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1. Úvod 

1.1. O této příručce 
Tato příručka poskytuje u�ivateli základní informace o kombinované přepěťové 
a podpěťové ochraně REU 523 a přiná�í podrobný návod k pou�ívání systému 
ovládání ochrany HMI (Human-Machine-Interface), dříve známém jako MMI (Man-
Machine-Interface). Vedle instruktá�ní části obsahuje příručka i krátkou kapitolu, která 
se týká údr�by ochrany. 

1.2. Pou�ití ochrany 
Ochrana REU 523 je určena ke chránění při přepětí nebo podpětí v distribučních 
sítích, ale mů�e být pou�ita také ke chránění generátorů, motorů a transformátorů. 

Ochrana REU 523 průbě�ně vyhodnocuje základní vlnu třífázových sdru�ených napětí. 
Mimo to mů�e být její podpěťový stupeň s vysokým nastavením pou�itý 
k vyhodnocování pouze jednofázového sdru�eného napětí nebo sousledné slo�ky 
napětí.  

Ochrana REU 523 vyu�ívá prostředí mikroprocesorové techniky. Systém samočinné 
kontroly nepřetr�itě monitoruje činnost elektroniky i software. 

Systém ovládání (HMI) obsahuje LCD displej, který umo�ňuje spolehlivé a snadné 
pou�ívání ochrany na místní úrovni. 

Místní ovládání ochrany je mo�né přenosným počítačem, který se připojí ke konektoru 
na čelním panelu. Dálkové ovládání je mo�né připojením automatického rozvodného 
systému k zadnímu konektoru přes sériové rozhraní a sběrnici z optického vlákna. 

1.3. Vlastnosti 
• Jednofázové nebo trojfázové pou�ití 

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

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

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

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

• Ochrana sousledné slo�ky napětí 

• Nastavitelný přídr�ný poměr pro stupně s nízkým nastavením 

• Ochrana při selhání vypínače (CBFP) 

• Poruchový zapisovač  
• doba záznamu a� 12 sekund 
• spou�těný popudovým nebo vypínacím signálem z kteréhokoliv  stupně 

ochrany a/nebo binárním vstupním signálem  
• zaznamenává tři analogové a osm digitálních kanálů 
• nastavitelný vzorkovací kmitočet  
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• Energeticky nezávislá paměť pro 
• 60 kódů událostí 
• nastavené hodnoty  
• data poruchového zapisovače  
• zaznamenaná data pěti posledních událostí s označením času 
• počet popudů ka�dého stupňů 
• hlá�ení o indikacích alarmu a LED diodách, indikujících stav v okam�iku 

přeru�ení dodávky energie 

• Tři přesné napěťové vstupy 

• Galvanicky oddělený binární vstup s velkým rozsahem vstupního napětí  

• V�echny nastavené hodnoty je mo�né 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 konfigurovatelné pro po�adovaný provoz 

• Optický PC�konektor pro obousměrnou datovou komunikaci (čelní) 

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

• Nepřetr�itá samočinná kontrola elektroniky a software. Při vnitřní poru�e v ochraně 
(IRF) jsou v�echny stupně ochrany a výstupy blokovány. 

• U�ivatelem volitelný jmenovitý kmitočet 50 / 60 Hz 

• U�ivatelem volitelné ochranné heslo pro HMI 

• U�ivatelem volitelné jmenovité napětí 100/110/115/120 V 

• Zobrazení hodnot primárního napětí 

• Hodnoty odběru energie 

• Vícejazyčná komunikace s ochranou 
 

1.4. Záruka 
O záruce se informujte v nejbli��ím zastoupení firmy ABB. 
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2. Bezpečnostní pokyny 
 

 

Na konektorech se mohou objevit nebezpečná napětí i po odpojení pomocného 
napájecího napětí. 

Dodr�ujte v�dy národní a místní elektrotechnické bezpečnostní předpisy. 

Zařízení obsahuje součástky, které jsou citlivé na elektrostatické výboje. 

Kostra ochrany musí být dobře uzemněna. 
 
 
 
 
 

Elektrickou instalaci mů�e provádět pouze kvalifikovaná osoba. 

Neopatrnost mů�e způsobit vá�né po�kození zařízení, zranění nebo smrtelný úraz 
osob. 

Poru�ení plombovací pásky na zadním panelu zařízení má za následek ztrátu záruky 
a nelze dále zajistit správnou funkci ochrany. 
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3. Pokyny  pro u�ivatele 

3.1. Vlastnosti systému ovládání (HMI) 

3.1.1. Čelní panel 
Čelní panel ochrany obsahuje: 

• alfanumerický LCD displej s 2 x 16-ti znaky a s ovládáním prosvětlení pozadí 
a kontrastu 

• tři indikační LED diody: READY (Připravenost k provozu), START (Popud), TRIP 
(Vypnutí) 

• tlačítkovou část HMI se čtyřmi tlačítky se �ipkami, tlačítko Clear (Vynulovat) 
a tlačítko Enter (Zadat) 

• opticky izolovaný sériový komunikační port 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.1.1.-1  Čelní pohled na REU 523 

1. LCD displej 

2. Optický PC - konektor  

3. Tlačítková část HMI 

4. Indikační LED diody: 
• vlevo: Ready � Připravenost k provozu (zelená) 
• uprostřed: Start � Popud (�lutá) 
• vpravo: Trip � Vypnutí (červená) 



1MRS 751057-MUM Kombinovaná přepěťová a podpěťová ochrana REU 523 
rev. B  U�ivatelská příručka 

 
 

 9 

3.1.2. Displej 

3.1.2.1. Test displeje při zapnutí 
Při připojení pomocného napětí k ochraně: 

1. Dojde k prosvětlení pozadí displeje, jakmile ochrana provede vnitřní testy, které 
provádí po zapnutí a přejde do ochranného re�imu. 

2. LCD displej se krátkodobě testuje v inverzním re�imu. 

3. Displej se vrátí do klidového re�imu a prosvětlení pozadí se vypne. Jestli�e je 
v�ak aktivní energeticky nezávislá paměť, na displeji se objeví hlá�ení, které tam 
bylo před odpojením napájení. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 3.1.2.1.-1  Test displeje při zapnutí 

3.1.2.2. Klidový re�im displeje 
Je-li ochrana v klidovém re�imu, zobrazí se na displeji název stanice, kterým je 
přednastaveně �- ABB ��. Přejmenování stanice se provádí parametrem M20 v SPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1.2.2.-1 Displej  v klidovém re�imu 

3.1.2.3. Prosvětlení pozadí displeje 
• V normálním stavu je prosvětlení pozadí vypnuto.  

• Prosvětlení pozadí se  zapne stisknutím tlačítka se �ipkou na HMI. Pokud není 
panel HMI pou�itý po dobu asi 5 minut, prosvětlení pozadí se automaticky vypne. 

