časy, které nejsou ovlivněny 
velikostí ani konfigurací rozvodny 

• Centralizované uspořádání: Instalace HW 
vybavení v jednom nebo více rozvaděčích 

• Decentralizované uspořádání: Vývodové 
jednotky instalovány decentralizovaně a 
- v případě umístění v blízkosti vývodů 
- s krátkým propojením na transformátory 

proudu, odpojovače, vypínače atd. 

• Propojení mezi vývodovými jednotkami a centrální 
jednotkou optickými kabely - maximální povolená 
vzdálenost je 1200 m - pro decentralizované i pro 
centralizované uspořádání 

• Propojení optickými kabely zajišťuje nerušený 
přenos dat i v sousedství silových kabelů VVN 

• Výměnu existujících systémů ochran přípojnic lze 
realizovat bez omezení (centralizovaný systém), při 
rozšíření rozvodny je např. možné kombinovat 
centralizované i decentralizované uspořádání 

• Snadné rozšíření systému 
• Uživatelsky optimalizované PC rozhraní pro ovládání 

systému (HMI) 
• Plně číslicové zpracování signálů 
• Rozsáhlý systém samočinné kontroly 
• Integrovaný záznam změnových stavů / událostí 
• Integrovaný poruchový záznam proudů energetic-

kého systému 
• Vzhledem k vysokému stupni unifikace a nízkému 

počtu rozdílných modulů je minimalizován počet 
potřebných náhradních dílů 

• Komunikační funkce a příslušenství pro monitorovací 
a řídicí systémy rozvodny 
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Doplňkové funkce 
• Ochrana při selhání vypínače (pracuje také 

samostatně bez ochrany přípojnic) 
• Ochrana konce chráněné zóny 
• Nadproudová ochrana s nezávislým časovým 

zpožděním 
• Poruchový záznam napětí energetického 

systému 

• Samostatné měření I0 v impedančně uzemně-
ných sítích 

• Komunikace s monitorovacím a řídicím systé-
mem rozvodny (LON/IEC 60870-5-103) 

• Uživatelsky optimalizované rozhraní ovládání 
s displejem (HMI) 

• Redundantní napájení centrálních a/nebo vývo-
dových jednotek 

 
Hlavní přídavné funkce systému REBsys 

• Systém REB500sys kombinuje velmi dobře 
ověřenou ochranu přípojnic a ochranu při 
selhání vypínače REB500 (ABB) s funkcí druhé 
hlavní ochrany, resp. záložní ochrany vývodu 
vedení nebo vývodu transformátoru 

• Funkce druhé hlavní ochrany nebo záložní 
ochrany pracuje na bázi velmi dobře ověřené 
funkční knihovny ochran řady REL316*4 (ABB) 
pro frekvence 50 Hz i 60 Hz. 

Druhá hlavní / záložní ochrana: 
• Nadproudová fázová ochrana (směrová nebo 

nesměrová funkce) 
• Zemní nadproudová ochrana (směrová nebo 

nesměrová funkce)  

• Velmi rychlá distanční ochrana 
• Zemní směrová ochrana určená pro detekci 

poruch s vysokou odporovou složkou v účinně 
uzemněných sítích 

• Funkce automatického opětného zapnutí pro 
- jednopólové / třípólové opětné zapnutí 
- až 4 cykly opětného zapnutí 

• Funkce kontroly synchronního stavu (synchro-
check) s 
- měřením amplitud, fázových úhlů a frekvencí 

dvou vektorů napětí 
- kontrolou vedení v beznapěťovém stavu, 

přípojnice v beznapěťovém stavu a vedení 
i přípojnice  v beznapěťovém stavu 

 
Aplikace systému REB500 

Číslicová ochrana přípojnic REB500 je určena pro 
rychlé a selektivní chránění přípojnicových 
instalací na úrovni středního, vysokého a velmi 
vysokého napětí o jmenovité frekvenci 50 Hz, 60 
Hz nebo 16,7 Hz. Modulová struktura HW i SW 
vybavení umožňuje snadno konfigurovat systém 
chránění, který je vhodný pro daný primární 
systém.  

 
Přizpůsobivost celého systému umožňuje chránit 
všechny konfigurace přípojnic (od jednoduché 
přípojnice až po čtyřnásobnou přípojnici s pomoc-
nou přípojnicí, kruhové přípojnice i přípojnice 
v uspořádání 1½ vypínače na odbočku). Kapacita 
systému je dostatečná až pro 59 vývodů 
(vývodových jednotek) a celkově až pro 32 zón 
přípojnic. 

Číslicová ochrana přípojnic REB500 detekuje 
všechny mezifázové a zemní poruchy v účinně 
uzemněných i odporově uzemněných energetic-
kých systémech a mezifázové poruchy v ne-
uzemněných systémech, nebo v systémech 
uzemněných přes Petersenovy tlumivky. 

 
Hlavní proudové transformátory, z kterých jsou 
přivedeny proudy do přípojnicové ochrany, musí 
splňovat pouze běžné požadavky (viz str. 16). 
Ochrana vypíná selektivně všechny poruchy 
v chráněné zóně a zůstává spolehlivě stabilní pro 
všechny poruchy mimo chráněnou zónu.  

 

 
Aplikace systému REB500sys 

Systém REB500sys je navržen pro chránění 
přípojnic a vývodů z těchto přípojnic v rozvodnách 
na úrovni středního, vysokého a velmi vysokého 
napětí o jmenovité frekvenci 50 Hz, resp. 60 Hz. 
Ochranné funkce vývodového pole, které jsou 
součástí systému REBsys, lze použít jako záložní 
nebo jako druhou hlavní ochranu. 
 
Systém REB500sys je určen pro všechny 
konfigurace jednoduché nebo dvojité přípojnice 
(varianty 1 až 5).  

U konfigurací 1½ vypínače na odbočku je možné 
na úrovni vývodu pro funkci automatického 
opětného zapnutí a pro funkci kontroly syn-
chronního stavu (synchrocheck) použít variantu 5. 
Kapacita systému je dostatečná až pro 59 vývodů 
(vývodových jednotek) a celkově až pro 32 zón 
přípojnic. 
 
Systém REB500sys detekuje všechny přípojnicové 
poruchy v účinně uzemněných i nízkoodporově 
uzemněných energetických systémech a všechny 
vývodové poruchy v účinně uzemněných energe-
tických systémech. 
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Ochrana vypíná selektivně všechny poruchy 
v chráněné zóně a zůstává spolehlivě stabilní pro 
všechny poruchy mimo chráněnou zónu.  
 
Podle napěťové úrovně sítě a použité filosofie 
chránění jsou obvykle aplikovány následující 
koncepce chránění: 
• Každé vývodové pole je chráněno dvěma 

hlavními ochranami a rozvodna je chráněna 
jednou ochranou přípojnic.    
Pomocí systému REB500sys je možné koncept 
chránění zjednodušit. Vzhledem k vysokému 
stupni funkční integrace, lze vynechat jedno 
z hlavních ochranných zařízení.  

• Každé vývodové pole je chráněno jednou 
hlavní a jednou záložní ochranou a ochrana 
přípojnic není použita.  

Vzhledem k implementaci funkce ochrany přípojnic 
a funkce ochrany při selhání vypínače do systému 
chránění, je možné pomocí REB500sys dosáhnout 
vyššího stupně zabezpečení dodávky energie. 
Z ekonomických důvodů nebylo obvykle možné 
tyto funkce v minulosti použít. 
   
Pro funkční úroveň záložní / druhé hlavní ochrany 
je definováno pět standardních variant 
doplňkového vybavení systému (opcí): 
-  varianta 1 funkce směrové a nesměrové 

nadproudové ochrany 
- varianta 2 jako varianta 1 + funkce distanční 

a zemní směrové ochrany 
- varianta 3 jako varianta 1 + funkce 

automatického opětného zapnutí 
- varianta 4 jako varianta 3 + funkce kontroly 

synchronního stavu (synchrocheck) 

- varianta 5 jako varianta 1 + funkce 
automatického opětného zapnutí 
a kontroly synchronního stavu 
(synchrocheck) 

 

Obr. 1 
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Tabulka 1: Přehled funkčního vybavení systému REB500 / REB500sys 
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Ochrana přípojnic (87B) X           
Detekce nulového proudu I0 (87B)   X         
Ochrana při selhání vypínače (51BF)  X          
Ochrana konce chráněné zóny (51)  X          
Ochrana při nesouhlasu pólů vypínače (51)  X          
Kontrolní nadproudová funkce (51)  X          
Kontrolní napěťová funkce (27/59)   X         
Nadproudová ochrana (51)  X          
Přesměrování vypnutí  X           
Vypínací matice X           
Záznam až 1000 změnových stavů / událostí X           
Poruchový záznam (4 x I) při vzorkování 2400/2880/802 
Hz 

X           

Poruchový záznam (4 x I, 4 x U; 5 x U) až do 10 sekund 
při vzorkování 2400/2880/802Hz 

 X          

Komunikační rozhraní pro připojení k monitorovacímu 
a řídicímu systému (LON / IEC) 

 X          

Časová synchronizace X           
Redundantní napájení centrální a/nebo vývodové jednotky   X          
Kontrola stavu odpojovačů X           
Kontrola diferenciálního proudu X           
Rozsáhlý systém samočinné kontroly X           
Dynamický model stavu rozvodny s proudy vývodů X           
Testovací generátor určený pro uvádění do provozu X           
Dálkové ovládání HMI X           
Proudová funkce s nezávislým zpožděním (51)    X X X X X    
Nadproudová funkce se závislým zpožděním 
a minimálním nezávislým časem (51) 

   X X X X X    

Napěťová funkce s nezávislým zpožděním (27/59)    X X X X X    
Zemní nadproudová funkce se závislým zpožděním 
a minimálním nezávislým časem (51N) 

   X X X X X    

Směrová nadproudová funkce se závislým zpožděním 
a minimálním nezávislým časem (67) 

   X X X X X    

Směrová nadproudová funkce s nezávislým zpožděním 
(67) 

   X X X X X    

Kontrola plausibility (46/47)    X X X X X    
Časový člen / Integrátor    X X X X X    
Logický člen    X X X X X    
Tester sekvence    X X X X X    
Distanční ochrana (21)     X X X     
Zemní směrová funkce pro uzemněné systémy (67N)     X X X     
Automatika opětného zapnutí (79)      X X X    
Kontrola synchronního stavu – synchrocheck (25)       X X    

* Na požadavek - musí být objednáno pouze pro speciální aplikace 
BU02: Vývodová jednotka 500BU02 
BU03: Vývodová jednotka 500BU03 
Kombinace jednotek 500BU02 a 500BU03 v jednom systému není možná 
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Typ instalace systému REB500 / REB500sys
Číslicovou ochranu přípojnic REB500 a číslicový systém chránění rozvodny REB500sys lze instalovat jedním 
z následujících tří způsobů: 
 
Decentralizovaná instalace 
V tomto případě jsou vývodové jednotky (viz Obr. 
19) instalovány decentralizovaně v samostatných 
skříních nebo rozvaděčích v jednotlivých vývodo-
vých polích rozvodny a s centrální procesorovou 
jednotkou jsou propojeny kabely s optickými 

vlákny. Centrální procesorová jednotka je obvykle 
instalována v centrálně umístěném rozvaděči, 
nebo v rozvaděči, který je umístěn ve společném 
reléovém prostoru. 

 
 
Obr. 2 Decentralizovaná instalace 
 
Centralizovaná instalace 
19" montážní desky, na kterých jsou namontovány 
až tři vývodové jednotky a centrální procesorová 
jednotka jsou namontovány v jednom nebo více 
rozvaděčích (viz Obr. 18). Počet rozvaděčů je 
určen rozsahem systému přípojnic. Centralizovaná 
instalace je vzhledem k minimálním požadavkům 

na dodatečnou kabeláž ideálním řešením pro 
modernizaci stávajících rozvoden. Při porovnání se 
staršími typy ochran přípojnic je u systému 
REB500 k dispozici mnohem více funkcí při 
stejném požadavku na prostor. 

 
Obr. 3 Centralizovaná instalace 
 
Kombinace centralizované a decentralizované instalace 

Rozdíl mezi centralizovanou a decentralizovanou 
verzí sytému chránění je v zásadě pouze v místě 

montáže vývodových jednotek, a proto je možné 
tyto dva typy instalací kombinovat. 
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Provedení systému REB500 / REB500sys 
Vývodová jednotka (500BU02) 
Základem HW struktury jednotky je uzavřená 
masivní skříň (viz Obr. 23). 
 
Každá vývodová jednotka je vybavena 16 
binárními vstupy a 16 reléovými výstupy. Při 
požadavku na vyšší počet binárních a analogových 
vstupů lze kombinovat několik vývodových 
jednotek, a tak vytvořit jednotku určenou pro vývod 
/ spínač přípojnic (např. pole spínače přípojnic 
s transformátory proudu na obou stranách 
vypínače je potřebné vybavit dvěma vývodovými 
jednotkami). 
 
Vývodová jednotka je rozhraním mezi ochranou 
a komponenty systému primárního procesu, který 
obsahuje hlavní transformátory proudu, odpojo-
vače a vypínač. Jednotka zajišťuje sběr přísluš-
ných dat, základní zpracování těchto dat a realizaci 
ovládacích funkcí. Slouží také k elektrickému 
odizolování komponentů primárního systému od 
interních elektronických obvodů ochrany. 
 
Modul vstupních transformátorů obsahuje 
pomocné proudové transformátory pro měření 
fázových proudů a nulového proudu s vývody 
(svorkami) pro 1 A i 5 A. Protože kompenzace 
rozdílných převodů transformátorů proudu je 
zabezpečena odpovídající SW konfigurací přísluš-
ných vývodových jednotek, nejsou přídavné 
převodové transformátory potřebné. 
 
Při volbě doplňkové funkce poruchového záznamu 
proudů i napětí je vývodová jednotka vybavena 
čtyřmi přídavnými napěťovými transformátory. 
 
V modulu analogových vstupů a jejich zpracování 
jsou analogové proudové signály konvertovány na 
číslicové signály vzorkovací rychlostí 48 vzorků za 
periodu, poté předběžně digitálně zpracovány 
a odpovídajícím způsobem filtrovány. 
 
Modul binárních vstupů / výstupů (I/O modul) 
detekuje a zpracovává stavové informace 
odpojovačů, spínačů přípojnic, blokovacích 
signálů, popudových signálů, signálů externích 
resetů atd. Vstupní binární kanály pracují na 
principu patentované impulsní modulace ve 
jmenovitém rozsahu 48 až 250 V ss. V aplikačním 
programu je k dispozici funkce pro nastavení 
prahové úrovně napětí binárních vstupů. Ke všem 
datům, která jsou zpracována vývodovou 
jednotkou (např. proudy, binární vstupy, změnové 
stavy a diagnostické informace), je přiřazeno 
časové značkování. 

Zpracovaná data  jsou z vývodových jednotek na 
centrální procesorovou jednotku přenášena v pra-
videlných intervalech prostřednictvím procesní 
sběrnice.  
 
Vývodová jednotka má svou vlastní “inteligenci” na 
místní úrovni. To znamená, že všechny záložní 
ochrany (např. ochrana při selhání vypínače, 
ochrana konce chráněné zóny, ochrana při 
nesouhlasu pólů vypínače), zapisovač změnových 
stavů i poruchový zapisovač jsou místní funkce na 
úrovni vývodu. 
 
V případě poruchy centrální jednotky, nebo při 
přerušení komunikace po optických vláknech, 
zůstává vývodová jednotka v provozu a záložní 
ochrany i zapisovače (změnových stavů a poruch) 
jsou k dispozici (v režimu samostatně pracujících 
funkcí). 
 
