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1 MRS 750110-MUM CZ SPAU 341 C
Regulátor napìtí

Charakteristika

Kompletní u�ivatelskou  dokumentaci pro regulátor napìtí SPAU 341 C tvoøí následující dílèí
návody:

Regulátor napìtí SPAU 341C (v�eobecná èást) 1MRS 750110-MUM CZ
Modul automatické regulace napìtí SPCU 1D50 1MRS 750111-MUM CZ
Modul ruèní regulace napìtí SPCN 1D56 1MRS 750112-MUM CZ
Základní charakteristiky modulù typu - D 1MRS 750066-MUM CZ

Automatické nebo ruèní øízení napìtí transfor-
mátoru prostøednictvím signálù pro sní�ení
a zvý�ení tohoto napìtí.

Tøífázové nadproudové blokování a podpì-
�ové blokování.

Kompenzace úbytku na vedení.

Pøi paralelním provozu transformátorù, které
pracují do stejné pøípojnice, je mo�ný provozní
re�im nadøazené/podøízené (master/slave)
regulace, re�im kompenzace záporné reak-
tance, nebo re�im minimalizující vyrovnávací
proudy.

Mìøení polohy pøepínaèe odboèek.

Èíslicové zobrazení nastavených hodnot,
mìøených hodnot, signalizovaných hodnot atd.

Sériové rozhraní urèené pro modul pøipojení
na sbìrnici (optoelektrický pøevodník) a na
optosbìrnici rozvodny.

Trvalá samoèinná kontrola HW a SW
vybavení ochrany zvy�ující spolehlivost
a disponibilitu systému.

Výkonné SW vybavení pro parametrizaci
a kontrolu regulátoru.

Regulátor je jedním z komponentù øady
SPACOM a komponentem komplexního
konceptu systému chránìní a øízení firmy ABB
PYRAMID.
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Popis funkce

Regulátor napìtí SPAU 341 C je urèen
k regulaci napìtí výkonových transformátorù
v distribuèních rozvodnách vybavených
pøepínaèi odboèek s mo�ností regulace pøi
zatí�ení. Zapojení nejjednodu��í verze s funkcí
napì�ové regulace vy�aduje pøipojení sdru�e-
ného mìøeného napìtí U12 a pøipojení dvou
výstupních kontaktù pro povely na sní�ení
a zvý�ení napìtí. Pokud má být vyu�ita funkce

Aplikaèní
oblast

kompenzace úbytku na vedení, funkce minima-
lizující vyrovnávací proud nebo funkce
nadproudové blokády, je nutné mìøit jeden
nebo více fázových proudù. Pokud je mìøen
pouze jeden fázový proud, musí být v�dy
pøipojen na svorky odpovídající fázovému
proudu IL1 a volba mìøeného proudu je pak
provedena v modulu automatické regulace
napìtí SPCU 1D50 SW pøepínaèi SGF2/6
a SGF2/7.

Úkolem regulátoru je udr�ovat stabilní sekun-
dární napìtí výkonového transformátoru.
Základním parametrem regulace je referenèní
napìtí, které je zadáno u�ivatelem. Z referen-
èního napìtí, které je zvý�eno nebo sní�eno
prostøednictvím rùzných kompenzaèních
faktorù, je vypoètena �ádaná hodnota regulo-
vaného napìtí. �ádaná hodnota je tedy po�ado-
vané sekundární napìtí transformátoru, které
je udr�ováno regulátorem. �ádaná hodnota
napìtí je porovnávána s mìøeným napìtím
a rozdíl mezi tìmito velièinami tvoøí regulaèní
odchylku.

Proto�e pøepínaèem odboèek je napìtí mìnìno
ve skocích, musí být u regulaèního obvodu
pøípustná jistá chyba. Tato chyba se nazývá
pásmo necitlivosti a její hodnota je také nasta-
vena u�ivatelem. Pokud u mìøeného napìtí
dochází ke zmìnám v tomto pásmu necitlivo-
sti, je regulátor neaktivní. Jestli�e je v�ak
mìøené napìtí mimo limity definované tímto
pásmem necitlivosti, je aktivováno seøiditelné
èasové zpo�dìní T1. Èasové zpo�dìní T1
zùstává aktivní po celou dobu, po kterou je
mìøené napìtí mimo limity hysteréze pásma
necitlivosti. Nastavení limitù hysteréze

z výrobního závodu je 70 %.

Pokud je po uplynutí zpo�dìní èasového èlenu
T1 mìøené napìtí stále mimo limity hysteréze,
je aktivováno výstupní relé povelu pro zvý�ení
nebo sní�ení napìtí, a tím je souèasnì aktivo-
ván motorový pohon pøepínaèe odboèek. Jestli-
�e naopak mìøené napìtí klesne a je v rozsahu
limitù hysteréze, je èasový èlen resetován.

Pokud jeden zásah pøepínaèe odboèek není
dostateèný k tomu, aby zreguloval napìtí
transformátoru v rozsahu limitù hysteréze, je
aktivováno druhé seøiditelné èasové zpo�dìní
T2 (èasový èlen s obvykle krat�ím nastaveným
èasem, ne� je èas T1). Èasové zpo�dìní T1 a T2
je mo�né volit jako èasové zpo�dìní konstantní
nebo jako èasové zpo�dìní závislé na odchylce
regulované velièiny. Èasové zpo�dìní závislé
na odchylce regulované velièiny znamená, �e
èas zpo�dìní je nepøímo úmìrný regulaèní
odchylce (èasové zpo�dìní je nepøímo úmìrné
diferenci mezi regulovaným a mìøeným
napìtím).

