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Charakteristické vlastnosti 
 
• Jednofázové nebo trojfázové použití 
• Přepěťový stupeň s vysokým nastavením s časově 

nezávislou nebo s časově závislou charakteristikou 
s definovaným minimálním časem (IDMT) 

• Přepěťový stupeň s nízkým nastavením s časově 
nezávislou nebo s časově závislou charakteristikou 
(IDMT) 

• Podpěťový stupeň s vysokým nastavením s časově 
nezávislou nebo s časově závislou charakteristikou 
(IDMT) 

• Podpěťový stupeň s nízkým nastavením s časově 
nezávislou nebo s časově závislou charakteristikou 
(IDMT) 

• Ochrana sousledné složky 
• Nastavitelný přídržný poměr pro stupně s nízkým 

nastavením 
• Ochrana při selhání vypínače (CBFP) 
• Poruchový zapisovač 

- doba záznamu až 12 sekund 
- spouštěný popudovým nebo vypínacím 

signálem z kteréhokoliv stupně ochrany a/nebo 
binárním vstupním signálem 

- zaznamenává tři analogové a osm digitálních 
kanálů 

- nastavitelný vzorkovací kmitočet 
• Energeticky nezávislá paměť pro 

- 60 kódů událostí 
- nastavené hodnoty 
- data poruchového zapisovače 
- zaznamenaná data posledních pěti událostí 

s označením času 

- počet popudů každého stupně 
- hlášení o indikacích alarmu a LED diodách, 

indikujících stav v okamžiku přerušení dodávky 
energie 

• Galvanicky oddělený binární vstup s velkým 
rozsahem vstupního napětí 

• Všechny nastavené hodnoty je možné měnit pomocí 
PC 

• Rozhraní HMI s alfanumerickým LCD displejem 
a ovládacími tlačítky 

• Komunikační protokoly IEC 60870-5-103 a SPA 
• Dva zapínací výkonové výstupní kontakty 
• Dva přepínací signalizační výstupní kontakty 
• Funkce výstupních kontaktů volně konfigurovatelná 

pro požadovaný provoz 
• Optický PC-konektor pro obousměrnou datovou 

komunikaci (čelní) 
• Konektor RS-485 pro komunikaci se systémem 

(zadní) 
• Nepřetržitá samočinná kontrola elektroniky a soft-

ware. Při vnitřní poruše v ochraně (IRF) jsou všechny 
stupně ochrany a výstupy blokovány 

• Uživatelem volitelný jmenovitý kmitočet 50/60 Hz 
• Uživatelem volitelné ochranné heslo pro HMI 
• Uživatelem volitelné jmenovité napětí 100/ 110/ 115/ 

120 V 
• Zobrazení hodnot primárního napětí 
• Hodnoty odběru energie 
• Vícejazyčná komunikace s ochranou 
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Použití 
Přepěťová a podpěťová ochrana REU 523 je 
sekundární ochrana, které je připojená k měřícím 
transformátorům chráněného objektu. Přepěťová 
a podpěťová jednotka měří nepřetržitě základní vlnu 
sdruženého napětí objektu. Při zjištění poruchy 
dojde k popudu ochrany, vypnutí vypínače, vyslání 
alarmu, záznamu dat poruchy atd., podle použití 
a konfigurace funkcí ochrany. 

Přepěťová jednotka má stupeň s nízkým nastave-
ním U> a stupeň s vysokým nastavením U>>. 
Podpěťová jednotka má stupeň s nízkým nastave-
ním U< a stupeň s vysokým nastavením U<<. 
Podpěťový stupeň s vysokým nastavením  

může být také nastavený pro vyhodnocování 
sousledné složky. Mimo to může být podpěťový 
stupeň s vysokým nastavení nakonfigurovaný pro 
vyhodnocování napětí pouze jedné fáze namísto tří 
fází.  

Ochranné funkce jsou na sobě nezávislé a mají 
vlastní sady nastavení a záznam dat. Přepěťové 
a podpěťové funkce používají běžnou formu měření 
na napěťových transformátorech. 