SW logika umožňuje přiřazení vstupních a výstup-
ních kanálů k různým funkcím. Všechny výstupní 
binární kanály jsou vybaveny rychlými vypínacími 
relé, která lze použít jak pro signalizační, tak i pro 
vypínací účely (viz data kontaktů v tabulce 8). 
 
Vývodové jednotky jsou k dispozici v různém 
montážním provedení: 
 
• Bez jednotky místního ovládání HMI: Ideální 

řešení pro případ, je-li dostatečný a odpovídají-
cí přístup ke všem informacím zajištěn 
prostřednictvím centrální jednotky, nebo existu-
jícího automatizačního systému rozvodny. 

• S jednotkou místního ovládání HMI: Ideální 
řešení pro komponenty samostatné ochrany 
přípojnic, které jsou namontovány v kioscích 
(AIS – venkovní rozvodna), protože všechny 
informace jsou k dispozici ve vývodovém poli. 

 
U druhé varianty je možné jednotku HMI zabudovat 
buď do vývodové jednotky, nebo ji upevnit na 
příslušné montážní pozici a s vývodovou jednotkou 
propojit ohebným kabelem (viz Obr. 23). 
 
Rozšíření funkčnosti systému (Plug-and-play) 
Vývodové jednotky je možné k existujícímu 
systému REB500 přidat jednoduchým způsobem. 
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Obr. 4  Blokové schéma vývodové a centrální  jednotky  

 
Vývodová jednotka (500BU03) 
Vývodová jednotka (viz Obr. 5) je rozhraním mezi 
ochranou a komponenty systému primárního 
procesu, který obsahuje hlavní transformátory 
proudu, odpojovače a vypínač. Jednotka zajišťuje 
sběr příslušných dat, základní zpracování těchto 
dat, realizaci ovládacích funkcí a ochranné funkce 
na úrovni vývodového pole. Slouží také 
k elektrickému odizolování komponentů primárního 
systému od interních elektronických obvodů 
ochrany. 
 
Modul vstupních transformátorů obsahuje čtyři 
vstupní proudové transformátory pro měření 
fázových proudů a nulového proudu s vývody 
(svorkami) pro 1 A i 5 A. Protože kompenzace 
rozdílných převodů transformátorů proudu je 
zabezpečena odpovídající SW konfigurací 
příslušných vývodových jednotek, nejsou přídavné 
převodové transformátory potřebné. Modul 
vstupních transformátorů také obsahuje pět 
vstupních napěťových transformátorů pro měření 
tří fázových napětí a dvou napětí přípojnic. 
 
V modulu analogových vstupů a jejich zpracování 
jsou analogové proudové a napěťové signály 
konvertovány na číslicové signály s vzorkovací 
rychlostí 48 vzorků za periodu, a poté předběžně 
digitálně zpracovány a odpovídajícím způsobem 
filtrovány. Signály nulové složky napětí a nulové 
složky proudu jsou také vypočteny interně. 
 
Každá vývodová jednotka má 20 binárních vstupů 
a 16 reléových výstupů. Modul binárních vstupů / 
výstupů (I/O modul) detekuje a zpracovává stavové 
informace odpojovačů, spínačů přípojnic, 
blokovacích signálů, popudových signálů, signálů 
externích resetů atd. Vstupní binární kanály pracují 
na principu patentované impulsní modulace ve 
jmenovitém rozsahu 48 až 250 V ss.  

 
V PC programu HMI je k dispozici funkce pro 
nastavení prahové úrovně napětí binárních vstupů. 
Všechny výstupní binární kanály jsou vybaveny 
rychlými vypínacími relé, která lze použít jak pro 
signalizační, tak i pro vypínací účely. SW logika 
umožňuje přiřazení vstupních a výstupních kanálů 
k různým funkcím. 
 
Ke všem datům, která jsou zpracována vývodovou 
jednotkou (např. proudy, napětí, binární vstupy, 
změnové stavy a diagnostické informace), je 
přiřazeno časové značkování. 
 
Zpracovaná data  jsou z vývodových jednotek na 
centrální procesorovou jednotku přenášena 
v pravidelných intervalech prostřednictvím proces-
ní sběrnice. 
 
Vývodová jednotka má svou vlastní “inteligenci” na 
místní úrovni. To znamená, že zajišťuje místní 
chránění (např. ochrana při selhání vypínače, 
ochrana konce chráněné zóny, ochrana při 
nesouhlasu pólů vypínače), chránění vývodu 
(záložní nebo druhá hlavní ochrana vývodu) 
a disponuje funkcí zapisovače změnových stavů 
a funkcí poruchového zapisovače. 
 
V případě poruchy centrální jednotky, nebo při 
přerušení komunikace po optických vláknech, 
zůstává vývodová jednotka v provozu a místní 
chránění i chránění vývodu, stejně jako zapisovače 
(změnových stavů a poruch), zůstávají plně 
k dispozici (provoz samostatně pracujících funkcí). 
 
Vývodová jednotka má panel místního ovládání 
HMI ve dvou různých montážních provedeních:  

• Panel místního ovládání HMI namontovaný 
přímo na vývodové jednotce (Obr. 5). 

Centrální jednotka (CU) Vývodová jednotka (500BU02 / 500BU03) 

 Elektrické 
 oddělení 
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• Jednotka místního ovládání HMI upevněná 
v příslušné montážní pozici a připojená 
ohebným kabelem. 

 
 
Obr. 5 Jednotka ovládání HMI zabudovaná přímo 

na vývodové jednotce 500BU03 
 
V případě poruchy je možné vývodovou jednotku 
snadno vyměnit. Vlastní výměna vývodové 
jednotky je provedena velmi jednoduchým 
způsobem. Během startu (spuštění) systému je 
novou vývodovou jednotkou požadováno zadání 
adresy. Tuto adresu lze zadat přímo 
prostřednictvím jednotky místního ovládání HMI. 
Potřebné nastavené hodnoty a konfigurační data 
jsou poté zavedena automaticky.  

Centrální jednotka (CU) 
Základem HW struktury jsou standardní 
terminálové vany a pouze několik různých typů 
modulů určených pro centrální jednotku (viz Obr. 
4). 
 
Volba skutečně instalovaných modulů v příslušné 
aplikaci systému chránění je závislá na velikosti, 
složitosti a funkčnosti systému přípojnic. 
 
Propojení mezi moduly ve vaně je realizováno 
paralelní sběrnicí na čelní základové desce. 
Moduly jsou do centrální jednotky zasunuty 
zezadu. 
 
Centrální jednotka je řídicí člen systému. To 
znamená, že konfiguruje systém, vytváří model 
přípojnic, přiřazuje vývody v systému, řídí sady 
provozních parametrů, pracuje jako řídicí jednotka 
procesní sběrnice, zajišťuje synchronizaci systému 
a ovládá komunikaci s řídicím systémem rozvodny.  
 
Veličiny potřebné pro funkci ochrany přípojnic jsou 
dynamicky odvozeny z procesních dat získaných 
vývodovými jednotkami. 
 
Tato procesní data jsou na centrální procesor 
přenášena prostřednictvím modulu hvězdicového 
slučovače. K prvnímu centrálnímu procesoru lze 
připojit až 9 vývodových jednotek a k ostatním 
procesorům až 10 vývodových jednotek. Jestliže 
systém chránění obsahuje více než 9 vývodových 
jednotek, jsou přidány další moduly centrálních 
procesorů a hvězdicových slučovačů. U systémů 
s více než 18 vývodovými jednotkami je nutné 
instalovat přídavnou skříň centrální jednotky, do 
které jsou instalovány potřebné doplňkové moduly 
centrálních procesorů a hvězdicových slučovačů. 
 
Centrální procesorovou jednotku je možné vybavit 
jedním nebo dvěma binárními vstupně/výstupními 
(I/O) moduly.  
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Funkce systému REB500 / REB500sys 
Přípojnicová ochrana 
Základem algoritmu ochrany (systému chránění) 
jsou dva dobře ověřené principy měření, které byly 
úspěšně aplikovány u předcházejících nízkoimpe-
dančních systémů ochran přípojnic ABB: 

• Měření stabilizovaného diferenciálního proudu 

• Určení fázových vztahů mezi proudy vývodů 
(fázová komparace) 

 
Algoritmus zpracovává komplexní proudové 
vektory pouze základní frekvenční složky, které 
jsou získané pomocí Fourierovy analýzy. Všechny 
stejnosměrné a harmonické složky jsou potlačeny. 
 
První princip měření používá algoritmus stabilizo-
vaného diferenciálního proudu. 
Proudy jsou vyhodnoceny samostatně pro každou 
fázi a pro každou sekci přípojnic (pro chráněnou 
zónu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6 Vypínací charakteristika algoritmu 

stabilizovaného diferenciálního proudu 
 

Diferenciální proud na Obr. 6 je stanoven podle 
vztahu 
 
 
 
 (1) 
 
 
 
a stabilizační proud podle vztahu 
 

 
       (2) 
 
 

kde N je počet vývodů. Pro detekci vnitřní poruchy 
musí být splněny následující dvě podmínky: 
 
 

 (3) 
 
  

  
 (4) 
 
 

kde je 
kst  Stabilizační faktor 
kst max  Limit stabilizačního faktoru. 

Typická hod-nota kst max = 0,80 
IK min Náběhová hodnota diferenciálního proudu 
 
Výše uvedené vyhodnocení a výpočty jsou prove-
deny centrální jednotkou. 
 
Druhý princip měření určuje směr toku energie 
a zahrnuje porovnání fází proudů všech vývodů 
připojených k příslušné sekci přípojnic. 
 
Porovnávány jsou fázory proudů základní 
frekvence ϕ1…n (5). V případě vnitřní poruchy mají 
proudy všech vývodů téměř stejný fázový úhel, 
zatímco v normálním provozu, nebo při vnější 
poruše, je nejméně jeden proud ve vztahu 
k ostatním proudům fázově posunutý přibližně 
o 180°. 
 
 
  
 (5) 
 
 
 
Algoritmus detekuje vnitřní poruchu, pokud rozdíl 
mezi fázovými úhly proudů všech vývodů je 
v rozsahu vypínacího úhlu fázového komparátoru 
(viz Obr. 7). 

 

Diferenciální 
proud 

Stabilizační proud 

Oblast          
blokování 

Oblast vypí-     
nání 
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Obr. 7 Charakteristika fázového komparátoru, 

který určuje směr toku energie 
 
Zpracování algoritmu je rozděleno a provedeno na 
úrovni vývodových jednotek i na úrovni centrální 
procesorové jednotky. Každá vývodová jednotka 
trvale monitoruje proudy příslušného vývodu, 
odpovídajícím způsobem je zpracuje a výsledná 
data jsou poté filtrována obvody s Fourierovou 
funkcí. Takto získaná analogová data jsou v pravi-
delných intervalech přenášena na centrální 
procesorovou jednotku, v které je zpracován 
algoritmus chránění přípojnic. 
 
Vypínací čas se při poměru Idiff / Ikmin ≥ 5 a v zá-
vislosti na fázovém úhlu poruchy pohybuje 
v rozmezí 20 až 30 ms, včetně času pomocného 
vypínacího relé. 
 
Vypínací signál lze ve vývodové jednotce na 
požadavek blokovat funkcemi kontroly proudu, 
nebo kontroly napětí, které uvolní vypnutí pouze 
tehdy, je-li protékající proud nad určitou minimální 
hodnotou, resp. je-li napětí pod určitou hodnotou. 
 
Ochrana při selhání vypínače (Opce / výběr) 
Funkce ochran při selhání vypínače 
implementované ve vývodových jednotkách 
monitorují fázové proudy nezávisle na ochraně 
přípojnic. Tyto funkce mají dva časové členy s ne-
závislým nastavením. 

Vypnutí funkcí při selhání vypínače je uvolněno 
buď: 
• Interně algoritmem ochrany přípojnic na úrovni 

vývodu (a je-li to konfigurováno také interní 
ochranou vedení, nadproudovou ochrannou 
funkcí, nebo ochranou při nesouhlasu pólů 
vypínače) 

• Externě binárním vstupem, např. ochranou 
vedení, ochranou transformátoru, atd. 

 

 

Po uplynutí zpoždění prvního časového členu je 
aktivován vypínací povel na druhou vypínací cívku 
vypínače a je vyslán signál dálkového vypnutí do 
rozvodny na protilehlém konci vedení. 
 
První časový člen ve vývodové jednotce pracuje 
v režimu samostatné funkce. 
 
Pokud poruchový stav trvá i po uplynutí druhého 
časového zpoždění, je u funkce selhání vypínače 
k vypnutí všech ostatních vývodů, které napájejí 
stejnou sekci přípojnic, použit model přípojnice 
a vypnutí je provedeno prostřednictvím příslušných 
vývodových jednotek. 
 
Signál dálkového vypnutí lze konfigurovat v SW 
vybavení systému tak, že přenos signálu je 
aktivován buď prvním, nebo druhým časovým 
členem. 
 
Fázově oddělené měření v každé vývodové 
jednotce zajišťuje vyhodnocení i vyvíjejících se 
poruch. 
 
Ochrana konce chráněné zóny (Opce / výběr) 
Aby byla chráněna tzv. "mrtvá zóna (dead zone)” 
mezi vypínačem a příslušnými proudovými 
transformátory, je v této funkci vyhodnocen signál 
o stavu vypínače a zapínací povel. 
 
Ochrana konce chráněné zóny je uvolněna až po 
určitém čase po vypnutí vypínače. Při zkratu 
v “mrtvé zóně“ jsou vypnuty příslušné sousední 
vypínače. 
 
Tato ochrana pracuje ve vývodové jednotce 
v režimu samostatné funkce.  
 
Nadproudová funkce (Opce / výběr) 
V každé vývodové jednotce může být integrována 
záložní nadproudová ochrana s nezávislým 
časovým zpožděním (parametrizovaná funkce 
může při vypnutí aktivovat místní logiku ochrany při 
selhání vypínače).   
 
Tato ochrana pracuje ve vývodové jednotce v reži-
mu samostatné funkce. 
 
Nadproudová kontrolní funkce (Opce / výběr) 
Nadproudová kontrolní funkce je aktivní pouze ve 
vývodové jednotce. Funkce je účinná v kombinaci 
s vypínacím signálem ochrany přípojnic a signálem 
vzájemné vypínací vazby / intertripping (včetně 
ochrany konce chráněné zóny a ochrany při 
selhání vypínače). Funkce blokuje vypnutí těch 
vývodů, kterými protékají proudy nižší, než je 
nastavení této nadproudové kontrolní funkce. 

 

Přípojnice 

Vypínací charakteristika 

Případ 1: Vnější porucha ∆ϕ = 144°   

Případ 2: Vnitřní porucha ∆ϕ = 36°   

Oblast vypínání 

Oblast blokování 

Případ 
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Napěťová kontrolní funkce (Opce / na speciální 
požadavek) 
Napěťové kritérium je měřeno ve vývodové 
jednotce. Funkci je možné prostřednictvím 
interních vazeb v centrální jednotce konfigurovat 
jako uvolňovací kritérium určité zóny. Z tohoto 
důvodu musí být v jedné z vývodových jednotek 
příslušné zóny instalována jedna sada 
transformátorů napětí. Vypnutí je pak možné 
pouze tehdy, pokud napětí klesne pod nastavenou 
hodnotu (U<), nebo tuto nastavenou hodnotu 
překročí (U0>). 
 
Alternativně lze uvolňovací kritérium konfigurovat 
u každého vývodu (ve vývodu musí být instalovány 
transformátory napětí). Data uvolňovacího kritéria 
jsou uvedena v tabulce 22. 
 