Funkce regulace napìtí je detailnì popsána
v dokumentaci 1MRS 750111-MUM CZ.
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Obr.1: Funkce regulace napìtí
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Obr.2: Schéma zapojení regulátoru napìtí SPAU 341 C viz str. 5
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Block Blokovací vstup regulaèní funkce
Uaux Pomocné napìtí (vstup)
RSV Vstup pro sní�ení �ádané hodnoty nebo vstup pro paralelní provoz
AUT/MAN Výstup - provozní re�im AUTOMATICKY/RUÈNÌ
IRF Výstup - signál systému samoèinné kontroly
RAISE Výstup - povel pro zvý�ení napìtí
LOWER Výstup - povel pro sní�ení napìtí
I> Výstup - signál nadproudového nebo pøepì�ového blokování
U< Výstup - signál podpì�ového blokování
SERIAL PORT Sériové komunikaèní rozhraní
TAP POS Vstup pro zobrazení polohy pøepínaèe odboèek - mA signál
TCO Vstup signálu - pøepínaè odboèek v èinnosti (probíhá pøepnutí)
RAISE´ Povel pro zvý�ení napìtí nebo vstup pro paralelní provoz
LOWER´ Povel pro sní�ení napìtí nebo vstup pro sní�ení �ádané hodnoty
AUTO´ Vstup volby re�imu regulace - AUTOMATICKY
MAN´ Vstup volby re�imu regulace - RUÈNÌ
U1 Modul automatické regulace napìtí SPCU 1D50
U2 Modul ruèní regulace napìtí SPCN 1D56
U5 Vstupnì/výstupní modul
U6 Modul mìøicích vstupù
SPA-ZC_ Modul pro pøipojení na sbìrnici
Rx/Tx Optický pøijímaè (Rx) a vysílaè (Tx) modulu pro pøipojení na sbìrnici

Made in Finland
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Specifikace vstupních a výstupních svorek

Regulátor napìtí SPAU 341 C je pøipojen na
optickou komunikaèní sbìrnici prostøedni-
ctvím modulu pro pøipojení na sbìrnici typu
SPA-ZC 17 nebo SPA-ZC 21. Pokud regulátor
pracuje v paralelním provozu s jinými
regulátory v re�imu minimalizace vyrovnáva-
cího proudu, je pro pøipojení na sbìrnici pou�it
modul SPA-ZC 100. Moduly pro pøipojení na
sbìrnici SPA-ZC 17 a SPA-ZC 21 jsou pøímo
pøipojeny do konektoru typu D (Sériové

rozhraní/SERIAL PORT) umístìného na
zadním panelu regulátoru, zatímco modul
SPA-ZC 100 je pøipojen pomocí kabelu typu
SPA-ZP  25A05.

Koncovky optických kabelù jsou pøipojeny do
modulu na konektory Rx a Tx. Volící pøepínaèe
komunikaèního re�imu v modulu pro pøipojení
na sbìrnici jsou nastaveny do pozice �SPA�

Svork. Èíslo Funkce
skupina svorky

X0 1-2 Fázový proud IL1 (5 A)
1-3 Fázový proud IL1 (1 A)
4-5 Fázový proud IL2 (5 A)
4-6 Fázový proud IL2 (1 A)
7-8 Fázový proud IL3 (5 A)
7-9 Fázový proud IL3 (1 A)

Pokud je pro mìøení k dispozici pouze proud jedné fáze, musí být v�dy
pou�ity svorky X0/1-2  nebo X0/1-3 urèené pro IL1. SW pøepínaèe modulu
automatické regulace napìtí SPCU 1D50 jsou pak nastaveny
odpovídajícím zpùsobem.

13-14 Sdru�ené napìtí U12 (100, 110, 120 V).
61-62 Pomocné napájecí napìtí. Svorka 61 má u stejnosmìrného napájení

kladný potenciál. Rozsah pomocného napájecího napìtí je vyznaèen na
èelním panelu.

63 Ochranné uzemnìní.

X1 1-2 Signál volby ruèního provozního re�imu. Øídicí signál volby ruèního
provozu je nadøazený nad signálem volby automatického provozu.

3-4 Signál volby automatického provozního re�imu. Signál pøepíná regulátor
do re�imu automatické regulace.

5-6 Ovládací signál pro sní�ení hladiny napìtí. V provozním re�imu RUÈNÌ
aktivuje výstupní povel pro sní�ení regulovaného napìtí.

7-8 Ovládací signál pro zvý�ení hladiny napìtí. V provozním re�imu RUÈNÌ
aktivuje výstupní povel pro zvý�ení regulovaného napìtí. Vstup mù�e
být také konfigurován jako ovládací vstup pro paralelní provoz.

9-10 Vstupní signál - na pøepínaèi odboèek probíhá pøepnutí. Aby bylo zabrá-
nìno aktivaci regulaèních impulsù v dobì, kdy probíhá vlastní pøepnutí
regulaèní odboèky, lze pøipojit tento vstup na odpovídající výstup pøepínaèe
odboèek.

11-12 Ovládací signál blokování. Vstup mù�e být také konfigurován jako ovládací
vstup volby MÍSTNÌ/DÁLKOVÌ.

13-14 Ovládací signál RSV - sní�í nastavenou �ádanou hodnotu napìtí (US).
Vstup mù�e být také konfigurován jako ovládací vstup pro paralelní provoz.

15-16 Proudový (mA) vstup pro signalizaci polohy pøepínaèe odboèek.
Kladný pól signálu je pøipojen na svorku 15.

