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Ochrana vývodu

Kromì tohoto v�eobecného popisu zahrnuje kompletní manuál pro ochranu vývodu následující
jednotlivé popisy:

Dvoufázový nadproudový a zemní smìrový ochranný
modul  SPCJ 4D44 1MRS 750124-MUM CZ
Celková charakteristika ochranných modulù typu D 1MRS 750066-MUM CZ

Charakteristika Dvoufázový stupeò nadproudového pøetí�ení
s èasovì nezávislou nebo inverzní (èasovì
závislou) charakteristikou.

Dvoufázový zkratový stupeò s funkcí okam�i-
tého nebo zpo�dìného pùsobení.

Nadproudový stupeò zemní smìrové ochrany
s èasovì nezávislou charakteristikou.

M�ikový zkratový stupeò smìrové nebo
nesmìrové zemní ochrany.

Provoznì volitelná konfigurace funkcí výstup-
ních relé.

Obsáhlá komunikace po optické sériové
sbìrnici.

Flexibilita pro snadnou volbu pøíslu�ného
funkèního uspoøádání pro rùzné aplikace.

Èíselný odeèet nastavených hodnot, mìøených
hodnot, hodnot poruchových proudù, èaso-
vých prùbìhù atd.

Trvalá vlastní kontrola ochrany zahrnující jak
hardware, tak i software.
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Pou�ití Ochrany vývodu typu SPAA 120 C
a SPAA 121 C jsou urèeny pro pou�ití pro
selektivní zkratovou a zemní ochranu v radi-
álních distribuèních sítích s izolovaným
nulovým bodem nebo s odporovì a/nebo
impedanènì uzemnìným nulovým bodem
(neutrálou). Integrovaná ochrana vývodu
obsahuje jednotku pro dvoufázovou nadprou-
dovu ochranu a jednotku zemní smìrové
ochrany. Vypínací a výstra�né signály mohou

být dle potøeby zavedeny na výstupní relé.
K ochranì vývodu mù�e být rovnì� pou�ita
ochrana pøi selhání vypínaèe.

Ochrany vývodu SPAA 120 C a SPAA 121 C
mají identické funkce. Jediný rozdíl mezi
tìmito dvìma verzemi je jmenovitý proud
jednotky zemní ochrany, který je 1 A a 5 A pro
ochranu SPAA 120 C a 0,2 A a 1 A pro ochranu
SPAA 121 C.

Popis funkce Ochrana vývodu je sekundární ochranná
jednotka pro pøipojení k proudovým a napì-
�ovým transformátorùm chránìného vývodu.
Dvoufázová nadproudová jednotka kontinu-
álnì mìøí proudy dvou fází a jednotka smìrové
zemní ochrany mìøí kontinuálnì proud
neutrály a zbytkové napìtí chránìného
vývodu. V pøípadì poruchy ochrana vývodu
nastartuje. Po nastaveném èase vypíná tato
ochrana vypínaè. Operaèní signál ochrany
vývodu mù�e být rovnì� vyu�it pro spu�tìní
sekvence automatického opìtného zapnutí,
která je provedena externí spolupracující
ochranou.

V pøípadì, �e proud jedné fáze pøekroèí
nastavenou hodnotu stupnì nadproudového
pøetí�ení, tento nadproudový stupeò startuje
a souèasnì se spustí jeho èasovací obvod. Po
uplynutí èasu je do vypínaèe vyslán vypínací
povel.

V pøípadì zemní poruchy mìøí jednotka
smìrové zemní ochrany zbytkové napìtí
a proud neutrály a fázový úhel mezi nimi.

Jednotka smìrové zemní ochrany startuje,
jestli�e jsou souèasnì splnìny tøi následující
podmínky:
- úroveò zbytkového napìtí pøekroèí nasta-

venou startovací úroveò
- proud neutrály pøekroèí nastavenou úroveò
- fázový úhel zbytkového napìtí a proudu

neutrály je v rozmezí jb±Dj (jb = základní
úhel, Dj = 80°).

Po splnìní uvedených kritérií startuje nad-
proudový stupeò zemní ochrany a èasovací
obvody. Po uplynutí èasu je do vypínaèe
vyslán vypínací povel.