Detekce nulového proudu I0 (Opce / na 
speciální požadavek) 
V impedančně uzemněných systémech mohou být 
proudy zemních poruch tak nízké, že je nelze 
detekovat funkcí stabilizovaného diferenciálního 
proudu, ani funkcí fázové komparace. Z tohoto 
důvodu je v systému k dispozici také funkce 
detekce nulového proudu, ale tato funkce je aktivní 
pouze pro jednofázové zemní poruchy. 
 
Nesouhlas pólů vypínače (Opce / výběr) 
Algoritmus funkce ochrany při nesouhlasu pólů 
vypínače kontroluje, že všechny tři póly vypínačů 
vypnou v daném čase. 
 
Tato funkce monitoruje nesouhlas ve vztazích mezi 
třemi fázovými proudy vypínače. 
 
Pokud dojde k aktivaci / náběhu funkce, signál 
vzájemného vypnutí (intertripping) není funkcí na 
centrální jednotku vyslán, ale je-li funkce příslušně 
konfigurována, tak aktivuje místní ochranu při 
selhání vypínače (logika č. 3 funkce BFP). 
 
Také tato ochrana pracuje ve vývodové jednotce 
v režimu samostatné funkce. 
 
Záznam změnových stavů 
Změnové stavy jsou zaznamenávány v každé 
vývodové jednotce. Každému binárnímu změ-
novému stavu je přiřazena časová značka 
s rozlišením 1ms. Změnové stavy jsou rozděleny 
do následujících tří skupin: 

• Systémové změnové stavy 
• Změnové stavy ochranných funkcí 
• Změnové stavy testovacích funkcí 
 
Změnové stavy jsou uloženy v místní paměti 
vývodové jednotky  nebo v paměti centrální 
jednotky. 
 
Poruchový záznam 
Tato funkce registruje proudy a stavy binárních 
vstupů a výstupů každého vývodu. Registrace 
napětí je doplňkovou funkcí (viz tabulka 14). 

Poruchový záznam může být spuštěn buď 
náběžnými, nebo sestupnými hranami všech 
binárních signálů, nebo změnovými stavy, které 
jsou generovány vnitřními algoritmy ochrany. 
Spuštění poruchového záznamu externími signály 
je možné konfigurovat až u 10-ti standardních 
binárních vstupů. Kromě toho existuje binární 
vstup na centrální jednotce, kterým jsou spuštěny 
poruchové záznamy u všech vývodových jednotek. 
 
Počet analogových kanálů, které je možné 
zaznamenat, vzorkovací rychlost a délka záznamu 
jsou uvedeny v tabulce 14. Nižší vzorkovací 
rychlost umožňuje prodloužit čas záznamu. 
 
U každé vývodové jednotky je možné celkový čas 
záznamu rozdělit do maximálně 15-ti záznamových 
intervalů. 
 
V každé vývodové jednotce je možné zaznamenat 
maximálně 32 binárních signálů, z nichž 12 lze 
konfigurovat jako signály pro spuštění záznamu. 
 
U funkce lze konfigurovat záznamový čas před 
poruchou a záznamový čas po poruše, kdy jsou 
zaznamenány příslušné stavy signálů. 
 
Uživatel také může definovat, zda budou zazna-
menaná data uchována, nebo zda budou při 
následných poruchách přepsána (paměť FIFO = 
First In, First out = Nový záznam přepisuje 
nejstarší). 
 
Tento zapisovač pracuje ve vývodové jednotce 
v režimu samostatné funkce (viz strana 6 a 7). 
 
Upozornění: 
Uložená data poruchového záznamu mohou být na 
jiné počítačové systémy přenesena přes centrální 
jednotku a vyhodnocena prostřednictvím jiných 
programů, jako např. E_wineve [4]. Soubory jsou 
přenášeny ve formátu COMTRADE. 
 
Po volbě dat příslušného poruchového zapisovače 
je možné tato data zobrazit přímo v grafické formě 
prostřednictvím programu E_wineve. 
 
Komunikační rozhraní 
U aplikací, kde ochrana přípojnic musí 
komunikovat s řídicím nebo s monitorovacím 
systémem rozvodny (SCS/SMS), je centrální 
procesorová jednotka osazena komunikačním 
modulem. 
 
Tento modul podporuje protokoly sběrnice pro 
propojení vývodových polí (interbay bus) LON 
a IEC 60870-5-103. 
 
Prostřednictvím sběrnice propojení vývodových 
polí LON je možné přenášet následující data: 
• Časovou synchronizaci 
• Binární změnové stavy (signály, vypínání 

a diagnostika) 
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• Povely pro reset vypnutí 
• Hodnoty diferenciálních proudů každé 

chráněné zóny 
• Data poruchového záznamu (z jednotky 

500BU03 prostřednictvím HMI500) 
 
Sběrnicí propojení vývodových polí IEC 60870-5-
103 je možné přenášet: 
• Časovou synchronizaci 
• Vybrané změnové stavy definované 

v standardní části protokolu 
• Všechny binární změnové stavy v generické 

části protokolu 
• Povely pro reset vypnutí 
• Data poruchových záznamů 
• Hodnoty diferenciálních proudů každé 

chráněné zóny v generické části protokolu 
 
Testovací generátor 
Osobní počítač PC s instalovaným programem 
HMI (HMI500/REBWIN) lze připojit buď k vývodové 
jednotce, nebo k centrální procesorové jednotce. 
Tento program obsahuje testovací generátor. 
 
Funkce testovacího generátoru umožňuje uživateli 
při uvádění systému do provozu a při jeho údržbě: 
• Aktivovat vstupní i výstupní binární signály 
• Monitorovat systémové odezvy 
• Odzkoušet vypínací obvod až po vypínač 

včetně vlastní funkce vypínače 
• Odzkoušet cykly opětného zapnutí 
• Vytvořit a aktivovat (spustit) zkušební sekvenci 

s virtuálním proudem pro zkoušku ochran 
vývodu u systému REBsys  

 
Zkušební sekvence umožňuje snadné testování 
ochran vývodu, aniž je nutné vyřadit z provozu 
ochranu přípojnic. V jednom testovacím stupni je 
možné spustit až sedm sekvencí. Definované 
sekvence je možné uložit a při dalších testech opět 
aktivovat.   
 
Kontrola stavu odpojovačů 
Zobrazení stavu odpojovače je SW funkce, která 
nevyužívá žádných mechanických spínacích prvků. 
SW logika stavu odpojovačů dynamicky určuje 
hranice chráněných zón přípojnic (zón chránění). 
Systém monitoruje jakoukoli nekonzistentnost dat 
vstupních binárních obvodů, které jsou připojeny 
k pomocným kontaktům odpojovače, a po nastave-
ném časovém zpoždění generuje výstražné hlášení 
(alarm). 
 
V případě aktivace výstrahy (alarmu) je ochrana 
alternativně blokována buď komplexně, nebo 
selektivně. 

Tabulka 2: 

Pracovní           
kontakt 
“Odpojovač  
ZAPNUTÝ“ 

Klidový             
kontakt 
“Odpojovač 
VYPNUTÝ“ 

 
Poloha                   
odpojovače  
 

rozepnutý rozepnutý Poslední poloha 
uložená v paměti 
+ zpožděný alarm 
/ odpojovač 
+ signál zákaz 
manipulace 

rozepnutý sepnutý VYPNUTO 
sepnutý rozepnutý ZAPNUTO 
sepnutý sepnutý ZAPNUTO 

+ zpožděný alarm 
/ odpojovač 
+ signál zákaz 
manipulace 

Kontrola diferenciálního proudu 
Diferenciální proud v systému chránění je trvale 
kontrolován. Určitá úroveň diferenciálního proudu 
aktivuje výstrahu (alarm) a ochrana je alternativně 
blokována buď komplexně, nebo selektivně. 
 
Přesměrování vypnutí 
Pro monitorování tlaku vzduchu vypínače je možné 
využít jeden vstupní binární kanál, ke kterému je 
připojen externí signál. Vypnutí vypínače je možné 
tehdy, pokud je tento signál aktivní. Jestliže  signál 
není aktivní, je vypnutí generované příslušnou 
vývodovou jednotkou automaticky přesměrováno 
do rozvodny na protilehlý konec vedení a také na 
logiku vzájemného vypínání (intertripping), která 
zajišťuje vypnutí všech vypínačů zapnutých ke 
stejné sekci přípojnic. 
 
Funkci přesměrování vypnutí lze také konfigurovat 
s proudovým kritériem (nadproudová kontrolní 
funkce). 
 
Rozhraní pro ovládání (HMI - Human machine 
interface) 
Ochrana přípojnic je pomocí rozhraní pro ovládání 
(HMI) konfigurována a obsluhována ve třech 
úrovních. 
 
Místní ovládání HMI 
Místní ovládací a zobrazovací jednotky instalované 
na centrální jednotce a na vývodových jednotkách 
reprezentují nejnižší úroveň ovládání. Toto 
rozhraní obsahuje: 
• Čtyřřádkový LCD displej se 16 znaky v každém 

řádku, který je určen pro zobrazení systémo-
vých dat a chybových zpráv 

• Tlačítka pro zadávání příkazů i ovládání 
displeje a 3 LED diody pro zobrazení vypnutí, 
výstrah (alarmů) a normálního provozního 
stavu 
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• Na vývodové jednotce 500BU03 je kromě toho 
20 volně programovatelných LED diod, které 
jsou k dispozici pro specifické signalizace 
definované uživatelem 

Kromě jiných dat, lze na displeji zobrazit následu-
jící údaje: 
• Měřené vstupní proudy a napětí 
• Měřené diferenciální proudy (ochrany přípojnic) 
• Systémové stavy, výstražná hlášení (alarmy) 
• Polohy / stavy spínacích prvků a odpojovačů 

(v rozsahu funkce ochrany přípojnic) 
• Popudové a vypínací signály ochranných funkcí 
 
Externí ovládání HMI (HMI500/REBWIN) 
Rozsáhlejší a vhodnější způsob ovládání je 
zajištěn externím ovládáním HMI, tj. SW progra-
mem instalovaným na osobním počítači (PC), který 
je připojen k optickému rozhraní na čelním panelu 
centrální procesorové jednotky, nebo vývodové 
jednotky. Optické rozhraní je naprosto odolné proti 
elektrickému rušení. SW vybavení PC umožňuje 
konfigurovat celou ochranu přípojnic, nastavit 
parametry a kompletně zkontrolovat i odzkoušet 
funkci zařízení 

Program HMI500/REBWIN lze také například 
ovládat prostřednictvím sběrnice LON ze systému 
MicroSCADA (funkce dostupná u jednotky 
500BU03) a tím eliminovat samostatné sériové 
připojení k centrální jednotce. 

Program HMI je provozován v prostředí MS 
WINDOWS NT, WINDOWS 98, WINDOWS 2000 
a WINDOWS XP. Program HMI500 obsahuje 
užitečnou a ve spřaženém režimu pracující funkci 
“Nápovědy / Help“ (funkce dostupná u jednotky 
500BU03). Funkce porovnání databáze umožňuje 
detailně porovnat dva konfigurační soubory (např. 
porovnání mezi souborem na PC a souborem 
v centrální jednotce, nebo porovnání mezi dvěma 
soubory na PC) (funkce dostupná u jednotky 
500BU03). 
 
Dálkové ovládání HMI 
Druhé sériové rozhraní na zadním panelu centrální 
jednotky umožňuje dálkové připojení PC prostřed-
nictvím kabelů s optickým vláknem nebo 
prostřednictvím modemové linky. Způsob ovládání 
i funkčnost programu HMI500/REBWIN jsou stejné 
při místním i při dálkovém připojení PC. 

 
 
Doplňkové funkce systému REB500sys

Funkce na úrovni vývodového pole 
Základní funkce 
Základní systémové vybavení obsahuje následující 
funkce: 
• Proudová funkce s nezávislým zpožděním. 

Tato funkce je použita jako záložní, případně 
jako druhá hlavní ochrana vývodového pole 
vedení, transformátoru nebo spínače přípojnic. 
Tuto funkci je možné aktivovat v obvodech 
fázových proudů a/nebo v obvodu nulového 
proudu.  

• Směrová nadproudová funkce se závislým 
zpožděním a minimálním nezávislým časem. 
Stejné vlastnosti jako výše uvedená funkce, ale 
se směrovým kritériem.  

• Nadproudová funkce se závislým zpožděním 
a minimálním nezávislým časem. 
Aplikačně stejné vlastnosti jako výše uvedená 
funkce, ale pouze s časově proudovou 
charakteristikou podle B.S. 142 (IEC 60255-3) 
a s RXIDG charakteristikou. 

• Směrová nadproudová funkce s nezávislým 
zpožděním. 
Stejné vlastnosti jako výše uvedená funkce, ale 
se směrovým kritériem. 

• Napěťová funkce s nezávislým zpožděním. 
• Kontrola plausibility. 

Tyto funkce jsou použity pro kontrolu součtu 
a sledu fází u třífázových proudů a napětí. 

• Logické funkce a členy časového zpoždění / 
integrátory. 
Tyto funkce a členy umožňují uživateli 
projektovat některé snadno programovatelné 
logické funkce.  
 

Distanční ochrana a zemní směrová ochrana 
Tyto funkce pracují na bázi osvědčeného a ověře-
ného funkčního vybavení ABB ochrany vedení 
REL316*4. 
 
Distanční ochrannou funkci lze použít jako druhou 
hlavní ochranu, nebo jako záložní ochranu 
vývodového pole vedení, resp. transformátoru. 
 
Distanční ochranná funkce je popsána v katalogu 
technických dat terminálu REL316*4 [1]. Tato 
distanční ochrana disponuje všemi doplňkovými 
funkcemi, které jsou u distančního chránění běžně 
požadovány. Jedná se o následující funkce: 
• Blokovací funkce při kývání výkonu (závoru) 
• VF dálkový přenos signálů ochran s logikou pro 

přechodné blokování (u paralelních vedení) 
a s komunikačními logikami ECHO, PUTT, 
POTT 

• Funkce zapnutí do poruchy 
• Funkce kontroly obvodů transformátorů napětí 
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V kontrolním režimu (supervision mode) jsou 
prostřednictvím rozhraní HMI500 zobrazeny 
hodnoty činného i jalového výkonu a odpovídající 
směr toku energie. 
 
Kromě distanční ochranné funkce je v systému 
chránění k dispozici i zemní směrová ochrana, 
která spolupracuje buď se stejným komunikačním 
kanálem jako distanční ochrana, nebo pracuje 
samostatně. 
 
Tato funkce je také popsána v katalogu 
technických dat terminálu REL316*4 [1].  
 
Funkce automatického opětného zapnutí 
Funkce automatického opětného zapnutí pracuje 
na bázi stejné funkce v ochraně REL316*4 [1]. 
Tato funkce umožňuje iniciovat až čtyři třífázové 
cykly automatického opětného zapnutí. První 
cyklus může být jak jednofázový, tak i třífázový. 

Jestliže je funkce automatického opětného zapnutí 
v systému REB500sys konfigurována, lze ji využít 
jako zálohy funkce, která je realizována externím 
zařízením (samostatné zařízení opětného zapnutí 
nebo funkce opětného zapnutí v první hlavní 
ochraně). 
 
Pokud je funkce automatického opětného zapnutí 
realizována mimo systém REB500sys, jsou z důvo-
dů zajištění správné funkčnosti systému k dispozici 
všechny vstupní i výstupní signály, které vyžaduje 
externí zařízení automatického opětného zapnutí. 
 
Funkce kontroly synchronního stavu  
Funkce kontroly synchronního stavu (Synchro-
check) měří a vyhodnocuje rozdíly amplitud, 
fázových úhlů a frekvencí dvou vektorů napětí. 
Funkce také realizuje kontrolu stavu vedení 
i přípojnice v beznapěťovém stavu (Dead line / 
Dead bus). 

