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Řídicí a měřicí jednotka
SPOC 110 C, SPOC 111 C,
SPOC 112 C

Charakteristika

•  Dálkově ovladatelný modul umístěný do základní skříně využívající sériové komunikační
linky.

•  16 binárních vstupů pro odečítání poloh vypínačů, poloh vozíku vypínače, poloh odpojovačů,
kontaktních snímačů a impulsních vysílačů.

•  Dva analogové měřicí vstupy pro standardizované mA signály.

•  Jeden analogový měřicí vstup pro měření fázového proudu 5 A.

•  Čtyři reléové výstupy pro ovládání vypínačů, odpojovačů atd.

•  Sériové rozhraní pro dvoucestnou (duplexní) sériovou komunikaci, která zahrnuje naměřená
data, výkaz o poruchách, data o stavu, řídicí příkazy, nastavovací hodnoty, parametry
konfigurace apod.

•  Automatický vnitřní systém samokontroly pro zajištění maximální spolehlivosti systému.
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Použití
Řídicí a měřicí jednotka SPOC je zkonstruována pro použití jako dálkově ovládaná jednotka
řídícího rozhraní, která umožňuje přenos stavových a analogových dat na systém dálkového
ovládání a řízení např. vypínače. Řídicí a měřicí jednotka je připojena k systému dálkového
ovládání přes svůj sériový port.

Řídicí a měřicí jednotka obsahuje binární vstupy, které umožňují odečítání výstrah a stavo-
vých zpráv vypínačů a odpojovačů, signálů, které dodávají ochrany a přenos těchto dat přes
sériovou komunikační sběrnici do systému dálkového ovládání. Navíc se může část těchto
vstupů využívat jako vstupy impulsního čítače.

K dispozici jsou verze SPOC 110 C, SPOC 111 C a SPOC 112 C, které se navzájem liší jen
rozsahy řídicího napětí binárních vstupů.

Pro čtení analogových dat se jednotka dodává se dvěma mA vstupy a jedním proudovým
měřicím vstupem 5 A. Například naměřené hodnoty, které se získávají z převodníku měření
v rozváděči se mohou odečítat přes mA vstupy. Dále je umožněno použít jednofázové měření
proudu pomocí proudového měřicího vstupu 5 A, který se může připojit na ochranné jádro
proudového transformátoru. Všechny analogové signály se přenášejí do systému dálkového
ovládání přes datovou sběrnici SPA. Na čelní straně jednotky není žádný místní displej.

Jednotka má čtyři kontaktní výstupy s funkcí zapínacích kontaktů (NO), které umožňují přímé
ovládání vypínačů a odpojovačů, takže není zapotřebí zvláštní mezirelé.
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Když se zapojí stávající rozvodna do systému dálkového ovládání, mohou se jednotky SPOC
propojit ve skříni se stávajícími ochranami. Pak se práce na elektroinstalaci provádí jen uvnitř
skříně. Optická SPA sběrnice spojuje datovou komunikaci mezi rozvodnými skříněmi a systé-
mem dálkového ovládání. Tato situace je zobrazena na obrázku 1 a 2.

Obrázek 1: Připojení stávající rozvodny k systému dálkového ovládání pomocí řídicích
a měřicích jednotek SPOC.

U nových rozvoden je lepším řešením terminál SPAC řady 500 připojený ke sběrnici SPA.
SPAC řady 500 obsahuje max. 3 ochranné jednotky a také řídící jednotku. Jestliže je
konfigurace vypínačů a odpojovačů příliš rozsáhlá, mohou se použít pro účely chránění
ochrany řady 300 a pro řízení zvláštní řídící a měřící jednotka SPOC.
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Obrázek 2: Připojení řídicí a měřicí jednotky SPOC a ochranných relé na stávající
rozvodnu.
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Popis funkce

Obecně

SPOC je řídicí a měřicí jednotkou, jejímž úkolem je předávat řídicí příkazy ze systému
dálkového ovládání do rozvodné skříně a stavová data z rozvodné skříně do systému
dálkového ovládání. Ke komunikaci dochází přes SPA sběrnici.

Základní funkce řídicí a měřicí jednotky jsou zobrazeny v blokovém schématu na obr. 3.

Obrázek 3: Základní blokové schéma řídící a měřící jednotky SPOC.

Slovníček k obrázku:
Umax – pomocné napětí
µP – modul mikroprocesoru
Rx/Tx – sériové komunikační rozhraní
IRF – indikátor samokontroly
SCF –indikátor sériové komunikace

Binární vstupy se mohou naprogramovat tak, aby pracovaly jako jednokontaktní vstupy, jako
tzv. čtyřpólové vstupy, tvořené dvěma vstupy, nebo jako vstupy impulsního čítače.

Čtyřpólový vstup vždy obsahuje dva sousedící vstupní obvody, např. binární vstupy 1, 2, 3 a 4
apod. Vstupy 13…16 mohou pracovat jako vstupy impulsního čítače.

Jmenovitý proud proudového měřícího vstupu je 5 A. Pro oba mA vstupy můžeme nezávisle
zvolit pracovní rozsah 0…5 mA nebo 0…20 mA.

Kontaktní výstupy se mohou naprogramovat tak, aby pracovaly buď jako jednoduché reléové
výstupy, nebo jako dvojité reléové výstupy. Výstupy provozované jako jednoduché reléové
výstupy mohou být řízeny zcela nezávisle jeden na druhém. Dva sousedící výstupy, např.
výstupy 1 a 2 nebo 3 a 4 se mohou naprogramovat tak, aby pracovaly jako dvojité reléové
výstupy. Dvojité reléové výstupy se používají např. k ovládání vypínače. Pak je možné
současně provozovat vždy pouze jedno z obou relé dvojitého reléového výstupu v zapnutém
stavu, např. výstup 1 je ve stavu zapnuto a výstup 2 ve stavu vypnuto. Nebo mohou být oba
výstupy ve stejnou dobu ve vypnutém stavu.
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Funkce vstupů a výstupů se specifikují pomocí SPA sběrnice. Jedna řídicí a měřicí jednotka
může obsahovat jak jednoduché reléové vstupy, čtyřpólové vstupy, tak i vstupy impulsního
čítače. Stejně tak mohou být reléové výstupy naprogramovány pro provoz jako jednoduché
reléové výstupy a dvojité reléové výstupy.

V jednotkách SPOC jsou naprogramovány tři rozdílné vstupní/výstupní konfigurace dodávané
jako doporučená zapojení pro ovládání vývodů, viz. Přílohy.

