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Charakteristické vlastnosti
Relé kontroly synchronního stavu pro kontrolu splnění
podmínek k zapnutí vypínače

Jedno zařízení je schopné kontrolovat splnění
podmínek zapnutí pro dva samostatné vypínače.

Funkce kontroly synchronního stavu - pracuje, kdy�
mají být spojena vedení nebo přípojnice pod napětím.

Funkce kontroly napěťového stavu pracuje, kdy� jedno
nebo obě napětí chybí. K dispozici jsou 4 mo�nosti
povolení zapnutí pro ka�dý vypínač.

Dva volitelné provozní re�imy: re�im trvale prováděné
kontroly pro aplikace kde relé dává povel k zapnutí
dal�ímu modulu (např. řídícímu modulu) a re�im kon-
troly na povel pro aplikace kde relé zapne vypínač
prostřednictvím svého vlastního řídícího výstupu.

Signál alarm pro případ selhání vypínače v re�imu
kontroly na povel.

Trvalá samočinná kontrola hardware a software.

Sériový port pro připojení relé k optosběrnici SPA bus.

Aplikace
Relé kontroly synchronního stavu SPAU 140 C je
integrovaná napěťová ochrana na bázi mikroprocesoru
určená k pou�ití při kontrole podmínek pro zapnutí

vypínače. Ochranu lze pou�ít při zapínání hlavních
vypínačů, při zapojování přípojnic a při připojování
generátorů do sítě.
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Popis funkce
Relé kontroly synchronního stavu obsahuje dva
identické stupně, které fungují jako nezávislé jednotky.
Ka�dý ze stupňů má dvě funkce, které jsou paralelní:
kontrolu synchronního stavu a kontrolu napěťového
stavu.
Relé kontroly synchronního stavu se u�ívá pro dvoje
rozdílné provozní podmínky, typické je u�ití, kdy obě
části, které mají být zapnutím vypínače spojeny, jsou
pod napětím. Předtím ne� vypínač dostane povolení
k sepnutí je v�dy provedena kontrola synchronního
stavu. Druhý případ pou�ití je tehdy, jestli�e jedna nebo
obě strany, které mají být zapojeny, jsou bez napětí
a proto nelze měřit ani frekvenční ani fázový rozdíl.
V tomto případě relé kontroluje směr napájení. U�ivatel
si mů�e definovat rozsah napětí v jeho� mezích potom
měřené napětí bude buď jako stav �pod napětím�
anebo �bez napětí�.

Účelem funkce kontroly synchronního stavu je nalézt
okam�ik, kdy jsou napětí na obou stranách vypínače
synchronní. Podmínka synchronního stavu je splněna
tehdy, jestli�e napětí na obou stranách vypínače mají
stejnou frekvenci, stejnou fázi a mají takovou velikost,
�e přípojnice nebo vedení, která mají být spojena, lze
pova�ovat za �části pod napětím�.

Kdy� je dosa�eno stejné frekvence, fázového úhlu
a úrovně napětí, kontroluje se trvání stavu

synchronismu, aby bylo zaji�těno, �e v okam�iku
sepnutí kontaktů vypínače budou tyto podmínky trvat.
Toto trvání se udává na základě měření rozdílů
frekvence a fázového posunu. Podle typu vypínače
a systému zapínání je zpo�dění od okam�iku aktivace
zapínacího signálu do zapnutí asi 50-250 ms. Zvolený
operační čas vypínače udává relé, jak dlouho musí
minimálně trvat podmínky pro zapnutí.

Kontrola napěťového stavu znamená kontrolu směru
napájení. Napájení je definováno jako situace kdy část
bez napětí je připojena k části systému pod napětím.
Podmínky v částech sítě, které jsou ovládány vypí-
načem, tzn. která část musí být pod napětím a která
část bez napětí, jsou dány nastavením. Situace kdy jsou
obě části bez napětí je rovně� mo�ná.