Zkratový stupeò zemní ochrany pracuje
stejným zpùsobem, ale mù�e být také napro-
gramován pro funkci nesmìrové zemní
ochrany. Pásmová propust zaèlenìná v budí-
cích vstupech jednotky zemní ochrany filtruje

harmonické slo�ky proudu neutrály a v signá-
lech zbytkového napìtí pøed tím, ne� jsou tyto
hodnoty mìøeny.

Nadproudovému stupni ochrany mù�e být
zadána èasovì nezávislá nebo inverzní
charakteristika. Pro inverzní re�im (IDMT) je
k dispozici �est alternativních inverzních chara-
kteristik. Ètyøi z tìchto charakteristik, t.j.
�normálnì inverzní, velmi inverzní, extrémnì
inverzní a dlouhodobì inverzní�, jsou v sou-
ladu s normami BS 142 a IEC 255, kde�to dvì
zbylé charakteristiky jsou speciální charakte-
ristiky nazývané RI a RXIDG. Nadproudový
stupeò zemní ochrany má èasovì nezávislou
charakteristiku s volitelnou dobou pùsobení.
Zkratový stupeò pùsobí okam�itì.

Poznámka! V inverzním re�imu je úèinný
rozsah nastavení nadproudového stupnì
0,5...2,5 x In , i kdy� na ochranì mù�e být
startovací proud nastaven v rozmezí 0,5...5,0
x In. Pøi inverzní chrakteristice bude jakékoliv
nastavení startovacího proudu nadproudového
stupnì nad 2,5 x In  pova�ováno za nastavení
rovnající se 2,5 x In.

Matice výstupních relé mù�e být nakonfiguro-
vána tak, �e startovací informace z nadproudo-
vé jednotky a z jednotky zemní smìrové
ochrany je obdr�ena jako kontaktní funkce.
Tato kontaktní informace mù�e být napø.
pou�ita jako blokovací signál, který má být
zaveden do spolupracující ochrany.

Ochrana vývodu je vybavena øídicím vstupem,
který mù�e být øízen externím ovládacím
napìtím. Vliv tohoto øídicího vstupu je urèen
pomocí spínaèù pro volbu funkce modulu
ochrany. Tento øídicí vstup mù�e být pou�it pro
blokování jednoho nebo nìkolika stupòù
ochrany, pro resetování pøidr�ení výstupního
relé, jestli�e je po�adováno ruèní resetování
(kvitování) nebo pro volbu druhé sady
nastavených hodnot ochrany.
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Obr. 1. Funkce ochrany vývodu SPAA 120 C a SPAA 121 C.
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Schéma
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Obr. 2. Kompletní schéma zapojení pro ochranu vývodu SPAA 120 C.

Schéma znázoròuje jednotlivé spínaèe spínacích skupin. Jmenovitý proud jednotky zemní
ochrany pro ochranu SPAA 120 C je 5 A pro vstup 25-26 a 1 A pro vstup 25-27. Pro ochranu
SPAA 121 C je jmenovitý proud jednotky zemní ochrany 1 A pro vstup 25-26 a 0,2 A pro
vstup 25-27.
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Uaux Pomocné napìtí
A,B,C,D,E,F Výstupní relé
IRF Signál pro relé interní poruchy
SGR1...3 Spínací skupiny pro konfiguraci vypínacích a alarmových signálù
SGB 1 Spínací skupina pro konfiguraci blokovacích a øídicích signálù
TRIP Vypínací relé
SIGNAL 1 Vybavovací signál pøi vypnutí od nadproudu
SIGNAL 2 Vybavovací signál pøi vypnutí pøi zemní poru�e
START 1 Startovací nebo pomocný vypínací signál, podle nastavení spínací skupiny

SGR 3
START 2 Startovací signál z nadproudového stupnì I>
U1 Dvoufázový nadproudový modul a modul zemní smìrové ochrany

SPCJ 4D44
U3 Vstupní/výstupní modul SPTE 4E6 (SPAA 120 C) nebo

SPTE 4E5 (SPAA 121C)
U2 Modul  napájecího zdroje a výstupních relé SPTU 240 R1 nebo SPTU 48 R1
RxTx Sériové rozhraní
T1...9 Indikátory pro start a vypnutí
SPA-ZC Modul pro pøipojení sbìrnice
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Obr. 3. Pohled na zadní èást ochrany pøívodu SPAA 120 C a SPAA 121 C.
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Pøipojení

Mo�nosti nastavení spínaèù SGB a SGR jsou
popsány v kapitole �Øídicí signály mezi
moduly�.