Matice výstupních kontaktů umožňuje přivedení 
popudových nebo vypínacích signálů z ochranných 
stupňů na požadovaný výstupní kontakt. 
 

 

Provedení 
Ochrana má přepěťové stupně s nízkým a vysokým 
nastavením, podpěťové stupně s nízkým a vysokým 
nastavením a ochranu při selhání vypínače. Dále 
má ochrana modul systému ovládání HMI, systém 
samočinné kontroly a poruchový zapisovač. 

Přepěťová jednotka 
Když hodnoty napětí překročí nastavenou 
popudovou hodnotu stupně s nízkým nastavením 
U>, přepěťová jednotka asi po 60ti ms nastartuje 
a vyšle popudový signál. Po uplynutí nastaveného 
času u časově nezávislé charakteristiky nebo 
vypočteného času u časově závislé charakteristiky 
(IDMT) přepěťová jednotka vyšle vypínací signál 

Když hodnoty napětí překročí nastavenou 
popudovou hodnotu stupně s vysokým nastavením 
U>>, přepěťová jednotka asi po 50ti ms nastartuje 
a vyšle popudový signál. Po uplynutí nastaveného 
času u časově nezávislé charakteristiky nebo 
vypočteného času u časově závislé charakteristiky 
(IDMT) přepěťová jednotka vyšle vypínací signál 

Stupně s nízkým i vysokým nastavením přepěťové 
jednotky mohou mít buď časově nezávislou 
charakteristiku nebo IDMT charakteristiku. U IDMT 
charakteristiky jsou k dispozici dvě skupiny křivek 
závislosti čas/napětí: A a B.  

Vypínání stupně s vysokým nastavením se může 
blokovat přivedením externího blokovacího signálu 
do ochrany. 

Stupeň s vysokým nastavení se může vyřadit 
z provozu. Tento stav je indikován pomlčkami „---„ 
na LCD displeji a kódem „999“ při čtení popudové 
hodnoty sériovou komunikací. 

Podpěťová jednotka 
Když hodnoty napětí klesnou pod nastavenou 
popudovou hodnotu stupně s nízkým nastavením 
U<, podpěťová jednotka vyšle asi po 80ti ms 
popudový signál. Po uplynutí nastaveného času u 
časově nezávislé charakteristiky nebo vypočteného 

času u IDMT charakteristiky vyšle podpěťový stupeň 
vypínací signál. 

Pro podpěťový stupeň s vysokým nastavením U<< 
je možné zvolit popud i vypnutí na základě běžného 
měření podpětí nebo na vypočtené sousledné 
složce napětí U1s. Nastavením jednoho z těchto 
způsobů se druhý způsob automaticky ruší.  

Jestliže byl zvolen běžný ochranný režim a hodnoty 
napětí klesnou pod nastavenou popudovou hodnotu 
stupně s vysokým nastavením, podpěťový stupeň 
vyšle asi po 50ti ms popudový signál. 

Pokud je pro podpěťový stupeň s vysokým nastave-
ním zvolený ochranný režim s měřením sousledné 
složky napětí a vypočítaná sousledná složka napětí 
U1s poklesne pod popudovou hodnotu stupně 
s vysokým nastavením, podpěťová jednotka vyšle 
asi po 50ti ms popudový signál. Po uplynutí nasta-
veného času nebo vypočteného času časově 
závislé charakteristiky, podpěťová jednotka vyšle 
vypínací signál. 

Stupeň s nízkým nastavením i stupeň s vysokým 
nastavením podpěťové jednotky mohou mít časově 
nezávislou nebo IDMT charakteristiku. U IDMT cha-
rakteristiky je k dispozici jedna skupina křivek 
závislosti čas/proud: C. 

Popud i působení podpěťového stupě se může být 
vnitřně zablokovat, pokud naměřená hodnota klesne 
pod 0,2 x Un. Mimo to je možné blokovat vypnutí 
stupně U<, když dojde k popudu stupně U<<. 
Vypnutí podpěťového stupně lze také blokovat při-
vedením externího binárního vstupního signálu do 
ochrany. 