Kdy� směr napájení odpovídá podmínkám nastavení, je
nutné aby stav byl po určitý čas konstantní ne� je
vybaven uvolňovací signál k zapnutí. Důvodem pro
tento operační (neaktivní) čas je potřeba získat jistotu,
�e část bez napětí zůstává bez napájení a �e situace se
v krátké době nezmění. Pokud podmínky netrvají po
celou stanovenou dobu je operační čas zresetován
a postup začne znovu jakmile to podmínky dovolí.
Povel k sepnutí vypínače je vybaven teprve tehdy, kdy�
jsou po�adované podmínky pro zapnutí splněny po
celý stanovený operační čas.
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Obr. 1: Funkce relé kontroly synchronního stavu SPAU 140 C. Číslo v krou�ku je odkaz na odpovídající číslo
funkce ANSI (ANSI = American National Standard Institute).
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Schéma zapojení

Obr. 2: Kompletní schéma zapojení relé kontroly synchronního stavu SPAU 140 C. Přepínače ke konfigurování
řídicích signálů z výstupních relé a externí blokovací/řídicí vstupy jsou ve schématu vyznačeny.
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Obr. 3: Zadní panel relé kontroly synchronního stavu SPAU 140 C

Uaux Pomocné napětí
A,B,C,D Výstupní relé
IRF Samočinná kontrola
SGB Přepínačová skupina pro konfiguraci blokovacích a ovládacích signálů
SGR Přepínačová skupina pro konfiguraci výstra�ných signálů
CB13 Uvolňovací signál/signál pro zapnutí ze stupně 1
CB23 Uvolňovací signál/signál pro zapnutí ze stupně 2
ALARM Výstup signálu výstrahy
BS13 Blokovací signál stupně 1
BS23 Blokovací signál stupně 2
CS13 Řídící signál, povel k zapnutí pro stupeň 1
CS23 Řídící signál, povel k zapnutí pro stupeň 2
X1 Modul kontroly synchronního stavu SPCU 3D45
X2 Modul napájení a výstupních relé SPTU 240 R4 nebo SPTU 48 R4
X3 Vstupní modul SPTE 3E10
T1...T6 Provozní indikátory 1�6
SERIAL PORT Sériový komunikační port
SPA-ZC Modul pro připojení na sběrnici
Rx, Tx Přijímač (Rx) a vysílač (Tx) pro připojení optokabalů
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Připojení relé

Svorky Funkce

13-14 Měřené napětí U1, jmenovité napětí 100 V
13-15 Měřené napětí U1, jmenovité napětí 110V
16-17 Měřené napětí U2, jmenovité napětí 100 V
16-18 Měřené napětí U2, jmenovité napětí 110 V
19-20 Měřené napětí U3, jmenovité napětí 100V
19-21 Měřené napětí U3, jmenovité napětí 110 V

Relé je schopné měřit jak napětí fázová, tak napětí sdru�ená. Preferováno je pou�ití sdru�eného
napětí.

10-11 Stupeň 1 mů�e být blokován připojením externího blokovacího signálu BS na úrovni externího
napájecího napětí na svorky 10-11. Blokovací funkce je volena spínačem 1 přepínačové skupiny
SGB v hlavním menu relé. Blokovací funkce relé není ve standardním nastavení aktivována.

22-23 Stupeň 2 mů�e být blokován připojením externího blokovacího signálu BS na úrovni externího
napájecího napětí na svorky 22-23. Blokovací funkce je volena spínačem 2 přepínačové skupiny
SGB v hlavním menu relé. Blokovací funkce relé není ve standardním nastavení aktivována.

45-46 Stupeň 1, je-li v provozním re�imu na povel, je aktivován k zapnutí vypínače řídícím signálem CS13
přivedeným na svorky 45-46. V trvalém provozním re�imu není pro relé potřeba �ádný řídící signál.
Spínač 3 přepínačové skupiny SGB je určen ke zvolení po�adovaného pracovního re�imu.
Standardní nastavení stupně 1: trvalý provozní re�im.

47-48 Stupeň 2, je-li v provozním re�imu na povel, je aktivován k zapnutí vypínače řídícím signálem CS23
přivedeným na svorky 47-48. V trvalém provozním re�imu není pro relé potřeba �ádný řídící signál.
Spínač 4 přepínačové skupiny SGB je určen ke zvolení po�adovaného pracovního re�imu.
Standardní nastavení stupně 2: trvalý provozní re�im.

68-69 V re�imu kontroly na povel je výstra�ný signál pro selhání vypínače (NC13 a NC23) a pro řídicí
signály k zapnutí, které zůstaly aktivované (CSF13 a CSF23) přijat prostřednictvím výstupního relé
A v re�imu kontroly na povel. Spínače 1, 3, 5 a 7 přepínačové skupiny SGR jsou určeny k navolení
signálů alarmu. V re�imu trvalé kontroly nejsou přijímány �ádné alarmové signály.