X2 1-2 Výstupní relé povelu pro zvý�ení napìtí.
3-4 Výstupní relé povelu pro sní�ení napìtí.
5-6 Výstupní relé podpì�ového blokování.
7-8 Výstupní relé nadproudového blokování. Lze také konfigurovat jako výstupní

relé detekce pøepìtí.
9-10-11 Výstupní relé volby re�imu AUTOMATICKY nebo RUÈNÌ. Aktivováno

v re�imu AUTOMATICKY.
14-15-16 Výstupní relé funkce samoèinné kontroly.
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Modul napájení Modul napájení je umístìn za èelním panelem
systému regulátoru a lze jej vyjmout po
demontá�i pøedního èelního panelu systému.
Modul napájení vytváøí z pomocného napáje-
cího napìtí potøebná napìtí pro regulaèní
moduly.

K dispozici jsou dva typy napájecího modulu,
které se li�í pouze ve vstupním napìtí:

SPGU 240A1:
Jmenovité napìtí Un = 110 /120 /230 /240 Vst

Un = 110 /125 /220 V ss
Provozní rozsah U = 80...265 V st/ss

SPGU 48B2:
Jmenovité napìtí Un = 24 /48 /60 Vss
Provozní rozsah U = 18...80 V ss

Typ napájecího modulu pou�itého v regulátoru
je vyznaèen na systémovém panelu pøístroje.

Modul napájení je transformátorový zdroj
s usmìròovaèem zpìtných bìhù (flyback type).
To znamená, �e primární obvody a sekundární
obvody jsou galvanicky oddìleny. Primární
strana je u SPGU 240A1 ji�tìna pojistkou F1 -
1 A (pomalá) a u SPGU 48B2 je ji�tìna
pojistkou 4 A. Pojistky jsou umístìny na
ti�tìném spoji modulu.

Zelená LED  dioda na èelním panelu Uaux svítí,
je-li modul napájení v provozu. Kontrolní
obvod  napájecího napìtí pro elektroniku je
integrován v regulaèních modulech. Pokud je
odchylka jednoho sekundárního napìtí od
napìtí jmenovitého vìt�í ne� 25 %, je kontrol-
ním obvodem aktivován výstra�ný signál.
Tento výstra�ný signál je také aktivován
v pøípadech, kdy je modul z pøístroje vyjmut,
nebo pokud k pøístroji není pøipojeno/
pøivedeno pomocné napájecí napìtí.

Vstupnì/
výstupní modul

Vstupnì/výstupní modul SPTR 6B32 je
upevnìn k zadnímu panelu regulátoru ze stejné
strany jako základová deska. Modul je mo�né
vyjmout po uvolnìní upevòovacích �roubù, po
odpojení ochranného uzemòovacího vodièe
skøínì a po odpojení modulu pro pøipojení na
sbìrnici se základovou deskou.

Upozornìní! Pokud musí být vstupnì/výstupní
modul z jakéhokoli dùvodu vymìnìn a v re-
gulátoru je pou�it modul ruèní regulace
SPCN 1D56, který zobrazuje polohu pøepínaèe
odboèek, musí být znovu provedena kalibrace
proudového (mA) vstupu. Vstupnì/výstupní
modul obsahuje v�echna výstupní relé,
ovládací obvody tìchto relé, externí ovládací
vstupy a obvody sériové sbìrnice.

Základová
deska

Vstupní i pøená�ené signály ze vstupnì/
výstupního modulu jsou pøivedeny (pøipojeny)
k základové desce, která zaji��uje jejich
distribuci na pøíslu�né regulaèní moduly.
Kromì toho jsou na základové desce sbìrny
sekundárního napájecího napìtí regulaèních
modulù. Regulaèní moduly mají na základové

desce fixní pozici a nelze je vzájemnì zamìnit.
Modul automatické regulace napìtí SPCU
1D50 je umístìn na pozici U1 (modul na pozici
zcela vlevo), modul ruèní regulace napìtí
SPCN 1D56 je umístìn na pozici U2 (støední
pozice). Modulová pozice zcela vpravo je
volná (neobsazená).
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Technická
data

Napì�ový vstup
Jmenovité napìtí  Un - volitelné 100 V (110 V , 120 V)
Èísla svorek X0/13-14
Trvalá pøeti�itelnost 2*Un
Jmenovitá spotøeba vstupu pøi Un <0,5 VA
Jmenovitá frekvence (podle objednávky) 50 Hz nebo 60 Hz

Proudové vstupy
Jmenovitý proud In 1 A 5 A
Èísla svorek X0/1-3,4-6,7-9 X0/1-2,4-5,7-8
Tepelná proudová pøetí�itelnost
- trvalá 4 A 20 A
- po dobu 10 s 25 A 100 A
- po dobu 1 s 100 A 500 A
Dynamická proudová pøetí�itelnost
- hodnota jedné pùlvlny 250 A 1250 A
Vstupní impedance <100 mW <20 mW

Regulaèní kontakty
Èísla svorek X2/1-2, 3-4
- Jmenovité napìtí 250 V st/ss
- Trvalá proudová 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 napìtí
pøi èas. konstantì L/R <40 ms a
pro ovládací napìtí 48/110/220 V ss 5A/3A/1A

- Materiál kontaktù AgCdO2

Signalizaèní kontakty
Èísla svorek X2/5-6,7-8,9-10-11,14-15-16
- Jmenovité napìtí 250 V st/ss
- Trvalá proudová zati�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 napìtí
pøi èas. konstantì L/R  < 40ms a
pro ovládací napìtí 48/110/220 V ss 1A/0,25A/0,15A

- Materiál kontaktù AgCdO2

Externí ovládací vstupy
Èísla svorek X1/1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12,13-14
- Externí ovládací napìtí 18...250 V ss nebo 80...250 V st
- Vstupní proud aktivovaného ovl. vstupu 2...20  mA
Externí mA vstup
Èísla svorek X1/15-16
- Externí ovládací proud 0...20  mA
- Vstupní odpor 300 W

Napájecí napìtí
Napì�ové rozsahy napájecích modulù:
- SPGU 240A1

Jmenovité napìtí Un = 110/120/230/240 V st
Un = 110 / 125 / 220 V ss
Provozní rozsah U  =  80...265 V st/ss

- SPGU 48B2
Jmenovité napìtí Un = 24/48/60 V ss
Provozní rozsah U  = 18...80 V ss

Spotøeba klidový/aktivovaný stav 10W / 15W
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Modul SPCU 1D50
viz specifikace v èásti �Technická data� v manuálu modulu regulátoru.

