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Napì�ové ochrany
SPAU 300

Vlastnosti:

� Napì�ová kontrolní a ochranná relé pro
rozvodny.

� V�eobecnì pou�itelné napì�ové ochrany
pro aplikace vy�adující kontrolu pøepìtí
a podpìtí.

� Pru�ný výbìr vhodných operaèních
vlastností v rùzných aplikacích.

� Pøesná nastavení a jejich dlouhodobá
stabilita a charakteristické køivky díky
plné digitalizaci ochran.

� Místní èíselný displej nastavených
hodnot, mìøených hodnot, zaznamena-
ných chybových hodnot, indikací, atd.

� Sériové rozhraní pro datovou komunikaci
s øídícími nebo monitorovacími systémy
rozvoden pomocí optických smyèek.

� Vysoká odolnost proti elektrickému
a elektromagnetickému ru�ení.

� Robustní skøíò relé s krytím IP54.

� Nepøetr�itá samoèinná kontrola hardware
a software vèetnì autodiagnostiky.

� Silná programová podpora pro nastavení
a monitorování ochran pomocí pøenos-
ných poèítaèù.

� Oznaèení CE podle norem EC pro
elektromagnetickou kompatibilitu.

Napì�ové  ochrany øady SPAU 300 jsou
urèeny pro kontrolu sdru�eného napìtí
a ochranu rozvoden. Napì�ové ochrany jsou
rovnì� pou�ity v jiných aplikacích, kde je
zapotøebí kontrolovat pøepìtí a podpìtí na
jednofázové nebo tøífázové soustavì.

Napì�ová ochrana SPAU 320 C obsahuje
dvoustupòový modul zbytkového napìtí U0
a dva jednofázové kombinované pøepì�ové
a podpì�ové ochranné moduly. Primární
pou�ití ochrany je pro kontrolu napìtí
pøípojnic rozvoden.

Napì�ová ochrana SPAU 330 C obsahuje
dvoustupòový modul zbytkového napìtí U0
a tøífázový kombinovaný pøepì�ový
a podpì�ový ochranný modul. Primární
pou�ití ochrany je pro kontrolu napìtí
pøípojnic rozvoden.

Napì�ová ochrana SPAU 331 C obsahuje
dvoustupòový modul zbytkového napìtí U0
a dvoustupòový podpì�ový ochranný modul.
První podpì�ový stupeò U< pùsobí pøi
poklesu jednoho ze tøí budících napìtí pod
nastavenou startovací hodnotu. Druhý
podpì�ový stupeò 3U<< pùsobí pøi souèas-
ném poklesu v�ech tøí budících napìtí pod
nastavenou startovací hodnotu. Ochrana se
primárnì pou�ívá pro kontrolu napìtí
pøípojnic rozvoden.

Pomocí volitelných optopøevodníkù mù�e být
ochrana pøipojena optickým kabelem na SPA
bus.

Ochrany øady SPAU 300 patøí k výrobní øadì
SPACOM, která je kompatibilní se systémem
PYRAMID®, koordinujícím a øídícím
souborem firmy ABB.

Pou�ití:



Mìøící funkce
Zbytkové napìtí a sdru�ené napìtí mìøené
ochranou mohou být lokálnì zobrazeny na
displeji modulù ochrany. Stejná informace
mù�e být rovnì� vysílána po optickém
vláknì do sériové sbìrnice monitorovacího
systému rozvodny nebo do místního øídícího
systému a dále pak do øídícího systému sítì.

Sériová komunikace
Napì�ové ochrany jsou vybaveny sériovým
portem s 9-pinovým konektorem typu D.
Pomocí volitelného optopøevodníku øady
SPA-ZC mohou být napì�ové ochrany
pøipojeny do sériové optické smyèky. Pøes
sériové rozhraní mohou být ochrany
pøipojeny k pøenosnému PC s vhodným
software, napø. typu SMS010, pro nastavení
a monitorování ochran.

Samokontrola
Napì�ové ochrany jsou vybaveny samokon-
trolním systémem s autodiagnostikou. Tento
systém trvale monitoruje hardware a soft-
ware modulù ochrany. Sytém rovnì�
monitoruje èinnost napájecího modulu.

Jestli�e je detekována chyba, rozsvítí se
èervený indikátor IRF modulu ochrany
a odpadne relé samokontroly. Takto dojde
okam�itì k upozornìní, �e jsou zablokovány
dùle�ité ochranné funkce. Souèasnì se na
displeji posti�eného modulu zobrazí kód
poruchy.