Mechanická konstrukce

Řídicí a měřicí jednotka SPOC se skládá ze zásuvných modulů o velikosti Eurokarty (100 mm
x 160 mm).

Zásuvné moduly jsou:
•  napájecí modul SPU 240 A1 nebo SPGU 48 B2
•  vstupní /výstupní modul SPTR 4B6 (SPOC 110C), SPTR 4B7 (SPOC 111C), SPTR

4B8 (SPOC 112C),
•  modul procesoru SPTO 12D4

Napájecí modul vytváří sekundární napětí, vyžadované ostatními moduly. Vstupní/výstupní
modul obsahuje soustavu obvodů pro binární vstupy a pro reléové výstupy. Modul procesoru,
který pracuje jako centrální základní jednotka sdružuje elektroniku vyžadovanou pro měřicí
funkce apod.

Aby bylo možno vysunout napájecí modul, vstupně/výstupní a mikroprocesorový modul, musí
se nejdříve odmontovat čelní stěna jednotky.

Navíc k propojení uvedených modulů obsahuje jednotka připojovací modul typu SPTE 1D1
(pro SPOC 110C), SPTE 1D2 (pro SPOC 111C), SPTE 1D3 (pro SPOC 112). Připojovací
modul nese konektory karet zásuvkových modulů a svorkovnice pro vnější připojení.
Připojovací modul je přišroubován na základní montážní desku.

Připojovací modul rovněž nese propojovací pole pro volbu rozsahu ovládacího napětí
binárních vstupů a proudového rozsahu mA vstupů. Propojovací pole pro volbu rozsahů je
přístupné otvorem v montážní desce, po odstranění plastového víčka, které se nachází nad
pevnou svorkovnicí XO.

Jednotka je připojena na SPA datovou sběrnici pomocí modulu sériového rozhraní SPA-
ZC21, který je připojen na miniaturní konektor typu D, umístěný na čelní straně modulu
mikroprocesoru. Modul seriové sběrnice je připevněn na čelní desku řídicí a měřicí jednotky
pomocí šroubů.

Rozmístění modulů je na obrázku 4.
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Obrázek 4: Mechanická konstrukce řídicí a měřicí jednotky řady SPOC.

Řídicí a měřicí moduly řady SPOC 100 jsou určeny pro montáž na panel. Montážní deska je
vyrobena z ocelového plechu a natřena na černo. Pouzdro je vyrobeno z černě aloxovaného
hliníkového profilu. Stupeň krytí pouzdra měřících a řídících jednotek je IP20.
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Analogové vstupy

Řídicí a měřicí jednotky řady SPOC 100 mají jeden galvanicky izolovaný proudový měřicí
vstup 5 A. Vstup se využívá k monitorování skutečné úrovně jednofázového proudu.
Proudový měřicí vstup 5 A se může připojit k ochrannému jádru proudového transformátoru.

Dále má jednotka dva mA vstupy, které nejsou galvanicky izolované od elektroniky. Měřicí
rozsah mA vstupů je volitelný buď 0…5 mA nebo 0…20 mA. Měřící rozsahy se volí pomocí
propojek, které jsou umístěny nad pevnou svorkovnicí X0 a překryté destičkou z plastu. Měřicí
rozsah mA vstupu 1 (svorky X4/5-6) se volí propojkou W1 a rozsah mA vstupu 2 (svorky
X4/7-8) můstkem W2. Když je propojka v poloze “5“ (W1 na obrázku 5), bude měřicí rozsah
0…5 mA a když bude v poloze “20“ (W2 na obrázku 3), bude měřící rozsah 0   20 mA.
Z výroby jsou oba mA vstupy přednastaveny na 0…5 mA.

Hodnoty naměřené analogovými vstupy se přenášejí přes sériovou datovou sběrnici na
zařízení na vyšší úrovni. Jednotka nemá žádný místní displej analogových dat.

Frekvence vzorkování analogových vstupů je 2Hz. Navíc kromě okamžité hodnoty vstupu
vypočítává řídicí a měřicí jednotka 1…60 minutový průměr hodnot vstupního signálu. Tato
aproximovaná hodnota se může odečítat přes sběrnici. Průměrná hodnota se vypočítává
v cyklech, které jsou definovány předem nastavenou hodnotou časů výpočtu (S9…S11)
a aktualizuje se podle předem nastavených intervalů do proměnných I9…I11. Například při
výpočtu 15 minutové průměrné hodnoty musí být tato hodnota zadána do parametrů
S25…S27.

Obrázek 5: Volba rozsahů pomocí můstků voliče u mA a binárních vstupů

Binární vstupy

Je zde 16 binárních vstupů, které jsou galvanicky odděleny od elektroniky. Vstupy jsou
seskupeny do 5 skupin takovým způsobem, že každá skupina má společnou zápornou
svorku.

Napěťový rozsah vstupů SPOC 110C je buď 40…80 V stejnosměrných nebo 80…130 V
stejnosměrných. Napěťový rozsah se volí pro jednotlivé skupiny pomocí propojek W3…W7,
které jsou umístěny nad pevnou svorkovnicí X0 a překryté destičkou z plastu hned vedle
propojek voliče rozsahu pro mA vstupy. Když se propojí můstkem kolíky 1 a 2 (W3 na obrázku
5), je napěťový rozsah 80…130 V stejnosměrných. Když se propojí můstkem kolíky 2 a 3 (W4
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na obrázku 5), je napěťový rozsah 40…80 V stejnosměrných. Všechny skupiny vstupů mají
tovární nastavení 80…130 V stejnosměrných.

Vstupní napěťové rozsahy jednotek SPOC 111C a SPOC 112C jsou 20…40 V
stejnosměrných a 190…240 V stejnosměrných. K dispozici je jen jeden vstupní napěťový
rozsah.

Níže uvedená tabulka ukazuje zapojení vstupů jednotky SPOC 100C. Čísla vstupů, 1…16
jsou ekvivalentní k číslům kanálů, používaných v datové komunikaci.

Tabulka 1: Zapojení binárních vstupů řídicí a měřicí jednotky.

Binární vstup Č. svorek Skupina Propojka voliče

1
2
3
4
5
6

X2/1-2
X2/1-3
X2/1-4
X2/1-5
X2/1-6
X2/1-7

1
1
1
1
1
1

W3
W3
W3
W3
W3
W3

7
8
9
10
11
12

X3/1-2
X3/1-3
X3/1-4
X3/1-5
X3/1-6
X3/1-7

2
2
2
2
2
2

W4
W4
W4
W4
W4
W4

13
14

X4/1-2
X4/1-3

3
3

W5
W5

15
16

X3/1-10
X3/1-10

4
5

W6
W7

Binární vstupy mohou být naprogramovány na provoz jako jednoduché kontaktní vstupy,
čtyřpólové vstupy nebo vstupy impulsního čítače. Jen sousedící vstupy mohou pracovat jako
čtyřpólové vstupy, např. vstupy 1-2 nebo 3-4 apod. Modul procesoru monitoruje, zda je stav
čtyřpólového vstupu platný, tj. zda je jeden pól nabuzen a druhý nenabuzený.