Stupeň s vyšším nastavením se může vyřadit 
z provozu. Tento stav je indikován pomlčkami „---„ 
na LCD displeji a kódem „999“ při čtení popudové 
hodnoty sériovou  komunikaci  
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Ochrana při selhání vypínače (CFBP) 
Jestliže porucha není odstraněna během nastave-
ného času 0,10…1 s, CBFP vyšle na výstup 2 
(PO2) vypínací signál. 

Jednotka CBFP ovládá obvykle nadřazený vypínač. 
Může být také využita pro vypínání záložním 
vypínacím obvodem stejného vypínače. CBFP je 
aktivována softwarovým spínačem. 

Poruchový zapisovač 
V REU 523 je vestavěný vnitřní poruchový 
zapisovač, který zaznamenává momentálně měřené 
hodnoty nebo křivky efektivních hodnot (RMS) 
měřených signálů a osm digitálních signálů: externí 
binární vstupní signál a stav vnitřních ochranných 
stupňů. Poruchový zapisovač lze nastavit tak, že je 
spouštěný popudovými a vypínacími signály 
z kteréhokoliv stupně ochrany a/nebo externím 
binárním vstupním signálem, buď sestupnou nebo 
náběžnou hranou. Poměr záznamu před a po spuš-
tění je nastavitelný.  

Délka záznamu se mění podle zvoleného 
vzorkovacího kmitočtu. Křivka RMS se zazname-
nává volbou vzorkovacího kmitočtu stejného jako je 
jmenovitý kmitočet ochrany. Další podrobnosti jsou 
v následující tabulce: 
 
Jmenovitý 
kmitočet [Hz] 

Vzorkovací 
kmitočet [Hz] 

Délka 
záznamu [s] 

50 800 0,60 
50 400 1,20 
50 50 9,60 

 
60 960 1,00 
60 480 2,00 
60 60 16,00 

 
 
Modul HMI 
Modul systému ovládání HMI má šest tlačítek a alfa-
numerický displej LCD s 2 x 16ti znaky. Tlačítka se 
používají pro pohyb ve struktuře menu a pro úpravu 
nastavených hodnot. 

Do HMI je možné zadat heslo, aby se uchránily 
všechny uživatelem měnitelné hodnoty před změnou 
neoprávněnými osobami. 

REU 523 nabízí vícejazyčnou komunikaci. Pro HMI 
menu jsou k dispozici následující jazyky: angličtina, 
němčina, francouzština, španělština, italština, 
švédština a finština. 

Samočinná kontrola (IRF) 
Ochrana je vybavena rozsáhlým systémem 
samočinné kontroly, který nepřetržitě kontroluje 
software a elektroniku ochrany. Zpracovává 
poruchové situace za provozu a informuje uživatele 
LED diodou na HMI a textovým hlášením na LCD. 

Možnosti komunikace 
REU 523 se připojuje k automatickému řídícímu 
nebo monitorovacím systému rozvodny použitím jak 
komunikačního protokolu SPA tak i dálkovým 
komunikačním protokolem IEC 60870-5-103. Oba 
protokoly jsou podporovány v jednom zařízení. 
Komunikační protokol sběrnice SPA je sériový 
komunikační protokol (1 start bit, 7 datových bitů + 
sudá parita a 1 stop bit) s volitelnou přenosovou 
rychlostí (přednastavení je 9,6 kb/s). Je to protokol 
pro systém nadřízený/podřízený (master / slave), 
který podporuje jedno nadřízené zařízení a několik 
podřízených zařízení. Protokol sběrnice SPA je 
možné použít pro přenos dat, např. naměřené 
proudy, zaznamenané hodnoty, události a nastave-
né hodnoty ochrany mezi nadřízeným a podřízeným 
zařízením. 