Ochrana pøívodu je pøipojena na optickou
datovou sbìrnici pomocí pøídavného modulu

typu SPA-ZC17 nebo typu SPA-ZC 21
a 9-pólového D-konektoru, který je umístìn na
zadním panelu. Optické kabely jsou pøipojeny
na svorky Rx a Tx modulu pro pøipojení
sbìrnice. Tyto kabely spojují ochrany s øídícím
datovým komunikátorem.

È svorky Funkce

1-2 Proud fáze IL1, 5 A
1-3 Proud fáze IL1, 1 A
7-8 Proud fáze IL3, 5 A
7-9 Proud fáze IL3, 1 A
25-26 Proud neutrály I0, 5 A pro SPAA 120 C a 1 A pro SPAA 121 C
25-27 Proud neutrály I0 , 1 A pro SPAA 120 C a 0,2 pro SPAA 121 C
28-29 Zbytkové napìtí U0, 100 V
28-30 Zbytkové napìtí U0, 110 V

61-62 Pomocné napìtí. Kladný pól (+) ss napájení je pøipojen na svorku 61.

63 Ochranná svorka

10-11 Blokovací a øídicí vstup. Mù�e být pou�it jako externí blokovací vstup pro
ochranný modul, jako øídicí vstup pro resetování vypínacího relé nebo
jako øídicí vstup pro dálkovou zmìnu sady nastavených hodnot. Volba
po�adované funkce se provádí pomocí spínaèù SGB 1 v modulu ochrany.

65-66 Povel pro vypnutí vypínaèe. Spínaèe SGR ochranného modulu mohou být
pou�ity pro pøenos vypínacího signálu ze stupòù I>, I>>, I01> a I02> do relé A
vybaveného výstupním kontaktem pro pøímé ovládání vypínaèe.

Tovární nastavení: vypnutí od v�ech stupnù ochran.

68-69 Signalizace pøi vypnutí. Spínaèe SGR mìøicího modulu mohou být pou�ity
pro pøenos vypínacích signálù ze stupòù I>, I>>, I01> a I02> na tento výstup.

Tovární nastavení: signalizace pøi vypnutí stupòù I01> a I02>.

80-81 Signalizace pøi vypnutí. Spínaèe SGR mìøicího modulu mohou být pou�ity
pro pøenos vypínacích signálù ze stupòù I>, I>>, I01> a I02> na tento výstup.

Tovární nastavení: Signalizace pøi vypnutí od stupòù I> a I>>.

77-78 Spínaèe SGR mìøícího modulu mohou být pou�ity pro pøenos startovacích
signálù ze stupòù I>, I>>, I01> a I02> na tento výstup.

Tovární nastavení: start stupnì I>.

74-75 Spínaèe SGR modulu ochrany mohou být pou�ity pro pøenos jakéhokoliv
startovacího nebo vypínacího signálu ochrany na tento výstup. Toto relé
mù�e být rovnì� pou�ito jako vypínací relé pro ochranu pøi selhání vypí-
naèe, je-li tato funkce vyu�ívána. Relé E je vybaveno výstupním kontaktem
pro pøímé ovládání vypínaèe.

70-71-72 Signál vlastní kontroly. Za normálních provozních podmínek je cívka
výstupního relé nabuzena, relé je pøita�eno a svorky 70-72 jsou spojeny.
Jestli�e systém vlastní kontroly zjistí vnitøní závadu nebo je výpadek pomo-
cného napìtí, relé odpadne a budou spojeny svorky 71-72.
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Øídící signály
mezi moduly

Obrázek 4 znázoròuje, jak mohou být startova-
cí, vypínací, øídící a blokovací signály
nakonfigurovány pro dosa�ení po�adovaných

funkcí, aby byly splnìny po�adavky zamý�lené
aplikace.
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Obr. 4. Øídící signály mezi moduly ochrany pøívodu SPAA 120 C SPAA 121 C.

Blokovací a startovací signály se konfigurují
pomocí spínaèù spínacích skupin SGF, SGB
a SGR. Kontrolní souèty tìchto skupin jsou
znázornìny v menu pro nastavení mìøicího

modulu ochrany. Funkce jednotlivých spínaèù
jsou podrobnì popsány v návodu pro ochranný
modul SPCJ 4D44.