Když se používají čtyřpólová data jako informace o stavu, zpráva “OPEN“ [otevřený]
(= nabuzený vstup, např. když je vypínač vypnutý) musí být propojen s terminálem s lichým
číslem zdvojených vstupů (např. vstup. sv 5) a zpráva “CLOSED“ [zapnutý] (= nabuzený vstup
když je např. vypínač zapnutý) na druhou, sudou svorku zdvojeného vstupu. Toto uspořádání
bylo zvoleno pro přizpůsobení specifikovaných blokovacích funkcí mezi binárními vstupy
a kontaktními výstupy.

Stavová data čtyřpólového vstupu mají tento význam:

Tabulka 2.

Stav vstupu n+1
(sudá parita)
zpráva “Zapnutý“

Stav vstupu n
 (lichá parita)
zpráva “Vypnutý“

Polohová data

0
0
1
1

0
1
0
1

nespecifikovaný
Vypnutý
Zapnutý
nespecifikovaný

Při změně stavu jednoduchého kontaktního vstupu nebo čtyřpólového vstupu mohou být data
o událostech předávána přes sériovou datovou sběrnici.
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V případě použití přenosu zpráv o událostech se může zvolit prodleva pro vysílání signálu
o stavu kontaktu nebo čtyřpólových vstupů. Když dojde ke změně stavu bude informace
o změně vyslána s nastaveným zpožděním. Trvání prodlevy je volitelné v rozsahu 0,1…999.9
s. Prodleva se volí pro jednoduchý kontaktní výstup, zvlášť pro funkce kontaktů NO
(otevřený?) a NC (uzavřený?), nebo u čtyřpólového vstupu pro každou stavovou změnu
zvlášť.

Když se programují čtyřpólové vstupy, specifikují se všechny parametry, například prodlevy
“událostí“ jen pro vstup s lichou paritou u zdvojeného výstupu. Stejným způsobem se přijímají
zprávy o událostech jen ze vstupu s lichou paritou.

Stav několika binárních výstupů se může načítat najednou jako decimální počet v tzv. funkci
digitálně / analogového převodníku. Maximální počet digitálně analogových převodníků je 4,
takže první převodník může mít maximálně 16 vstupů. Vstupy, které nejsou potřebné, se
zablokují na každém digitálně analogovém převodníku. Zbylé binární vstupy jsou
reprezentovány v binárně zakódovaném tvaru, tak že vstup 1 = 20, vstup 2 = 21, vstup 3 = 22

atd. Desetinné číslo nabývá hodnoty v rozsahu 0…65535.

Binární vstupy 13…16 mohou být naprogramovány pro provoz jako výstupy impulsního
čítače. Impulsní vstup počítá příchozí impulsy mezi 0 až 29999. Počet impulsů se může
odečítat přes sběrnici SPA.

Volba provozu impulsního čítače může být zvolena tak, aby byl spouštěn na vzestupnou
hranu , nebo na sestupnou hranu nebo na obě hrany impulsního signálu. Binární vstup, který
je naprogramován pro provoz jako vstup impulsního čítače, není zahrnut do zpráv
o událostech.

Na vstup impulsního čítače se může aplikovat tzv. filtrační prodleva, pomocí níž se odstraní
rušivé impulsy, způsobené např. odskoky kontaktů. Když je čítač spuštěn, např. vzestupným
čelem signálu, není další impuls přijímán, pokud je signál stále ve stavu „vysoký“ i když
filtrační prodleva uplynula. Stejná filtrační prodleva se používá pro vzestupnou i sestupnou
hranu. Filtrační prodleva může být naprogramována v rozsahu 0…1 s.

Maximální pracovní kmitočet vstupu impulsního čítače je 50 Hz.

Hodnoty v paměťových obvodech impulsních čítačů nejsou ovlivněny přerušeními
v pomocném napájení, protože paměťové obvody jsou zálohovány baterií.
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Obrázek 6: Blokový diagram pro automatiku opětného zapnutí ( OZ ).

Binární vstupy s lichým číslem svorky se mohou používat pro počítání počtu automatických
opětných zapnutí. Jeden vstup je schopný počítat obě úspěšná automatická zapnutí, rychlá
i pomalá OZ.

Beznapěťové pauzy (S5 a S7), sekvence rychlých a pomalých OZ, čas pro zpožděné vypnutí,
prodleva předcházející sekvenci pomalého OZ (S6) a doba konečného vypnutí (S8) se musí
naprogramovat pro vstup, který se používá pro účely počítání OZ. Když vypínač vypne, tyto
doby ukazují, zda se jedná o rychlé nebo pomalé OZ a zda funkce automatického zapnutí
proběhla úspěšně, nebo zda po rychlém OZ následovalo pomalé OZ až eventuálně ke
konečnému vypnutí obvodu.

Celkový počet OZ může být odečten z čítače HSAR, čítače DAR a počtu konečných vypnutí
vypínače.
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Kontaktní výstupy

Jednotka SPOC se dodává se čtyřmi kontaktními výstupy, které se mohou používat přímo pro
ovládání zapnutí a vypnutí vypínače, bez použití zvláštních mezirelé. Výstupy jsou s normálně
otevřenými kontakty. Řídicí příkazy jsou předávány přes sběrnici SPA. Výstupní signály mají
tvar impulsů, pro každý oddělený výstup se může naprogramovat délka impulsu 0,1…100 s.

Výstupy relé mohou být řízena buď individuálně, nebo v párech. Relé naprogramovaná pro
provoz jako jednoduché reléové výstupy, mohou být ovládána zcela nezávisle na sobě. U relé
naprogramovaných pro provoz jako zdvojené výstupy se může současně navolit vždy jen
jedno relé v sepnutém stavu. Ale je možné pro tato dvě relé naprogramovat různé délky
impulsů.

Výstupy 1 – 2 a 3 – 4 mohou být naprogramovány pro provoz jako zdvojené výstupy. Níže
uvedená tabulka ukazuje čísla svorek výstupů.