REU 523 podporuje dálkový komunikační protokol 
IEC 60870-5-130 v nesouměrném režimu provozu 
s přenosovou rychlostí 9,6 kb/s. Protokol IEC 
60870-5-130 se používá pro přenos měřené veličiny 
a stavových dat z podřízeného do řídícího zařízení. 
Data poruchového zapisovače nemohou být tímto 
protokolem přenášena. 

REU 523 má dva sériové komunikační porty. Jeden 
na zadním panelu a druhý na čelním panelu.  

REU 523 je spojena s optickou sběrnicí modulem 
RER 103 přes konektor D9S RS-485 na zadním 
panelu zařízení. RER 103 umožňuje použít buď 
sběrnici SPA nebo komunikační protokol IEC 
60870-5-103. Použití protokolu IEC 60870-5-103 
obvykle vyžaduje hvězdicovou propojovací jednotku 
RER 125.  

Optický PC-konektor na čelním panelu se používá 
k připojení ochrany k nastavovacím a konfiguračním 
nástrojům CAP 501/ 505. Rozhraní na čelním 
panelu používá protokol SPA. Optický PC-konektor 
galvanicky odděluje PC od ochrany. Protože je tento 
konektor pro výrobky ABB standardní, je třeba jen 
jeden připojovací kabel (ABB číslo výrobku 1MKC-
950001-1). 

REU 523 může být také připojena ke sběrnici LON 
použitím LON-SPA Gateway. 

Napájení 
Aby REU 523 mohla spolehlivě pracovat potřebuje 
jištěný pomocný zdroj napětí. Vestavěný zdroj 
v ochraně dodává napětí potřebná pro elektroniku 
ochrany. Zdroj  je galvanicky oddělený ss/ss měnič 
(typu flyback). Když je napájecí modul v činnosti“ na 
čelním panelu svítí indikátor „READY“. 

Primární strana zdroje je chráněna pojistkou 
umístěnou na desce tištěných spojů ochrany. 
Pojistky má hodnotu je 3,15 A. 
 



 

 

Technické údaje 
Tabulka 1: Budící vstupy 
Jmenovitý kmitočet 50/60 Hz ± 5 Hz 
Jmenovité napětí, Un 100/110/115/120 V 
Maximální vstupní napětí 
- trvale 
- po dobu 10 s 

 
2 x Un 
3 x Un 

Spotřeba při Un < 0,1 VA (typicky 0,03 VA) 
Tepelná odolnost  
- trvale 2 x Un 
- po dobu 10 s  3 x Un 
Vstupní impedance > 4,7 MΩ 

Tabulka 2: Rozsahy měření 
Měřená napětí fází U12, U23 a U31 jako násobek 
jmenovitých napětí napájecích vstupů 

0…2 x Un  

Přesnost měření (fn ± 5 Hz) při 0,20…2,00 x Un ± 1,5% 

Tabulka 3: Binární vstup 
Provozní rozsah 18...265 V ss 
Jmenovité napětí  Ur = 24/48/60/110/220 V ss 
Proud vstupním obvodem asi 2...25 mA 
Spotřeba < 0,8 W 

Tabulka 4: Výstupní kontakty (PO1 a PO2) 
Jmenovité napětí 250 V stř/ss 
Trvalá zatížitelnost 5 A 
Přetížení po dobu 3 s 15 A 
Přetížení po dobu 0,5 s 30 A 
Vypínací schopnost při časové konstantě ovládacího 
obvodu L/R < 40 ms, při 48/110/220 V ss 

5 A/3 A/1 A 

Minimální zatížení kontaktů 100 mA při 24 V stř/ss 

Tabulka 5: Signalizační kontakty (SO1, SO2) a kontakt samočinné kontroly (IRF) 
Jmenovité napětí 250 V stř/ss 
Trvalé zatížení 5 A 
Přetížení po dobu 3 s 8 A 
Přetížení po dobu 0,5 s 10 A 
Vypínací schopnost při časové konstantě ovládacího 
obvodu L/R < 40 ms, při 48/110/220 V ss 