Zkratky názvù
signálù

IL1, IL3 Proudy fází
I0 Proud neutrály
U0 Zbytkové napìtí
BS1, BS2 Blokovací nebo øídící signál
SS1 Startovací signál 1
SS2 Startovací signál 2
SS3 Startovací signál 3
TS1 Vypínací signál 1
TS2 Vypínací signál 2
AR1...3 Startovací signály pro funkce opìtného zapnutí (v SPAA 120 C a SPAA 121 C

není pou�ito)
IRF Signál poruchy z vlastní kontroly
SGF Spínací skupina pro volbu funkcí
SGB Spínací skupina pro blokování funkcí
SGR Spínací skupina pro konfiguraci výstupních relé
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Provozní
indikátory

A) Indikátor TRIP svítí, kdy� nìkterý ze stupòù
ochrany provedl vypnutí. Po návratu stupnì
zùstane tento èervený indikátor svítit.

B) Jestli�e byl displej zhasnutý v dobì, kdy
nìkterý ze stupòù ochrany I>, I>>, I0> nebo
I0>> provádìl vypnutí, je fáze s poruchou nebo
zemní porucha indikována �lutým LED
indikátorem. Jestli�e napø. svítí èervený
indikátor TRIP a souèasnì svítí �luté indiká-
tory L1 a L3, je vypnutí zpùsobeno zvý�eným
proudem ve fázích L1 a L3.

C) Èíslice zcela vlevo na displeji pùsobí jako
adresový indikátor pro rùzná data a jako
optický provozní indikátor. Jestli�e displej
pracuje jako provozní indikátor, svítí na
displeji pouze èervená èíslice. Tabulka
OPERATION IND pøedstavuje klíè pro èísla
kódù provozních indikátorù.
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D) Provozní indikátor vypnutí TRIP zùstává
pøi návratu ochranného stupnì svítit. Tento
indikátor se resetuje pomocí tlaèítka RESET/
STEP.

Provozní indikátory mohou být resetovány
také externím øídícím signálem pøivedeným na
vstup 10-11, za pøedpokladu, �e spínaè
SGB1/8 je v poloze 1.

Ochranné funkce nejsou závislé na tom, zda
provozní indikátory byly nebo nebyly reseto-
vány. Stupnì ochrany jsou stále v pohotovosti.

Jestli�e nìkterý stupeò ochrany startuje, ani�
by nastalo vypnutí, proto�e namìøená hodnota
poklesla pod nastavenou startovací úroveò
pøed uplynutím nastaveného zpo�dìní, bude
startovací indikátor restován automaticky.
Av�ak v pøípadì potøeby, je mo�né pomocí
spínaèù SGF3/1...4 startovací indikace nastavit
tak, aby po rozsvícení zùstaly zapnuty. V tomto
pøípadì se indikace resetují tlaèítkem RESET/
STEP. Provozní indikace jsou trvale zobrazeny

pøi násludujícím nastavení spínaèù SGF3/1...4:

SGF3/1 = 1  Indikace startu stupnì I> trvalá
SGF3/2 = 1  Indikace startu stupnì I>> trvalá
SGF3/3 = 1  Indikace startu stupnì U0> trvalá
SGF3/4 = 1  Indikace startu stupnì I01> trvalá

Pøi dodávce jednotek ochrany pøívodu jsou
konfiguraèní spínaèe SGF2/1...4 v poloze 0.

E) V pøípadì, �e systém vlastní kontroly
detekuje trvalou závadu, rozsvítí se indikátor
IRF.

Souèasnì odpadne výstupní relé tohoto
kontrolního systému. Kromì toho se ve vìt�inì
pøípadù na displeji objeví poruchový kód,
indikující druh závady. Tento poruchový kód,
který se skládá z èervené èíslice 1 a zeleného
kódového èísla, nemù�e být resetován, dokud
nebyla odstranìna závada. Pro usnadnìní
diagnostiky poruchy a opravy by tento kód mìl
být zaznamenán.