87-88 Výstupní relé B vydává uvolňovací signál k zapnutí vypínače stupněm 2 modulu relé pro kontrolu
synchronního stavu.

85-86 Výstupní relé C vydává uvolňovací signál k zapnutí vypínače stupněm 1 modulu relé pro kontrolu
synchronního stavu.

70-71-72 Výstupní relé D (svorky 70-71-72) funguje jako výstupní relé systému samočinné kontroly. Relé je v
normálních provozních podmínkách aktivováno, t.j svorky pracovního kontaktu 70-72 sepnuty.
Pokud je systémem samočinné kontroly vyhodnocena porucha, nebo je porucha v obvodech
pomocného napájení, relé odpadne a je aktivován výstra�ný signál sepnutím klidového kontaktu 71-
72.

61-62 Pomocné napájecí napětí je připojeno na svorky 61-62. Při stejnosměrném pomocném napájení je
kladný pól připojen na svorku 61. Napěťová úroveň pomocného napájení je definována typem
pou�itého napájecího modulu. Pomocné napájecí napětí je vyznačeno na čelním panelu. Dal�í
technické informace o systému napájení jsou uvedeny v části �Modul napájení a výstupních relé�.

Relé kontroly synchronního stavu je připojeno k datové
sběrnici a dále k datové komunikační jednotce např.
SACO 148D4 prostřednictvím devítipólového submi-

niaturního konektoru typu D, umístěného na zadní
straně relé, a dále modulem pro připojení ke sběrnici
SPA-ZC17_ nebo SPA-ZC21_.
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Příklad aplikace 1
Síť a k ní paralelně připojený generátor jsou spojeny
vedením AB. Při vzniku poruchy mezi body A a B
ochrana provede vypnutí vypínačů A a B, odpojí místo
poruchy od sítě a to vede ke zhasnutí oblouku
poruchou způsobeného. Prvním pokusem o obnovu
napájení je automatické opětovné zapnutí (OZ)
o několik vteřin později. Potom relé OZ vy�le řídící
signál relé kontroly synchronního stavu k zapnutí
vypínače A. Relé kontroly synchronního stavu
SPAU 140 C provede kontrolu napěťového stavu,

proto�e vedení AB je bez napětí (U1>Umax, U3<Umin).
Po ověření, �e vedení AB je bez napětí a �e směr
napájení je správný, relé začne napájet vedení (U1>U3)
zapnutím vypínače A. Potom PLC v elektrárně zjistí, �e
vedení je opět pod napětím a vy�le signál druhému relé
kontroly synchronního stavu k zapnutí vypínače B.
Proto�e obě části vypínače B jsou pod napětím
(U1>Umax, U3>Umin), relé kontroly synchronního stavu
provede kontrolu synchronizmu a pokud je podmínka
splněna, relé zapne vypínač B.

A

SPAU 140 C

PLC

SPAU 140 C

Relé OZ

U1 U3 U1U3

B

Obr. 4: Relé kontroly synchronního stavu SPAU 140 C pro kontrolu stavu napájení a synchronizmu.
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Příklad aplikace 2
Kontrola synchronizmu mezi vedením a přípojnicí

Obr. 5: Relé kontroly synchronního stavu SPAU 140 C u�ité pro kontrolu synchronizmu mezi vedením a
přípojnicí

V aplikaci zobrazené na obr. 5 je stupeň 1 relé kontroly
synchronního stavu pou�it ke kontrole synchronizmu
mezi vedením a přípojnicí. Stupeň 2 není aktivní
(SGF/7 = 0 a SGF/8 = 0). Obě funkce stupně 1,
kontrola napěťového stavu a kontrola synchronizmu,
jsou aktivní (SGF/3 = 1 a SGF/4 = 1).

Pro stupeň 1 je zvolen provozní re�im na povel
(SGB/3 = 1), tzn. �e stisknutí tlačítka aktivuje povelový
signál pro relé kontroly synchronního stavu k zapnutí
vypínače. Řídící signál musí být aktivní po určitou
stanovenou dobu. Povolení pro relé zapůsobit je
poskytnuto tímto řídícím vstupem a jakmile jsou
podmínky pro zapnutí vypínače splněny, relé vy�le
signál k zapnutí vypínače prostřednictvím výstupního

kontaktu C. Pokud sel�e pokus o zapnutí vypínače
(SGR/1 = 1) tj. vypínač v určené době nezapnul, přes
kontakt A bude přijat signál alarmu.