• Zabudovaná funkce úspory energie: stisknutím tlačítka [C] se prosvětlení pozadí 
vypne během 20 sekund. 
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3.1.2.4. Nastavení kontrastu displeje 
Kontrast displeje závisí na teplotě. Ochrana nastaví kontrast automaticky na optimální 
čitelnost. Kontrast se mů�e nastavit i ručně. Změna kontrastu se musí provádět 
v klidovém re�imu displeje. 

• kontrast se zvý�í současným stisknutím tlačítka [↑ ] a [E]. 

• klontrast se sní�í současným stisknutím tlačítka [↓ ] a [E]. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 3.1.2.4.-1  Nastavení kontrastu displeje 

Po zapnutí ochrany se kontrast automaticky vrátí na přednastavenou hodnotu. 

3.1.3. Pou�ití tlačítek 
HMI obsahuje tlačítka pro ovládání ochrany. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.1.3.-1  Ovládací tlačítka 

Tlačítka se pou�ívají k zobrazení, volbě a editaci po�adovaných polo�ek menu. Pro 
pohyb mezi polo�kami menu se pou�ívají tlačítka se �ipkami. Zvolí se polo�ka 
k editaci a hodnota se ulo�í stisknutí tlačítka [E]. Ke zvý�ení nebo sní�ení aktivované 
číslice a posuv aktivované desetinné tečky se pou�ívají tlačítka [↑]  a [↓] . Ukončení 
a přechod HMI do klidového re�imu se provede tlačítkem [C]. 

Tabulka 3.1.3-1 Ovládání a editace tlačítky 

Po�adovaný krok nebo operace Tlačítko 

Pohyb dolů v hlavním menu nebo submenu ↓  

Pohyb nahoru v hlavním menu nebo submenu ↑  

Vstup do submenu z hlavního menu nebo submenu vy��í úrovně → 

Přechod ze submenu do hlavního menu nebo do submenu vy��í 
úrovně  

← 

Zvý�ení hodnoty v re�imu nastavování ↑  

Sní�ení hodnoty v re�imu nastavování ↓  

Pohyb kurzoru v re�imu nastavování ←nebo →

Volba čelního konektoru při zapnutí ← a → 

Vstup nebo výstup z re�imu nastavování, ulo�ení nové hodnoty E 

Vstup do monitorovacího stavu E a ← 
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Tabulka 3.1.3-1  Tlačítka pro navigaci a editaci 

Nastavení kontrastu displeje E a ↓  nebo ↑  

Reset nebo zru�ení, výstup z re�imu nastavování bez ulo�ení nové 
hodnoty 

C 

Vynulování a reset indikací, reset výstupních  relé s přídr�nou funkcí 
a hodnot ulo�ených v paměti 

E a C 

3.1.4. Volba jazyka 
Ochrana umo�ňuje volbu z několika různých jazyků. Přednastaveným jazykem je 
angličtina. Na následujícím obrázku je seznam volitelných jazyků. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.1.4.-1  Volba jazyka 

1. Stisknutím tlačítka se �ipkou vstupte do hlavního menu. 

2. V hlavním menu zvolte polo�ku �CONFIGURATION� (Konfigurace) a ve 
skupinovém menu polo�ku �LANGUAGE� (Jazyk). 

3. Aktuálně navolený jazyk se zobrazí po stisknutí tlačítka [→].  

4. Stiskněte tlačítko [E]. Druhý řádek začne blikat, čím� indikuje, �e je mo�né 
nastavit jazyk. Je-li pou�ita ochrana přístupu heslem, musí se zadat heslo. 

5. Přesuňte kurzor na po�adovaný jazyk a volbu potvrďte stisknutím tlačítka [E]. 
Na displeji se zobrazí název zvoleného jazyka.  

6. Návrat do klidového re�imu HMI proveďte stisknutím tlačítka [C]. 
 

Jestli�e stisknete tlačítko [C] před potvrzením volby, zůstává aktivní původní jazyk 
a displej se vrátí do re�imu zobrazení. Dal�ím stisknutím tlačítka [C] se displej vrátí do 
klidového re�imu. 
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3.1.5. Hlavní menu 
Hlavní menu má 5 hlavních skupin: 

• MEASUREMENTS (Měření) 
• RECORDED DATA (Zaznamenaná data) 
• SETTINGS (Nastavení) 
• CONFIGURATION (Konfigurace) 
• INFO (Informace) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.1.5.-1  Displej zobrazující první skupinu hlavního menu 

• Pro pohyb mezi skupinami hlavního menu pou�ijte tlačítko [↑ ] a [↓ ].  

• Návrat do klidového re�imu displeje proveďte stisknutím tlačítka [C]. 

Po uplynutí časové prodlevy se displej vrátí do klidového re�imu. 

3.1.6. Submenu 
Struktura menu obsahuje několik podskupin. Na prvním řádku je v�dy zobrazený 
název skupiny hlavního menu. Na druhém řádku je buď název skupiny menu, název 
parametru a jeho hodnota nebo jen hodnota parametru, která je v tomto případě také 
názvem zobrazeného parametru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.1.6.-1  Displej zobrazující první submenu  

• Do submenu vstupte stisknutím tlačítka [→] a vystupte stisknutím tlačítka [←]. 

• Návrat do klidového re�imu proveďte stisknutím tlačítka [C]. 

• Pro pohyb mezi těmito hlavními úrovněmi v submenu pou�ijte tlačítko [↑ ] nebo [↓ ]. 
 

3.1.7. Přepnutí mezi konektory na čelním a zadním panelu 
Ochrana je vybavena dvěma sériovými konektory: konektor RS-485 na zadním panelu 
a optický PC-konektor na čelním panelu. Konektor RS-485 je přednastavený jako 
aktivní konektor. Pro přepnutí mezi čelním a zadním konektorem pou�ijte přepínač 
�Front / Rear� (Čelní / Zadní) na HMI: 
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1. Ve skupině hlavního menu �CONFIGURATION� (Konfigurace) navolte polo�ku 
�COMMUNICATION� (Komunikace). 