Indikace Popis

1 I> START = nadproudový stupeò pøetí�ení I> nastartoval
2 I>TRIP = nadproudový stupeò pøetí�ení I> provedl vypnutí
3 I>>START = zkratový stupeò I>> nastartoval
4 I>>TRIP = zkratový stupeò I>> provedl vypnutí
5 U0> START = stupeò zbytkového pøepìtí nastartoval
6 I01>START = nadproudový stupeò neutrály I> nastartoval
7 I01>TRIP = nadproudový stupeò neutrály I01> provedl vypnutí
8 I02>TRIP = nadproudový stupeò neutrály I02> provedl vypnutí
9 CBFP = ochrana selhání vypínaèe provedla vypnutí
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Modul
napájecího
zdroje a
výstupních relé

Ke své èinnosti potøebuje ochrana pøívodu
spolehlivý zdroj pomocného napìtí. Modul
napájecího zdroje a výstupních relé vytváøí
napìtí po�adované pro mìøící modul a pro
modul výstupních relé. Modul zdroje a výstup-
ních relé je samostatná vyjímatelná jednotka
umístìná za panelem systému. Tento modul
obsahuje napájecí jednotku, výstupní relé
s ovládacími obvody a elektroniku pro externí
øídící vstup.

Jednotku zdroje a výstupních relé je mo�né
vyjmout ze skøínì ochrany po odstranìní
panelu systému po povolení ètyø køí�ových
�roubù.

Modul zdroje a výstupních relé je transformá-
torovì zapojený DC/DC pøevodník typu
flyback s galvanicky oddìlenou primární a se-
kundární stranou. Primární strana napájecího
modulu je ji�tìna pojistkou 1A (pomalá) F1,
která je umístìná na plo�ném spoji modulu.

1 A pomalá +8V

+12V

-12V

+24V

Uaux (pomocné napětí)
80...265 V st & ss
18...80 V ss

Nestabilizované napětí
pro logické obvody

Napětí operačních  
zesilovačů

Napětí pro cívky 
výstupních relé

Obr. 5. Úrovnì napìtí napájecího modulu

Zelený LED indikátor  Uaux na pøedním panelu
svítí, kdy� je modul napájecího zdroje
v provozu. Napìtí pro elektroniku je kontrolo-
váno v mìøicích modulech. Jestli�e se
sekundární napìtí výraznì odchýlí od jme-
novité hodnoty, vydá vlastní kontrola alarmový
signál. Alarmový signál bude vygenerován
také v pøípadì vyta�ení modulu ze skøínì nebo
v pøípadì pøeru�ení pomocného napìtí pro
ochranu.

K dispozici jsou dvì verze modulu napájecího
zdroje. Sekundární napìtí tìchto dvou typù
jsou shodná, li�í se rozsahem vstupního napìtí.

Zku�ební napìtí pøi izolaèní zkou�ce mezi
primární a sekundární stranou a zemí je 2 kV,
50 Hz, 1 min jmenovitý pøíkon Pn je 5 W.

Rozsahy vstupního napìtí modulu napájecího
zdroje a výstupních relé:
- SPTU 240R1 Uaux  = 80...265 V ss/st
- SPTU 48R1 Uaux = 18...80 V ss

Modul SPTU 240R1 mù�e být pou�it jak pro
støídavé, tak i pro stejnosmìrné napìtí. Modul
48R1 je urèen pouze pro ss napìtí. Rozsah
vstupního napìtí pro napájecí modul ochrany
je vyznaèen na pøedním panelu ochrany.
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Technická data Budící vstupy
Budící vstupy ochrany SPAA 120 C
Vstupy fázových proudù 1-3, 7-9 1-2, 7-8
Vstupy proudù neutrály 25-27 25-26
Jmenovitý proud In 1 A 5 A
Tepelná pøetí�itelnost
- trvale 4 A 20 A
- po dobu 10 s 25 A 100 A
- po dobu 1 s 100 A 500 A
Dynamická pøetí�itelnost
- hodnota 10 ms 250 A 1250 A
Vstupní impedance £100 mW £20 mW

Budící vstupy ochrany SPAA 121 C
Vstupy proudù neutrály 25-27 25-26
Jmenovitý proud In 0,2 A 1 A
Tepelná pøetí�itelnost
- trvale 1,5 A 4 A
- po dobu 10 s 5 A 25 A
- po dobu 1 s 20 A 100 A
Dynamická pøetí�itelnost
- hodnota 10 ms 50 A 250 A
Vstupní impedance £750 mW £100 mW

Vstupní svorky 28-29 28-30
Jmenovité napìtí Un 100 V 110 V
Trvalá napì�ová pøeti�itelnost 2 x Un 2 x Un