 
 
Doplňkové funkce systémuREB500 / REB500sys

Samočinná kontrola 
Aby byla zajištěna maximální bezpečnost a dispo-
nibilita ochrany, jsou všechny systémové funkce 
trvale monitorovány. Při poruše, chybné odezvě 
systému nebo v případě neúplnosti dat je přijato 
odpovídající opatření, které zajistí bezpečný stav 
zařízení, je aktivován alarm (výstraha) a pro 
následnou diagnostiku a analýzu je registrován 
změnový stav.  
 
Důležité HW komponenty (např. zdroj pomocného 
napájení, A/D převodníky a hlavní i programové 
paměti) jsou během zapnutí systému i během 
provozu podrobovány různým testům. Integrita SW 
funkcí je trvale monitorována funkcí ”Watchdog” 
a trvale kontrolována jsou také data přenášená na 
procesní sběrnici. 
 
Jednou z nejdůležitějších funkcí z hlediska 
bezpečnosti a spolehlivosti je proces zpracování 
vypínacích povelů. V souladu s touto podmínkou 
obsahuje každý výstupní kanál dva vzájemně 
zálohované (zdvojené) povely, které musí být 
v pravidelných intervalech uvolňovány funkcí 
“Watch-dog”. V případě, že podmínky funkce 
watchdog nejsou splněny, jsou kanály blokovány. 
 
Rozšíření systému 
Funkčnost systému je závislá na SW konfiguraci, 
která je definována pomocí SW konfiguračního 
nástroje (programu). 
 
Systém může být kompletně navržen a naprojek-
tován v rozsahu, aby odpovídal konečnému řešení 
rozvodny. SW moduly pro nová vývodová pole 
nebo funkce jsou aktivovány systémem ovládání 
HMI až v okamžiku, kdy je primární část rozvodny 
instalována, nebo kdy jsou funkce potřebné. 

Přídavné systémové funkce, jako například 
ochrana při selhání vypínače, ochrana konce 
chráněné zóny, nebo záložní / druhé funkce na 
úrovni vývodu, lze do systému kdykoli a snadno 
implementovat bez nároku na další HW vybavení 
(záložní / druhé funkce vývodu mohou být 
aktivovány pouze u vývodové jednotky typu 
500BU03). 
 
Reset vypínacích povelů / - signálů 
Pro každý binární výstup (vypínací nebo signa-
lizační) lze navolit následující režimy resetu: 
• Přídrž je aktivní až do okamžiku ručního resetu 
• Automatický reset po časovém zpoždění 
 
Revize / údržba 
V systému je k dispozici binární vstup, kterým lze 
data vývodové jednotky z vyhodnocení realizo-
vaného systémem chránění vyloučit. Tato funkce 
se využívá při provádění údržby, resp. revize na 
primárním zařízení. 
 
Zdvojené (redundatní) napájení 
Při redundantním uspořádání systému lze jednotky 
vybavit dvěma napájecími moduly. Tato konfigura-
ce umožňuje například provádět údržbu staničních 
baterií. Toto doplňkové vybavení je k dispozici jak 
u centrální, tak i u vývodové jednotky. 
 
Časová synchronizace 
Absolutní časová přesnost vztažená k externímu 
referenčnímu času je závislá na použité metodě 
synchronizace: 
• Bez externí časové synchronizace: 

Přesnost přibližně 1 minuta / měsíc 
• Periodický časový telegram s minutovými 

impulsy (hodiny radiového nebo satelitního 
signálu, případně hodiny řídicího systému 
rozvodny): Typická přesnost ± 10 ms  
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• Periodický časový telegram jako v před-

cházejícím případě, ale s vteřinovými impulsy: 
Typická přesnost ± 1 ms. 

• Na centrální jednotku je možné napojit přímo 
signál GPS nebo DCF77 (funkce dostupná 
u jednotky 500BU03). 

Systémový čas může být také synchronizován  
minutovými impulsy, které jsou přivedeny na 
binární vstup centrální jednotky. 

 
 
Požadavky

Požadavky na kabely s optickým vláknem 
U decentralizovaného uspořádání / instalace 
ochrany přípojnic je nutné použit kabely s optickým 
vláknem a konektory s následujícími charakte-
ristikami: 

• Dvě optická vlákna pro vývodovou jednotku 
• Skleněné vlákno s gradientním indexem 
• Průměr jádra a pláště 62,5 resp. 125 µm 
• Maximální povolený útlum ≤ 5dB 
• FST konektor (pro optická vlákna 62,5 µm) 
• Trubkové chránění a podélné vodotěsné 

zabezpečení pro instalace v kabelových 
kanálech 

Při pokládce kabelů dodržujte povolený poloměr 
ohybu kabelu. 
 
Dále uvedené hodnoty útlumu jsou typickými 
hodnotami, které lze použít pro přibližné určení 
útlumu  pro každý vývod: 

 
Optické zařízení  Typický 

útlum  
Vlákno s gradientním indexem 
(840nm) 

 3,5 dB/km 

Konektor   0,7 dB  
Kabelová spojka   0,2 dB  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Útlum 

 
Požadavky na pomocné kontakty odpojovačů 
Pomocné kontakty odpojovačů jsou připojeny 
k binárním vstupům vývodových jednotek a v čísli-
covém systému chránění přípojnic definují stav 
modelu těchto přípojnic. 
 
U každého odpojovače musí být k dispozici jeden 
bezpotenciálový pracovní kontakt (N/O) a jeden 
bezpotenciálový klidový kontakt (N/C). Pracovní 
kontakt signalizuje zapnutý stav odpojovače 
“CLOSED“ a klidový kontakt signalizuje vypnutý 
stav odpojovače “OPEN“. Během zapínacího 
procesu musí pomocný pracovní kontakt sepnout 
dříve, než vzdálenost hlavních kontaktů odpojo-
vače překročí vzdálenost definovanou jako bod pro 
přeskok. 

Naopak během vypínacího procesu nesmí 
pomocný pracovní kontakt rozepnout dříve, než 
vzdálenost hlavních kontaktů odpojovače překročí 
vzdálenost definovanou jako bod pro přeskok. 
 
Pokud  výše uvedené podmínky nejsou splněny, to 
znamená, že kontakt signalizuje s “nedostatečným 
předstihem“, musí být splněna podmínka, že 
pomocný klidový kontakt nesmí signalizovat stav 
vypnuto “OPEN“ dříve, než dojde k překročení 
vzdálenosti definované jako bod pro přeskok. 
 

 

Vývodová jednotka 1200 m  Centrální jednotka 

FST konektor FST konektor 
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Pomocný kontakt může být sepnutý

Pomocný
klidový

kontakt “VYP”
“OPEN”

Pomocný
pracovní

kontakt “ZAP”
“CLOSED”

Přeskoková (izolační) vzdálenost

Pomocný kontakt musí být rozepnutý

Pomocný kontakt musí být sepnutý

 Vypínací proces odpojovače

Zapínací proces odpojovače

Koncová poloha
zapnuto

Koncová poloha
vypnuto

Odpojovač

 
 

Obr. 9  Sekvence spínání pomocných kontaktů odpojovače použitých pro vytvoření modelu přípojnic 
 

Kopírování stavu vypínače 
Jestliže je v systému vyhodnocován stav vypínače 
vývodu nebo spínače přípojnic, musí být k vývo-
dové jednotce také připojen zapínací povel 
vypínače “CLOSE“. 
 
Požadavky na hlavní transformátory proudu 
Použité algoritmy chránění a stabilizační funkce 
zajišťují ochraně přípojnic značnou necitlivost na 
přesycení transformátorů proudu. Jako hlavní 
transformátory proudu lze použít transformátory 
typu TPS (B.S. třída x), TPX, TPY, 5P.. nebo 10P.. 
 
U systému s vyhodnocením fázových poruch je 
možné v rámci jedné rozvodny kombinovat 
transformátory proudu TPX, TPY a TPZ. Relativně 
nízké nároky ochrany přípojnic na vlastnosti 
transformátorů proudu umožňují použít jádra 
transformátorů proudu i pro jiné systémy chránění 
(jiné ochrany). 
 
Požadavky na transformátory proudu z hlediska 
stability při vnějších poruchách (pro ochranu 
přípojnic) 
Minimální požadavky na transformátory proudu pro 
třífázové systémy jsou určeny hodnotou maximál-
ního proudu poruchy. 
 
Aby byla zajištěna stabilita ochrany přípojnic při 
vnějších poruchách, musí být u transformátorů 
zkontrolováno skutečné nadproudové číslo (n'). 
 
Jmenovité nadproudové číslo je definováno výrob-
cem proudového transformátoru. S ohledem na 
zatížení a na vlastní ztráty transformátoru je 
skutečné nadproudové číslo n' definováno 
vztahem: 

 

            
EB

EN

PP
PPnń

+
+

⋅=   

 
kde: 
n = jmenovité nadproudové číslo 
PN = jmenovitý výkon transformátoru proudu 
PE   = vlastní ztráty transformátoru proudu 
PB  = zatížení při jmenovitém proudu 
 
V případě systému s fázovým měřením musí 
hodnota čísla n' vyhovět následujícím dvěma 
vztahům: 
 

1)        
N1

maxK

I5
I1ń
⋅

⋅
≥  

 
kde: 
IKmax = max. primární průchozí proud při vnější 

poruše 
I1N   = jmenovitý primární proud transformátoru 

proudu 
 
Při zohlednění vlivu ss časové konstanty vývodu 
musí být skutečné nadproudové číslo n': 
 

2) n' ≥ 10 pro TN  ≤ 120 ms, nebo 
 n' ≥ 20 pro 120 ms < TN  ≤ 300 ms 

 
Příklad: IKmax = 30000 A 
 I1N =  1000 A 
 TN   ≤  120 ms 
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Při aplikování vztahů 1) a 2): 
 

1)    6
5000

30000ń =≥  

 
2)    10ń ≥  

 
Zvoleno:  10ń ≥  
 
 
Požadavky na transformátory proudu definované 
pro systém REB500sys / pro distanční ochranu 
jsou uvedeny v samostatné publikaci [2]. 

Náběhová hodnota při vnitřních poruchách 
V případě vnitřních poruch na přípojnici je možnost 
přesycení proudových transformátorů nižší, 
protože každý transformátor proudu přenáší pouze 
proud vlastního vývodu. 
 
Pokud je přesto přesycení transformátorů proudu 
možné i v tomto případě, je důležité provést 
kontrolu, že minimální zkratový proud překročí 
nastavenou hodnotu Ikmin. 
 
Upozornění: 
U systémů, které měří nulový proud I0, musí být 
vyplněn a do ABB odeslán “Dotazník / 
Questionnaire REB500 – 1MRB 520258-Ken, 
Příloha / Appendix L1“, aby mohlo být ověřeno, že 
transformátory proudu splňují požadavky na 
správné měření proudu I0. 
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Technická data 

 
Tabulka 3:  Všeobecná data 

Teplotní rozsah: 
 - Provozní 
 - Skladovací a transportní 

    
-10°C ... + 55°C 
-40°C ... + 85°C 

 
EN 60255-6 (1994), IEC 255-6 (1988), 
EN 60255-6 (1994), IEC 255-6 (1988) 

Zkoušky klimatické odolnosti 
 - Studené prostředí 
 - Suché teplé prostředí 
 - Vlhké teplé prostředí 
  (dlouhodobý test) 

 
- 25°C / 16 hodin 
+ 70°C / 16 hodin 
- 25°C až 70°C, 1°C / min, 2 
cykly 
+ 40°C; 93% rel. vlhkost / 4dny 

  
EN 60068-2-1 (1993), IEC 68-2-1 (1990), 
EN 60068-2-2 (1993), IEC 68-2-2 (1974), 
EN 60068-2-14 (2000), IEC 60068-2-14 (2000), 
IEC 68-2-3 (1984) 

Tepelná odolnost izolačních materiálů EN 60950 (1995), Sekce 5.1 

Izolační a svodová vzdálenost EN 60255-5 (2001), IEC 60255-5 (2000), 
EN 60950 (1995), IEC 60950 (1995) 

Zkoušky izolačního odporu 0,5 kV / > 100 MΩ EN 60255 (2001), IEC 60255-5 (2000), VDE 0411 

Napěťové zkoušky 2kV st nebo 3kV ss / 1min 
1kV st nebo 1,4 kV ss / 1min 
(přes otevřené kontakty)

EN 60255 (2001), IEC 60255-5 Tř.C (2000),  
EN 60950 (1995), IEC 60950 (1995), 
BS 142-1966, ANSI/IEEE C37.90-1989 

Impulsní zkouška 1,2/50µs / 0,5Joule 
5 kV st 

EN 60255-5 (2001), IEC 60255-5 (2000) 

 
 

Tabulka 4:  Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 

Odolnost:   

1MHz interferenční vf testy 1,0/2,5 kV, 1MHz,  
400Hz opakovací frekvence 

IEC 60255-22-1, Tř. 3 (1988), 
ANSI/IEEE C37.90.1-1989 

Odolnost Průmyslové prostředí EN 50082-2 (1995), IEC 50082-2 (1995), 
EN 50263 (1996] 

Elektrostatický vybíjecí test (ESD) 
 - Vzdušný výboj 
 - Kontaktní výboj 

  
8 kV 
6 kV 

  
EN 61000-4-2, Tř. 3 (1996), IEC 61000-4-2 
(2001) 

Rychlý přechodový test 2/4 kV EN 61000-4-4, Tř. 4 (1995), IEC 61000-4-4 
(1995) 

Test odolnosti proti magnetickému 
poli síťové frekvence (50/60 Hz) 

- Trvale aktivní pole 
 - Pole krátkodobě aktivní 

       
 
30 A/m 
300 A/m 

   
 
EN 61000-4-8, Tř. 4 (1993), IEC 61000-4-8 
(1993) 

Test rušení rádiovou frekvencí 
(RFI) 

0,15 - 80 MHz, 80% amplitudově  
modulováno 10 V, Tř. 3 
80 - 1000 MHz, 80% amplitudově 
modulováno 10V/m, Tř. 3 
900 MHz, impulsně modulováno 
10V/m, Tř. 3 

EN 61000-4-6, (1996), IEC 61000-4-6 (1996) 
 
EN 61000-4-3 (1996), IEC 61000-4-3 (1995) 

ENV 50204, Tř. 3 (1995) 

Emise (vyzařování) Průmyslové prostředí 
Postup testu  

EN 50081-2, Tř. A (1994), 
EN 50263 (1999), 
EN 55011 (1998), CISPR 11 (1990)  
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Tabulka 5:  Mechanické testy 

Vibrační a nárazový test   

Rezonanční zkouška 2 až 150 Hz / 0,5 gn EN 60255-21-1 (1996), IEC 60255-21-1 (1988), 
IEEE 344-1987 

Trvalé zatížení  10 až 150 Hz / 1 gn EN 60255-21-1 (1996), IEC 60255-21-1 (1988) 

Seismický test 2 až 33 Hz, 2 gn EN 60255-21-3 (1995), IEC 60255-21-3 (1995), 
IEEE 344-1987  

Test nárazem Tř. 1; A = 15 gn; D = 11 ms; 
impuls / osy = 3 

EN 60255-21-2 (1996), IEC 60255-21-2 (1998), 
IEC 60068-2-27 (1987)   

Test otřesem Tř. 1; A = 10 gn; D= 16 ms; 
impuls / osy = 1000 

EN 60255-21-2 (1996), IEC 60255-21-2 (1998), 
IEC 60068-2-29 (1987)   

 
 
Tabulka 6:  Stupeň krytí 

Vývodová jednotka  19” centrální jednotka Rozvaděč (viz tabulka 12) 
IP40 IP20 IP40 – IP50 

 
 
HW moduly 
 
Tabulka 7:  Analogové vstupy (vývodová jednotka) 