Blokovací napětí přivedené na blokovací vstup BS13
(SGB/1 = 1) přes pomocný kontakt jističe blokuje relé
kontroly synchronního stavu v případě výpadku tohoto
jističe. Je velmi důle�ité aby kontrola napěťového
stavu byla blokována při zapůsobení jističe. Pokud by
nebyl blokovací signál přiveden, funkce kontroly
napěťového stavu by vyhodnotila napájení na vstupu
jako nulové a pokud by napájecí podmínky odpovídaly
nastavení (SGF/1 a SGF/2) pak by vyslala vypínači
signál k zapnutí.
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Řídicí signály mezi moduly
Následující obrázek zobrazuje konfiguraci blokovacích a řídících signálů (SGB), alarmových signálů (SGR) a volbu
kontrolních funkcí (SGF) na stupních relé.

Obr. 6: Řídící signály mezi moduly relé kontroly synchronního stavu SPAU 140 C a konfiguračními přepínači.

U1,U2, U3 Měřená napětí
CB13 Uvolňovací signál/signál pro zapnutí ze stupně 1
CB23 Uvolňovací signál/signál pro zapnutí ze stupně 2
ALARM Společný výstra�ný signál - stupeň 1, 2
BS13 Externí blokovací signál stupně 1
BS23 Externí blokovací signál stupně 2
CS13 Externí řídící signál stupně 1, povel k zapnutí vypínače
CS23 Externí řídící signál stupně 2, povel k zapnutí vypínače
IRF Signál vnitřní poruchy přístroje
SGF Programovací přepínačová skupina funkcí SGF
SGB Programovací přepínačová skupina konfigurace blokovacích a řídících funkcí SGB
SGR Programovací přepínačová skupina konfigurace výstra�ných signálů SGR
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Provozní indikátory

�lutý indikátor činnosti svítí jakmile některý stupeň relé
působí a aktivuje své řídící výstupy. Při resetu stupně je
�lutý indikátor LED rovně� resetován.

Červená číslice vlevo na displeji má dvě funkce: jednak
slou�í k prezentaci dat různého druhu, jednak jako
indikátor funkce dvou stupňů relé kontroly synchron-
ního stavu. Činnost relé je indikovaná červenou číslicí 1
nebo 2 podle toho, který stupeň vyslal signál k zapnutí.

Červené číslice 3, 4, 5 a 6 indikují mimořádný stav
v re�imu kontroly na povel. Tyto alarmové indikátory
zůstávají rozsvícené i poté, co se situace vrátila
k normálu a je nutné je resetovat stlačením tlačítka.
Neresetovaný indikátor neovlivňuje funkci modulu relé,
který je v pohotovosti stále. Následující tabulka,
umístěná na čelním �títku relé pod jménem OPER:
IND. uvádí kódová čísla indikátorů činnosti.

Ind. Význam

1 CB13 Zapínací signál ze stupně 1 je aktivní
2 CB23 Zapínací signál ze stupně 2 je aktivní
3 NC13 U stupně 1 nedo�lo během kontrolního času k zapnutí vypínače (jen pro re�im na povel)
4 NC23 U stupně 2 nedo�lo během kontrolního času k zapnutí vypínače (jen pro re�im na povel)
5 CSF13 Signál CS13, �ádost o zapnutí vypínače, byl aktivován příli� dlouho (jen pro re�im na 

povel)
6 CSF23 Signál CS23, �ádost o zapnutí vypínače, byl aktivován příli� dlouho (jen pro re�im na povel)

Indikátor LED funkce IRF indikuje vnitřní poruchu.
Indikátor se rozsvítí asi 1 minutu poté co systém
samočinné kontroly detekoval trvalou vnitřní poruchu.
Současně s tím, jak se rozsvítí LED dioda modul relé
vy�le řídící signál výstupnímu relé systému samočinné
kontroly. Ve vět�ině případů se na displeji modulu relé

objeví poruchový kód, který charakterizuje povahu
poruchy. Poruchový kód, který je slo�ený z červené
číslice 1 a zeleného kódového čísla, nelze z displeje
resetovat. Poruchový kód je třeba zaznamenat pro
usnadnění opravy.
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Modul napájení a výstupních relé
Kombinovaný modul zdroje a vstupně/výstupních relé
je umístěný za čelním panelem. Modul napájení a vý-
stupních relé obsahuje blok napájení, v�echna výstupní
relé, ovládací obvody výstupních relé a obvody elektro-
niky externích ovládacích signálů. Modul napájení
a výstupních relé lze vyjmut po demontá�i předního
čelního panelu systému.