Ztrátový výkon budícího vstupu
pøi jmenovitém napìtí £0,5 VA £0,5 VA

Jmenovitá frekvence
dle objednávky, fn 50 nebo 60 Hz

Zatí�itelnost výstupních kontaktù
Výkonové kontakty 65-66, 74-75
Jmenovité napìtí 250 V st nebo ss
Trvalá zatí�itelnost 5 A
Zapínací proud po dobu 0,5 s 30 A
Zapínací proud po dobu 3,0 s 15 A
Vypínací schopnost pro ss proud, je-li
èasová konstanta ovl. obvodu L/R £ 40 ms
pøi 48/110/220 V ss 5 A/3 A/1 A
Materiál kontaktù AgCdO2

Signalizaèní kontakty 70-71-72,68-69,77-78,80-81
Jmenovité napìtí 250 V st nebo ss
Trvalá zatí�itelnost 5 A
Zapínací proud po dobu 0,5 s 10 A
Zapínací proud po dobu 3,0 s 8 A
Vypínací schopnost pro ss proud, je-li
èasová konstanta ovl. obvodu L/R £ 40 ms
pøi 48/110/220 V ss 1 A/0,25 A/0,15 A
Materiál kontaktù AgCdO2

Externí øídící vstupy
Vstup pro blokování, dálkové resetování
nebo dálkové nastavení 10-11
Úroveò externího ovládacího napìtí 18...265 V ss nebo 80...265 V st
Typický ovládací proud aktivovaného
øídícího vstupu 2 mA
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Pøenos dat
Zpùsob pøenosu Optická sériová sbìrnice
Datový kód ASCII
Pøenosová rychlost 4800 nebo 9600 Bd
Modul pro pøipojení optické sbìrnice s externím napájením
- pro kabely s plastickým vláknem SPA-ZC 17 BB2_
- pro kabely s plastickým/sklenìným vláknem SPA-ZC 17 BM2_
- pro kabely se sklenìným/plastickým vláknem SPA-ZC 17 MB2_
- pro kabely se sklenìným vláknem SPA-ZC 17 MM2_

Modul pro pøipojení optické sbìrnice bez externího napájení
- pro kabely s plastickým vláknem SPA-ZC 21 BB
- pro kabely s plastickým/sklenìným vláknem SPA-ZC 21 BM
- pro kabely se sklenìným/plastickým vláknem SPA-ZC 21 MB
- pro kabely se sklenìným vláknem SPA-ZC 21 MM

Napájecí moduly
Typ SPTU 240R1 80...265 V st nebo ss
Typ SPTU 48R1 18...80 V ss
Vlastní spotøeba v klidovém stavu/pøi provozu asi 4 W/ 6 W

Ochranný modul SPCJ 4D44
Nadproudová jednotka  *)
Stupeò pøetí�ení I>, rozsah proudového nastavení
- pøi èasovì nezávislé charakteristice 0,5...5,0 x In

- pøi inverzní charakteristice 0,5...2,5 x  In

Volitelné provozní re�imy
- èasovì nezávislý re�im
- rozsah nastavení doby pùsobení 0,05...300 s
- èasovì závislý, inverzní re�im (IDMT)

dle IEC 255-4 a BS 142 Extrémnì inverzní
Velmi inverzní
Normálnì inverzní
Dlouhodobì inverzní

- speciální typy inverzních re�imù RI a RXIDG
- násobitel èasu k 0,05...1,00
Zkratový stupeò I>>, rozsah nastavení 0,5...40,0 x In  a nekoneèno
- doba pùsobení, rozsah nastavení 0,04...300 s

Jednotka zemní ochrany
Zbytkové napìtí, rozsah nastavení 2,0...80,0 % Un

Základní úhel, hodnoty nastavení 0°, -30°, -60°, -90°
Startovací proud nadproudového stupnì I01>, rozsah nastavení 1,0...25,0 % In

Doba pùsobení t01 nadproudového stupnì I01>, rozsah nastavení 0,1...300 s
Startovací proud zkratového stupnì I02>, rozsah nastavení 2,0...150 % In a Y, nekoneèno
Doba pùsobení zkratového stupnì I02>, nastavení
z výrobního závodu 100 ms nebo 750 ms

Jednotka ochrany pøi selhání vypínaèe
Doba pùsobení, rozsah nastavení 0.1...1,0 s

*) Poznámka!
V pøípadì, �e nastavení bude vìt�í ne� 2,5 x In , musí být dodr�eno maximální trvalé zatí�ení 4 x In .