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

Minimální zatížení kontaktů 100 mA při 24 V stř/ss 

Tabulka 6: Datová komunikace 
Rozhraní na zadní straně, konektor X2.2 Připojení RS-485 pro modul  optického 

rozhraní RER 103. Sběrnice SPA nebo 
protokol IEC 60870 4,8 nebo 9,6 kbps 

Rozhraní na čelní straně Připojení pro optický kabel 1 MKC 950001-1 
Protokol SPA 4,8 nebo 9,6 kb/s 
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Tabulka 7: Pomocné napájecí napětí 
Jmenovité napětí Uaux Ur = 110/120/220/240 stř 

Ur = 48/60/110/125/220 V ss 
Provozní napětí 80...265 V stř 

38...265 V ss 
Ttypická doba náběhu ochrany 300 ms 
Spotřeba v klidu/za provozu asi 4 W/asi 10 W 
Zvlnění ss pomocného napětí Max. 12 % ss hodnoty 
Doba přerušení pomocného napětí bez resetu  ochrany < 30 ms při 48 Vss 

< 100 ms při 110 V ss 
500 ms při 220 V ss 

 
Tabulka 8: Třída krytí skříně 
Čelní strana IP 54 (zapuštěná montáž) 
Zadní strana, připojovací svorky IP 20 
Poznámka! Zadní ochranný kryt (část příslušenství) je možné použít k ochráně a stínění zadní strany 
skříně. 

 
Tabulka 9: Rozměry 
Šířka Rám 111,4 mm, skříň 94,0 mm 
Výka Rám 265,9 mm (6U), skříň 249,8 mm 
Hloubka 235 mm (245,1 mm) s ochranným zadním 

krytem, volitelně k dispozici 
Velikost skříně ¼ (x 19“) 
Hmotnost ochrany asi 3,2 kg 

 
Tabulka 10: Zkoušky na prostředí 
Předepsaný rozsah teploty za provozu - 10...+ 55 °C 
Zkouška na skladovací teplotu - 40...+ 70°C podle IEC 60068-2-48 
Zkouška na suché horké prostředí Podle IEC 60068-2-2 
Zkouška na suché chladné prostředí Podle IEC 60068-2-1 
Zkouška na vlhké teplo, cyklická Podle IEC 60068-2-30 

 
Tabulka 11: Standardní zkoušky 

Izolační zkoušky  
Dielektrická zkouška 
Zkušební napětí 

Podle IEC 60255-5 
2 kV, 50 Hz, 1 min 

Zkouška impulzním napětím  
Zkušební napětí 

Podle IEC 60255-5 
5 kV, jednopólový pulz, 
tvar 1,2/50 µs, energie 0,5 J 

Měření izolačního odporu 
Izolační odpor  

Podle IEC 60255-5 
> 100 MΩ, 500 V ss 

Mechanické zkoušky 
Vibrační zkoušky (sinusové) 
Rázová zkouška 

Podle IEC 60255-21-1, třída I 
Podle IEC 60255-21-2, třída I 

Seismická zkouška Podle IEC 60255-21-3, třída II 
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Tabulka 12: Zkoušky elektromagnetické slučitelnosti (EMC) 
Požadavky na úroveň zkoušky EMC berou v úvahu obecnou normu EN 50082-2 
Zkouška tlumenou oscilační vlnou 1 MHz, třída III 
- společný režim 
- diferenční režim 

Podle IEC 60255-22-1 
2,5 kV 
1,0 kV 

Zkouka elektrostatickým výbojem, třída III 
- kontaktní výboj 
- vzdušný výboj 

Podle IEC 61000-4-2 
6 kV 
8 kV 

Zkoušky na vysokofrekvenční rušení 
- šířené vedením, CMV (vodič proti zemi) 
 