Modul napájení je transformátorový st/ss spínaný zdroj
typu flyback galvanicky oddělující primární a sekundár-
ní stranu. Primární strana modulu je chráněna pojistkou
F1 umístěnou na desce PCB modulu. Pojistka je 1 A,
pomalého typu.

Zelená LED dioda Uaux na panelu systému svítí, je-li
napájecí modul v činnosti.

Kombinovaný modul zdroje a vstupně/výstupních relé
se dodává ve dvou provedeních s rozdílnými rozsahy
vstupních napětí:

SPTU 240R4 Uaux = 80�265. V ss/st
SPTU 48R4 Uaux = 18�80 V ss

Na panelu relé je uvedeno jaké rozsahy napětí má
napájecí modul u�itý v konkrétním případě.

Technická data
Vstupní obvody 100 V 110 V
Napájecí vstupy 13-14, 16-17, 19-20 13-15, 16-18, 19-21
Jmenovité napětí Un 100 V 110 V

Trvalá napěťová přetí�itelnost 2,0 x Un

Zátě� při jmenovitém napětí < 0,5 VA
Jmenovitá frekvence 50/60 Hz
Povolený rozsah frekvence 45�65 Hz

Výstupní kontakty
Svorky 85-86, 87-88
- jmenovité napětí 250 V st
- trvalá zatí�itelnost 5 A
- spínací schopnost a zatí�itelnost:
- po dobu 0,5 s 30 A
- po dobu 3,0 s 15 A
- rozpínací schopnost pro ss napětí

a při časové konstantě L/R < 40ms
a pro ovládací napětí 48/110/220 V ss 5 A / 3 A / 1 A

Materiál kontaktů AgCdO2

Signalizační kontakty
Svorky 70-71-72

68-69
- -jmenovité napětí 250 V st
- -trvalá zatí�itelnost 5 A
- -spínací schopnost a zati�itelnost:
- -po dobu 0,5 s 10 A
- -po dobu 3,0 s 8 A
- -rozpínací schopnost pro ss napětí

a při časové konstantě L/R < 40ms
a pro ovládací napětí 48/110/220 V ss 1 A/ 0,25 A/ 0,15 A

Materiál kontaktů AgCdO2

Externí ovládací vstupy
Svorky 10-11, 22-23, 45-46, 47-48
Úroveň externího ovládacího napětí 18...265 V ss nebo 80...265 V st
Typický proud vstupu 2�20 mA
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Modul napájení a výstupních relé
Modul napájení a výstupních relé
- typ SPTU 240 R4 80..265 V ss nebo st
- typ SPTU 48 R4 18..80 V ss
Spotřeba v obvodech pomocného napájení
klidový stav / aktivovaný stav asi 5W / 7W

Modul kontroly synchronního stavu SPCU 3D45
Funkce kontroly synchronního stavu
Horní prahová úroveň napětí Umax

Rozsah nastavení 0,5...1,0 x Un

Povolená diference napětí ∆U
Rozsah nastavení 0,02...0,4 x Un

Povolená diference frekvencí ∆f
Rozsah nastavení 0,0 2...0,5 Hz

Povolená diference fázového úhlu ∆ϕ 5...50°

Čas vyhodnocení při napěťovém skoku
na měřených vstupech z 0 V na 1,0 x Un 160 ±20 ms (fixní)

Zapínací čas vypínače tCB13 ovládaného
stupněm 1 0,05...0,25 s

Zapínací čas vypínače tCB23 a ovládaného
stupněm 2 0,05...0,25 s

Funkce kontroly napěťového stavu
Horní prahová úroveň napětí Umax

(stejná jako pro funkci kontroly synchronicity)
Rozsah nastavení 0,5...1,0 x Un

Dolní prahová úroveň napětí Umin

Rozsah nastavení 0,1...0,8 x Un

Směr sepnutí:
Volitelné směry pro stupeň 1: - oba systémy bez napětí nebo

U1 → U3 nebo U1 ← U3
- U1 ← U3
- U1 → U3
- U1 ← U3 nebo U3 → U1

volitelné směry pro stupeň 2: - oba systémy bez napětí nebo
U2 → U3 nebo U3 ← U2

- U2 ← U3
- U3 → U2
- U2 ← U3 nebo U3 → U2

Čas zpo�dění působení funkce kontroly napěťového stavu tvc

- rozsah 0,1...20 s
- přesnost 0,01 s
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Re�im činnosti
Provozní re�im kontroly na povel nebo re�im trvalé kontroly