2. Přesuňte kurzor na aktuálně pou�ité nastavení (REAR CONNECTION / FRONT 
CONNECTION) (Zadní konektor / Čelní konektor) a stiskněte tlačítko [E]. Dolní 
řádek displeje začne blikat.  

3. Tlačítkem [↑ ] nebo [↓ ] vyberte po�adované nastavení a potvrďte jej stisknutím 
tlačítka [E]. 

Zvolíte-li čelní konektor, ale po dobu asi 5 minut nebude �ádná komunikace, 
automaticky se aktivuje zadní konektor. Tuto funkci mů�ete zru�it současným 
stisknutím tlačítka [←]  a [→]  při zapnutí pomocného napětí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.1.7.-1  Přepnutí mezi čelním a zadním konektorem 

3.1.8. Hesla 
Existují dvě hesla: jedno pro HMI a jedno pro SPA komunikaci. 

Heslo HMI chrání v�echny u�ivatelem měnitelné hodnoty proti jejich změně 
neoprávněnou osobou. Ochranná funkce hesla HMI není aktivní dokud se nezmění 
přednastavené heslo. Přednastavené heslo HMI je �999� a heslo SPA je �001�. 

Hesla se mohou měnit, ale nemohou se číst ze vzdálené jednotky. Heslo SPA se 
mů�e měnit sériovou sběrnicí tak, �e se nejprve zadá současně platné heslo do 
parametru V 160 a potom se vlo�í nové heslo do parametru V 161. HMI heslo je 
mo�né změnit parametrem V 162. Změna hesel přes HMI je také popsána v části 
Konfigurace. 

Po změně přednastaveného hesla HMI, je při změně hodnot parametrů po�adováno 
nové heslo. Po zadání hesla zůstane HMI v re�imu nastavování dokud se nevrátí do 
klidového re�imu.  
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Obr. 3.1.8.-1  Po�adavek na zadání hesla pro editaci nastavených parametrů 

3.2. Provozní úrovně HMI 

3.2.1. Hlavní úroveň 
Hlavní úroveň HMI má u�ivatelskou úroveň a technickou úroveň. U�ivatelská úroveň 
se pou�ívá při měření a monitorování, zatímco technická úroveň se pou�ívá při 
nastavování ochrany a mů�e být nakonfigurována s po�adavkem na zadání hesla. 
Heslo se po�aduje po změně přednastaveného hesla �999�. 

3.2.2. U�ivatelská úroveň 

3.2.2.1. Skupiny menu u�ivatelské úrovně 
U�ivatelská úroveň má tři skupiny menu: 

• MEASUREMENTS (Měření) = monitorování měřených hodnot 
• RECORDED DATA (Zaznamenaná data) = ulo�ené hodnoty alarmových událostí 

z ochranných stupňů 
• INFO (Informace) = informace o ochraně, např. název ochrany, výrobní číslo 

Data ka�dé skupiny menu u�ivatelské úrovně je mo�né monitorovat bez zadání hesla. 

3.2.2.2. Monitorování měřených hodnot 
Měřené hodnoty lze monitorovat buď v HMI menu �MEASUREMENTS� (Měření) nebo 
aktivováním monitorovacího stavu. 
 
Přístup k měřeným hodnotám v HMI menu: 

1. Pro zobrazení měřené hodnoty U12 stiskněte tlačítko [→] ve skupině 
�MEASUREMENTS� (Měření) hlavního menu. 

2. Pro monitorování ostatních měřených hodnot pou�ijte tlačítka [↑ ] a [↓ ]. Měřená 
hodnota je zobrazena jako násobek jmenovitého napětí Un napájecího vstupu. 

3. Dal�ím stisknutím tlačítka [→] se zobrazí odpovídající hodnoty primárního napětí. 
Jestli�e není nastavený parametr M80, zobrazí místo toho pomlčky. 

4. Do klidového re�imu HMI se vraťe stisknutím tlačítka [C]. 
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Obr.  3.2.2.2-1  Měření 

Přístup k měřeným hodnotám aktivací monitorovacího stavu: 

1. Pro zobrazení měřených hodnot U12, U23 a U31 stiskněte současně tlačítka [E] 
a [←] . 

2. Pro výstup stiskněte tlačítko [C]. 
Aby bylo mo�né aktivovat monitorovací stav, musí být displej v klidovém re�imu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.  3.2.2.2-2  Monitorovací stav 

Pro monitorování primárních hodnot musí se seriové parametry M80 nastavit sériovou 
komunikací. 

3.2.2.3. Monitorování zaznamenaných dat 
Obsah registru událostí lze číst ve skupině �RECORDED DATA� (Zaznamenaná data) 
hlavního menu. 

1. V hlavním menu zvolte �RECORDED DATA� (Zaznamenaná data) a stisknutím 
tlačítka [→] se dostanete k první události.  

2. Pro pohyb mezi jednotlivými událostmi pou�ijte tlačítko [↑ ] a [↓ ]. 

3. Pro vstup do submenu nebo pro výstup ze submenu pou�ijte tlačítko [→] nebo 
[←]. 

4. Návrat do klidového re�imu HMI proveďte stisknutím tlačítka [C]. 
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Obr. 3.2.2.3.-1  Zaznamenaná data 

3.2.2.4. INFORMACE 
Ve skupině �INFO� (Informace) hlavního menu jsou informace o ochraně: typ, číslo 
software, výrobku a výrobní číslo. Pou�ijte tyto údaje např. při objednávce servisu. 
Submenu pod zobrazením čísla softwaru obsahuje je�tě jeho dodatkové číslo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.2.2.4.-1  Informace 

 

3.2.3. Technická úroveň 
3.2.3.1. Menu systému parametrů 

Interakční (dialogová) komunikace mezi operátorem a HMI vyu�ívá programových 
menu. Hlavní menu se aktivujte stisknutím tlačítka se �ipkou. Pokud je pou�ito 
standardní heslo, nevy�aduje se pro změnu parametrů �ádné heslo. Jestli�e je pou�ito 
chránění heslem, objeví se na displeji symbol �***� a� do zadání platného HMI hesla. 

Na displeji je mo�né prohlí�ení nastavených parametrů, měřených hodnot, atd. 
Parametry jsou rozděleny do dvou hlavních skupin: 

• SETTINGS (Nastavené hodnoty) 

• CONFIGURATION (Konfigurace) 
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3.2.3.2. Změna nastavení 
Aktuální nastavené hodnoty jsou v prvním submenu a nelze je editovat. Aktuálně 
nastavené hodnoty mohou být buď podle sady 1 nebo 2 podle toho, která sada byla 
zvolena jako aktivní. Sadu 1 i 2 je mo�né editovat v re�imu nastavení, podle pokynů 
uvedených dále v této části. 