Proudové vstupy   

4 vstupní kanály I1, I2, I3, I4  

Jmenovitý proud (IN) 1A nebo 5A volbou vstupních svorek, 
Převod transformátorů proudu je seřiditelný 
prostřednictvím HMI500 

 

Tepelná přetížitelnost:             
 trvalá 

                                                              
4 x IN 

 
EN 60255-6 (1994), 
IEC 60255-6 (1988), 
VDE 0435, část 303 

po dobu 10 s 30 x IN  

po dobu 1 s 100 x IN EN 60255-6 (1994), 
IEC 60255-6 (1988), 
VDE 0435, Část 303 

po dobu 1 poloviny cyklu 250 x IN (50/60 HZ) (špičková hodnota)  

Spotřeba na fázi ≤ 0,1 VA při IN  = 1 A                            
≤ 0,07 VA při IN  = 5 A 

 

Napěťové vstupy (opce - doplňkové vybavení)  

4 vstupní kanály U1, U2, U3, U4 500BU02 

5 vstupních kanálů U1, U2, U3, U4, U5 500BU03 

Jmenovité napětí (UN) 100 V, 50/60 Hz, 16,7 Hz 
200 V, 50/60 Hz 
Převod transformátorů napětí je seřiditelný 
prostřednictvím HMI500 

 

Tepelná přetížitelnost: 
 trvalá 

 
2 x UN 

 
EN 60255-6 (1994), 
IEC 60255-6 (1988, 

 po dobu 10 s 3 x UN VDE 0435, Část 303 

Spotřeba na fázi ≤ 0,3 VA při UN  

Společná data   

Jmenovitá frekvence (fN) 50Hz, 60 Hz, 16,7 Hz 
Seřiditelná hodnota prostřednictvím HMI500 
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Tabulka 8:  Binární vstupy / výstupy (vývodová jednotka, centrální jednotka) 

Binární výstupy  

Všeobecná data  

Čas působení 3 ms (typický čas) 
Max. provozní napětí ≤ 300 V st/ss 
Max. trvalá zatížitelnost ≤ 8 A 
Max. spínací schopnost a zatížitelnost po 0,5 s ≤ 30 A 
Max. spínaný výkon při 110 V ss ≤ 3300 W 
Odezva na reset binárního výstupu,  
programovatelné pro každý výstup 

- výstup s přídržnou funkcí 
- automatický reset (zpoždění 0…60 s)  

Výkonové pracovní kontakty (N/O) CR09…CR16, vývodová jednotka 500BU02 / CR08…CR16, vývodová jednotka 500BU03 
Výkonové pracovní kontakty (N/O) CR01…CR04, CR07…CR09 – centrální jednotka   
Rozpínací proud pro (L/R = 40 ms) 
 1 kontakt 
 
 
 2 kontakty v sérii 

                                                                                              
U < 50   V ss ≤ 1,5  A 
U < 120 V ss ≤ 0,3  A 
U < 250 V ss ≤ 0,1  A 

U < 50   V ss ≤ 5     A 
U < 120 V ss ≤ 1     A 
U < 250 V ss ≤ 0,3  A 

Signalizační kontakty CR01…CR08, vývodová jednotka 500BU02 / CR01…CR07, vývodová jednotka 500BU03  
Signalizační kontakty CR05, CR06 – centrální jednotka   
Rozpínací proud                                
 

U < 50   V ss ≤ 0,5  A 
U < 120 V ss ≤ 0,1  A 
U < 250 V ss ≤ 0,04 A 

Binární vstupy  500BU02 500BU03 

Počet vstupů vývodové jednotky 16 optočlenů 
8 skupin se společnou svorkou 

20 optočlenů 
9 skupin se společnou svorkou 

Počet vstupů centrální jednotky 12 optočlenů v 1 I/O modulu (modulu binárních vstupů) (max. 2 moduly) 
3 skupiny se společnou svorkou 

Napěťový rozsah (UOC) 48 až 250 V ss 
Náběhová hodnota seřiditelná prostřednictvím HMI500 

Náběhový proud ≥ 10 mA 
Čas působení < 1 ms 

 
 
Tabulka 9:  Pomocné napájení 

Typ modulu Vývodová jednotka Centrální jednotka 

Rozsah vstupního napětí (Uaux) ± 25% 48 až 250 V ss 48 až 250 V ss 

Jištění (pojistka) Bez pojistky 10 A (pomalá) 

Zatížitelnost 11 W 100 W 

Společná technická data   

Max. doba přerušení vstupního napětí, při 
kterém je zachováno výstupní napětí 

> 50 ms, IEC 60255-11 (1979), VDE 0435, Část 303 

Signalizace na čelním panelu Zelená LED – provozní stav ("stand-by") 
Přepínač VYPNUTO / ZAPNUTO (“ON/OFF") 
Zálohování napájení Opce – doplňkové vybavení u vývodové i centrální jednotky 
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Tabulka 10:  Optická rozhraní 

Počet vláken 2 optická vlákna pro jednu vývodovou jednotku 

Průměr vlákna / průměr pláště 62,5/125 µm (více vidové vlákno) 

Maximální povolený útlum ≤ 5 dB (viz Obr. 8) 

Maximální délka přibližně 1200 m 

Konektor typ FST pro kabely s optickým vláknem 62,5 µm 
 
 
Tabulka 11:  Mechanické provedení 

Typ montáže  

Vývodová jednotka Zapuštěná montáž v rozvaděčích nebo montáž do rámů 
Integrovaná nebo samostatně namontovaná  jednotka ovládání HMI  

Centrální jednotka Zapuštěná montáž v rozvaděčích nebo montáž do rámů 
 
 
Tabulka 12:  Konstrukce rozvaděče 

Rozvaděč Standardní, např. typ RESP97 (detaily viz 1MRB520159-Ken) 

Rozměry š x h x v 800 x 800 x 2200 mm (rozvaděč o jednom poli) 
1600 x 800 x 2200 mm (rozvaděč o dvou polích) 
2400 x 800 x 2200 mm (rozvaděč o třech polích) *) 

*) z hlediska přepravy největší rozvaděč  
Celková hmotnost (systém se všemi 
zasunutými jednotkami) 

cca 400 - 600 kg / rozvaděč 
 

Svorkovnice 500BU02 500BU03 

Obvody transformátorů proudu Svorky Phoenix URTK/S, 10 mm2 Svorky Phoenix URTK/S, 10 mm2 

Obvody transformátorů napětí  Svorky Phoenix URTK/S, 10 mm2 Svorky Phoenix URTK/S, 10 mm2 

Obvody napájení Svorky Phoenix UK6N, 10 mm2 Svorky Phoenix UK6N, 10 mm2 

Obvody vypínání Svorky Phoenix UDK4, 4mm2 Svorky Phoenix UDK4, 4mm2 

Obvody binárních vstupů/výstupů Svorky Phoenix UDMTK 5-P/P, 
4mm2 

Svorky Phoenix UDMTK 5-P/P, 4mm2 

Průřezy vodičů vnitřních spojů  
Obvody transformátorů proudu splétaný / ohebný vodič (lanko) 2,5 mm2 

Obvody transformátorů napětí splétaný / ohebný vodič (lanko) 1,5 mm2 

Obvody napájení splétaný / ohebný vodič (lanko) 1,5 mm2 

Obvody binárních vstupů/výstupů splétaný / ohebný vodič (lanko) 1,5 mm2 
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Záznamové funkce 
 
Tabulka 13:  Zapisovač změnových stavů 

Zapisovač změnových stavů Vývodová jednotka Centrální jednotka 

Systémové změnové stavy 
Změnové stavy ochranných funkcí 
Změnové stavy zkušebních / testovacích funkcí 

Celkem 100 změnových stavů Celkem 1000 změnových stavů 

 
 
Tabulka 14:  Poruchový zapisovač 

Standardní zapisovač pro jednotku 500BU02: V jedné vývodové jednotce záznam 4 x I, 4 x U, 32 binárních signálů; 
celkový čas záznamu 1,5 s (záznam U pouze tehdy, jsou-li k dispozici transformátory napětí)  
Záznamová perioda Vzorkovací rychlost Frekvence energetického  

systému 
1,5 s 
3,0 s 
6,0 s 

2400/2880 Hz 
1200/1440 Hz 
600/720 Hz 

(50/60 Hz) 
(50/60 Hz) 
(50/60 Hz) 

Opce 1 (Varianta 1) Proudy a napětí   

Záznamová perioda Vzorkovací rychlost Frekvence energetického  
systému 

6,0 s 
12,0 s 
24,0 s 

2400/2880 Hz 
1200/1440 Hz 
600/720 Hz 

(50/60 Hz) 
(50/60 Hz) 
(50/60 Hz) 

Opce 2 (Varianta 2) Proudy a napětí   

Záznamová perioda Vzorkovací rychlost Frekvence energetického  
systému 

10,0 s 
20,0 s 
40,0 s 

2400/2880 Hz 
1200/1440 Hz 
600/720 Hz 

(50/60 Hz) 
(50/60 Hz) 
(50/60 Hz) 

Standardní zapisovač pro jednotku 500BU03: V jedné vývodové jednotce záznam 4 x I, 5 x U, 32 binárních signálů; 
celkový čas záznamu 1,5 s (záznam U pouze tehdy, jsou-li k dispozici transformátory napětí)  
Záznamová perioda Vzorkovací rychlost Frekvence energetického  

systému 
1,5 s 
3,0 s 
6,0 s 

2400/2880 Hz 
1200/1440 Hz 
600/720 Hz 

(50/60/16,7 Hz) 
(50/60/16,7 Hz) 
(50/60 Hz) 

Opce 1 (Varianta 1) Proudy a napětí   

Záznamová perioda Vzorkovací rychlost Frekvence energetického  
systému 

6,0 s 
12,0 s 
24,0 s 

2400/2880 Hz 
1200/1440 Hz 
600/720 Hz 

(50/60/16,7 Hz) 
(50/60/16,7 Hz) 
(50/60 Hz) 

Opce 2 (Varianta 2) Proudy a napětí   

Záznamová perioda Vzorkovací rychlost Frekvence energetického  
systému 

10,0 s 
20,0 s 
40,0 s 

2400/2880 Hz 
1200/1440 Hz 
600/720 Hz 

(50/60/16,7 Hz) 
(50/60/16,7 Hz) 
(50/60 Hz) 

Počet poruchových záznamů = celkový čas záznamu / nastavená doba záznamu (max. 15) 
Nezávislé nastavení času před poruchou a času po poruše (min. nastavení 200 ms)  
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Tabulka 15:  Protokoly sběrnice propojení vývodových polí (Interbay bus) 

Protokol LON IBB   

Sběrnice pro propojení vývodových polí LON podporuje Časovou synchronizaci                                                
Přenos binárních změnových stavů  
(signalizační, vypínací a diagnostické signály) 
Reset vypínacích povelů 
Přenos hodnot diferenciálních proudů každé zóny chránění 
Přenos dat poruchového zapisovače 
(u jednotky 500BU03 prostřednictvím HMI500)                               

Protokol IEC 60870-5-103 IBB  

Sběrnice IEC 60870-5-103 podporuje Časovou synchronizaci 
Přenos podružných sad binárních změnových stavů 
specifikovaných normou IEC 
Reset vypínacích povelů, přenos dat poruchových záznamů 
Generický režim: 

Přenos hodnot diferenciálních proudů každé zóny chránění 
Přenos všech ostatních binárních změnových stavů 

Adresace – nastavení adresy rozvodny 0…254 

Nastavení dílčí adresy, společná adresa ADSU  0…255 (CAA) 
Adresa CAA je u vývodové jednotky verze BU03 volně volitelná 

 
 

SW moduly 
 
Funkce na úrovni rozvodny 
(aplikovatelné pro jmenovité frekvence 50 Hz, 60 Hz a 16,7 Hz) 
  
Tabulka 16:  Ochrana přípojnic (87B) 

Nastavení náběhové hodnoty minimálního poruchového 
proudu (Ikmin) 
Nulový proud systému 

 
500 až 6000 A v krocích po 100 A 
100 až 6000 A 

Stabilizační faktor (k) 0,7 až 0,9 v krocích po 0,05 
Výstraha / alarm "Diferenciální proud" 

Proudové nastavení 
Nastavení časového zpoždění 

 
5 až 50 % x Ikmin v krocích po 5 % 
2 až 50 s v krocích po 1 s 

Výstraha / alarm "Stav odpojovače" 
Časové zpoždění 

 
0,5 až 90 s 

Typický vypínací čas 20 až 30 ms při Idif / Ikmin ≥ 5 včetně vyp. relé; pro fN = 50, 60 Hz 
30 až 40 ms při Idif / Ikmin ≥ 5 včetně vyp. relé; pro fN = 16,7 Hz 

Převod proudových transformátorů (pro každý vývod) 50 až 10 000/1 A 
50 až 10 000/5 A  - seřiditelné prostřednictvím HMI 

Čas resetu 30 až 96 ms (při 1,2 < Ik/Ikmin < 20); pro fN = 50, 60 Hz 
45 až 159 ms (při 1,2 < Ik/Ikmin < 20); pro fN = 16,7 Hz 
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Tabulka 17: Ochrana při selhání vypínače (51BF) (opce - doplňková funkce) 

Měření:  
Rozsah seřiditelnosti 0,1 až 2 x IN v krocích po 0,1 x IN 
Přesnost ± 5% 
Časové členy:  
Rozsah seřiditelnosti časových členů  
 t1: 
 t2: 

 
10 až 5000 ms v krocích po 10 ms 
0 až 5000 ms v krocích po 10 ms 

Přesnost ±  5 % 
Impuls dálkového vypnutí 100 až 2000 ms v krocích po 10 ms 
Přídržný poměr 80 % (typická hodnota) 

 
 
Tabulka 18:  Ochrana konce chráněné zóny (51) (opce - doplňková funkce) 

Rozsah seřiditelnosti časového členu 100 až 10000 ms v krocích po 100 ms 
Rozsah seřiditelnosti proudového členu 0,1 až 2 x IN v krocích po 0,1 IN 
Přídržný poměr 95 % 
Čas resetu 17 ms až 63 ms (při 1,2 < I/Isetting < 20); pro fN = 50, 60 Hz 

 
  
Tabulka 19:  Časově zpožděná nadproudová ochrana (51) (opce - doplňková funkce) 

Charakteristika Nezávislé časové zpoždění 
Měření:  
Rozsah seřiditelnosti  0,1 až 20 x IN v krocích po 0,1 x IN 
Rozsah seřiditelnosti časového zpoždění 10 ms až 20 s v krocích po 10 ms 
Přídržný poměr 95 % (typická hodnota) 
Čas resetu 20 až 60 ms (při 1,2 < I/Isetting < 20); pro fN = 50, 60 Hz 

 
 
Tabulka 20:  Ochrana při nesouhlasu pólů vypínače (51) (opce - doplňková funkce) 

Rozsah seřiditelnosti 0,1 IN až 2,0 IN v krocích po 0,1 IN, standardní nastavení 0,2 IN 
Časové zpoždění 100 ms až 10000 ms v krocích po 100 ms, standardní nastavení 1500 ms 
Faktor nesouhlasu  0,01 x Imax až 0,99 x Imax v krocích po 0,01 x Imax, standardní nastavení 0,6 x Imax 
U vývodů s jednofázovým vypínáním a aplikovanou funkcí automatického opětného zapnutí musí být časové nastavení 
funkce při nesouhlasu pólů větší (delší čas), než je čas opětného zapnutí. Faktor nesouhlasu je maximální povolený rozdíl 
mezi amplitudami dvou fází. 