Tabulka 3: Výstupy, čísla svorek a zdvojené výstupy

Výstup Číslo svorky Zdvojený výstup

1
2
3
4

X1/1-2
X1/4-5
X1/7-8
X1/10-11

1
1
2
2

Při ovládání vypínače nebo odpojovače první výstup (1 nebo 3) zdvojených výstupů se
uvažuje pro propojení tak, aby pracoval jako kontakt příkazu vypnutí a druhý výstup (2 nebo
4) jako kontakt příkazu zapnutí. Toto uspořádání vyžadují blokování, která se programují mezi
binárními vstupy a reléovými výstupy.

Výstup může být zablokován z jednoho nebo několika jednoduchých vstupů nebo
čtyřpólových vstupů. Blokování, které využívá jednoduchého vstupu, je v činnosti, pokud je
blokovací vstup nabuzen. Blokování, které využívá čtyřpólového vstupu, je v činnosti, nejsou-li
stavová data specifikována, nebo například při zapojení zemnícího nože. Blokování ovlivňuje
činnost (příkaz zapnutí) sudého výstupu zdvojeného výstupu.

Výstupy mohou být řízeny dvěma různými způsoby, buď přes přímé nebo zajištěné ovládání.
U přímého řízení se příkazy O1…O4 využívají k zapnutí výstupního kontaktu ihned, jak příkaz
přišel. Když se používá zajištěné ovládání, je dotyčný výstup nejdříve navolen do
pohotovostního stavu a až poté dojde k provedení příkazu.

Oba způsoby ovládání jsou možné pro ovládání jednoduchých a zdvojených výstupů.
U zajištěného ovládání se může navolit pohotovostní stav pro uzavření obou kontaktů
zdvojeného výstupu současně, avšak modul mikroprocesoru takový příkaz neprovede.
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Programovací přepínače

Funkce vyžadované jednotlivými aplikacemi se volí pomocí programovacích přepínačů
spínací skupiny S1, umístěných na desce plošných spojů modulu mikroprocesoru. Abyste
mohli programovat přepínače, musí se odstranit čelní deska jednotky SPOC a musí se
vysunout modul mikroprocesoru.

Přepínač Funkce

S1/1 Volba inicializačního stavu pro datovou komunikaci

Když S1/1 = 0 (vypnuto), jsou adresy datové komunikace a rychlost přenosu
jednotky definovány proměnnými V200 a V201.

Když S1/1 = 1 (zapnuto), je adresa jednotky 1 a rychlost přenosu dat 9600 baudů.
Tato funkce je užitečná, když jsou adresa a rychlost přenosu dat neznámy.
V takovém případě se nastaví pro jednotku nová adresa pomocí proměnné V200.

S1/2 Volba datové komunikace korespondenčního provozu.

Když S1/2 = 0, nejsou na konektoru typu D k dispozici žádné korespondenční
signály a pro připojení jednotky na datovou sběrnici se musí použít moduly
optického rozhraní SPA – ZC 21 nebo SPA – ZC 11.

Když S1/2 = 1, jsou na konektoru typu D k dispozici korespondenční signály datové
sběrnice RS – 232C, konektor je umístěn na čelní desce jednotky SPOC. Vlastnosti
korespondenčníchj signálů se využívá při připojování řídícího a měřícího modulu
například na modem. Pro připojení na datovou sběrnici
RS 232 je určen modul rozhraní sběrnice typu SPA – ZC 11.

S1/3 Volba protokolu SPA / ANSI.

Když S1/3 = 0, využívá se pro datovou komunikaci jednotky SPOC protokol SPA

Když S1/3 = 1, využívá se pro datovou komunikaci jednotky SPOC protokol ANSI

S1/4…8 Je zamýšlen pro budoucí potřeby. Má být v poloze 0.

Kontrolní součet vypínací skupiny se může načíst přes sériovou datovou sběrnici (V 155).
Osmibitový binární kód vytvářený přepínači je presentován jako desetinné číslo v rozsahu 0 -
255, kde každá kombinace polohy přepínačů je reprezentována jednoznačným číslem.
Přepínač 1 představuje nejvyšší platný bit a přepínač 8 nejnižší platný bit.

Provozní indikátory

Čelní deska řídicí a měřicí jednotky SPOC obsahuje 3 provozní indikátory.

Zelený provozní indikátor Uaux svítí, když je k jednotce připojeno pomocné napětí a napájecí
modul je v provozu.

Červený provozní indikátor IRF svítí, když v systému samokontroly jednotky byla zjištěna
trvalá porucha. Pokud je jednotka v poruše, provozní indikátor má sekvenci blikání asi 20 s
zapnuto, 10 s vypnuto, 20 s zapnuto atd.

Žlutý indikátor SCF je provozním indikátorem pro funkce datové komunikace. V normální
situaci, když je jednotka připojena k datovému komunikátoru řízení stanice přes sériovou
datovou sběrnici a datová komunikace je v provozu, indikátor je tmavý. Při poruchách na
sériové komunikaci indikátor bliká v sekundové sekvenci.
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Během ukládání konfigurace do paměti EEPROM je sekvence blikání třikrát rychlejší než při
poruše sériové komunikace.

Za čelním okrajem modulu mikroprocesoru jsou umístěny 4 zelené indikátory, kterým se říká
diagnostické indikátory. Indikátory uvidíme při odstranění čelní desky řídicí a měřicí jednotky.
Indikátory jsou označeny seshora H3, H4, H5 a H6. Indikátor H6 bliká, když program
mikroprocesoru běží normálně. Když samokontrolní systém zjistí trvalou poruchu, tyto
indikátory začnou svítit a podle toho se dá určit o jakou poruchu se jedná, viz oddíl
“Lokalizace poruchy“.
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Napájecí modul

Správný provoz řídicí a měřicí jednotky vyžaduje nepřetržité napájení pomocným napětím.
Z vnějšího pomocného napětí vytváří napájecí modul napětí vyžadovaná pro řídicí a měřicí
modul a pro modul komunikace.

Napájecí modul je samostatný a je umístěn za čelní deskou jednotky SPOC. Modul se může
vysunout po odstranění čelní desky.

Napájecí modul je vysokonapěťový měnič ss/ss transformátorově připojený s galvanicky
izolovanou primární a sekundární stranou. Primární strana napájecího modulu je chráněna
tavnou pojistkou F1, která je umístěna na desce plošných spojů modulu. Proud pojistky je 1A.

Obrázek 7: Napěťové úrovně napájecího modulu

Napájecí modul vytváří sekundární napětí, vyžadované ostatními moduly, tj. +24 V, ±12 V, +8
V. Výstupní napětí ±12 V a +24 V jsou stabilizována v napájecím modulu, zatímco +5 V, které
vyžaduje modul mikroprocesoru, je stabilizováno přímo v tomto modulu.