Ka�dá sada nastavených hodnot má svůj vlastní registr. Přepnutí mezi sadami 
nastavených hodnot 1 a 2 umo�ňuje změnu celého souboru hodnot najednou. 
Přepnutí mezi sadami nastavení je mo�né uskutečnit třemi různými způsoby: 

1. volbou polo�ky �GROUP 1/GROUP 2� (Sada 1/ Sada 2) ve skupině �SETTINGS" 
(Nastavení) hlavního menu  

2. vstupním binárním signálem, za předpokladu, �e SGB1/4 je nastavený na 1 

3. parametrem V150 po sériové komunikační sběrnici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.  3.2.3.2-1  Sada nastavených hodnot 1 / Sada nastavených hodnot 2 

Jestli�e se má změnit velký počet nastavených hodnot, např. během uvádění systému 
ochrany do provozu, doporučuje se pou�ít PC vybavený potřebným SW. Jestli�e PC 
není k dispozici nebo se má změnit jen několik hodnot, postupujte následovně: 

1. V hlavním menu navolte skupinu �SETTINGS� (Nastavení) a pak 
�PROTECT.STAGES� (Stupně ochrany). Stisknutím tlačítka [→] se dostanete do 
první skupiny submenu. 

2. Parametr, který chcete změnit zvolte tlačítkem [↓ ].a stiskněte tlačítko [→]. 

3. Do sady 2 se dostanete stisknutím tlačítka [↓ ]. Aktivní sada nastavení je označena 
hvězdičkou �*�. 

4. Stisknutím tlačítka [E] se dostanete do re�imu nastavení. Pokud bylo nahra�eno 
standardní heslo, objeví se na displeji text �PASSWORD� (Heslo), který vy�aduje 
zadání zvoleného hesla. Jestli�e je heslo stále je�tě �999�, heslo není 
nevy�adováno. 

5. První číslice nastavované hodnoty měněného parametru začne blikat. Tlačítkem 
[→] a [←]  se posouvá kurzor a tlačítkem [↑]  a [↓]  se zvy�uje nebo sni�uje číslo. 

6. Stisknutím tlačítka [E] se ulo�í nová hodnota a diplej se vrátí do re�imu 
zobrazování. Jestli�e parametr tvořila číslice, potvrdí displej její ulo�ení jedním 
bliknutím symbolu �---�. 

7. Výstup z re�imu nastavení bez ulo�ení změn proveďte jedním stisknutím tlačítka 
[C] před potvrzením a displej se vrátí do re�imu zobrazování. 

8. Dal�ím stisknutím tlačítka [C] se displej vrátí do klidového re�imu. 
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Obr.  3.2.3.2.-2  Nastavení 

3.2.3.3. Konfigurace 
Ve skupině �CONFIGURATION� (Konfigurace) jsou parametry, které u�ivatel obvykle 
nastavuje pouze jednou při uvádění ochrany do provozu. Tyto parametry nemají �ádný 
vztah k ochranným funkcím. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.2.3.3.-1  Konfigurace 
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Při změně parametru postupujte následovně: 

1. V hlavním menu navolte skupinu �CONFIGURATION� (Konfigurace) a tlačítky se 
�ipkami zadejte po�adovaný parametr. 

2. Tlačítkem [E] vstupte re�im nastavování. Poklud bylo změněno standardní heslo, 
na displeji se objeví text �PASSWORD� (Heslo), který vy�aduje zadání zvoleného 
hesla. Jestli�e zůstalo standardní heslo �999�, není zadání hesla po�adováno. 

3. Text nebo první číslice nastavené hodnoty parametru, který má být editován 
začne blikat. Tlačítkem [↑]  a [↓]  nastavte číslici nebo znak. Dal�í číslice nebo 
znak, který má být editován se aktivuje stisknutím tlačítka [→]  nebo [←]  
(v případě parametru s vypočítanou hodnotou nejsou tlačítka označená �ipkou 
vpravo nebo vlevo funkční). 

4. Stisknutím tlačítka [E] se nová hodnota ulo�í a displej se vrátí do re�imu 
zobrazení. Pokud je parametr číselný, displej potvrdí ulo�ení jedním bliknutím 
symbolu �---�. 

5. Výstup z re�imu nastavení bez ulo�ení změn proveďte jedním stisknutím tlačítka 
[C] před potvrzením těchto změn a displej se vrátí do re�imu zobrazení. 

6. Dal�ím stisknutím tlačítka [C] se displej vrátí do klidového re�imu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.2.4.3.-2  Nastavení hesla HMI 

Jestli�e je v re�imu nastavení potvrzena nastavená hodnota mimo povolené limity, 
ulo�í se znovu původní hodnota. 

3.2.3.4. Vynulování a reset indikací, reset výstupních relé s přídr�nou funkcí 
a hodnot ulo�ených v paměti 
• LED diody a displej se vynulují tlačítkem [C] a to jen tehdy, kdy� událost pominula. 

• Stisknutím tlačítka [C] po dobu del�í ne� 5 sekund se resetují výstupní relé 
s přídr�nou funkcí. Nezapomeňte, �e se nejprve musí vynulovat LED diody 
a displej. 

• K celkovému resetu, tj. vynulování indikátorů, hodnot ulo�ených v paměti a resetu 
výstupních relé s přídr�nou funkcí, dojde současným stisknutím tlačítka [C] a [E] 
po dobu del�í ne� půl sekundy. Tato operace je potvrzena inverzí displeje. Hodnoty 
ulo�ené v paměti jsou: zaznamenaná data, údaje poruchového zapisovače 
a průměrné hodnoty. 
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3.2.4. Struktura menu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.2.4.-1  Struktura menu 
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3.3. Indikace na ochraně 
Činnost ochrany lze monitorovat dvěma různými způsoby indikací na HMI: 

• LED diodami: Start (Popud), Trip (Vypnutí) a Ready (Připravenost k provozu) 

• textovou zprávou na displeji. 

Základní ochranné funkce nejsou ovlivněny poruchovou indikací. 

3.3.1. LED indikátory 
Kdy� dojde k popudu některého stupně ochrany, rozsvítí se �lutá LED dioda. Jestli�e 
stupeň vypne, �lutá LED dioda zůstane svítit a rozsvítí se červená LED dioda. Pokud je 
příslu�ný ochranný stupeň blokován, �lutá LED dioda začne blikat. 