Provozní re�im kontroly na povel
Max. délka signálu pro zapnutí tpulse

Rozsah nastavení 0,2...20,0 s

Kontrolní čas, ve kterém je zapnutí povoleno - tcheck

Rozsah nastavení 0,05...300 s

Přenos dat
Typ přenosu optická sériová sběrnice
Datový kód ASCII
Volitelná rychlost přenosu dat 4800 nebo 9600 Bd

Modul pro připojení na sběrnici bez externího napájení:
- pro kabely s plastickým vláknem SPA-ZC 21 BB
- pro kabely se skleněným vláknem SPA-ZC 21 MM
Modul pro připojení na sběrnici s externím napájením:
- pro kabely s plastickým vláknem SPA-ZC 17 BB
- pro kabely se skleněným vláknem SPA-ZC 17 MM

Zku�ební napětí
Izolační zkou�ka vstupů a výstupů mezi sebou a kostrou
přístroje podle IEC255-5 a SS 436 15 03 2 kV, 50 Hz,1 min.
Rázová zkou�ka vstupů a výstupů mezi sebou a kostrou
přístroje podle IEC255-5 a SS 436 15 03 5 kV,1,2/ 50 µs 0,5 J
Izolační stav podle IEC255-5 100 MΩ, 500 V ss

Testy odolnosti proti ru�ení
Vf interferenční zkou�ka vstupů a výstupů mezi sebou
a kostrou ochrany podle IEC 255-22-1 a SS 436 15 03 2,5 kV, 1 MHz
Rychlé přechodové jevy dle IEC 255-22-4 Třída III, 2 kV
Elektrostatický vybíjecí test dle IEC 255-22-2 8 kV, 150 pF

Pracovní prostředí
Rozsah provozní pracovní teploty -10... +55 °C
Vliv teploty na provozní hodnoty
ochrany mimo specifikovaný provozní rozsah <0,1% / °C
Dlouhodobá tepelná odolnost ve vlhkém
prostředí podle IEC 68-2-3 <95 % při 40 °C, 96 h
Rozsah transportní a skladovací teploty - 40... +70 °C
Stupeň krytí skříně přístroje
podle IEC 529 (zapo�těné provedení) IP 54
Hmotnost přístroje asi 3,0 kg
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Zkou�ky a uvádění do provozu
Relé kontroly synchronního stavu obsahuje logickou
jednotku samočinné kontroly, která provádí nepřetr-
�itou kontrolu činnosti relé a při detekci vnitřní
poruchy ohlásí alarm. Přesto výrobce doporučuje řádné
zkou�ky relé zhruba ka�dých pět let. Tato zkou�ka má
být v rozsahu primárních zkou�ek, tzn. přezkou�et
celou řadu kontrolních funkcí, které relé kontroly

synchronního stavu zabezpečuje od měřicích transfor-
mátorů po vypínače.

Zvlá�tní pozornost je třeba věnovat připojení relé. Dále
je třeba zkontrolovat zapojení na primární straně.
Tabulku dole lze pou�ít ke kontrole zapojení.

Zapojení měřicího obvodu
Chybné zapojení měřicích vstupů způsobí selhání
funkcí relé kontroly synchronního stavu. Jestli�e se
zamění měřicí vstupy, obrátí se polarita vstupního
napětí o 180o. Potom relé dovolí vypínači sepnutí
v situaci, kdy jsou napětí ve skutečnosti v protifázi.
Z tohoto důvodu je extrémně důle�ité, aby vodiče

měřicích vstupů U1, U2 a U3 od napěťových
transformátorů ke svorkám na zadní straně relé byly
nepřeru�ené.

Následující tabulka uvádí měřicí vstupy a odpovídající
svorky.