Zelená LED dioda indikátoru na čelní desce svítí, když je napájecí modul v provozu.

K dispozici jsou dvě verze napájecího modulu. Sekundární strany těchto dvou typů jsou
totožné, jen vstupní napětí se liší.

Zkoušky izolace mezi primární a sekundární
stranou a ochranným uzemněním. 2 kV, 50 Hz, 1 min.
Jmenovitý výkon 15 W
Napěťové rozsahy napájecích modulů
- SPGU 240 A1 Uaux = 80…265 V ss
- SPGU 48 B2 Uaux = 18… 80 V ss

Modul SPGU 240 A1 se může používat jak pro střídavá, tak i pro stejnosměrná napětí. SPGU
48 B2 je zkonstruován jen pro stejnosměrná napětí. Napěťový rozsah napájecího modulu je
označen na čelní desce řídící a měřící jednotky.

1 A pomalá +8V

+12V

-12V

+24V

Uaux
- pomocné napětí
80...265 V~
18...80 V–

Nestabilizované napětí
pro logiku

Napájení pro
operační zesilovače

Napětí pro cívky
výstupních relé
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Aplikace

Obrázek 8: Schéma zapojení měřicí a řídicí jednotky série SPOC 100
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Číslo a využití svorek X0 … X4

Konektor Č. svorky Funkce

X0

X1

X2

X3

X4

1
2-3

1-2
4-5
7-8
10-11

1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
9-10

1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
9-10

1-2

1-3

5-6
7-8
10-11

Ochranné uzemnění
Proudový měřící vstup 5A

Releový výstup 1, může se sdružovat do páru s výstupem 2
Releový výstup 2, může se sdružovat do páru s výstupem 1
Releový výstup 3, může se sdružovat do páru s výstupem 4
Releový výstup 4, může se sdružovat do páru s výstupem 3

Bin. vstup 1. Může se vytvořit čtyřpólový vstup se vstupem 2
Bin. vstup 2. Může se vytvořit čtyřpólový vstup se vstupem 1
Bin. vstup 3. Může se vytvořit čtyřpólový vstup se vstupem 4
Bin. vstup 4. Může se vytvořit čtyřpólový vstup se vstupem 3
Bin. vstup 5. Může se vytvořit čtyřpólový vstup se vstupem 6
Bin. vstup 6. Může se vytvořit čtyřpólový vstup se vstupem 5
Bin. vstup 15. Může se vytvořit čtyřpólový vstup se vstupem 5
Může rovněž pracovat jako čítač impulsů.

Bin. vstup 7. Může se vytvořit čtyřpólový vstup se vstupem 8
Bin. vstup 8. Může se vytvořit čtyřpólový vstup se vstupem 7
Bin. vstup 9. Může se vytvořit čtyřpólový vstup se vstupem 10
Bin. vstup 10. Může se vytvořit čtyřpólový vstup se vstupem 9
Bin. vstup 11. Může se vytvořit čtyřpólový vstup se vstupem 12
Bin. vstup 12. Může se vytvořit čtyřpólový vstup se vstupem 11
Bin. vstup 16. Může se vytvořit čtyřpólový vstup se vstupem 15
Může rovněž pracovat jako čítač impulsů.

Bin.  vstup 13. Může se vytvořit čtyřpólový vstup se vstupem 14
Může rovněž pracovat jako čítač impulsů.
Bin. vstup 14. Může se vytvořit čtyřpólový vstup se vstupem 13
Může rovněž pracovat jako čítač impulsů.
mA vstup 1
mA vstup 2
Pomocné napájení. Kladný přívod (+) stejnosměrného napětí je
připojen na svorku 10

Ostatní svorky se u jednotky SPOC nepoužívají.
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Montážní a rozměrový výkres

Řídící a měřící jednotky série SPOC jsou zkonstruovány pro montáž na panel. Jednotky jsou
přišroubovány k montážnímu panelu pomocí čtyř šroubů. Doporučuje se použití šroubů se
zápustnou hlavou M5 x 10/10 nebo odpovídajících ocelových šroubů.

Jednotky se normálně montují ve vertikální poloze tak, jak je ukázáno na obrázku 9. Pokud
není na zadní stěně rozvaděče dostatek místa, mohou se jednotky montovat do dolní části
rozvaděče nebo dovnitř na dveře.

Obrázek 9: Montážní a rozměrový výkres řídící a měřící jednotky SPOC

Když je jednotka namontována tak, jak je to zobrazeno na obrázku 9, vycházejí optické kabely
pro sériovou komunikaci z optopřevodníku SPA–ZC směrem dolů. Protože kabely mají
minimální povolený poloměr ohybu 30 … 40 mm, zůstane okolo svorkovnice dost prostoru.
Dále by se mělo zkontrolovat, aby přístroje namontované na dveře neměly příliš ostré ohyby
optických kabelů.
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Zapojení

Všechny přívodní kabely jsou připojeny ke svorkám na montážní desce. Svorkovnice X0 je
osazena pevným konektorem, svorkovnice X1…X4 jsou odpojitelnými mnohopólovými bloky
svorkovnic. Vodiče jsou připojeny k mnohopólovým blokům svorkovnic šroubovými spoji.

Mnohopólové bloky svorkovnic se sestávají ze dvou částí. Samci jsou pevně připevněni na
základní desku s plošnými spoji, která je umístěna na montážní desce. Odpojitelné samice, ke
kterým se připojují vodiče a jejich montážní příslušenství jsou součástí dodávky řídící a měřící
jednotky.

Obrázek 10:

Ochranné uzemnění a proudový signál 5 A jsou připojeny k řídicí a měřicí jednotce přes
svorkovnici X0. Šroubový spoj je dimenzován na maximální průřez vodiče 4 mm2.

Kontaktní výstupy jsou umístěny na mnohopólové svorkovnici X1. Příchozí signály
zapnuto/vypnuto jsou zapojeny na mnohopólové svorkovnice X2 … X4. Na svorkovnici X4
jsou navíc připojeny dva mA vstupy a vstup pomocného napětí. Šroubový spoj je dimenzován
na jeden vodič s maximálním průřezem 1,5 mm2, nebo na dva s polovičním průřezem.

Všechna data měření, stavová a řídící data se přenášejí přes SPA sběrnici. Pro připojení
jednotky ke komunikační sběrnici se používají optopřevodníky SPA–ZC. Modul sériového
rozhraní je upevněn na konektor typu D, který je umístěn v otvoru čelní desky řídicí a měřicí
jednotky.