3.3.1.1. Zelená LED dioda 
 

 
 
 
 

Obr. 3.3.1.1.-1  Zelená LED dioda 

Zelené LED diodě READY (Připravenost k provozu) jsou přiřazeny dvě různé funkce: 
zapnutí pomocného napětí a IRF (vnitřní porucha v ochraně). 

• LED dioda nesvítí: 

Není připojeno pomocné napětí. 

• LED dioda svítí: 

Ochrana normálně pracuje, tzn. �e pracuje CPU. Neobjevila se �ádná vnitřní 
porucha. 

• LED dioda bliká: 
Objevila se vnitřní porucha. Viz část Vnitřní porucha. 

 

3.3.1.2. �lutá LED dioda 
 
 
 
 
 

Obr. 3.3.1.2.-1 �lutá LED dioda 

Indikátor  START (Popud) 

• Indikátor nesvítí 
�ádný stupeň nedostal popud. 
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• Indikátor svítí: 
Některý stupeň ochrany dostal popud. Indikátor popudu je mo�ný zvolit s přídr�nou 
funkcí nebo bez ní spínači SGF. Indikátor bez přídr�né funkce se po skončení 
poruchy automaticky vynuluje a stupeň ochrany se resetuje, zatímco indikátor 
s přídr�nou funkcí zůstane svítit a� do ručního vynulování. 

 

• Blikající indikátor: 
Popud ochranných stupňů byl blokován externím vstupním binárním signálem. 
Indikace blokování nemá přídr�nou funkci, tzn. �e zmizí spolu se vstupním 
binárním signálem. 
LED indikátor START bliká tak dlouho, jak dlouho zůstává ochranný stupeň 
blokován. Indikátor blokování zmizí spolu se vstupním binárním signálem nebo 
s koncem popudu ochranného stupně.  
Jestli�e je některý ochranný stupeň blokován v době popudu jiného ochranného 
stupně, indikátor bliká dále. (Blokování má vy��í prioritu ne� popud). 

 

3.3.1.3. Červená LED dioda 
 
 
 
 

Obr. 3.3.1.3.-1 Červená LED dioda 

 

Indikátor TRIP (Vypnutí) 

• Indikátor nesvítí: 
�ádný stupeň ochrany nevypnul. 

• Indikátor svítí: 
Některý stupeň ochrany vypnul. Indikátor vypnutí je mo�né spínači SGF zvolit buď 
s přídr�nou funkcí nebo bez ní. Indikace bez přídr�né funkce automaticky zmizí po 
zániku poruchy a ochranný stupeň se resetuje, zatímco indikátor s přídr�nou funkcí 
zůstane aktivní a� do ručního vynulování. 

 

3.3.2. Indikační hlá�ení 
Hlá�ení dávají přehled o činnosti ochrany a o vnitřních poruchách ochrany. 

3.3.2.1. Hlá�ení alarmu 
V případě popudu nebo vypnutí některého stupně ochrany, objeví se na displeji text 
�ALARM� spolu s názvy funkcí a napájecího vstupu nebo vstupů, které způsobily 
poruchu. Zároveň svítí LED indikátor START (Popud) a/nebo LED indikátor TRIP 
(Vypnutí). 



1MRS 751057-MUM Kombinovaná přepěťová a podpěťová ochrana REU 523 
rev. B  U�ivatelská příručka 

 
 

 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.3.2.1.-1  Alarm 

Hlá�ení indikátoru alarmu s přídr�nou funkcí zůstane na displeji a� do ručního 
vynulování nebo je-li nahra�eno hlá�ením vy��í priority. Jestli�e v�ak porucha trvá, 
LED dioda se nevynuluje. Indikace alarmu, způsobená popudem nebo vypnutím, bez 
přídr�né funkce se automaticky vynuluje po resetu stupně. 

Priorita hlá�ení indikací alarmu 

Hlá�ení na displeji mají jistou prioritu. Pokud jsou aktivovány současně různé typy 
indikací, na displeji se objeví hlá�ení s vy��í prioritou. Pořadí priority hlá�ení je: 

1. CBFP (Ochrana při selhání vypínače) 

2. TRIP (Vypnutí) 

3. START (Popud) 

Kdy� nastartuje několik stupňů ochrany, ale nedojde k vypnutí, zobrazí se poslední 
hlá�ení indikace popudu. Jestli�e vypne několik stupňů ochrany, zobrazí se první 
hlá�ení o vypnutí ne� uplyne doba daná nastavenou hodnotou �NEW TRIP IND.� 
(Indikace nového vypnutí). Potom mů�e staré hlá�ení indikace vypnutí nahradit hlá�ení 
nové. 

3.3.2.2. Hlá�ení poruchového zapisovače 

Kdy� je displej v klidovém re�imu, objeví se v jeho pravém dolním rohu symbol �*�, 
který indikuje, �e byl spu�těn poruchový zapisovač a je připravený k vyčtení záznamu. 

3.3.2.3. Vnitřní porucha 
Jestli�e systém samočinné kontroly zjistí trvalou vnitřní poruchu ochrany, začne blikat 
LED dioda �READY�. Současně dojde k odpadu alarmového relé systému samočinné 
kontroly, které je za normálních provozních podmínek aktivované, a na displeji se 
zobrazí poruchový kód. Tento poruchový kód je číselný a identifikuje typ poruchy. 
Zobrazený poruchový kód si zaznamenejte a uveďte při objednávce servisu. 

Kdy� vnitřní porucha zmizí, chybové hlá�ení zůstane na displeji do doby ne� se ručně 
vynuluje nebo je nahra�eno hla�ením alarmové indikace. 
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Obr. 3.3.2.3.-1  Vnitřní porucha 

V následující tabulce je seznam poruchových kódů. 
 

Tabulka 3.3.2.3-1  Poruchové kódy 

Poruchový kód Typ poruchy 

4 Není odezva na test výstupního kontaktu PO1 

5 Není odezva na test výstupního kontaktu PO2 

6 Není odezva na test výstupního kontaktu SO1 

7 Není odezva na test výstupního kontaktu SO2 

20, 21 Pokles pomocného napájecího napětí 

30 Vadná programová paměť 

50, 59 Vadná pracovní paměť  

51, 52, 53, 54, 56 Vadná parametrová paměť  1) 

55 Vadná parametrová paměť 

103, 104 Chybné nastavení konfigurace (pro IEC_103) 

131, 139, 195, 203, 222, 223 Chyba vnitřního referenčního napětí 

253 Chyba v měřící jednotce 
 

1) Lze opravit formátováním nastavení ve výrobním podniku. 
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4. Technický popis 
Ochrana REU 523 je projektována jako sekundární ochrana v rozvodných sítích 
vysokého napětí, kde mů�e být pou�ita jako hlavní nebo zálo�ní ochrana objektu. 
Mů�e být také pou�ita ke chránění generátorů, motorů a transformátorů. Kompletní 
funkční software je v programové paměti instalován při výrobě ochrany. 