 
 
Tabulka 21:  Nadproudová kontrolní funkce (51) (opce - doplňková funkce) 

Rozsah seřiditelnosti (pro vývod) 0,1 IN až 4,0 IN v krocích po 0,1 IN, standardní nastavení 0,7 IN 
Jestliže není nadproudová kontrolní funkce aktivována, je vypínací povel (“21110_TRIP“) vyslán nezávisle na hodnotě 
proudu (standardní konfigurace). 
Nadproudová kontrolní funkce uvolňuje vypnutí vypínače pouze tehdy, je-li hodnota proudu vývodu vyšší, než je nastavená 
hodnota uvolňovacího proudu funkce. Tuto hodnotu lze nastavit individuálně u každého vývodu.   
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Tabulka 22:  Napěťová kontrolní funkce (27/59) (opce - doplňková funkce) 

Rozsah seřiditelnosti (pro vývod) 0,2 UN až 1,0 UN v krocích po 0,1 UN, standardní nastavení 0,7 UN 
Jestliže není kontrolní napěťová funkce aktivována, je vypínací povel (“21110_TRIP“) vyslán nezávisle na hodnotě napětí 
(standardní konfigurace). 
Kontrolní napěťová funkce je použita jako doplňkové kritérium aktivace ochrany přípojnic (i pro ostatní ochranné funkce na 
úrovni rozvodny) a pracuje selektivně pro každou zónu chránění.  

 
 
 
Funkce na úrovni vývodového pole určené pro záložní / druhé hlavní chránění systémem REB500sys  
(aplikovatelné pro jmenovité frekvence 50 Hz a 60 Hz) 
 
Tabulka 23: Proudová funkce s nezávislým zpožděním (51) 

• Detekce zvýšení a poklesu proudu (nadproudová funkce - funkce na pokles proudu). 
• Jednofázové nebo třífázové měření s detekcí nejvyššího resp. nejnižšího fázového proudu. 
• Blokování 2. harmonickou frekvencí při vysokých zapínacích proudech. 
• 4 nezávislé parametrové sady. 

 

Rozsah seřiditelnosti: 
Popudový proud 0,02 až 20 IN v krocích po 0,01 IN 
Časové zpoždění 0,02 až 60 s v krocích po 0,01 s 
Přesnost nastavení popudové / náběhové hodnoty (při fN) ± 5 % 
Přídržný poměr 

nadproudová funkce 
funkce na pokles proudu 

 
> 94 % (pro max. funkci) 
< 106 % (pro min. funkci) 

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

nastavení popudové hodnoty 
přídržný poměr 

Doplňková funkce 
0,1 I2h / I1h  
0,8 

 
 
Tabulka 24: Nadproudová funkce se závislým zpožděním a nezávislým minimálním časem (51) 

• Jednofázové nebo třífázové měření s detekcí nejvyššího fázového proudu. 
• 4 nezávislé parametrové sady. 

 

Charakteristika se závislým časovým zpožděním 
(podle norem B.S. 142, IEC 60255-3 s rozšířeným 
rozsahem seřiditelnosti) 

normálně závislá charakteristika 
velmi závislá charakteristika 
extrémně závislá charakteristika 
dlouhodobě závislá charakteristika 

t = k1 / ((I/IB)C – 1) 
 
 
c = 0,02 
c = 1 
c = 2 
c = 1  

nebo charakteristika typu RXIDG t = 5,8 – 1,35 x In (I/IB) 
Rozsah seřiditelnosti: 
Počet fází 1 nebo 3 
Základní proud IB  0,04 až 2,5 IN v krocích po 0,01 IN 
Popudový proud Istart 1 až 4 IB v krocích po 0,01 IB 
Min. časové nastavení tmin  0 až 10 s v krocích po 0,1 s 
Nastavení faktoru k1 0,01 až 200 s v krocích po 0,01 s 
Třída přesnosti vypínacího času:  
Charakteristiky podle norem B.S. 142, IEC 60255-3 
Charakteristika RXIDG 

 
E 5.0 
± 4 % (1 – I/80 IB) 

Přídržný poměr 95 % 
 



ABB Switzerland Ltd  Číslicový systém chránění rozvodny  REB500 / REB500sys 
Utility Automation Ochrana přípojnic s integrovanou ochranou  1MRB520308-Bcz 
 při selhání vypínače a s ochranami vedení strana   26 
 
 

 
 
Tabulka 25: Napěťová funkce s nezávislým zpožděním (27/59) 

• Detekce přepětí a podpětí. 
• Jednofázové nebo třífázové měření s detekcí nejvyššího resp. nejnižšího fázového napětí. 
• 4 nezávislé parametrové sady. 

 

Rozsah seřiditelnosti: 
Popudové napětí 0,01 až 2,0 UN v krocích po 0,002 UN  
Časové zpoždění 0,02 až 60 s v krocích po 0,01 s 
Přesnost nastavení popudové / náběhové hodnoty (při fN) ± 2 % nebo ± 0,005 UN 

Přídržný poměr (U ≥ 0,1UN) 
přepěťová funkce 
podpěťová funkce 

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

Max. vypínací čas bez nastaveného časového zpoždění 60 ms 
 
 
Tabulka 26: Zemní nadproudová funkce se závislým zpožděním a nezávislým minimálním časem (51N) 

• Měření nulového proudu (proud měřen externě nebo odvozen interně). 
• 4 nezávislé parametrové sady. 

 

Charakteristika se závislým časovým zpožděním 
(podle norem B.S. 142, IEC 60255-3 s rozšířeným 
rozsahem seřiditelnosti) 

normálně závislá charakteristika 
velmi závislá charakteristika 
extrémně závislá charakteristika 
dlouhodobě závislá charakteristika 

t = k1 / ((I/IB)C – 1) 
 
 
c = 0,02 
c = 1 
c = 2 
c = 1  

nebo charakteristika typu RXIDG t = 5,8 – 1,35 x In (I/IB) 
Rozsah seřiditelnosti: 
Počet fází 1 nebo 3 
Základní proud IB  0,04 až 2,5 IN v krocích po 0,01 IN 
Popudový proud Istart 1 až 4 IB v krocích po 0,01 IB 
Min. časové nastavení tmin  0 až 10 s v krocích po 0,1 s 
Nastavení faktoru k1 0,01 až 200 s v krocích po 0,01 s 
Třída přesnosti vypínacího času:  
Charakteristiky podle norem B.S. 142, IEC 60255-3 
Charakteristika RXIDG 

 
E 5.0 
± 4 % (1 – I/80 IB) 

Přídržný poměr 95 % 
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Tabulka 27: Směrová nadproudová funkce s nezávislým zpožděním (67) 

• Směrová nadproudová ochrana s detekcí směru toku výkonu. 
• Záložní ochrana. 
• 4 nezávislé parametrové sady. 

 

• Třífázové měření. 
• Potlačení stejnosměrných a harmonických složek. 
• Charakteristika s nezávislým časovým zpožděním. 
• Napěťová paměť určená pro vyhodnocení blízkých poruch. 
• Volitelná odezva funkce na stav, kdy informace o směru toku výkonu již není platná (vypínání nebo blokování). 

 

Rozsah seřiditelnosti: 
Proudová hodnota 0,02 až 20 IN v krocích po 0,01 IN  
Úhel charakteristiky -180° až +180° v krocích po 15° 
Časové zpoždění (Delay) 0,02 až 60 s v krocích po 0,01 s 
Čas zpoždění (Wait) 0,02 až 20 s v krocích po 0,01 s 
Čas uchování informace v paměti 0,2 až 60 s v krocích po 0,01 s 
Přesnost: 
Přesnost měření je definována: 
• Frekvenčním rozsahem 0,9…1,05 fN  
• Sinusovým průběhem napětí včetně průběhu 3., 5., 7. a 9. harmonické frekvence  

 

Přesnost popudové hodnoty 
Přídržný poměr 
Přesnost úhlového měření (pro 0,97…1,03 fN) 

± 5 % 
95 % 
± 5° 

• Rozsah vstupního napětí 
• Rozsah napěťové paměti 
• Přesnost úhlového měření při použití napěťové paměti 
• Frekvenční závislost úhlového měření při použití 

napěťové paměti 
• Čas odezvy bez časového zpoždění   

 

0,005 až 2 UN 
< 0,005 UN  
± 20° 
 
± 0,5° / Hz 
60 ms 

 
 
Tabulka 28: Směrová nadproudová funkce se závislým zpožděním a nezávislým minimálním časem (67) 

• Směrová nadproudová ochrana s detekcí směru toku výkonu. 
• Záloha distanční ochrany. 
• 4 nezávislé parametrové sady. 

 

• Třífázové měření. 
• Potlačení stejnosměrných a harmonických složek. 
• Charakteristika se závislým časovým zpožděním. 
• Napěťová paměť určená pro vyhodnocení blízkých poruch. 
• Volitelná odezva funkce na stav, kdy informace o směru toku výkonu již není platná (vypínání nebo blokování). 

 

Rozsah seřiditelnosti: 
Proudová hodnota 1 až 4 IN v krocích po 0,01 IN  
Úhel charakteristiky -180° až +180° v krocích po 15° 
Charakteristika se závislým časovým zpožděním 
(podle norem B.S. 142, IEC 60255-3 s rozšířeným 
rozsahem seřiditelnosti) 

normálně závislá charakteristika 
velmi závislá charakteristika 
extrémně závislá charakteristika 
dlouhodobě závislá charakteristika 

t = k1 / ((I/IB)C – 1) 
 
 
c = 0,02 
c = 1 
c = 2 
c = 1  

Nastavení času t-min 0 až 20 s v krocích po 0,01 s 
Nastavení hodnoty základního proudu IB 0,04 až 2,5 IN v krocích po 0,01 IN 
Čas zpoždění (Wait) 0,02 až 20 s v krocích po 0,01 s 
Čas uchování informace v paměti 0,2 až 60 s v krocích po 0,01 s 
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Přesnost: 
Přesnost měření je definována: 
• Frekvenčním rozsahem 0,9…1,05 fN  

 

Přesnost popudové hodnoty 
Přídržný poměr 
Přesnost úhlového měření (pro 0,97…1,03 fN) 

± 5 % 
95 % 
± 5° 

• Rozsah vstupního napětí 
• Rozsah napěťové paměti 
• Přesnost úhlového měření při použití napěťové paměti 
• Frekvenční závislost úhlového měření při použití 

napěťové paměti 
• Čas odezvy bez časového zpoždění   

 

0,005 až 2 UN 
< 0,005 UN  
± 20° 
 
± 0,5° / Hz 
60 ms 

 
 
Tabulka 29: Kontrola plausibility (46/47) 

Funkce kontroly plausibility je  k dispozici pro vstupní třífázový proud i pro vstupní třífázové napětí a realizuje následující 
úkony: 
• Určuje sumu a fázový sled u třífázových proudů nebo napětí. 
• 4 nezávislé parametrové sady. 

 

Přesnost nastavení popudové hodnoty při jmenovité frekvenci ± 2 % IN v rozsahu 0,2 až 1,2 IN  
± 2 % UN v rozsahu 0,2 až 1,2 UN 

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

Rozsah seřiditelnosti proudové plausibility: 
Popudová diference u součtu interně sumarizovaného proudu 0,05 až 1,00 IN  v krocích po 0,05 IN 
Amplitudová kompenzace součtového proudového transformátoru - 2,00 až + 2,00 v krocích po 0,01 
Časové zpoždění 0,1 až 60 s v krocích po 0,1s 
Rozsah seřiditelnosti napěťové plausibility: 
Popudová diference u součtu interně sumarizovaného napětí 0,05 až 1,2 UN  v krocích po 0,05 UN 
Amplitudová kompenzace součtového napěťového transformátoru - 2,00 až + 2,00 v krocích po 0,01 
Časové zpoždění 0,1 až 60 s v krocích po 0,1s 

 
 
Tabulka 30: Časový člen / Integrátor 

• Funkce určená pro zpoždění popudu nebo resetu funkce, případně pro časovou integraci 1 binárního signálu. 
• Možnost invertovat vstup funkce. 
• 4 nezávislé parametrové sady. 

 

Rozsah seřiditelnosti: 
Čas náběhu (působení) nebo resetu 0 až 300 s v krocích po 0,01 s 
Integrace ano / ne 

 
 
Tabulka 31: Logický člen 

• Logika pro 4 binární vstupy s následujícími 3 konfiguracemi: 
1. Hradlo OR (logický součet). 
2. Hradlo AND (logický součin). 
3. Bistabilní klopný obvod s 2 vstupy SET a 2 vstupy RESET (oba vstupy ve funkci hradla OR), resetování je prioritní. 

• 4 nezávislé parametrové sady. 
 

Všechny konfigurační varianty mají přídavný blokovací vstup. 
Možnost invertovat všechny vstupy. 
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Tabulka 32: Distanční ochrana (21) (opce - doplňková funkce) 

• Pět měřicích stupňů (zón) s polygonální impedanční charakteristikou a dopřednou i zpětnou směrovostí. 
• Všechny seřiditelné hodnoty jsou vztaženy na sekundární stranu, každou zónu lze seřídit nezávisle na ostatních zónách. 
• 4 nezávislé parametrové sady. 

 

Impedanční měření -300 až 300 Ω/fázi v krocích po 0,01 Ω / fázi 
Kompenzace nulové složky proudu 0 až 8 v krocích po 0,01 

-180° až +90°  v krocích po 1° 
Vzájemná impedance paralelních vedení 0 až 8 v krocích po 0,01 

-90° až +90°  v krocích po 1° 
Rozsah seřiditelnosti časového stupně 0 až 10 s v krocích po 0,01 s 
Podimpedanční popudové členy -999 až 999 Ω/fázi v krocích po 0,1 Ω / fázi 
Nadproudové popudové členy 0,5 až 10 IN v krocích po 0,01 IN 
Minimální provozní proud 0,1 až 2 IN v krocích po 0,01 IN 
Záložní nadproudová funkce 0 až 10 IN v krocích po 0,01 IN 
Kritérium nulového proudu 0,1 až 2 IN v krocích po 0,01 IN 
Kritérium nulové složky napětí 0 až 2 UN v krocích po 0,01 UN 
Kritérium nízkého napětí např. pro detekci “slabého konce napájení” 0 až 2 UN v krocích po 0,01 UN 
Kontrola transformátorů napětí 

Kritérium zpětné složky / nulové složky napětí 
Kritérium zpětné složky / nulové složky proudu 

 
0,01 až 0,5 UN v krocích po 0,01 UN 
0,01 až 0,5 IN v krocích po 0,01 IN 

Přesnost (aplikovatelná pro proudovou časovou konstantu v rozmezí 
40 a 150 ms) 

Amplitudová chyba 
Fázová chyba 
Přídavná chyba pro: 
- kolísání frekvence v rozsahu ± 10 % 
- 10 % třetí harmonické 
- 10 % páté harmonické 

 
 
± 5 % pro U/UN > 0,1 
± 2° pro U/UN > 0,1 
 
± 5 % 
± 10 % 
± 10 % 

Vypínací časy funkce distanční ochrany  
(včetně vypínacího relé) 

minimální čas 
typický čas 
(viz také isochronní diagramy) 

 
 
20 ms 
25 ms 
 

Typický čas resetu 25 ms 
Požadavky na pomocný kontakt jističe transformátorů napětí 

Čas sepnutí / aktivace 
 
< 15 ms 
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Vypínací časy distanční ochrany 

 
Isochronní diagramy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zkratky: ZS = impedance zdroje 
  ZF = impedance poruchy 
  ZL = nastavená impedance 1. zóny 

Jednofázová porucha (min.)  Jednofázová porucha (max.) 

Dvoufázová porucha (min.)  Dvoufázová porucha (max.) 