Optická sběrnice SPA je k dispozici ve dvou verzích, tj. s použitím skleněných vláken nebo
kabelů z plastových vláken. Do jedné smyčky sběrnice SPA se připojí několik jednotek
SPACOM. Konektory optických kabelů se připojují ke svorkám Rx a Tx modulů sériového
rozhraní a kabely jsou vedeny z jedné jednotky na druhou a ke komunikátoru, který řídí
provoz na sběrnici.
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Spouštění
1. Pomocné napětí
Zkontrolujte rozsah napětí napájecího modulu před zapojením pomocného napájení.
Napěťový rozsah je označen na čelní desce řídící a měřící jednotky.

2. Napěťové rozsahy spínacích/vypínacích skupin binárních vstupů
Před připojením stavových dat na binární vstupy zkontrolujte volby napěťových rozsahů pro
jednotlivé skupiny vstupů. Protože u SPOC 110C je možno volit dva různé napěťové rozsahy
pro každou skupinu vstupů. Tovární nastavení napěťového rozsahu vstupů je 80…130 V
stejnosměrných a lze ho volbou můstků změnit na rozsah 40…80 V stejnosměrných. U řídicí
a měřicí jednotky SPOC 111C je binární vstupní napěťový rozsah 20…40 V stejnosměrných
a u SPOC 112C činí 190…240 V stejnosměrných.

Rozsahy se volí odděleně pro jednotlivé skupiny pomocí můstků voliče rozsahu, které jsou
umístěny pod krycí deskou nad pevnými svorkami proudového vstupu. Můstky voliče rozsahu
jsou přípustné po odšroubování čtyř šroubů krycí desky.

Informace o sdružování vstupů do skupin, číslování můstků voliče a programování jsou
uvedeny na str. 8 a 9 originálu.

3. Provozní rozsahy mA vstupů
Zkontrolujte měřicí rozsahy mA vstupů, pokud se budou používat. Oba mA vstupy byly
v továrně nastaveny na provozní rozsah 0…5 mA.

Měřicí rozsahy se volí můstky volby rozsahu, které jsou umístěny za stejnou deskou jako
můstky voliče rozsahu napětí. Číslování programovacích můstků a programovací pokyny jsou
uvedeny na str. 8 originálu.

4. Adresa řídící a měřící jednotky
Pro umožnění komunikace s řídicím a monitorovacím zařízením systému SPACOM musí být
každý modul vybaven svou individuální adresou.

Během továrního testování bylo řídicí a měřicí jednotce SPOC dáno číslo adresy. Číslo
adresy odpovídá posledním dvěma číslicím čísla série, jestliže jsou poslední číslice 10…99.
Je-li sériové číslo ukončeno 00…09, daná adresa bude 100…109.

Adresa může být změněna zapsáním nová adresy do proměnné V200 s využitím staré
adresy. Nová adresa musí být uložena do paměti EEPROM zadáním hodnoty proměnné 1 do
parametru V151.

Pokud by adresa z nějakého důvodu byla neznámá, může se zadat adresa 1. To se provede
přepnutím spínače 1 spínací skupiny S1, který je umístěn v modulu mikroprocesoru do polohy
1. Potom se zadá nová adresa do proměnné V200, která se musí ještě uložit do paměti
EEPROM pomocí hodnoty 1 proměnné V151 (adresa bude stále 1). Nakonec se S1/1 přepne
do polohy 0 a modul se ozve s novou adresou.

5. Vstupní / výstupní konfigurace
Ve výrobním závodě byla během testování naprogramována pro řídící a měřící jednotku
vstupní / výstupní konfigurace 1. Tato konfigurace může být používána jako taková, nebo
např. některé prvky mohou být ponechány nepřipojeny, v takovém případě se nemusí měnit
žádné parametry.

Jestliže je požadována některá jiná konfigurace, může se zvolit zadáním proměnné V3 čísla
podle požadované konfigurace, tj. 2 nebo 3. Tato nová konfigurace musí být uložena
v EEPROM paměti pomocí hodnoty 1 proměnné V151. Indikátor SFC bliká během procedury
ukládání do paměti.

Naprogramovaná konfigurace 1 může být změněna zadáním požadované hodnoty příslušným
parametrům a uložením této nové konfigurace pomocí proměnné V151. Ostatní konfigurace
mohou být změněny až po navolení proměnné V3 na požadované číslo konfigurace a pak
změnou nezbytných parametrů. Nakon musí být změněná konfigurace uložena pomocí
proměnné V151. Zkontrolujte odpojením a znovu připojením pomocného napájení, zda se
nová konfigurace úspěšně uložila.
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Kódy událostí
Datový komunikátor pro řízení rozvodny může načíst data o události z řídící a měřící jednotky.
Data o události jsou změnami stavu binárních vstupů. Na požádání jednotka vypíše kódy
událostí ve formátou čas (ss.sss) kód události. Kódy událostí jsou ve SPA protokolu tvořeny
číslem kanálu a stavem binárního vstupu. Kanál 1 je reprezentován binárním vstupem 1,
kanál 2 binárním vstupem 2 atd.

Jestliže byl binární vstup naprogramován pro provoz jako jednoduchý vstup, má kódy událostí
E1 a E2. Kódy událostí čtyřpólového vstupu E1…E4 jsou k dispozici jen na lichém kanálu
zdvojeného vstupu, tj. na kanálu 1, 3, atd. Vstupy impulsního čítače nejsou zahrnuty do zpráv
o událostech.

Dále jsou kódy událostí E50 a E51, které jsou společné pro celou jednotku, jsou k dispozici na
kanálu 0.

Kanál Kód Událost Poznámky

1..16
1..16

lichý
lichý
lichý
lichý

0
0
0
0

0

E1
E1

E1
E2
E3
E4

E50
E51
E52
E53

E53

změna stavu 1 � 0
změna stavu 0 � 1

změna stavu xx � 01 (otevřený)
změna stavu xx � 10 (zavřený)
změna stavu xx � 11 (nedefin.)
změna stavu xx � 00 (nedefin.)

Nové spuštění jednotky
Přeplnění reg. události jedn.
Dočasná porucha v dat. komun.
Žádná odpověď z jednotky přes seriovou
sběrnici.
Jednotka znovu odpovídá přes seriovou
sběrnici.

Jednoduchý reléový vstup
Jednoduchý reléový vstup

čtyřpólový reléový vstup
čtyřpólový reléový vstup
čtyřpólový reléový vstup
čtyřpólový reléový vstup

Poznámka ! V sytému SPACOM jsou kódy událostí E52 ..E54 tvořeny datovým
komunikátorem rozvodny.