Funkce a vlastnosti ochrany REU 523 jsou detailně vysvětleny v příslu�né Technické 
referenční příručce. 
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5. Servis 

5.1. V�eobecně 
Jestli�e se ochrana pou�ívá a provozuje za stanovených podmínek (viz části 
�Po�adavky� a "Technická data" v �Technické referenční příručce�), není údr�ba 
prakticky nutná. Ochrana neobsahuje �ádné díly ani součástky, které jsou za 
normálních provozních podmínek vystaveny nadměrnému fyzickému nebo 
elektrickému opotřebení. 

Pokud se pracovní prostředí v místě instalace ochrany li�í od stanoveného pracovního 
prostředí, např. v teplotě a vlhkosti, nebo pokud okolní atmosféra obsahuje chemicky 
aktivní plyny nebo prach, musí se ochrana vizuálně kontrolovat. Při této vizuální 
kontrole se musí věnovat pozornost: 

• známkám mechanického po�kození ochrany, svorek a skříně ochrany 

• známkám koroze na svorkách nebo na skříni ochrany 

Pokud ochrana nepracuje správně, nebo pokud se provozní hodnoty značně li�í od 
hodnot specifikovaných, je nutné ochranu podrobně prohlédnout. V�echny zásadní 
opravy zahrnující elektroniku musí být provedeny výrobcem. V případě kontroly, 
celkové prohlídky nebo opětné kalibrace ochrany kontaktujte, prosím, přímo výrobce 
nebo jeho nejbli��í zastoupení. 

Při objednávce servisu ABB popi�te, prosím, poruchu a pokud je to mo�né, uveďte 
poruchový kód. 

 

Upozornění ! 
Statické ochrany jsou měřící přístroje, kterým je nutné věnovat zvý�enou  péči 
a chránit je proti vlhkosti a mechanickému namáhání (mechanickým �okům / 
nárazům), zvlá�tě během transportu. Pokud jsou ochrany skladovány po del�í dobu, je 
nutné zajistit stabilní teplotu okolního prostředí. 

5.2. Uvádění do provozu 

5.2.1. Funkční zkou�ka 
Zku�ební re�im je přístupný v menu HMI �CONFIGURATION� (Konfigurace), polo�ka 
�FUNCTION TEST/BI� (Funkční zkou�ka/BI). Ve zku�ebním re�imu je mo�né aktivovat 
jeden po druhém v�echny vnitřní signály z jednotlivých stupňů ochrany, včetně 
samočinné kontroly. Vnitřní signály jsou vyvedeny na výstupní kontakty podle skupiny 
spínačů SGR. 

1. Stisknutím tlačítka [E] vstupte do zku�ebního re�imu a zvolte po�adovaný signál 
tlačítkem [→]  nebo [←] . 

2. Signál aktivujte tlačítkem [E]. Signál zůstane aktivní po dobu stisknutí tlačítka [E]. 

3. Ze zku�ebního re�imu vystupte stisknutím tlačítka [C]. 
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Následující tabulka zobrazuje pořadí aktivace a příslu�nou blikající číslici během 
testování signálu. 

 
Tabulka 5.2.1-1 Funkční zkou�ka 

Číslo Funkce 
1 U> 
2 t> 
3 U>> 
4 t>> 
5 U< 
6 t< 
7 U<< 
8 t<< 
0 IRF 

 

5.2.2. Zkou�ka binárního vstupu 
Pro monitorování stavu binárního vstupu postupujte v menu HMI následovně: 

1. V hlavním menu �CONFIGURATION� (Konfigurace) zvolte �FUNCTION TEST/BI� 
(Funkční zkou�ka/BI). 

2. Zvolte �BI STATUS� (Stav BI) a zobrazí se stav binárního vstupu.  

Stav binárního vstupu je také mo�né odečíst parametrem 14 v SPA. 

5.2.3. Zkou�ka LED diod 
Zkou�ka LED diod je přístupná polo�kou �FUNCTION TEST/BI� (Funkční zkou�ka/BI) 
v �CONFIGURATION� (Konfigurace) hlavního menu. 

1. Stisknutím tlačítka [E] vstupte do zku�ebního re�imu a na displeji začne blikat 
text �LED-TEST� (Zkou�ka LED diod). 

2. Stisknutí tlačítka [E] se rozsvítí diody, které doposud nesvítily. Diody zůstanou 
svítit po dobu stisknutí tlačítka [E]. 

3. Stisknutím tlačítka [C] vystoupíte ze zku�ebního re�imu. 

Zkou�ku LED diod je také mo�né provést parametrem V166 v SPA. 

5.3. Sekundární zkou�ka 
Po připojení pomocného napětí, provede ochrana samočinný testovací program. 
Tento program v�ak nezahrnuje měřící transformátory a výstupní kontakty. Provozní 
podmínky ochrany se zkou�í pomocí obvyklého zařízení pro testování ochran. Tato 
zkou�ka zahrnuje také měřící transformátory, výstupní kontakty a zkou�ku přesnosti 
provozních hodnot. 

Podle doporučení výrobce se musí sekundární zkou�ka ochrany provádět v intervalu 
pěti let, aby byla zaji�těna správná funkce. Zkou�ka musí zahrnovat celý ochranný 
řetězec, od měřících transformátorů a musí být prováděna v souladu s národními 
předpisy a pokyny. 



REU 523 Kombinovaná přepěťová a podpěťová ochrana 1MRS 751057-MUM 
 U�ivatelská příručka rev. B 

 
 

28  

Sekundární zkou�ka popsaná v této příručce je zkou�ka nastavených hodnot při nor-
málním provozu. (V případě potřeby, lze sekundární zkou�ku roz�ířit o zkou�ky 
ochranných stupňů v rozsahu jejich seřiditelnosti.)  

V�echny nastavené hodnoty, které se budou během zkou�ky měnit, je nutné před 
zahájením zkou�ky načíst a ulo�it. 