Zdroj napájení
Napájení potøebné pro napì�ovou ochranu je
získáváno z vnitøního napájecího modulu.
K dispozici jsou dva typy napájecích
modulù. Typ SPGU 240A1 pokrývá vstupní
napìtí v rozsahu 80 - 265 V ss nebo st a typ
SPGU 48B2 v rozsahu 18 � 80 V ss.
Napájecí modul vytváøí napìtí potøebné pro
moduly ochrany a výstupní reléový modul.

Prùvodce pro výbìr

Tab.1:  Prùvodce pro
volbu pøepì�ových
a podpì�ových ochran
øady SPAU 300.

Typ ochrany
Ochranný modul

SPCU 1C1 SPCU 1C6 SPCU 3C14 SPCU3C15

SPAU 320 C 2 1
SPAU 320 C1 1 1
SPAU 320 C3 1
SPAU 320 C4 2
SPAU 320 C5 1

SPAU 330 C1 1 1
SPAU 330 C3 1
SPAU 330 C5 1

SPAU 331 C1 1 1
SPAU 331 C3 1
SPAU 331 C5 1

Ochranné funkce U> U0> 3U> U<
U< U0>> 3U< 3U<<

Èísla zaøízení 59 59N 59 27
podle IEC 617 27 59N 27 27
a IEEE C37.2



Blokové diagramy

Obr.1: Blokový
diagram napì�ové
ochrany SPAU 320 C

Obr.2: Blokový diagram
napì�ových ochran
SPAU 330 C1
a SPAU 331 C1
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Technická data

V�EOBECNÉ INFORMACE

Napì�ový vstup podle IEC 255-6:
Jmenovité napìtí Un 100 V a 110 V
Trvalá pøetí�itelnost 200 V
Typická jmenovitá spotøeba pøi Un 0.5 VA
Jmenovitá frekvence f

n
50 Hz nebo 60 Hz

Øídící vstupy podle IEC 255-6 a IEC 255-0-20:
Blokovací vstupy
Svorky 10-11
Ovládací napìtí 18...265 V ss ±10 %

nebo
80...265 V st ±10 %

Typická hodnota ovládacícho proudu 2 mA

Výstupní kontakty podle IEC 255-6 a IEC 255-0-20:
Trip výstupy
Svorky 65-66
- jmenovité napìtí 250 V ss a st
- trvalá proudová zatí�itelnost 5 A
- proudová zatí�itelnost, 0,5 s 30 A
- proudová zatí�itelnost, 3,0 s 15 A
- rozpínací schopnost pro ss napìtí
  pøi èasové konstantì øídícího obvodu
  L/R ≤ 40 ms, pøi ovládacím napìtí
  48/110/220 V ss 5 A/3 A/1 A
- materiál kontaktù AgCdO2

Signalizaèní výstupy
Svorky 67-68-69, 70-71-72,

73-74-75, 76-77-78,
79-80-81

- jmenovité napìtí 250 V ss a st
- trvalá proudová zatí�itelnost 5 A
- proudová zatí�itelnost, 0,5 s 10 A
- proudová zatí�itelnost, 3,0 s 8 A
- rozpínací schopnost pro ss napìtí
  pøi èasové konstantì øídícího
  obvodu L/R ≤ 40 ms, pøi ovládacím
  napìtí 48/110/220 V ss 1 A/0.25 A/0.15 A
- materiál kontaktù AgCdO2

Zdroj napájení
Napájecí modul SPGU 240A1 80...265 V st nebo ss

±10 %
Napájecí modul SPGU 48B2 18...80 V ss ±10 %
Spotøeba pøi klidovém/aktivovaném
stavu ~10 W/~15 W nebo

~13 VA/~25 VA
Datová komunikace
Datový kód ASCII
Pøenosová rychlost 300, 1200, 2400,

4800 nebo 9600 Bd
Pøenosový mód TTL logika, optická

sériová smyèka pøes
volitelný pøípojný
modul

Pøípojný modul ke sbìrnici (volitelný)
- napájený pøímo z ochrany:
  - pro kabely s plastickým vláknem SPA-ZC21 BB
  - pro kabely se sklenìným vláknem SPA-ZC21 MM
- napájený ze samostatného zdroje:
  - pro kabely s plastickým vláknem SPA-ZC17 BB
  - pro kabely se sklenìným vláknem SPA-ZC17 MM

Zku�ební napìtí
Napìtí izolaèní zkou�ky (IEC 255-5) 2 kV, 50 Hz, 1min
Napìtí rázové zkou�ky (IEC 255-5) 5 kV, 1,2/50µs, 0,5 J
Izolaèní stav (IEC 255-5) >100 MΩ pøi 500 V ss