Modul SPCN 1D56
viz specifikace v èásti �Technická data� v manuálu modulu regulátoru.

Datová komunikace
Typ pøenosu Optická sériová sbìrnice
Datový kód ASCII
Rychlost pøenosu dat (volitelné) 4800 nebo 9600 Bd
Optický modul pro pøipojení na sbìrnici
napájený z regulátoru:
- pro kabely s plastickým vláknem SPA-ZC 21 BB
- pro kabely se sklenìným vláknem SPA-ZC 21 MM
Optický modul pro pøipojení na sbìrnici
napájený z vnitøního napájecího zdroje:
- pro kabely s plastickým vláknem SPA-ZC 17 BB
- pro kabely se sklenìným vláknem SPA-ZC 17 MM
Optický modul pro pøipojení na sbìrnici
pøi paralelním provozu:
- pro kabely s plastickým vláknem SPA-ZC 100 BB
- pro kabely se sklenìným vláknem SPA-ZC 100 MM

Zku�ební napìtí
Napìtí izolaèní zkou�ky podle IEC255-5 2 kV, 50 Hz, 1 min.
Napìtí rázové zkou�ky podle IEC255-5 5 kV, 1,2/50 ms, 0,5 J
Izolaèní stav podle IEC 255-5 >100 MW, 500 V ss

Testy odolnosti proti ru�ení
Vf test ru�ení (1MHz) podle IEC255-22-1
- spoleèný re�im 2,5 kV
- diferenciální re�im 1,0 kV

Elektrostatický vybíjecí test podle IEC
255-22-4 a IEC801-2, Class III
- vzdu�ný výboj 8 kV
- kontaktní výboj 6 kV
Rychlý (5/50 ns) pøechodový test podle IEC
255-22-4, Class III a IEC 801-4, class IV:
- napájení 4 kV
- ostatní vstupy 2 kV

Pracovní prostøedí
Rozsah provozní pracovní teploty -10... +55 °C
Rozsah  transportní a skladovací
teploty podle IEC 68-2-8 -40... +70 °C
Teplotní vliv na
- mìøení napìtí <0,025 %/°C
- mìøení polohy pøepínaèe odboèek <0,025 %/°C
- proudové mìøení <0,1 %/°C
Test rel. vlhkosti podle IEC 68-2-30 93...95 %, 55 °C, 6 cyklù
Stupeò krytí skøínì ochrany pro zapu�tìnou
montá� regulátoru podle IEC529 IP 54
Hmotnost plnì vybaveného regulátoru 5,5 kg
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Kompenzace
úbytku na
vedení

Funkce kompenzující úbytek na vedení je
urèena pro kompenzaci napì�ového úbytku na
vedení nebo na síti, které jsou napájeny
transformátorem. Nastavené kompenzaèní
parametry je mo�né vypoèítat teoreticky,
pokud jsou známy parametry ohmického
odporu a reaktance tohoto vedení, nebo lze tyto
parametry stanovit prakticky mìøením úbytku
na vedení. Pokud transformátor napájí dvì
nebo více vedení, lze regulátoru zadat prù-
mìrné hodnoty tìchto parametrù vedení, a tím
zajistit podstatnì stabilnìj�í hodnotu napìtí na
koncích vedení, ne� v pøípadech, kdy tato
kompenzace není pou�ita.

Funkci kompenzace úbytku na vedení lze také
pou�ít pøi provozu �ve zpìtném smìru�. Pøi
zpìtném toku výkonu je kompenzaèní funkcí
sekundární napìtí transformátoru podle úbytku
na vedení redukováno, namísto aby bylo
zvy�ováno.

Funkci kompenzace úbytku na vedení lze
pou�ít jak u aplikací s jedním transformátorem,
tak také u aplikací s paralelnì pracujícími
transformátory. Podrobnìj�í informace o této
funkci jsou uvedeny v popisu modulu
SPCU 1D50.

Blokování Provoz regulátoru napìtí je mo�né blokovat
z nìkolika dùvodù. Podpì�ové a nadproudové
blokování je aktivováno interními funkcemi
regulátoru, pokud mìøené hodnoty pøekroèí
u�ivatelem seøiditelné limity. Externí bloko-
vání je aktivováno prostøednictvím externího
ovládacího vstupu. V regulátoru existuje
obvod detekce pøepìtí, který kromì aktivace
funkce �rychlé sní�ení napìtí� blokuje èinnost
celého regulátoru. Volící pøepínaèe v modulu
SPCU 1D50 jsou urèeny pro uvolnìní nebo
blokování interních blokovacích signálù
a uvolnìní/blokování funkce detekce pøepìtí.
Jestli�e je v regulátoru osazen modul ruèní
regulace napìtí SPCN 1D56, jsou blokovací
stavy a aktivace detekce pøepìtí signalizovány
èervenými výstra�nými LED diodami. Ruèní
regulace napìtí je uvolnìna jak v podpì�ovém,
tak v pøepì�ovém provozním stavu. Pøi
aktivaci nadproudové nebo externí blokády je
ruèní regulace napìtí blokována.

Podpì�ové blokování:
Podpì�ová funkce blokuje regulátor v situa-
cích, kdy je mìøené napìtí tak nízké, �e toto
napìtí není mo�né korigovat prostøednictvím
zásahu pøepínaèe odboèek. Takový provozní
stav mù�e nastat pøi poru�e mìøicího obvodu,
pøi zemní poru�e, nebo pøi nadproudu (zkratu)
na primární stranì.