Aby bylo mo�né provést sekundární zkou�ku musí být ochrana odpojena buď 
rozpojitelnými svorkami nebo zasunutím zku�ební vidlice.  

Přístroje potřebné pro provedení zkou�ky: 

• regulovatelný transformátor napětí 0�240 V 

• oddělovací transformátor, např. 220 V/220 V 

• voltmetr 

• stopky nebo čítač pro měření času 

• stř/ss zdroj pomocného napájecího napětí 

• vypínače a indikační �árovky 

• napájecí a propojovací vodiče 

• kalibrovaný multimetr 

Upozornění !  
Volbu jmenovitého napětí a maximálního vstupního zku�ebního napětí ochrany, při 
připojení měřicích vodičů na svorky ochrany, viz v kapitole Technická data v Technické 
referenční příručce. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5.3.-1  Zku�ební obvod pro sekundární zkou�ku  

Jakmile je zku�ební obvod kompletně zapojený a jsou nastaveny skupiny spínačů, je 
mo�né k ochraně připojit pomocné napájecí napětí. Funkčnost zku�ebního obvodu je 
mo�né ověřit multimetrem. 

5.3.1. Zkou�ka měřících transformátorů 
Odzkou�ejte samostatně vstupy v�ech tří měřících transformátorů. Ochranu napájejte 
čistě sinusovým napětím a porovnejte hodnotu napětí indikovanou na displeji ochrany 
s hodnotou na voltmetru. Měření je mo�né provést při jmenovitém napětí ochrany. 
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Uvědomte si, �e ochrana zobrazuje měřené napětí jako násobek jmenovitého napětí 
Un pou�itého měřícího vstupu. Také to, �e jmenovité napětí je volitelné: 100 V, 110 V, 
115 V nebo 120 V. 

5.3.2. Zkou�ky přepěťových stupňů 
Zkou�ka se provádí jako jednofázová a ochrany se musí podle toho nakonfigurovat 
nastavením spínače SGF2/1 na 1. 

Před zahájením zkou�ky: 

• poznamenejte si momentální nastavení spínačů SGR, aby bylo později mo�né 
obnovit původní stav 

• skupiny spínačů ochrany nastavte následovně: 
 

Tabulka 5.3.2-1 Nastavení skupiny spínačů 

Nastavení SGR 

U> na SO1 SGR1 = 4 

t> na PO1 SGR2 = 1 

U>> na SO2 SGR3 = 8 

t>> na PO2 SGR4 = 2 

Je mo�né pou�ít i momentálně nastavené hodnoty. 

5.3.2.1. Stupeň s nízkým nastavením U > 
Popud 
Zapněte vypínač S1 a pomalu zvy�ujte zku�ební napětí dokud nedojde k popudu 
ochrany a nerozsvítí se indikátor L3. Poznamenejte si hodnotu popudového napětí na 
voltmetru.  

Vypínací čas 
Zkou�ka je dána zvolenou charakteristikou. Uvědomte si, �e maximální trvalé 
napěťové přetí�ení 2 x Un se nesmí překročit.  

Časově nezávislá charakteristika 
Nastavte zku�ební napětí na 2 x nastavená hodnota stupně U>. 

Vypněte vypínač S1, vynulujte indikátory a resetujte výstupní relé s přídr�nou funkcí. 
Stopky se spustí zapnutím vypínače S1 a zastaví sepnutím výstupního kontaktu PO1. 

Časově závislá charakteristika 

U časově závislé charakteristiky se vypínací čas měří při dvou zku�ebních napětích 
(1,1 x U> a 1,4 x U>). Zji�těné vypínací časy se porovnají s hodnotami získanými 
z křivky napětí/čas příslu�né časově závislé charakteristiky. 

Postup zkou�ky je stejný jako u časově nezávislé charakteristiky. 

5.3.2.2. Stupeň s vysokým nastavením U>>>>>>>> 
Popud 
Zapněte vypínač S1 a pomalu zvy�ujte zku�ební napětí dokud nedojde k popudu 
ochrany a nerozsvítí se indikátor L2. Poznamenejte si hodnotu popudového napětí na 
voltmetru. 
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Vypínací čas 
Zkou�ka je dána zvolenou charakteristikou. Uvědomte si, �e maximální trvalé 
napěťové přetí�ení 2 x Un se nesmí překročit.  

Časově nezávislá charakteristika 
Nastavte zku�ební napětí na 2 x nastavená hodnota stupně U>>. 

Vypněte vypínač S1, vynulujte indikátory a resetujte výstupní relé s přídr�nou funkcí. 
Stopky se spustí zapnutím vypínače S1 a zastaví sepnutím výstupního kontaktu PO2. 

Časově závislá charakteristika 
Vypínací čas časově závislé charakteristiky se měří při dvou různých zku�ebních 
napětích (1,1 x U >> a 1,4 x U >>). Získané vypínací časy se porovnávají s vypínacími 
časy získanými z křivek napětí/čas příslu�né časově závislé charakteristiky. 

Postup zkou�ky je stejný jako u časově nezávislé charakteristiky. 

5.3.3. Zkou�ky podpěťových stupňů 
Zkou�ka se provádí jako jednofázová a ochrany se musí podle toho nakonfigurovat 
nastavením spínače SGF2/1 na 1. 

Před zahájením zkou�ky: 

• poznamenejte si aktuální nastavení spínačů SGR a SGF2, aby bylo později mo�né 
obnovit původní stav 

• skupiny spínačů ochrany nastavte na následovně: 
 

Tabulka 5.3.3-1   Nastavení skupiny spínačů 

Nastavení SGR 
U< na SO1 SGR5 = 4 
t< na PO1 SGR6 = 1 
U<< na SO2 SGR7 = 8 
t<< na PO2 SGR8 = 2 

Je mo�né pou�ít i momentálně nastavené hodnoty.  

5.3.3.1. Stupeň s nízkým nastavením U < 
Popud 
Nastavte zku�ební napětí na hodnotu mírně převy�ující nastavenou popudovou 
hodnotu stupně U<. 

Zapněte vypínač S1, vynulujte indikátory a resetujte výstupní relé s přídr�nou funkcí.  

Pomalu sni�ujte napětí dokud nedojde k popudu ochrany a nerozsvítí se indikátor L3. 
Poznamenejte si hodnotu popudového napětí na voltmetru. 

Vypínací čas 
Zkou�ka je dána zvolenou charakteristikou.  

Časově nezávislá charakteristika 
Nastavte zku�ební napětí na 1,1 x nastavená hodnota stupně U <.  