EMC testy
Schváleno a testováno CE
podle EN 50081-2, EN 50082-2

Vyzaøovací testy:
Vyzaøovací a kondukèní emise
podle EN 55011 tøída A

Testy odolnosti proti ru�ení
Vf test (1MHz) ru�ení podle
IEC 255-22-1, tøída III
- spoleèný re�im 2,5 kV
- diferenciální re�im 1,0 kV
Rychlý pøechodový test podle
IEC 255-22-4, tøída III a IEC 801-4,
úroveò 4
- napájecí vstupy 4 kV, 5/50 ns
- ostatní vstupy 2 kV, 5/50 ns
Elektrostatický vybíjecí test podle
IEC 255-22-2 a IEC 801-2, tøída III
- vzdu�ný výboj 8 kV
- kontaktní výboj 6 kV
Test rf elektromagnetického pole
podle IEC 1000-4-3 a ENV 50140,
f = 80...1000 MHz 10 V/m
Test kondukèního rf ru�ení podle
ENV 50141 a IEC 1000-4-6,
f = 150kHz...80 MHz 10 V

Pracovní prostøedí
Provozní teplota -10...+55 °C
Tepelná závislost <0,2 %/°C
Transportní a skladovací teplota
podle IEC 68-2-8 -40...+70 °C
Test relativní vlhkosti IEC 68-2-30 ≤95 %, 55 °C,

6 x (12 + 12) h
Stupeò krytí pro zapu�tìnou montá� IP 54

Váha vèetnì obalu pro zapu�tìnou montá�
- SPAU 320 C 6,0 kg
- SPAU 330 C 5,5 kg
- SPAU 331 C 5,4 kg



TECHNICKÁ DATA MODULÙ OCHRANY

Technická data

Pøepì�ový a podpì�ový modul SPCU 1C1
Stupeò pøepì�ový U>
Popudové napìtí U> 0,8...1,6 x Un

Èas popudu, pøednastavené hodnoty 0,1 s, 1 s, 10 s
nebo 60 s

Èas pùsobení
- èasovì nezávislá charakteristika,
  rozsah nastavení 0,05...10,0 s
- èasovì závislá charakteristika
  - charakteristicka podle køivky A a B
  - èasový násobitel k> 0,05...1,00
Typický èas resetu 80 ms
Typický pøídr�ný pomìr 0,97

Stupeò podpì�ový U<
Popudové napìtí U< 0,4...1,2 x Un

Èas popudu, pøednastavené hodnoty 0,1 s nebo 30 s
Èas pùsobení
- èasovì nezávislá charakteristika,
  rozsah nastavení 1...100 s
- èasovì závislá charakteristika
  - charakteristika podle køivky C
  - èasový násobitel k< 0,1...1,0
Typický èas resetu 60 ms
Typický pøídr�ný pomìr 1,03
Provozní pøesnost
Pøesnost èasu pùsobení � re�im èas.
nezávislého zpo�dìní a pøesnost ±2 % nastavené
èasu popudu hodnoty n. ±25 ms

Pøesnost èasu pùsobení � re�im ±25 ms n. nepøesnost,
èasovì závislého zpo�dìní kt. vznikne pøi kolísá-

ní mìø. napìtí o ±3 %
Pøesnost pùsobení ±3 % nastav. hodnoty

Zbytkový pøepì�ový modul SPCU 1C6
Stupeò zbytkového pøepìtí U0>
Popudové napìtí U 2...100 % Un

Typický èas popudu 70 ms
Èas pùsobení 0,05...100 s
Typický èas resetu 80 ms
Typický pøídr�ný pomìr 0,96
Pøesnost èasu pùsobení ±2 % nastavené

hodnoty nebo ±40 ms
Pøesnost pùsobení
- nastavitelné rozmezí 0,10...1,00 x Un ±3 % nastav. hodnoty
- nastavitelné rozmezí 0,02...0,20 x Un ±5 % nastav. hodnoty

Stupeò zbytkového pøepìtí U0>>
Popudové napìtí U 10...80 % Un a

nekoneèno
Typický èas popudu 70 ms
Èas pùsobení 0,05...100 s
Typický èas resetu 80 ms
Typický pøídr�ný pomìr 0,96
Pøesnost èasu pùsobení ±2 % nastav. hodnoty

nebo ±40 ms
Pøesnost pùsobení
- nastavitelné rozmezí 0,10...1,00 x Un ±3 % nastavené

hodnoty
- nastavitelné rozmezí 0,02...0,20 x Un ±5 % nastavené

hodnoty

Pøepì�ový a podpì�ový modul SPCU 3C14
Stupeò pøepìtí U>
Popudové napìtí 0,8...1,6 x Un