Nadproudové blokování:
Nadproudové blokování je vyu�ito obvykle pro
chránìní pøepínaèe odboèek v situacích, kdy
pøi nadproudech (zkratech) je zásah pøepínaèe
odboèek ne�ádoucí. Jedná se napøíklad o stav,
kdy proud není dostateènì vysoký, aby
aktivoval ochranu v rozvodnì, je v�ak tak
vysoký, �e mù�e po�kodit pøepínaè odboèek.

Externí blokování:
Funkci regulátoru napìtí lze zcela zablokovat
prostøednictvím ovládání externího bloko-
vacího vstupu. Tento vstup je také mo�né
konfigurovat jako ovládací vstup volby
dálkovì/místnì prostøednictvím SW pøepínaèe
SGF 1/3 v modulu SPCU 1D50.

Detekce pøepìtí:
Jestli�e mìøené napìtí pøekroèí hodnotu
nastavenou u funkce �Detekce pøepìtí� a tato
funkce je uvolnìna, bude regulátorem aktivo-
vána funkce realizující �rychlé sní�ení napìtí�.
Tato funkce je aktivní a� do okam�iku, kdy
napìtí klesne pod specifikovaný limit. Toto
�rychlé sní�ení napìtí� je zásah pøepínaèe
odboèek, který je rychlej�í, ne� je normální
zásah aktivovaný povelem pro sní�ení napìtí.

Paralelní
provoz

Regulátor napìtí SPAU 341 C umo�òuje øídit
paralelní provoz transformátorù tøemi
zpùsoby: M/S - nadøazený/podøízený (mas-
ter/slave) princip regulace, princip regulace
s kompenzací záporné reaktance nebo princip
regulace minimalizující vyrovnávací proud.
Princip M/S vy�aduje pøímé propojení mezi
regulátory. Princip regulace s kompenzací
záporné reaktance nevy�aduje �ádné propojení

mezi regulátory, zatímco princip regulace
minimalizující vyrovnávací proud je zabezpe-
èen pou�itím zaøízení pro sériovou komunikaci
SPA-ZC 100. V re�imu minimalizace vyrovná-
vacího proudu lze paralelnì provozovat
maximálnì tøi transformátory. Ostatní principy
regulace lze pou�ít s nelimitovaným poètem
paralelnì provozovaných transformátorù.
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Paralelní provoz v re�imu Master/slave je
vhodný pro výkonové transformátory se
stejnými výkony, se stejným regulaèním
krokem a regulaèním rozsahem.

Jeden z regulátorù napìtí je definován jako
regulátor øídicí a mìøicí (master) a ostatní
regulátory (slaves) sledují èinnost regulátoru
øídicího. To znamená, �e v�echny paralelnì
spojené pøepínaèe odboèek jsou synchroni-
zovány. Regulaèní proces vy�aduje v poèátku
ruènì nastavit pøepínaèe odboèek u v�ech
transformátorù na stejnou odboèku, a poté jsou

Princip regulace
Master/slave
(nadøazený/
podøízený
regulátor)

povely na regulátory ovládány øídicím regulá-
torem (master). Paralelní provoz je zaji�tìn
propojením výstupù VÍCE/MÉNÌ øídicího
regulátoru s odpovídajícími povelovými vstupy
podøízených regulátorù. Jestli�e je ve funkci
nadøazeného regulátoru (master) provozováno
více regulátorù, musí být jejich výstupy také
propojeny se vstupy ostatních regulátorù. Pøi
spu�tìní paralelního provozu musí být øídicí
regulátor nastaven do provozního re�imu
AUTOMATICKY, zatímco podøízené regulá-
tory zùstávají v provozním re�imu RUÈNÌ.

Princip regulace
s kompenzací
záporné reaktance

Princip regulace s kompenzací záporné reak-
tance, který je implementován ve SPAU 341 C
je modifikací funkce pøedcházející verze regu-
látoru. Pøedpokládaný fázový posuv zátì�e
napájené z paralelnì pracujících  transformáto-
rù je nastaven jako zadaná hodnota. Regulátor
koriguje regulované napìtí transformátorù
podle diference mezi pøedpokládaným fázo-
vým posuvem zátì�e a mezi fázovým posuvem
mìøeným. Tento princip regulace je vhodný
pro výkonové transformátory s rozdílným
jmenovitým výkonem, regulaèním krokem

a regulaèním rozsahem. Proto�e u tohoto typu
regulace není vy�ádováno vzájemné propojení
regulátorù, je mo�né paralelnì provozovat
i transformátory instalované v rùzných
rozvodnách. Pøi spu�tìní paralelního provozu
musí být u v�ech regulátorù zapojených ve
spoleèné regulaèní smyèce nastaven paralelní
provoz. Tento provozní stav je mo�né nastavit
prostøednictvím sériové komunikace, binárního
vstupu, nebo tlaèítek na èelním panelu
pøístroje.

Regulace
minimalizující
vyrovnávací
proud

Regulace minimalizující vyrovnávací proud je
optimálním øe�ením pro øízení paralelnì pracu-
jících transformátorù s rozdílným jmenovitým
výkonem, nebo s rozdílným regulaèním
krokem a regulaèním rozsahem. Proto�e
u  tohoto typu regulace je umo�nìna výmìna
dat mezi jednotlivými regulátory, je mo�né
vyrovnávací proud vypoèítat podstatnì
pøesnìji, ne� je to mo�né u jiných principù

regulací. Pøi pou�ití tohoto re�imu paralelního
provozu lze zapojit paralelnì maximálnì tøi
regulátory. Pøi spu�tìní paralelního provozu
musí být u v�ech regulátorù zapojených ve
spoleèné regulaèní smyèce nastaven paralelní
provoz. Paralelní provozní stav je mo�né
nastavit prostøednictvím sériové komunikace,
binárního vstupu nebo tlaèítek na èelním
panelu pøístroje.