Měření U1/100 V Měření U2/100 V Měření U3/100 V
Svorky 13

14
16
17

19
20

Měření U1/110 V Měření U2/110 V Měření U3/110 V
Svorky 13

15
16
18

19
21

Zapojení se musí kontrolovat posouzením odečteného
fázového rozdílu mezi napětími U1 a U3 a mezi U2
a U3. Při kontrole fázových rozdílů musí být vypínač
mezi uvedenými napětími zapnut, aby bylo jisté, �e
�ádný fázový rozdíl neexistuje. Hodnota fázového
rozdílu naměřená pomocí relé musí být blízká nule,
v rámci povolené tolerance. Naměřené fázové rozdíly

jsou indikovány ve třetím submenu na LED diodách
U1 a U2. Současně je doporučeno provést kontrolu
rozdílů napětí a rozdílů frekvencí prezentovaných
v prvním respektive druhém submenu. Tyto hodnoty
musí být v povolených tolerancích, blízké nule. Frek-
vence měřená v síti, např. 50 Hz, mů�e být odečtena
v prvním submenu indikátoru U3.



SPAU 140 C
Relé kontroly synchronního stavu

1MRS 750315-MUM-CZ 17

ABB Automation U�ivatelský manuál
a technický popis

Jističe měřicích obvodů
Kontrola stavu externího měřicího obvodu relé není
zahrnuta do funkcí relé kontroly synchronního stavu.
Pokud je externí měřicí obvod z nějakého důvodu
po�kozen, mů�e dojít k selhání funkce a na základě
měření napětí relé pova�uje vedení/přípojnici za část
bez napětí ačkoliv ve skutečnosti je to část pod napě-
tím. Následně je provedena kontrola napájení a pokud
směr napájení odpovídá nastavení relé, je vybaven
uvolňovací signál/ povel. Potom je operace zapnutí
provedena proti části pod napětím bez kontroly
synchronizmu, proto�e napájecí podmínky byly
vyhodnoceny jako splněné. Z tohoto důvodu je
důle�ité, aby jistič měřicího obvodu v době kdy je
ve vypnutém stavu vybavil blokovací signál pro relé
kontroly synchronního stavu a tím zabránil sepnutí
vypínače. Kdy� je relé uváděno do provozu, je nutné
zkontrolovat �e blokovací funkce řádně funguje a �e
konfigurace blokovacích signálů (skupina SGB) je
správná. Jednotlivé blokovací signály lze zkontrolovat
v prvním submenu registru 0.

Jističe měřicích obvodů a blokovací funkce lze testovat
následně:
- Zvolte blokování obou stupňů, tj. kontrolní součet

pro přepínačovou skupinu SGB je roven 3. Potom
je stupeň 1 blokován signálem BS13 a stupeň 2
signálem BS23.

- Nakonfigurujte přepínačovou skupinu SGF tak, �e
kontrolní součet je 136. Potom stupně působí po
uplynutí času zpo�dění tvc. Stupeň 1 aktivuje výstup-
ní signál CB13 a stupeň 2 výstupní signál CB23.
Blokování musí fungovat tak, �e aktivní výstupní
signál resetuje, kdy� je aktivní blokovací vstup
stupně. Blokovací signál CB13 resetuje výstup CB13
a blokovací signál BS23 resetuje výstup CB23. Kdy�
je blokování uvolněno, výstup se znovu aktivuje.

Alternativně lze test provést tak, �e přepínačová
skupina SGB má kontrolní součet 3 a přepínačová
skupina SGF má 0 . Potom jsou blokovací signály
stupňů aktivovány. Následující krok je zadání
kontrolního součtu skupiny SGF o hodnotě 136 a tím
je oběma stupňům umo�něna funkce kontroly napájení.
Po změně hodnoty nastavení není povolen aktivační
signál ze �ádného stupně. Konečně, blokování stupňů
je zru�eno a potom musí výstupní signál být aktivován
jakmile uplyne čas zpo�dění.



SPAU 140 C
Relé kontroly synchronního stavu

18 1MRS 750 315-MUM CZ

ABB AutomationU�ivatelský manuál
a technický popis

Údr�ba a opravy
Pokud je relé kontroly synchronního stavu provozo-
váno v podmínkách definovaných v technických da-
tech, prakticky není preventivní údr�ba nutná. V modu-
lech přístroje nejsou za normálních provozních
podmínek �ádné části ani komponenty vystaveny nad-
měrnému elektrickému ani mechanickému namáhání.