Èas popudu, pøednastavené hodnoty 0,1 s nebo 30 s
Èas pùsobení
- re�im èasovì nezávislého zpo�dìní 0,05...100 s
Èasový násobitel k> v re�imu èasovì
závislého zpo�dìní 0,05...1,00
Typický èas resetu 60 ms
Typický pøídr�ný pomìr 0,97
Pøesnost èasu pùsobení � re�im èas.
nezávislého zpo�dìní a pøesnost ±2 % nastavené
èasu popudu hodnoty nebo ±25 ms

Pøesnost èasu pùsobìní � re�im èas. ±25 ms n. nepøesnost,
závislého zpo�dìní kt. vznikne pøi kolísá-

ní mìø. napìtí o ±3 %
Pøesnost pùsobení ±3 % nastavené

hodnoty
Stupeò podpìtí U<
Popudové napìtí 0,4...1,2 x Un

Èas popudu, pøednastavené hodnoty 0,1 s nebo 30 s
Èas pùsobení � re�im èasovì
nezávislého zpo�dìní 1...120 s
Typický èas resetu 60 ms
Typický pøídr�ný pomìr 1,03
Pøesnost èasu popudu a èasu ±2 % nastavené
pùsobení hodnoty nebo ±25 ms
Pøesnost pùsobení ±3 % nastavené

hodnoty

Pøepì�ový a podpì�ový modul SPCU 3C15
Stupeò podpìtí U<
Popudové napìtí 0,4...1,2 x Un

Èas popudu, pøednastavené hodnoty 0,1 s, 1 s, 5 s n. 30s
Èas pùsobení � re�im èasovì
nezávislého zpo�dìní 0,1...1,00 s
Èasový násobitel k> v re�imu èasovì
závislého zpo�dìní 0,1...1,00
Typický èas resetu 80 ms
Typický pøídr�ný pomìr 1,03
Pøesnost èasu pùsobení � re�im èasovì
nezávislého zpo�dìní ±2 % nastavené

hodnoty n. ±25 ms
Pøesnost èasu pùsobení � re�im èas. ±25 ms n. nepøesnost,
závislého zpo�dìní kt. vznikne pøi kolísá-

ní mìø. napìtí o ±3 %
Pøesnost pùsobení ±3 % nastavené

hodnoty
Stupeò podpìtí 3U<<
Popudové napìtí 0,1...1,2 x Un

Èas popudu, pøednastavené hodnoty 0,1 s nebo 1,0 s
Èas pùsobení � re�im èasovì
nezávislého zpo�dìní 0,1...10 s
Typický èas resetu 80 ms
Typický pøídr�ný pomìr
- pro nastavení 3U<</Un > 0,4 1,03
- pro nastavení 3U<</Un < 0,4 1,1
Pøesnost èasu popudu a èasu ±2 % nastavené
pùsobení hodnoty nebo ±25 ms



Montá� a rozmìry

Montá� v 19-ti palcových skøíních a rámech

Jestli�e má být ochrana montována do
19-ti palcových skøíní nebo rámù, pou�ívá se
pomocná montá�ní deska vý�ky 4U (~177 mm).
Pomocná montá�ní deska typu SPA-ZX 304 slou�í
pro ulo�ení dvou chran rozmìru 300 a typ
SPA-ZX 305 pro jednu ochranu rozmìru 300.

Montá� na panel

Pro montá� na panel slou�í pouzdro SPA-ZX 306.
Pouzdro ochrany pro montá� na panel je opatøeno
svorkovnicemi umístìnými na pøední stranì.

Rozměr rámu
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Panorama je obchodní oznaèení komplexního øe�ení pro
efektivní a spolehlivé øízení energetické soustavy.
S vyu�itím �pièkové informaèní technologie Panorama
zaji��uje úplné øízení energetických procesù od výroby
elektrické energie a� po její spotøebu. Panorama zahrnuje
�est aplikaèních oblastí a pro ka�dou nabízí odpovídající
øe�ení.

ABB Energo s.r.o.
Automation
Komenského 821
541 70  TRUTNOV
Tel.: (0439) 808 111
Fax: (0439) 808 501
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ABB Transmit Oy
Relays and Network Control
P.O.Box 699
FIN-65 101 VAASA
Finland
Tel.: +358 (0) 10 224 000
Fax: +358 (0) 10 224 1094