Kódy adres Jestli�e dva regulátory, nebo více regulátorù
SPAU 341 C pracuje paralelnì, a jako
komunikaèních zaøízení je pou�ito modulù pro
pøipojení na sbìrnici SPA-ZC 100, je nutné
zadat pøíslu�né èíselné oznaèení podøízeným
regulaèním modulùm. Moduly pro pøipojení
na sbìrnici SPA-ZC 100 lze ve výrobním
závodu objednat s pøíslu�ným konfiguraèním
nastavením pro specifickou aplikaci reguláto-

rù. Tato nastavení z výroby lze pou�ít v pøípa-
dech, kdy paralelnì zapojené regulátory pracují
nezávisle a nejsou pøipojeny na systémovou
sbìrnici rozvodny. Konfigurace modulù pro
pøipojení na sbìrnici provedená ve výrobním
závodu pøedpokládá volbu a pøiøazení kódù
adres u regulaèních modulù podle následující
tabulky:

Pokud mají být regulátory pøipojeny na systé-
movou sbìrnici rozvodny a kódy adres podøí-
zených regulaèních modulù podle konfigurace
z výrobního závodu jsou v rozporu s ji� døíve
nastavenými kódy, je nutné provést novou

konfiguraci modulù pro pøipojení na sbìrnici.
Podrobnìj�í informace o nastavení pro
paralelní provoz jsou uvedeny v manuálu mo-
dulu automatické regulace napìtí SPCU 1D50.

Regulátor SPCU 1D50  - kód adresy SPCN 1D56  - kód adresy

Regulátor 1 10 11
Regulátor 2 20 21
Regulátor 3 30 31
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Aplikaèní
pøíklady
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Obr. 4:  Aplikaèní pøíklad pou�ití regulátoru napìtí SPAU 341 C1. Nadproudová a podpì�ová
blokovací funkce se vzájemnì doplòují, proto�e napìtí je mìøeno ve fázích L1 a L2 a proud ve fázi L3.
Odpínání zátì�e je realizováno ve dvou stupních. Stupeò 1 redukuje �ádanou hodnotu napìtí o jednu
polovinu nastavené hodnoty RSV a stupeò 2 redukuje �ádanou hodnotu napìtí v plném rozsahu
nastavené hodnoty RSV. K regulátoru je pøipojen zpìtnovazební signál informace o provozu pøepínaèe
odboèek. Poloha pøepínaèe odboèek je mìøena.
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Obr. 5:  Regulátor napìtí SPAU 341 C1 v paralelním provozu pøi vyu�ití principu Master/slave
(nadøazený/podøízený regulátor). Na primární stranì transformátoru jsou mìøeny tøi fázové proudy
pou�ité pro nadproudové blokování. V této aplikaci není pou�ita funkce kompenzace úbytku na vedení.
Automatická volba nadøazeného (Master) regulátoru je realizována binárními vstupy. Signál
z pøepínaèe s nejdel�ím provozním èasem TCO (pøepínaè provozován) je pøipojen k regulátorùm, aby
bylo zabránìno aktivaci regulaèních impulsù v dobì, kdy je regulátor v èinnosti (právì pøepíná).
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Tabulka 1: Provozní re�im regulátoru ve vztahu ke stavu vypínaèe

Vypínaè CB1 Vypínaè CB3 Regulátor 1 Regulátor 2

vyp. vyp. pøedcházející stav pøedcházející stav
zap. vyp. automaticky (master) ruènì (slave)
vyp. zap. ruènì (slave) automaticky (master)
zap. zap. automaticky (master) ruènì (slave)
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Obr. 6:  Regulátor napìtí SPAU 341 C1 v paralelním provozu pøi vyu�ití principu Master/slave
(nadøazený/podøízený regulátor). Automatická volba nadøazeného (Master) regulátoru je realizována
binárními vstupy. Jestli�e je vypínaè CB2 vypnutý, pracují regulátory navzájem nezávisle
v automatickém re�imu. Pøed opìtným zapnutím vypínaèe CB2 musí být pøepínaèe odboèek
synchronizovány. Po zapnutí vypínaèe CB2 jsou signály TCO z obou pøepínaèù odboèek pøipojeny
k regulátorùm. Tím je zaji�tìno, �e nejdel�í provozní èas pøepínaèe bude blokovat aktivaci regulaèních
impulsù v dobì, kdy je regulátor v èinnosti (právì pøepíná).
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Tabulka 2: Provozní re�im regulátoru ve vztahu ke stavu vypínaèe

Vyp. CB1 Vyp. CB2 Vyp. CB3 Regulátor 1 Regulátor 2

vyp. zap. vyp. pøedcházející stav pøedcházející stav
zap. zap. vyp. automaticky (master) ruènì (slave)
vyp. zap. zap. ruènì (slave) automaticky (master)
zap. zap. zap. automaticky (master) ruènì (slave)
vyp. vyp. zap. pøedcházející stav automaticky
zap. vyp. vyp. automaticky pøedcházející stav
zap. vyp. zap. automaticky automaticky



ABB Energo SPAU 341 C
Regulátor napìtí

U�ivatelský manuál
a technický popis

1 MRS 750110-MUM CZ15

Obr. 7:  Regulátor napìtí SPAU 341 C1 v paralelním provozu pøi vyu�ití principu kompenzace
záporné reaktance. V závislosti na poloze pøepínaèù Dálkovì/místnì lze provozní re�imy regulátorù
volit prostøednictvím dálkového ovládání (sériová linka), nebo prostøednictvím místního ovládání
(tlaèítka). Na primární stranì transformátoru jsou mìøeny fázové proudy I