Třífázová porucha (min.)  Třífázová porucha (max.) 
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Tabulka 33: Zemní směrová funkce určená pro uzemněné systémy (67N) (opce - doplňková funkce) 

• Detekce zemních poruch s vysokou odporovou složkou. 
• Nastavení uvolňovacího proudu 3I0. 
• Určení směru poruchy na principu měření veličin nulových složek (nulové složky měřeny externě nebo odvozeny interně). 
• Algoritmus směrové komparace s logikou uvolnění nebo s logikou blokování. 
• Logika “Echo” určená pro slabé napájení. 
• Logika určená pro změnu směru toku energie. 
• 4 nezávislé parametrové sady. 

 

Rozsah seřiditelnosti: 
Nastavení popudové hodnoty proudu 0,1 až 1,0 IN v krocích po 0,01 IN 
Nastavení popudové hodnoty napětí 0,003 až 1 UN v krocích po 0,001 UN  
Úhel charakteristiky -90 až +90° v krocích po 5° 
Časové zpoždění 0 až 1 s v krocích po 0,001 s 
Přesnost nastavení proudové popudové hodnoty ± 10% z nastavené hodnoty 

 
 
Tabulka 34: Funkce automatického opětného zapnutí (79) (opce - doplňková funkce) 

• Jednofázové a třífázové automatické opětné zapnutí. 
• Funkce spolupracuje s distanční funkcí, s nadproudovou funkcí, s funkcí kontroly synchronního stavu “Synchrocheck” 

a také s externími ochranami a samostatným relé s funkcí “Synchrocheck”. 
• Logika pro 1. i 2. hlavní systém chránění, pro duplexní funkce i pro režim logiky nadřazené/vlečné funkce (master/follower).
• Až čtyři rychlé nebo pomalé cykly opětného zapnutí. 
• Detekce vyvíjejících se poruch. 
• 4 nezávislé parametrové sady. 

 

Rozsah seřiditelnosti: 
1. opětné zapnutí Bez opětného zapnutí 

1f porucha - 1f opětné zapnutí 
1f porucha - 3f opětné zapnutí 
1f/3f porucha - 3f opětné zapnutí 
1f/3f porucha - 1f/3f opětné zapnutí 

2. až 4. opětné zapnutí Bez opětného zapnutí 
Dva cykly opětného zapnutí 
Tři cykly opětného zapnutí 
Čtyři cykly opětného zapnutí 

Čas beznapěťové pauzy jednofázového opětného zapnutí 0,05 až 300 s 
Čas beznapěťové pauzy třífázového opětného zapnutí 0,05 až 300 s 
Prodloužení času beznapěťové pauzy externím signálem 0,05 až 300 s 
Čas beznapěťové pauzy pro 2. , 3. a 4. opětné zapnutí 0,05 až 300 s 
Čas trvání poruchy 0,05 až 300 s 
Čas zotavení 0,05 až 300 s 
Blokovací čas 0,05 až 300 s 
Časy rozlišení u 1f i 3f opětného zapnutí 0,1 až 300 s 

 Všechny časy seřiditelné v krocích po 0,01 s 
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Tabulka 35: Funkce kontroly synchronního stavu Synchrocheck (25) (opce - doplňková funkce) 

• Vyhodnocení synchronního stavu. 
Jednofázové měření. Funkcí jsou vyhodnoceny diference mezi amplitudami, mezi fázovými úhly a mezi frekvencemi 
dvou vektorů napětí. 

• Kontrola napětí. 
Jednofázové nebo třífázové měření. 
Vyhodnocení okamžitých hodnot. Z tohoto důvodu je u funkce zajištěn široký frekvenční rozsah. 
V případě třífázového vstupního napětí jsou vyhodnoceny maximální a minimální hodnoty. 

• U napěťových vstupů je možná volba fáze. 
• Možnost přepínání různých vstupních napětí (systémy s dvojitou přípojnicí). 
• Dálková volba provozního režimu. 
• 4 nezávislé parametrové sady. 

 

Rozsah seřiditelnosti: 
Max. diference napětí 0,05 až 0,4 UN v krocích po 0,05 UN 
Max. diference fázového úhlu 5 až 80° v krocích po 5° 
Max. diference frekvence 0,05 až 0,4 Hz v krocích po 0,05 Hz 
Min. napětí 0,6 až 1 UN v krocích po 0,05 UN 
Max. napětí 0,1 až 1 UN v krocích po 0,05 UN 
Kontrolní čas 0,05 až 5 s v krocích po 0,05 s 
Čas resetu 0 až 1 s v krocích po 0,05 s 
Přesnost 

Diference napětí 
Diference fázového úhlu 
Diference frekvence 

Pro 0,9 až 1,1 fN 
±  5 % UN 

±  5° 
±  0,05 Hz 
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Schéma zapojení 

 
Vstupy / výstupy centrální jednotky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 10  Modul centrální jednotky; zapojení binárních vstupů a výstupů 
 
 
 
 

Zkratka Funkce 
OCxx  Optočlen  
CRxx  Vypínací relé  
OLxx  Optické spojení  

 
 
 

Svorkovnicový 
blok   

Funkce Průřez / typ 
vodiče 

A Binární vstupy 1,5 mm2 
B Binární výstupy 1,5 mm2 
P Napájení 1,5 mm2 

 

Doplňkový I/O modul 

Binární vstupy   Binární výstupyBinární vstupy   Binární výstupy

Doplňkový I/O modul 
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Tabulka 36:  Vývodová jednotka 500BU02 

Typ vývodové jednotky Dostupné vstupy / výstupy 
500BU02_1 (4 I, 16 I/O, klasická verze pro zapuštěnou montáž)       
500BU02_1 (4 I, 16 I/O, základní verze)       
500BU02_2 (4 I, 4 U*, 16 I/O, klasická verze pro zapuštěnou montáž)       
500BU02_2 (4 I, 4 U*, 16 I/O, základní verze)       

* s redundantním napájením  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Obr. 11 Schéma zapojení vývodové jednotky 500BU02 

 
Zkratka Funkce 
OCxx  Optočlen  
CRxx  Vypínací relé  
OLxx  Optické spojení  

 
Svorkovnic
ový blok   

Funkce Průřez / typ 
vodiče 

 A, B  Binární vstupy 1,5 mm2  
 C, D Binární výstupy 1,5 mm2 
 E Optický propoj  
  Rx  Příjem FST- zástrčka  
  Tx  Vysílání FST - zástrčka 
 I  Proudy  2,5 mm2 
 U  Napětí  1,5 mm2 
 P, R  Napájení  1,5 mm2 
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Tabulka 37: Vývodová jednotka 500BU03 

Typ vývodové jednotky Dostupné vstupy / výstupy 
500BU03_1 (4 I, 20/16 I/O, základní verze)       
500BU03_2 (4 I, 5 U, 20/16 I/O, základní verze)       
500BU03_2 (4 I, 5 U, 20/16 I/O, základní verze), redundantní napájení       
500BU03_1 (4 I, 20/16 I/O, klasická verze pro zapuštěnou montáž)  
500BU03_1 (4 I, 5 U, 20/16 I/O, klasická verze pro zapuštěnou montáž)  
500BU03_1 (4 I, 5 U, 20/16 I/O, kl. verze pro zap. montáž), red. napájení       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 12 Schéma zapojení vývodové jednotky 500BU03 

 
Zkratka Funkce 
OCxx  Optočlen  
CRxx  Vypínací relé  
OLxx  Optické spojení  

 
Svorkovnic
ový blok   

Funkce Průřez / typ 
vodiče 

 A, B  Binární vstupy 1,5 mm2  
 C, D Binární výstupy 1,5 mm2 
 E Optický propoj  
  Rx  Příjem FST- zástrčka  
  Tx  Vysílání FST - zástrčka 
 I  Proudy  2,5 mm2 
 U  Napětí  1,5 mm2 
 P, R  Napájení  1,5 mm2 
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Schéma zapojení vývodové jednotky 500BU03 
Detailní popis každé varianty je uveden v dokumentu “Aplikační poznámky“ [3]. 
 

Vývodová jednotka Ochranné funkce  

500BU03 Úroveň rozvodny Úroveň vývodového pole Měřená hodnota 
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Proudy                   

 

 
● ● ● ● ● ● ■ ■ ● ● ■ ■ Fázový proud L1 

(Vedení) 

 

 
● ● ● ● ● ● ■ ■ ● ● ■ ■ Fázový proud L2 

(Vedení) 

 

 
● ● ● ● ● ● ■ ■ ● ● ■ ■ Fázový proud L3 

(Vedení) 

 

 

     ●            Nulová složka proudu Lo (Y) 
(Vedení) 

Odvozeno interně ○      ●       ●    Nulová složka proudu odvozena 
interně Io = Σ IL1 + IL2 + IL3  

Napětí                   

 

 
    ● ● ●     ■ ■   ■ Fázové napětí L1 

(Vedení) 

 

 
    ● ● ●     ■ ■   ■ Fázové napětí L2 

(Vedení) 

 

 
    ● ● ●     ■ ■   ■ Fázové napětí L3 

(Vedení) 

 

 

     ●       ■     Fázové napětí L2 
(Přípojnice 1) 
1f  L2 –N 

 

 

     ●       ■     Fázové napětí L2 
(Přípojnice 2) 
1f  L2 –N 

Odvozeno interně       ●           Nulová složka napětí odvozena 
interně Uo = Σ UL1 + UL2 + UL3  

● Fixní přiřazení proudového transformátoru / napěťového transformátoru 
■ Doporučené nastavení (konfigurováno prostřednictvím SW programu HMI500 

○ Pouze u ochrany přípojnic – měření proudu Io (opce – doplňková funkce) 

Obr. 13 Schéma / tabulka připojení vývodové jednotky 500BU03 
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REB500 Typické přiřazení vstupů / výstupů 
 

Binární vstupy Binární výstupy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 14 REB500 Typické přiřazení vstupů / výstupů centrální jednotky u ochrany přípojnic a u ochrany při 
selhání vypínače 

 
Binární vstupy Binární výstupy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 REB500 Typické přiřazení vstupů / výstupů vývodové jednotky 500BU02 u ochrany přípojnic 
a u ochrany při selhání vypínače 

Potvrzení výstrahy o modelu přípojnic 
Externí reset

Blokování všech ochranných funkcí

Blokování výstupních relé

Blokování ochrany přípojnic
Blokování ochrany při selhání vypínače

 

 
 
Ochrana blokována 
Výstupní relé blokována 
Výstraha “Stav odojovače“ 
 
Zákaz manipulací 
 

Testovací generátor aktivní / systémová 
výstraha 
 
 
V provozu 
 
 
Výstraha “Diferenciální proud“ 
Vypnutí ochranou přípojnic 
Vypnutí ochranou při  selhání vypínače 

Přípojnice 1, odpojovač Q1 - vypnuto
Přípojnice 1, odpojovač Q1 - zapnuto

Přípojnice 2, odpojovač Q2 - vypnuto
Přípojnice 2, odpojovač Q2 - zapnuto

Start / spuštění 1. ochrany BFP, fáze L1
Start / spuštění 1. ochrany BFP, fáze L2

 Start / spuštění 1. ochrany BFP, fáze L3
Start / spuštění 1. ochrany BFP, fáze  L1L2L3

Start / spuštění 2. ochrany BFP, fáze L1
Start / spuštění 2. ochrany BFP, fáze L2

Start / spuštění 2. ochrany BFP, fáze L3
Start / spuštění 2. ochrany BFP, fáze L1L2L3

V provozu 
 
 
Blokování zapínacího povelu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dálkové vypnutí, kanál 1 
Dálkové vypnutí, kanál 2 
 
 
 
Vypnutí fáze L1, vypínací cívka 1
Vypnutí fáze L2, vypínací cívka 1
Vypnutí fáze L3, vypínací cívka 1
 
 
 
Vypnutí fáze L1, vypínací cívka 2
Vypnutí fáze L2, vypínací cívka 2
Vypnutí fáze L3, vypínací cívka 2
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REB500sys Typické přiřazení vstupů / výstupů u varianty 4 
 
 

Binární vstupy Binární výstupy 
Varianta č. 4 Varianta č. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 16 REB500sys Typické přiřazení vstupů / výstupů vývodové jednotky 500BU03, Varianta 4.  
  Viz “Aplikační poznámky“ [3]. 

Přípojnice 1, odpojovač Q1 - vypnuto
Přípojnice 1, odpojovač Q1 - zapnuto

Přípojnice 2, odpojovač Q2 - vypnuto
Přípojnice 2, odpojovač Q2 – zapnuto

Distanční ochrana, příjem signálu kom. logiky
DEF ochrana, příjem signálu kom. logiky

DEF ochrana, všechny póly vypínače zapnuty
OCO - připraveno pro uvolnění funkce AR

Start / spuštění ochrany BFP, fáze  L1L2L3

Vypínač Q0 - vypnuto
Vypínač Q0 – zapnuto

Ruční povel pro zapnutí vypínače Q0

Start / spuštění ochrany BFP, fáze L1
Start / spuštění ochrany BFP, fáze L2
Start / spuštění ochrany BFP, fáze L3

 Porucha – jistič MTN / vedení
Porucha – jistič MTN / přípojnice 1
Porucha – jistič MTN / přípojnice 2

Připravit 3 pólové vypnutí z 1. hlavní ochrany
1. hlavní ochrana OK / v provozním režimu

(blokování funkce AR)

 
 
V provozu 
 
 
Blokování zapínacího povelu 
 

Zapínací povel funkce AR  
 
 
Dálkové vypnutí, kanál 1 
Distanční ochr., vyslání signálu kom. logiky
 
Dálkové vypnutí, kanál 2 
DEF ochrana, vyslání signálu kom. logiky 
 
 
 
Start L1L2L3 na funkci AR v 1. hl. ochraně
3f vyp. vypínače na AR v 1. hl. ochraně 
Vypnutí vypínače na AR v 1. hl. ochraně 
 
 
Vypnutí fáze L1, vypínací cívka 1 
Vypnutí fáze L2, vypínací cívka 1 
Vypnutí fáze L3, vypínací cívka 1 
 

Vypnutí fáze L1, vypínací cívka 2 
Vypnutí fáze L2, vypínací cívka 2 
Vypnutí fáze L3, vypínací cívka 2 
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Rozměrové výkresy (údaje v mm) 
 
Vývodová jednotka 500BU02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Skříň vývodové jednotky pro zapuštěnou montáž. Stupeň krytí IP40 (bez jednotky HMI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Centralizovaná verze vývodové jednotky pro montáž na 19“ montážní panel. Možnost 
namontovat až 3 vývodové jednotky. Na požadavek s jednotkami místního ovládání HMI. 

Průřez: max. 2,5 mm2  
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Průřez: max. 4,0 mm2  

Průřez: max. 2,5 mm2  

Průřez: max. 4,0 mm2  
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Vývodová jednotka 500BU03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Obr. 19 Rozměrový výkres vývodové jednotky pro zapuštěnou montáž 

(klasická verze s jednotkou místního ovládání HMI). Stupeň krytí IP40. 
 

      Průřez: max. 2,5 mm2

Výřez v panelu

Průřez: max. 4,0 mm2 

Prostor pro vodiče 
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Centrální jednotka 
 

 
 
 

Obr. 20 Rozměrový výkres centrální jednotky  
 Stupeň krytí IP20 

Prostor pro vodiče Pohled zezadu

př
ib

liž
ně

 2
35
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Obr. 21 Čelní pohled na ochranu REB500 Obr. 22 Výklopný rám a zadní panel 
 

 
Příklad s 11 vývodovými jednotkami 

 
 
Rozvaděče jsou vybaveny mřížkou určenou pro uchycení vstupních kabelů. Z rozměrových důvodů nejsou 
v rozvaděči použity kabelové žlaby. 
 