Vypněte vypínač S1, vynulujte indikátory a resetujte výstupní relé s přídr�nou funkcí. 
Stopky se spustí zapnutím vypínače S1 a zastaví sepnutím výstupního kontaktu PO1. 
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Časově závislá charakteristika 
Vypínací čas časově závislé charakteristiky se měří při dvou různých zku�ebních 
napětích (0,9 x U< a 0,6 x U<). Získané vypínací časy se porovnávají s vypínacími 
časy získanými z křivek napětí/čas příslu�né časově závislé charakteristiky. Před 
zahájením zkou�ky zkontrolujte, zda je spínač SGF2/4 nastavený na 1, aby blokoval 
stupeň U< při vypnutí vypínače S1.  

Postup zkou�ky je stejný jako u časově nezávislé charakteristiky. 

5.3.3.2. Stupeň s vysokým nastavením U<< 
Stupeň U<< se musí  nakonfigurovat pro bě�nou činnost nastavením spínače SGF2/2 
na 0. 

Popud 
Nastavte zku�ební napětí na hodnoru mírně převy�ující nastavenou popudovou 
hodnotu stupně U<<. 

Zapněte vypínač S1, vynulujte indikátory a resetujte výstupní relé s přídr�nou funkcí.  

Pomalu sni�ujte zku�ební napětí dokud nedojde k popudu ochrany a nerozsvítí se 
indikátor L2. Poznamenejte si hodnotu popudového napětí na voltmetru. 

Vypínací čas 
Zkou�ka je dána zvolenou charakteristikou.  

Časově nezávislá charakteristika 
Nastavte zku�ební napětí na 1,1 x nastavená hodnot stupně U<<. 

Vypněte vypínač S1, vynulujte indikátory a resetujte výstupní relé s přídr�nou funkcí. 
Stopky se spustí zapnutím vypínače S1 a zastaví sepnutím výstupního kontaktu PO2. 

Časově závislá charakteristika 
Vypínací čas časově závislé charakteristiky se měří při dvou různých zku�ebních 
napětích (0,9 x U<< a 0,6 x U<<). Získané vypínací časy se porovnávají s vypínacími 
časy získanými z křivek napětí/čas příslu�né časově závislé charakteristiky. Před 
zahájením zkou�ky zkontrolujte, zda je spínač SGF2/5 nastavený na 1, aby blokoval 
stupeň U<< při vypnutí vypínače S1.  

Postup zkou�ky je stejný jako u časově nezávislé charakteristiky. 

5.3.4. Zkou�ka samočinné kontroly (IRF) 
Zkou�ku výstupního kontaktu IRF a funkci LED diody READY je mo�né provést 
v re�imu funkční zkou�ky HMI menu. Při zkou�ce samočinné vnitřní kontroly svítí 
indikátor L1. 

5.4. Náhradní díly 
Aby bylo dosa�eno co nejvy��í mo�né provozní přesnosti, jsou v�echny části ochrany 
kalibrovány společně. To znamená, �e výrobek tvoří jeden celek, ke kterému není 
mo�né dodávat �ádné samostatné náhradní díly. 
V případě chybné funkce kontaktujte prosím va�eho dodavatele ochrany. 



REU 523 Kombinovaná přepěťová a podpěťová ochrana 1MRS 751057-MUM 
 U�ivatelská příručka rev. B 

 
 

32  

6. Informace pro objednávku 
 

Viz �Technická referenční příručka�. 
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7. Odkazy 
 

Ostatní dostupné manuály: 

• Technická referenční příručka 1MRS750942-MUM 

• Příručka pro instalaci 1MRS750526-MUM 
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8. Věcný rejsřík 
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Bezpečnostní pokyny ................................................................................................ 7 

C 
Celkový reset .......................................................................................................... 19 

Č 
Čelní panel ................................................................................................................ 8 

F 
Funkční zkou�ka .................................................................................................... 26 

H 
Hesla ....................................................................................................................... 13 
Hlá�ení poruchového zapisovače ........................................................................... 23 
Hlavní menu ............................................................................................................ 12 
Hodnoty v registrech ............................................................................................... 19 

I 
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Informace ................................................................................................................ 16 
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Konektory ................................................................................................................ 12 
Konfigurace ............................................................................................................. 18 
Kontrast displeje...................................................................................................... 10 

L 
LED diody.......................................................................................................... 21, 22 
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Měřené hodnoty ...................................................................................................... 14 
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Nastavené hodnoty ................................................................................................. 17 
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P 
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R 
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S 
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Servis.......................................................................................................................26 
Struktura menu ........................................................................................................19 
Submenu .................................................................................................................12 

T 
Test displeje...............................................................................................................9 
Tlačítka ....................................................................................................................10 

U 
U�ivatelská úroveň HMI...........................................................................................14 

V 
Vnitřní porucha ........................................................................................................23 
Volba jazyka.............................................................................................................11 

Z 
Zaznamenaná data..................................................................................................15 
Zkou�ka binárního vstupu .......................................................................................27 
Zkou�ka LED diod ...................................................................................................27 
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9. Pou�ité zkratky 
 

• CBFP Circuit-breaker failure protection (Ochrana při selhání vypínače) 

• CPU Central processing unit (Centrální procesorová jednotka) 

• IDMT Inverse definite minimum time characteristic (Časově závislá 
charakteristika s definovaným minimálním časem) 

• IRF Internal relay fault (Vnitřní porucha ochrany) 

• LCD Liquid Crystal Display (Displej s kapalnými krystaly) 

• LED Light-emitting diode (LED dioda) 

• HMI Human-Machine Interface (Rozhraní pro obsluhu) 

• SGB Switchgroups for binary input (Skupina spínačů binárního vstupu) 

• SGF Switchgroups for functions (Skupiny spínačů funkcí) 

• SGR Switchgroups for output contacts (Skupina spínačů výstupních kontaktů) 
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10. Zpráva od zákazníka 
 
 

Datum:  Odeslat na fax.číslo: 499 808 501 
 

Kategorie: 

 

__ Komentář 

 

__ Dotaz 

 

__ Reklamace 

 

V případě, �e se tato zpráva týká určitého výrobku, uveďte prosím jeho název / typ. 

 

Výrobek: 

 

 

Popis: 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zpracoval:  Datum:  

Schválil:  Datum:  

Firma:  

Sídlo:  

Adresa:  

Fax. číslo / 
E-mail adresa 

 

 

V případě potřeby mohou být přilo�eny dal�í listy. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ABB Substantion Automation Oy ABB Utilities 
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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