Upozornìní!
Nikdy nepou�ívejte nastavení startovacího proudu nad 2,5 x In  pøi inverzní charakteristice, i kdy� to
ochrana umo�nuje.

Poznámka!
Zakonèení køivky inverzní charakteristiky na stranì vysoké hodnoty proudu je urèeno zkratovým
stupnìm, který po nastartování blokuje pùsobení nadproudového stupnì. Doba vypnutí je tedy rovna
nastavené dobì pùsobení t>> pro v�echny proudy vìt�í ne� I>>. Pro získání vypínacího signálu musí
být  pochopitelnì stupeò I>> t>>  napojen na výstupní vypínací relé.
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Napì�ové zkou�ky
Izolaèní zkou�ka (IEC 255-5) 2 kV, 50 Hz, 1 min
Impulzní napì�ová zkou�ka (IEC 255-5) 5 kV, 1,2/50 µs, 0,5 J
Izolaèní odpor (IEC 255-5) >100 MW, 500 V ss

Zkou�ka ru�ení
Vysokofrekvenèní (1 MHz) test ru�ení
(IEC 255-22-1)
- spoleèný re�im 2,5 kV
- diferenciální re�im 1,0 kV

Test elektrostatického vybití (IEC 255-22-2
a IEC 801-2) tøída III
- výboj ve vzduchu 8 kV
- výboj dotykem 6 kV
Rychlé (5/50 ns) pøechodové ru�ení
- IEC 255-22-4, tøída III
- IEC 801-4, úroveò IV
- napájecí vstupy 4 kV
- ostatní vstupy 2 kV

Pracovní prostøedí
Rozsah provozních teplot -10...+55 °C
Vliv teploty na provozní hodnoty
ochrany mimo rozsah pracovních teplot <0,2 %/°C
Dlouhodobá odolnost vùèi vlhkému
teplu dle IEC 68-2-3 £95 % pøi 40 °C po dobu 56 dnù
Rozsah teploty pøi skladování a pøepravì -40...+70 °C
Krytí skøínì ochrany pro zapu�tìnou montá� IP 54
Hmotnost ochrany 4,5 kg

Údr�ba a opravy Jestli�e je ochrana provozována v podmínkách
uvedených v kapitole �Technická data�,
nevy�aduje ochrana témìø �ádnou údr�bu.
Ochrana neobsahuje �ádné èásti nebo kompo-
nenty, které by pøi bì�ných provozních
podmínkách podléhaly fyzickému nebo
elekrickému opotøebení.

V pøípadì, �e se li�í provozní teplota a vlhkost
od specifikovaných hodnot nebo kdy� okolní
atmosféra obsahuje chemicky aktivní plyny
nebo prach, musí být ochrana vizuálnì
kontrolována zároveò se sekundárním testem
ochrany. Tato vizuální kontrola by mìla být
zamìøena na:

- náznak mechanického po�kození skøínì
ochrany a svorek

- hromadìní prachu uvnitø ochrany: odstraòte
pomocí stlaèeného vzduchu

- známky koroze na svorkách, skøíni nebo
uvnitø ochrany

V pøípadì chybné funkce ochrany, nebo kdy�
se provozní hodnoty li�í od hodnot specifi-
kovaných, je tøeba provést prohlídku a opravu
ochrany. Drobné opravy mohou být provádìny
u�ivatelem, ale vìt�í opravy vèetnì oprav
elektroniky musí provést výrobce. Pro dal�í
informace o kontrole, prohlídce a rekalibraci
ochrany kontaktujte výrobce nebo nejbli��ího
zástupce.

Ochrana obsahuje obvody citlivé na elektro-
statické výboje. V pøípadì, �e musíte vyjmout
nìkterý modul ochrany, pøesvìdète se, �e jste
na shodném potenciálu jako tento modul, napø.
dotekem na skøíò ochrany.