Pokud se teplota a vlhkost pracovního prostředí
v místě instalace přístroje li�í od hodnot doporučených
nebo vzduch obsahuje chemicky aktivní plyny nebo
prach, přístroj musí být vizuálně zkontrolován v době
prováděných sekundárních zkou�ek. Při této vizuální
kontrole musí být věnována pozornost následujícímu:

- známkám mechanického po�kození na modulech
přístroje, na kontaktech a na skříni přístroje

- akumulaci prachu uvnitř skříně přístroje (odstraňte
opatrně pomocí tlakového vzduchu)

- zrezavělým místům nebo známkám koroze na svor-
kách, na  skříni nebo uvnitř přístroje

Pokud přístroj nepracuje správně, nebo pokud se pro-
vozní parametrové hodnoty značně li�í od hodnot
specifikovaných, je nutné přístroj podrobit celkové pro-
hlídce a kontrole. Drobné zásahy jako např. výměna
modulu pomocných relé mů�e být provedena servis-
ními pracovníky s potřebnou kvalifikací. V�echny
zásadní opravy a prohlídky elektronických částí musí
být provedeny výrobcem. V případě kontroly, celkové
prohlídky nebo opětné kalibrace přístroje kontaktujte
přímo výrobce nebo místní zastoupení výrobce.

Upozornění!
Relé obsahuje obvody, které jsou citlivé na elektrostati-
cké výboje. Pokud chcete demontovat modul, zajistěte
předem, �e máte stejný napěťový potenciál jako tento
modul, např. dotykem na skříň.

Upozornění!
Statické ochrany jsou měřicí přístroje a musí se s nimi
zacházet opatrně. Musí být chráněny proti vlhkosti
a mechanickému namáhání, zvlá�tě během přepravy.

Náhradní díly
Modul kontroly synchronního stavu SPCU 3D45 RS 426 005-AA
Modul napájení a výstupních relé
- Uaux = 80...265 V st/ss SPTU 240 R4 RS 941 024-AA
- Uaux = 18...80 V ss SPTU 48 R4 RS 941 024-BA
Skříň relé včetně I/O modulu SPTK 3E10
Modul vstupních obvodů, samostatná jednotka SPTE 3E10
Modul pro připojení na sběrnici SPA-ZC 17_
Modul pro připojení na sběrnici SPA-ZC 21_

Objednací čísla
Relé kontroly synchronního stavu SPAU 140 C
bez testovací zásuvky RS 488 001-AA, CA, DA, FA
Relé kontroly synchronního stavu SPAU 140 C
s testovým adaptérem RTPX 18 RS 488 201-AA, CA, DA, FA

Poslední dvě písmena označují jmenovitou frekvenci fn a pomocné napájecí napětí Uaux relé následujícím způsobem:
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
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Údaje na objednávce
Typ příklad:
Počet 15 ks - SPAU 140 C
Objednací číslo RS 488 001-AA
Jmenovitá frekvence  fn = 50 Hz
Pomocné napětí Uaux = 110 V ss
Příslu�enství 15 ks - modul pro připojení na sběrnici SPA-ZC21MM

30 ks optokabel SPA-ZF MM100
Speciální po�adavky - - -

Rozměry a instrukce pro montá�
Základní model skříně relé je určený pro zapu�těnou
montá�. Na po�ádání lze hloubku zapu�tění sní�it
pou�itím distančních rámečků. Typ SPA-ZX 111 sní�í

zapu�tění o 40 mm, typ SPA-ZX 112 o 80 mm a typ
SPA-ZX 113 o 120 mm. Typové označení skříně pro
montá� na panel je SPA-ZC 117.

Obr. 7: Výkres s rozměry pro montá� relé kontroly synchronního stavu SPAU 140 C

Skříň ochrany je vyrobena z eloxovaného hliníkového
profilu v bé�ové barvě.

Hliníkový montá�ní rámeček s gumovým těsněním zaji-
�ťuje stupeň krytí IP54 mezi skříní ochrany a montá�-
ním panelem.

Na zadním panelu ochrany jsou umístěny svorkovnice
určené pro připojení v�ech vstupních a výstupních vo-
dičů. Ka�dá �roubová svorka je určena pro připojení
jednoho vodiče o max. průřezu 6 mm2 nebo dvou vodi-
čů o max. průřezu 2,5 mm2. Část řídicích vstupů je
přivedena na �estipólovém odpojitelném konektoru.
Pro sériovou komunikaci je pou�it devítipólový konek-
tor typu D.

Distanční rámeček

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

176
136
  96

74
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a b

a b

Výřez v panelu

129 ±1

13
9 

±
1
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16
2

13
6

30
34
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216
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