Stav binárního vstupu ve výše uvedené tabulce:
Stav 0 = binární vstup není vybuzen
Stav 1 = binární vstup je vybuzen

Stav čtyřpólového vstupu je vyjádřen tak, že vyšší platný bit označuje stav vstupu se sudým
číslem (zapnutý stav) a nižší platný bit označuje stav vstupu s lichým číslem (vypnutý stav).
Takže stav 01, říká vstup pro zapnutý stav je nevybuzený (0) a vstup pro vypnutý stav  je
vybuzený (1), což se považuje za stav, kdy řízený objekt, například vypínač, je vypnutý.

Zpoždění, vztahující se ke vstupu (V1…V4) může být naprogramováno pro přenos zprávy
o události. Jestliže změna stavu trvá dostatečně dlouho, aby převýšila časové zpoždění (viz.
str. 10 originálu), bude vyslána zpráva o události. Zpráva o události může být
naprogramována pro všechny změny stavu jak jednoduchého reléového vstupu, tak
čtyřpólového vstupu.

Zablokování přenosu zprávy o události (S2) může být naprogramováno pro jednoduché
kontaktní vstupy i pro čtyřpólové vstupy. Pak změny stavu vstupů nevyvolají žádné zprávy
o změně. Blokování pro čtyřpólové vstupy blokuje vždy jen lichý kanál. Vstup, který je
naprogramován tak, aby pracoval jako vstup impulsního čítače, je automaticky vyloučen
z přenosu zpráv o událostech.

Vyrovnávací paměť jednotky má kapacitu 20 událostí. Vyrovnávací paměť se vyprazdňuje,
když datový komunikátor na úrovni rozvodny načítá události. Jsou-li zde velká množství
událostí a řídicí datový komunikátor není schopen je dostatečně rychle načíst, vyrovnávací
paměť událostí se přeplní. V případě, kdy došlo ke změně stavu některého z binárních vstupů
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v situaci přeplnění, pak se nastaví bit v proměnné V121, který odpovídá tomuto nastavení
vstupu.

Proměnná V121 může nabývat hodnot 0…FFFF, binární vstup 1 je nejmenším platným bitem
a vstup 16 nejvyšším platným bitem. Proměnná V121 se vynuluje zadáním hodnoty 0.

Dálkový přenos dat
Sériovou sběrnicí se přenášejí všechna vstupní data řídicí a měřicí jednotky SPOC a jsou
řízeny všechny výstupní kontakty. Navíc se provádí přes sériovou sběrnici také nastavení
parametrů. Data příslušející binárním vstupům jsou k dispozici na kanálech 1…16, ostatní
data jsou na kanálu 0.

Data Kanál Kód Směr
toku dat Hodnota Pozn

Hodnota proudu 5 A vstupu v bin. tvaru 0 I1 R 0…1023, 839 = 5 A

Proudová hodnota mA vstupu 1 v bin. tvaru 0 I2 R 0…1023, 839 = 5
mA nebo 20 mA

Proudová hodnota mA vstupu 2 v bin. tvaru 0 I3 R 0…1023, 839 = 5
mA nebo 20 mA

Průměrné hodnoty 5A vstupu v bin. tvaru 0 I9 R 0…1023, 839 = 5 A *1)

Průměrná hodnota proudového mA vstupu 1 v
bin. tvaru

0 I10 R 0…1023, 839 = 5 A
nebo 20 mA

*1)

Průměrná hodnota proudového mA vstupu 2 v
bin. tvaru

0 I11 R 0…1023, 839 = 5 A
nebo 20 mA

*1)

Čítač minut pro funkci průměrné hodnoty 5A
vstupu

0 I17 R 0…59 min *2)

Čítač minut pro funkci průměrné hodnoty mA
vstupu 1

0 I18 R 0…59 min *2)

Čítač minut pro funkci průměrné hodnoty mA
vstupu 2

0 I19 R 0…59 min *2)

Doba výpočtu průměrné hodnoty 5A vstupu 0 S9 RW(e) 1…60 min, 0 =
žádný výpočet

Doba výpočtu průměrné hodnoty mA vstupu 1 0 S10 RW(e) 1…60 min, 0 =
žádný výpočet

Doba výpočtu průměrné hodnoty mA vstupu 2 0 S11 RW(e) 1…60 min, 0 =
žádný výpočet

Doba aktualizace hodnoty vstupu 5A 0 S25 RW(e) 1…60 min *2)

Doba aktualizace hodnoty mA vstupu 1 0 S26 RW(e) 1…60 min *2)

R – pro čtení , W – pro zápis , (e) pro zápis do EEPROM
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Data Kanál Kód Směr
toku dat Hodnota Pozn

Doba aktualizace hodnoty mA vstupu 2 0 S27 RW(e) 0…60 min *2)

Číslo vstupní/výstupní konfigurace 0 V3 RW 0…7 = implicitni
konfigurace 1…7,
8 = konfig. uložená do
EEPROM

Testování provozních indikátorů SCF
a H3…H6

0 V4 W 0 = LED diody vypnuty
1 = LED diody zapnuty

Společné vynulování čítačů impulů 0 V8 W 1 = vynulování čítačů

Vynulování údajů průměr. hodnoty
vypočtené v analogových kanálech

0 V9 W 1 = spuštění výpočtu
průměrů a minutových
čítačů od 0

Přímé řízení výstupních relé 1…4 0 IO1…04 W 1 = výst.relé 1…4
v zapnutém stavu

Specifikace funkce výstupů 1 a 2 0 V10 RW(e) 0 = zdvoj. reléový výstup
1 = jednod. rel. výstup

Stav volby pro řízení výstupu 1
(zabezpečené řízení)

0 V11 RW 0 = vypnout
1 = zapnout

*3)

Stav volby pro řízení výstupu 2
(zabezpečené řízení)

0 V12 RW 0 = vypnout
1 = zapnout

*3)

Zrušení volby pro řízení vstupů 1 a 2 0 V13 W 1 = zrušení volby

Provedení povelu pro výstupy 1 a 2 0 V14 W 1 = vykonat

Délka povelu výstupu 1 0 V15 RW(e) 0,1…100,0 s

Délka povelu výstupu 2 0 V16 RW(e) 0,1…100,0 s

Blokování povelu výstupu 2 0 V17 RW(e) 0 = žádné blokování
1…16 = čísla kanálů,
která způsobí blokování
(viz. oddíl Kontakt.výst.)
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Data Kanál Kód Směr
toku dat Hodnota Pozn