L2
, I

L3
, které jsou urèeny

pøedev�ím pro nadproudové blokování, zatímco fázový proud I
L1

 je mìøen na sekundární stranì
transformátoru a je vyhodnocován pro funkci paralelního provozu.
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Obr. 8:  Regulátor napìtí SPAU 341 C1 v paralelním provozu pøi vyu�ití principu minimalizace
vyrovnávacího proudu. Provozní re�imy regulátorù jsou voleny automaticky podle konfigurace/stavù
vypínaèù. Komunikace mezi regulátory je zaji�tìna prostøednictvím pøevodníkù SPA/LON.
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Tabulka 3: Provozní re�im regulátoru ve vztahu ke stavu vypínaèe

Vyp. CB1 Vyp. CB2 Vyp. CB3 Regulátor 1 Regulátor 2

vyp. zap. vyp. ruènì ruènì
zap. zap. vyp. automaticky ruènì
vyp. zap. zap. ruènì automaticky
zap. zap. zap. paralelnì paralelnì
vyp. vyp. zap. ruènì automaticky
zap. vyp. vyp. automaticky ruènì
zap. vyp. zap. automaticky automaticky
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Pøed uvedením regulátoru do provozu je nutné
zkontrolovat následující skuteènosti a provést
následující opatøení:

Zkontrolujte, �e fázové pomìry mezi mìøeným
napìtím a proudy jsou správné a �e je
provedena správná volba mìøeného proudu
prostøednictvím SW pøepínaèù. Tuto zkou�ku
lze snadno provést odeètením mìøeného
fázového posuvu mìøených velièin na  modulu
SPCU 1D50 a porovnáním tohoto údaje se
skuteènými hodnotami fázových pomìrù v síti.

Pøepnutím regulátoru do re�imu RUÈNÌ
a zadáním pøíslu�ného povelu zkontrolujte
zapojení výstupù povelù pro sní�ení a pro
zvý�ení napì�ové hladiny. Zkontrolujte
odezvu v obou smìrech pøepínaèe odboèek.

Pokud je pøipojen vstup TCO (pøepínaè
odboèek v èinnosti - probíhá pøepnutí),
zkontrolujte, �e na èelním panelu modulu
SPCN 1D56 je bìhem pøepínání odboèky
aktivována pøíslu�ná LED dioda. Pokud není
vstup TCO zapojen, pak nastavená hodnota
parametru OPD (délka trvání regulaèního
impulsu) musí být ni��í, ne� je pøestavná doba
pøepínaèe odboèek, av�ak na druhou stranu
nastavena na hodnotu co nejblí�e této pøe-
stavné dobì, aby se zabránilo aktivaci
regulaèních impulsù bìhem pøepínání.

Uvìdomte si, �e nastavení pracovních para-
metrù regulátoru je v�dy jistý kompromis mezi
poètem regulaèních impulsù v dané dobì
a mezi dosa�enou stabilitou regulovaného

Uvedení do
provozu

napìtí. Pokud je regulátor nastaven pøíli�
citlivì dochází k èastému pøestavení regulaèní
odboèky, a tím k ne�ádoucímu opotøebení
pøepínaèe odboèek. Citlivost regulátoru
ovlivòují následující nastavené hodnoty: DUs,
T1, T2, Ur, Ux a stabilizaèní faktor �Stability�.
Nastavení stabilizaèního faktoru se uplatòuje
pouze v paralelním provozu.

Nastavení hodnoty DUs musí být provedeno
podle napìtí regulaèního stupnì/kroku výko-
nového transformátoru a pøibli�nì na stejnou
hodnotu, jako je napìtí tohoto kroku ve vztahu
k jmenovitému napìtí. Èasová zpo�dìní
definovaná parametry T1 a T2 je nutné v dobì
uvádìní transformátoru do provozu nastavit na
znaènì vysoké hodnoty (napø. 60 s a 30 s).
Podle provozních zku�eností a po�adavkù lze
tyto hodnoty mìnit.

Pokud je vyu�it regulátor pro paralelní provoz,
je vhodné zpoèátku nastavit hodnotu stabili-
zaèního faktoru na velmi nízkou hodnotu (napø.
10 %). Poté podle údajù fázového posuvu
v modulech automatické regulace napìtí
SPCU 1D50 zkontrolujte, �e transformátory
jsou stejnì zatí�eny. Pokud pracují transformá-
tory paralelnì, musí být tyto fázové posuvy
stejné nebo  prakticky stejné. Zvy�ováním
nastavené hodnoty stabilizaèního faktoru lze
dosáhnout optimálního prùbìhu regulace.

Podrobnìj�í informace o nastavení jsou uve-
deny v manuálu modulu automatické regulace
napìtí SPCU 1D50.
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Pokud je regulátor pou�íván a provozován
v podmínkách specifikovaných v èásti �Tech-
nická data�, není údr�ba prakticky nutná.
V modulech regulátoru nejsou pou�ity �ádné
èásti ani komponenty, které jsou za normálních
provozních podmínek vystaveny nadmìrnému
elektrickému ani mechanickému opotøebení.