- vf elmag. polem, amplitudová modulace 
 
 
- vf elmag. polem, pulzní modulace 
 
 
- vf elmag. polem, zkouška přenosným vysílačem 

Podle IEC 61000-4-6, 
IEC 60255-22-6 (2000) 
10 V (efek.), f = 150 kHz...80 MHz 
Podle IEC 61000-4-3 
IEC 60255-22-3 (2000) 
10V/m (efek.), f = 80...1000 MHz 
Podle ENV 50204 
IEC 60255-22-3 (2000) 
10V/m, f = 900 MHz 
Podle IEC 60255-22-3, metoda C; 
f = 77,2 MHz, P = 6 W; 
f = 172,25 MHz, P = 5 W 

Zkoušky rychlým přechodovým rušením  
- binární vstup 
- ostatní svorky 

Podle IEC 60255-22-4 a IEC 51000-4-4 
2 kV 
4 kV 

Zkouška odolnosti proti napěťovému rázu 
- zdroj 
 
- I/O porty 

Podle IEC 61000-4-5 
4 kV, vodič proti zemi 
2 kV, mezi vodiči 
2 kV, vodič proti zemi 
1 kV, mezi vodiči 

Zkouška magnetickým polem síťového kmitočtu (50 Hz) Podle IEC 61000-4-8 
100 A/m 

Zkouka na kolísání a přerušení napětí Podle IEC 61000-4-11 
30 %/10 ms 
60 %/100 ms 
> 95 %/5000 ms 

Zkoušky na elektromagnetické vyzařování 
- vodivé spojení 
- vyzařovaná vf 

Podle EN 55011 a EN 500081-2 
EN 55011, třída A, IEC 60255-25 
EN55011, třída A, IEC 60255-25 

Osvědčení CE Vyhovuje směrnici EMC 89/936/EEC 
a směrnici LV 73/23/EEC 
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Blokové schéma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 Schéma zapojení kombinované přepěťové a podpěťové ochrany 



Kombinovaná přepěťová REU 523 
a podpěťová ochrana 1MRS 751123-MBG CZ 

 
 

 
  

Objednávání 
Objednací číslo identifikuje hardware, Toto číslo je vyznačeno na čelním panelu.  
podle následujícího popisu.  
 
Základní jednotka:  
Objednací číslo: REU 523B 409BAA 

(Číslo výrobku 1MRS091409-BAA)  
  
Příslušenství:  
Ochranný kryt zadních konektorů 1MRS060132 
Souprava pro zapuštěnou montáž 1MRS050209 
Souprava pro polozapuštěnou montáž 1MRS050253 
Souprava pro montáž na panel  1MRS050240 
Souprava pro montáž vedle sebe 1MRS050241 
Souprava pro montáž do rámu 19“ 1MRS050257 
Modul pro připojení optické sběrnice RER 103 1MRS090701 
Optický kabel  1MKC950001-1 
  
  
Nástroje pro konfiguraci, nastavování 
a SA systém 

 

Následující verze přístrojů jsou nutné pro podporu 
nastavení nových funkcí a vlastností ochrany REU 
523, provedení B: 
• CAP 505 Relay Product Engineering Tools; CAP 

505, verze 2.1.1 nebo pozdější 

• Relay Setting Tools CAP 501; CAP 501, verze 
2.1.1 nebo pozdější 

• LIB 510 Library for MicroSCADA; LIB 510, verze 
4.0.3-1 nebo pozdější 

• SMS 510 Substation Monitoring System; 
SMS 510, verze 1.0.0-3 nebo pozdější 

  
Odkazy:  
Další informace  
Technická referenční příručka 1MRS 750942-MUM 
Uživatelská příručka 1MRS 751057-MUM 
Příručka pro instalaci 1MRS 750526-MUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ABB Substantion Automation Oy ABB Power Technologies 
P.O. Box 699 Komenského 821 
FIN-65101  VAASA 541 70  Trutnov 
Finland Česká republika 

Tel.  +358 10 224 00 Tel.  (+420) 499 808 111 
Fax  +358 10 224 1094 Fax: (+420) 499 808 501, 503 
www.abb.fi www. abb.cz 
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