 

 
Tabulka 38: Maximální počet jednotek v jednom rozvaděči (centralizovaná verze ochrany) 

 Počet jednotek Průřezy Počet systémových 
Jednotka 500BU02 500BU03 externích kabelů kabelů na vývod 

Počet transformátorů proudu na vývod 4 4 2,5 mm2 – 6 mm2 1 
Počet transformátorů napětí na vývod 4 5 1,5 mm2 – 6 mm2 1 
Počet binárních vstupů na vývod 16 20 1,5 mm2 – 2,5 mm2 1 – 3 
Počet binárních výstupů na vývod 16 16 1,5 mm2 – 2,5 mm2 1 - 3 

Maximální počet vývodů v rozvaděči  
s centrální jednotkou 

12* 
9 (doporučeno)  

9* * Počet vývodů v rozvaděči 
(220 x 800 x 800 mm) 

Maximální počet vývodů v rozvaděči  
bez centrální jednotky 

12* 12* Počet je určen na základě minimální hodnoty 
průřezu kabelů a průměrného počtu kabelů 
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Tabulka 39: Hmotnost jednotek 

Jednotka Hmotnost 
Vývodová jednotka 4I, klasická verze (včetně ovládací jednotky HMI) 5,1 kg 
Vývodová jednotka 4I, 4U (5U), redundantní napájení, 
klasická verze (včetně ovládací jednotky HMI) 

 
6,2 kg 

Vývodová jednotka 4I, základní verze 3,9 kg 
Vývodová jednotka 4I, 4U (5U), redundantní napájení, základní verze 5,0 kg 
Centrální jednotka 9,0 kg (průměrná váha => v tomto případě 

11 vývodových polí a komunikační rozhraní 
Centrální jednotka s redundantním napájením 10,0 kg 

 
 
 
 
 

Základní  
verze 

Oddělitelná jednotka 
HMI 

Klasická verze pro 
zapuštěnou montáž 

Základní verze Základní verze Klasická verze (klasická montáž) 

 

Obr. 23 Různé provedení vývodové jednotky s HMI 
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Příklad specifikace 

Kombinovaná číslicová ochrana s rozsáhlým systé-
mem samočinné kontroly (systémem monitorování 
stavu) a s analogově / digitálním převodem všech 
vstupních veličin, která je určena k chránění 
rozvodny i vývodových polí této rozvodny. 

Ochrana musí mít decentralizovanou architekturu 
s vývodovými jednotkami a s centrální jednotkou. 

Ochrana musí být vhodná pro chránění 
jednoduché i dvojité přípojnice, stejně jako pro 
chránění přívodových i vývodových polí rozvodny 
(2. hlavní nebo záložní chránění), tj. pro chránění 
vedení, kabelů nebo transformátorů. 

HW koncepce musí umožňovat aktivaci následu-
jících ochran / funkcí ze SW knihovny: 
• Ochrana rozvodny, která pracuje na 

nízkoimpedančním principu a disponuje 
alespoň dvěma nezávislými vypínacími kritérii. 

• Ochrana konce chráněné zóny. 
• Ochrana při selhání vypínače. 
• Doplňkové kritérium pro ochranu přípojnic 

(např. nadproudové nebo podpěťové uvolnění). 
• Nadproudová / podproudová nebo přepěťová / 

podpětová záložní funkce vývodu (nad-
proudová směrová nebo nesměrová ochrana). 

• Distanční ochrana se všemi příslušnými 
doplňkovými funkcemi, jako jsou např. funkce 
zapnutí do poruchy, komunikační logika 
ochran, kontrola  vstupního napětí, blokování 
při kývání výkonu. 

• Funkce zemní směrové ochrany, která 
vyhodnocuje nulové složky a používá buď 
samostatnou komunikační logiku, nebo využívá 
stejný komunikační kanál jako distanční 
ochrana. 

• Funkce automatického opětného zapnutí 
s možností jednopólového / třípólového a více-
násobného vypnutí a zapnutí. 

• Funkce kontroly synchronního stavu 
(Synchrocheck) s různými provozními režimy 
(kontrola vedení a / nebo přípojnice v bezna-
pěťovém stavu). 

Systém nevyžaduje žádné pomocné transformá-
tory proudu a obsahuje interní kontrolu proudových 
a napěťových obvodů. Přizpůsobení systému 
k převodům transformátorů proudu je provedena 
prostřednictvím SW funkce. 

Moderní rozhraní pro ovládání musí umožnit 
přiřazení vstupních a výstupních signálů. 

Komunikace s počítačem, případně komunikace 
s monitorovacím nebo řídicím systémem (prostřed-
nictvím komunikačního rozhraní) musí umožnit 
zobrazení aktuální konfigurace celé přípojnice. 

Systém bude obsahovat záznam změnových stavů 
i poruchový záznam, sběr dat z vývodových 
jednotek a značnou kapacitu v centrální jednotce 
pro záznam dat z celé rozvodny. 

Navržený systém bude snadno rozšiřitelný 
v případě, že dojde k rozšíření rozvodny. 

 
 

Objednání REB500 / REB500sys 
Objednávka a předmět dodávky 
Objednávka 
Společně s poptávkou zašlete prosím spolu 
s jednopólovým schématem rozvodny také 
vyplněný zkrácený dotazník, který je uveden na 
stránce 45 tohoto dokumentu. Tento dotazník nám 
umožní  vyhotovit nabídku, která přesněji odpovídá 
vašim požadavkům. 

Pokud se vaše požadavky na přiřazení signálů 
budou lišit od standardů firmy ABB (viz str. 37/38), 
k objednávce prosím přiložte vyplněnou kompletní 
verzi dotazníku 1MRB520258-Ken. Tato data jsou 
firmou ABB použita při inženýringu systému 
chránění, tj. pro definování umístění odpojovačů, 
proudových transformátorů, pro přiřazení binárních 
vstupů a výstupů atd. Data uvedená v kompletní 
verzi dotazníku jsou tedy závazná.  
 
Předmět dodávky 
Systém chránění je dodáván kompletně odzkou-
šený, s následující dokumentací a SW vybavením: 

• Dispoziční výkresy van a rozvaděče (je-li tato 
dokumentace aplikovatelná). 

• 1 CD obsahující standardní dokumentaci 
a ovládací program (SW) v němčině, angličtině, 
francouzštině a španělštině. 

• Systémové SW vybavení s konfigurací 
rozvodny a parametrovým nastavením (na 
velkokapacitním datovém nosiči). 

Systémové testy provedené na zkušebním 
pracovišti: 
• Instalace systémového SW s konfigurací 

rozvodny a parametrovým nastavením. 
• Zkouška modelu přípojnic a příslušných 

ochranných funkcí. 

Přejímku zařízení je možné po dohodě se zákaz-
níkem uskutečnit  na testovacím pracovišti. 

Dodací doba se počítá od okamžiku obdržení 
technicky a obchodně kompletní objednávky. 
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Zkrácený dotazník 
1. Zákazník Zákazník Rozvodna Ref. číslo zákazníka Zástupce zákazníka, datum 
             
     

2. ABB (vyplněno firmou ABB) Číslo poptávky Číslo objednávky Zástupce marketingu Vedoucí projektu 
             
     

3. Jednopólové schéma nabídky Schéma č. Datum Index revize Datum revize Poznámka: 
(schéma musí zobrazit umístění               Toto schéma prosím 
i konfiguraci rezervních polí)     vždy přiložte! 

4. Systém VVN Napětí systému [kV] Uzemnění nulového bodu Konfigurace přípojnic 
      Účinně uzemněný    Jednod.   11/2 vypín.  
      Izolovaný    Dvojitá   Kruhová  
 Systém. frekvence [Hz]   Kompenzovaný    Trojitá   Pomocná  
      Odporově uzemněný    4 násobná   přípojnice  
    

 Typ rozvodny        
  AIS   GIS   
        

5. Vypínací obvody Počet vypínacích cívek (připojených k vypínacím        
 kontaktům systému REB500) 1 vyp. cívka   2 vyp. cívky   
        

6. Konfigurace centrální   Ochrana přípojnic S měřením nulového proudu 
jednotky BBP   IO  (speciál) ->  pouze pro impedančně uzemněné systémy 

   

 Rozhraní na SCS / SMS (komunikace)                                    ---> Rozhraní  
 (Opce – doplňková funkce)  LON  IEC 60870-5-103   
 Počet vstupně / výstupních modulů (BIO) centrální jednotky  (Opce – doplňk. vybavení) 
 Poznámka: 12 bin. vstupů a 9 bin. výstupů na 1 BIO modulu 1 BIO   2 BIO   
 Redundantní napájení centrální jednotky Ss napájení centrální jednotky  
 (Opce – doplňková funkce)   Uss  [V] 
       

    

7. Typ instalace Decentralizovaná    CU dodána samostatně    Centralizovaná CU i BU dodány samostatně    
 BU dodány samostatně      
 Decentralizovaná    CU dodána v rozvaděči    Centralizovaná CU i BU dodány v rozvaděčích   
 BU dodány v rozvaděči      
       

    

8. Data rozvaděče Rozvaděče systému podle specifikace 1MRB520159- Ken  (vyplňte pouze tehdy, mají-li být jednotky 
 (Specifikace rozvaděče typu RESP97)  CU a BU02 namontovány v rozvaděčích) 
       

    

9. Optické kabely Celková délka pro všechny BU (kabel pro vnitřní použití)  [m] (vyplňte pouze tehdy, je-li požadována 
 Celková délka pro všechny BU (kabel pro venkovní použití)  [m] nabídka optických kabelů) 
       

    
10. Dokumentace Dodávka REB500 standardně obsahuje tři  kompletní sady 

dokumentace: 
 Počet doplňkových sad (Opce)  

 Jazyk:           
   A   N  Č      
    
11. Poznámky     
            
Zkratky: CU REB500 centrální jednotka Definice: (Standard) Standardní funkce nebo verze 
 BU REB500 vývodová jednotka  (Opce) Doplňková funkce nebo verze 
 SCS Řídicí systém rozvodny  (Speciál) Pouze pro speciální aplikace 
 SMS Monitorovací systém rozvodny  4 I 4 transformátory proudu 
 BIO Modul bin. vstupů/výstupů  4 I + 4 U 4 transformátory proudu + 4 transformátory napětí 
 AIS Venkovní rozvodna  4 I + 5 U 4 transformátory proudu + 5 transformátorů napětí 
 GIS Plynem izolovaná rozvodna  4 I + 5 U + red 4 transformátory proudu + 5 transformátorů napětí 
 HMI Ovládací rozhraní   vč. redundantního napájení 
 CB Vypínač    
    Konfigurace  Závislá na zařízení chráněné rozvodny (vedení, 
 A Angličtina  K1 – K8 transformátor, spínač přípojnic) a na topologii  
 N Němčina   rozvodny. Vývodové jednotky mohou mít různé  
 Č Čeština   konfigurace. 
      
      
    X Volbu prosím zaškrtněte nebo označte x 

      
✎
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500BU02 
            

Konfigurace vývodové jednotky K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8  Příklad  
            

12. Typ VVN pole                            
                            

Vývod vedení / linky                             X   
                            

Vývod transformátoru                               
                            

Spínač přípojnic / podélný odpojovač                               
                            

Pole odpojovače                               
                            

Pole s 1 1/2 vypínačem na odbočku                               
                            

Pole reaktoru / kompenzátoru                               
13. Typ vývodové jednotky                            
BU02 (klasická verze,zap.montáž, vč.HMI)                            
 4I (Standard)                           X  
                           
 4I + 4U (Opce)                             
BU02 (základní verze)                            
 4I (Standard)                             
                           
 4I + 4U (Opce)                             
Jednot. míst. ovl. HMI    Délka kabelu=0,5 m                            

                               
  (Opce)                              
BU02 (centralizovaná montáž)                            

 4I (Standard)                             
                           
 4I + 4U (Opce)                             
Max. 3 BU02 v 19“ vaně                            
Jednotka míst.                              
ovládání HMI                               
 
Max. 3 HMI v 19“ vaně 

  
(Opce) 

                            

Napájení BU02                            

Redundant. nap. výv. jednotek (*) (Opce)                              
14. Ochranné funkce                             
Ochrana při selhání vypínače                            

 BFP (Opce)                            X  
Aktivace BFP                            

 1 fázový start                           X   
 3 fázový start                              
Ochrana konce chráněné zóny                            

 EFP (Opce)                               
Nadproud. ochr. s nez. čas. zpožděním                            

 OCDT (Opce)                               
Ochrana při nesouhlasu pólů vypínače                            

 PDF (Opce)                               
Podpěťové uvolnění                            

 UV (Speciál)  (*)                                
Nadproudové uvolnění                            

 OC (Speciál)                                
15. Poruchový zapisovač DR                            
Záznamový čas 1,5 s   vč. napětí (*)                            
při 2400 (2880) Hz (Standard)                             X  
Záznamový čas 6 s vč. napětí (*)                               
při 2400 (2880) Hz (Opce)                               
Záznamový čas 10 s vč. napětí (*)                               
při 2400 (2880) Hz (Opce)                               
16. Počet vývodových jednotek                            
Počet vybavených vývodových jednotek                            

pro tuto konfiguraci  →→→→                            10  
Počet předprojektovaných vývod. jednotek                            

(neosazených → budoucí rozšíření) →→→→                             3  
(*) U tohoto doplňkového vybavení / doplňkové funkce (Opce) musí být zvolena verze vývodové jednotky 4I + 4U 
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500BU03 
            

Konfigurace vývodové jednotky K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8  Příklad  
            

12. Typ VVN pole                            
                            

Vývod vedení / linky                            X   
                            

Vývod transformátoru                               
                            

Spínač přípojnic / podélný odpojovač                               
                            

Pole odpojovače                               
                            

Pole s 1 1/2 vypínačem na odbočku                               
                            

Pole reaktoru / kompenzátoru                               
13. Typ vývodové jednotky                            
BU03 (klasická verze,zap.montáž, vč.HMI)                            
 4I (Standard)                           X  
 4I + 5U                              
 4I + 4U + red.                             
BU03 (základní verze)                            
 4I (Standard)                             
 4I + 5U                             
 4I + 5U + red.                             
Včetně jednotky Délka kabelu=0,5 m                            
míst. ovládání HMI                               
  (Opce)                              
BU03 (centralizovaná montáž)                            

 4I (Standard)                             
 4I + 5U                             
 4I + 4U + red.                             
Max. 3 BU02 v 19“ vaně                            
Včetně jednotky                              
míst. ovl. HMI                               
 
Max. 3 HMI v 19“ vaně 

  
(Opce) 

                            

14. Ochranné funkce                             
Ochrana při selhání vypínače                            

 BFP (Opce)                            X  
Aktivace BFP                            

 1 fázový start                           X   
 3 fázový start                              
Ochrana konce chráněné zóny                            

 EFP (Opce)                               
Nadproud. ochr. s nez. čas. zpožděním                            

 OCDT (Opce)                               
Ochrana při nesouhlasu pólů vypínače                            

 PDF (Opce)                               
Podpěťové uvolnění                            

 UV (Speciál)   (*)                                
Nadproudové uvolnění                            

 OC (Speciál)                                
15. Chránění vývodu                            
                            
 Varianta V1 – V5  (*) V   V   V   V   V   V   V   V     V  4  
16. Poruchový zapisovač DR                            
Záznamový čas 1,5 s   vč. napětí (*)                            
při 2400 (2880) Hz (Standard)                             X  
Záznamový čas 6 s vč. napětí (*)                               
při 2400 (2880) Hz (Opce)                               
Záznamový čas 10 s vč. napětí (*)                               
při 2400 (2880) Hz (Opce)                               
17. Počet vývodových jednotek                            
Počet vybavených vývodových jednotek                            

pro tuto konfiguraci  →→→→                            10  
Počet předprojektovaných vývod. jednotek                            

(neosazených → budoucí rozšíření) →→→→                             3  
(*) U tohoto doplňkového vybavení / doplňkové funkce (Opce) musí být zvolena verze vývodové jednotky 4I + 5U nebo 4I + 5U + red. 
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