Pokud se pracovní prostøedí v místì instalace
pøístroje li�í od pracovního prostøedí specifiko-
vaného v takových datech, jako jsou teplota
a vlhkost, nebo pokud je pracovní prostøedí
pra�né, pøípadnì s výskytem chemicky aktiv-
ních plynù, regulátor by mìl být vizuálnì
zkontrolován v�dy, kdy� jsou regulaèní
moduly vyjmuty ze skøínì. Pøi této vizuální
kontrole musí být vìnována pozornost
následujícímu:

Údr�ba
a opravy

- známkám mechanického po�kození na
kontaktech a na rámu modulù

- akumulaci prachu uvnitø skøínì pøístroje
(odstraòte pomocí tlak. vzduchu)

- známkám koroze na svorkách, na skøíni
nebo uvnitø regulátoru

Pokud regulátor nepracuje správnì, nebo
pokud se provozní hodnoty znaènì li�í od
hodnot  specifikovaných, je vhodné pøístroj
podrobit  celkové prohlídce a kontrole. Drobné
zásahy jako napø. výmìna vstupnì/výstupního
modulu a opìtná kalibrace mA proudového
vstupu mohou být provedeny zákazníkem.
Jakákoli zásadní oprava zahrnující  elektroniku
pøístroje musí být provedena výrobcem.
Kontaktujte prosím pøímo výrobce nebo místní
zastoupení výrobce a vy�ádejte si bli��í
informace.

Náhradní díly Modul automatické regulace napìtí SPCU 1D50
Modul ruèní regulace napìtí SPCN 1D56
Modul napájení
- Uaux = 80...265 V st/ss (provozní rozsah) SPGU 240A1
- Uaux  = 18...80 V ss (provozní rozsah) SPGU 48B2
Skøíò (vèetnì pøipojovacího modulu) SPTK 4B19
I/O (vstupnì/výstupní) modul SPTR 6B32
Modul pro pøipojení na sbìrnici SPA-ZC 17_  nebo SPA-ZC 21_
Modul pro pøip. na sbìrnici v paral. provozu SPA-ZC 100
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Obr.9:  Alternativy dodávek regulátoru napìtí SPAU 341 C
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Rozmìry
a instrukce
pro montá�

Základní model skøínì regulátoru je urèen pro
zapu�tìnou montá�. Pøi po�adavku lze
montá�ní hloubku redukovat pomocí distan-
èního rámeèku.

K dispozici jsou tøi typy distanèních rámeèkù:
Typ SPA-ZX 301 redukuje hloubku o 40 mm,
typ SPA-ZX 302 o 80 mm a typ SPA-ZX 303
o 120 mm.

Distanční rámeček

SPA-ZX 301
SPA-ZX 302
SPA-ZX 303
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a b
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Obr.10:  Rozmìry a montá�ní výkresy regulátoru napìtí SPAU 341 C

Skøíò regulátoru je vyrobena z hliníkového
profilu a nastøíkána bé�ovou barvou.

Montá�ní rámeèek s gumovým tìsnìním zaji-
��uje stupeò krytí IP54 mezi skøíní ochrany
a montá�ním panelem.

Sklopný kryt skøínì je vyroben z prùhledného
UV - polykarbonátového polymeru a je
zaji�tìn dvìma �rouby, které je mo�né
zapeèetit. Gumové tìsnìní mezi krytem
a skøíní zabezpeèuje krytí IP54.

Pøipojení vstupních a výstupních obvodù je
provedeno na �roubových svorkovnicích na
zadním panelu. Svorkovnice X0 je pøipevnìna
na zadním panelu a je osazena �roubovými
svorkami. Svorkovnice X1 a X2 jsou rozpoji-
telné mnohopólové �roubové svorkovnice.
Zástrèková èást rozpojitelných svorkovnic je
pøipevnìna k vstupnì/výstupnímu modulu.

Zásuvková èást, která je souèástí dodávky,
mù�e být k zástrèkové èásti pøipevnìna pomocí
upevòovacího pøíslu�enství a �roubù.

Vstupní mìøené velièiny, pomocná napìtí
a ochranné uzemnìní jsou pøipojeny k svorko-
vnici X0. Ka�dá svorka je urèena pro pøipojení
jednoho vodièe o max. prùøezu 6,0 mm2 nebo
dvou vodièù o max. prùøezu 2,5 mm2.

Binární vstupy a výstupní signály jsou
pøipojeny na mnohopólové svorkovnice X1
a X2. Ka�dá svorka svorkovnic X1 a X2 je
urèena pro pøipojení jednoho vodièe o max.
prùøezu 1,5 mm2 nebo dvou vodièù o max.
prùøezu 0,75 mm2.

Pro sériovou komunikaci je  urèen devítipólový
konektor typu D.
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Informace
po�adované
pøi objednávce

Regulátor napìtí SPAU 341 C1: RS 488 003-AA, CA, DA, FA
Regulátor napìtí SPAU 341 C3: RS 488 005-AA, CA, DA, FA

Kombinace písmen v objednacím èísle definuje jmenovitou frekvenci fn a pracovní rozsah
pomocného napìtí :

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  pro pøipojení na sbìrnici SPA-ZC 100 pou�itý pro paralelní provoz:
RS 951 022-AA, AB, AC, AD, DA, DB, DC, DD

První písmeno z kombinace písmen definuje typ LON rozhraní:

Sklenìné vlákno nebo plastické vlákno.
A: plastické vlákno
D: sklenìné vlákno

Druhé písmeno z kombinace písmen definuje typ konfigurace modulu:

A: Bez konfigurace
B: Konfigurováno pro provoz s regulátorem è.1 v paralelním provozu
C: Konfigurováno pro provoz s regulátorem è.2 v paralelním provozu
D: Konfigurováno pro provoz s regulátorem è.3 v paralelním provozu

Pøíklad objednávky: 1 modul SPA-ZC 100, RS 951 022-AB
Dodávka: Modul pro pøipojení na sbìrnici SPA-ZC 100 s rozhraním LON pro

plastické vlákno a se standardní konfigurací regulátoru napìtí è.1
pro paralelní provoz

Plastická/sklenìná vlákna: Kontaktujte prosím výrobce nebo místní zastoupení výrobce
a vy�ádejte si bli��í informace.
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