Poznámka!
Statické ochrany jsou mìøicí pøístroje a musí
s nimi být zacházeno opatrnì a musí být
chránìny proti vlhkosti a mechanickému
namáhání, zvlá�tì bìhem pøepravy.
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Náhradní díly Ochranný modul SPCJ 4D44

Modul napájecího zdroje
- Uaux = 80...265 V st nebo ss SPTU 240R1
- Uaux = 18...80 V ss SPTU 48R1

Pøizpùsobovací  modul SPTE 4E6 (SPAA 120 C)
SPTE 4E5 (SPAA 121 C)

Modul pro pøipojení optické sbìrnice s externím napájením
- pro kabely s plastickým vláknem SPA-ZC 17 BB2_
- pro kabely s plastickým/sklenìným vláknem SPA-ZC 17 BM2_
- pro kabely se sklenìným/plastickým vláknem SPA-ZC 17 MB2_
- pro kabely se sklenìným vláknem SPA-ZC 17 MM2_

Modul pro pøipojení optické sbìrnice bez externího napájení
- pro kabely s plastickým vláknem SPA-ZC 21 BB
- pro kabely s plastickým/sklenìným vláknem SPA-ZC 21 BM
- pro kabely se sklenìným/plastickým vláknem SPA-ZC 21 MB
- pro kabely se sklenìným vláknem SPA-ZC 21 MM

Alternativy
dodávky

Jednotka ochrany pøívodu
Typ SPAA 120 C RS 614 101 - AA, CA, DA, FA
Typ SPAA 121 C RS 614 102 - AA, CA, DA, FA

Jednotka ochrany pøívodu se zku�ební zásuvkou RTXP 18
Typ SPAA 120 C + RTXP 18 RS 614 301 - AA, CA, DA, FA
Typ SPAA 121 C + RTXP 18 RS 614 302 - AA, CA, DA, FA

Kombinace písmen u objednacího èísla oznaèují jmenovitou frekvenci fn a pomocné napìtí
Uaux ochrany:

AA fn  = 50 Hz a Uaux =  80...265 V st/ss
CA fn  = 50 Hz a Uaux =  18...80 V ss
DA fn  = 60 Hz a Uaux =  80...265 V st/ss
FA fn  = 60 Hz a Uaux =  18...80 V ss

Modul napájecího zdroje
SPTU 240R1, Uaux = 80 ...265 V st/ss RS 941 020 - AA
SPTU 48R1, Uaux = 18...80 V ss RS 942 020 - BA
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Rozmìry
a pokyny pro
montá�

Základní model skøínì ochrany je urèen pro
zapu�tìnou montá�. Pøi po�adavku mù�e být
montá�ní hloubka skøínì za panelem redu-
kována pomocí distanèních rámeèkù:
typ SPA-ZX 111 redukuje hloubku o 40 mm,
typ SPA-ZX 112 o 80 mm a SPA-ZX 113
o 120 mm.

Na po�ádání je dodávána rovnì� skøíò pro
montá� na panel s oznaèením SPA-ZX 110.

Skøíò ochrany je vyrobena z lisovaného
hliníkového profilu a je opatøena bé�ovou
povrchovou úpravou.

Montá�ní rám s pry�ovým tìsnìním poskytuje
krytí IP 54 mezi skøíòkou a panelem pøi
zapu�tìné montá�i.

Sklopné víko skøíòky je vyrobeno z transpa-
rentního, UV-stálého polykarbonátového
polymeru a je opatøeno ruèním �roubem pro
zaplombování. Kryt poskytuje rovnì� krytí
IP 54.

Na zadním panelu skøínì je zabudována
svorkovnice a dva vícepólové konektory pro
pøipojení vstupních a výstupních signálù. Ke
ka�dé silové svorce, t.j. mìøící vstupy, napájení
nebo výstup pro vypnutí, mù�e být pøipojen
jeden nebo dva vodièe o prùøezu 2,5 mm2. Není
nutná �ádná redukce. Signální výstupy jsou
k dispozici na �estipólovém odnímatelném
konektoru. Sériová komunikaèní sbìrnice je
pøipojena pøes 9-pólový konektor typu D.

Distanční rámeček

SPA-ZX 111
SPA-ZX 112
SPA-ZX 113

176
136
  96

74
114
154

a b

a b

Otvor v panelu

129 ±1

13
9 

±
1

142

16
2

13
6

30
34

250

186
216

Informace pro
objednávku

Pøíklad
1. Mno�ství a typové oznaèení 15 ks SPAA 120 C
2. Objednací èíslo RS 614 101 - AA
3. Jmenovitá frekvence fn = 50 Hz
4. Pomocné napìtí Uaux = 110 V ss
5. Pøíslu�enství 15 ks modul pro pøipojení optické sbìrnice SPA-ZC 17 MM
6. Zvlá�tní po�adavky -
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