Specifikace funkce výstupů 3 a 4 0 V20 RW(e) 0 = zdvoj. reléový výstup
1 = jednod. reléový výstup

Stav volby pro řízení výstupu 3
(zabezpečené řízení)

0 V21 RW 0 = vypnout
1 = zapnout

*3)

Stav volby pro řízení výstupu 4
(zabezpečené řízení)

0 V22 RW 0 = vypnout
1 = zapnout

*3)

Zušení volby pro řízení vstupů 3 a 4 0 V23 W 1 = zrušení volby

Provedení povelu pro výstupy 3 a 4 0 V24 W 1 = vykonat

Délka povelu výstupu 3 0 V25 RW(e) 0,1…100,0 s

Délka povelu výstupu 4 0 V26 RW(e) 0,1…100,0 s

Blokování povelu výstupu 4 0 V27 RW 0 = žádné blokování
1…16 = čísla kanálů, která
způsobí blokování
(viz. oddíl Kontakt.výst.)

Stav binárních vstupů 1…16 1…16 I1 R 0 = vstup nevybuzen
1 = vstup vybuzen

Stav zdvojených vstupů
vyšší platný bit = stav sudého vstupu
nižší platný bit = stav lichého vstupu

1,3…15 I2 R 0 = 0 0 nespecifik.
2 = 0 1 vypnutý
1 = 1 0 zapnutý
3 = 1 1 nespecifik.

*4)

Specifikace binárních vstupů 1…16 S1 RW(e) 0 = jednoduchý vstup
1 = čtyřpólový vstup
stav 1 se naprogramuje pro
liché vstupy a v tom přípa-
dě se vstupem n+1 vytvoří
pár
2 = vstup impulz. čítače
3 = vstup nevyužit

*5)

*6)



SPOC 110 C, SPOC 111 C, SPOC 112 C
Řídicí a měřicí jednotka

34 SPOC 1 CZ1 C 25

ABB Energo s.r.o.
Automation

Data Kanál Kód Směr
toku dat Hodnota Pozn

Zprávy o událostech binárnich vstupů
1…16

1…16 S2 RW(e) 0 = zpráva přenášena
do systému
1 = zablokována

*5)

Spouštění impulzních čítačů 13…16 S3 RW(e) 0 = náběžnou hranou
1 = sestupnou hranou
2 = každou změnou
stavu

Filtrační prodleva vstupu impulz. čítače 13…16 S4 RW(e) 0,005…1,000
s v krocích po 5 ms,
viz oddíl „Binární
vstupy“

Beznapěťová pauza rychlého OZ (HSAR) 1,3…15 S5 RW(e) 0,0…99,9 s *8)

Nastavení doby spuštění pomalého OZ
(DAR)

1,3…15 S6 RW(e) 0,0…99,9 s *8)

Beznapěťová pauza pomalého OZ (DAR) 1,3…15 S7 RW(e) 0…999 s *8)

Nastavení zpoždění pro konečné vypnutí 1,3…15 S8 RW(e) 0,0…99,9 s *8)

Nastavení zpoždění změny stavu binárního
vstupu 1 → 0

1…16 V1 RW(e) 0 nebo 0,1…25,0 s
v krocích po 0,1 s

*5)

Nastavení zpoždění změny stavu binárního
vstupu 0 → 1

1…16 V2 RW(e) 0 nebo 0,1…25,0 s
v krocích po 0,1 s

*5)

Nastavení zpoždění změny stavu
čtyřpólového vstupu, změna xx → 01
(vypnuto)

1,3…15 V1 RW(e) 0 nebo 0,1…25,0 s
v krocích po 0,1 s

*5)

Nastavení zpoždění změny stavu
čtyřpólového vstupu, změna xx → 10
(zapnuto)

1,3…15 V2 RW(e) 0 nebo 0,1…25,0 s
v krocích po 0,1 s

*5)

Nastavení zpoždění změny stavu
čtyřpólového vstupu, změna xx → 00

1,3…15 V3 RW(e) 0 nebo 0,1…25,0 s
v krocích po 0,1 s

*5)

Nastavení zpoždění změny stavu
čtyřpólového vstupu, změna xx → 11

1,3…15 V4 RW(e) 0 nebo 0,1…25,0 s
v krocích po 0,1 s

*5)

Údaj impulzních čítačů 13…16 13…16 V5 R 0…29999

Vynulování impulzních čítačů 13…16 13…16 V5 W 0 = vynulování
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Data Kanál Kód Směr
toku dat Hodnota Pozn

Čítač HSAR 1,3…15 V6 RW(e) 0…999 *8)

Čítač DAR 1,3…15 V7 RW(e) 0…999 *8)

Maska digitálně analogového převodníku 1
v hexadecimálním tvaru

0 V101 RW(e) 0…FFFF *7)

Maska digitálně analogového převodníku 2
v hexadecimálním tvaru

0 V102 RW(e) 0…FFFF *7)

Maska digitálně analogového převodníku 3
v hexadecimálním tvaru

0 V103 RW(e) 0…FFFF *7)

Maska digitálně analogového převodníku 4
v hexadecimálním tvaru

0 V104 RW(e) 0…FFFF *7)

Hodnota digitálně analogového převodníku 1 0 V111 R 65535 *7)

Hodnota digitálně analogového převodníku 2 0 V112 R 65535 *7)

Hodnota digitálně analogového převodníku 3 0 V113 R 65535 *7)

Hodnota digitálně analogového převodníku 4 0 V114 R 65535 *7)

Hodnota binárních vstupů v hexadecimálním
tvaru

0 V120 R 0…FFFF, vstup 1 =
nejmenší platný bit,
vstup 16 = největší
platný bit

Přeplnění registru událostí v hexadecimálním
tvaru

0 V121 R 0…FFFF, viz oddíl
„Kódy událostí“

Vynulování přeplněného registru událostí 0 V121 W 0 = vynulování

Ukládání informací v energeticky nezávislé
paměti

0 V151 W 1 = ukládání

Volba provozního stavu programovacích
přepínačů S1 (pro tovární testování)

0 V154 RW 0 = přepínače jsou
použity
1 = přepínače se
nevyužívají

Kontrolní součet programovacích přepínačů
S1

V155 R 0…255, viz. oddíl
„Programovací
přepínače“



SPOC 110 C, SPOC 111 C, SPOC 112 C
Řídicí a měřicí jednotka

34 SPOC 1 CZ1 C 27

ABB Energo s.r.o.
Automation

Data Kanál Kód Směr
toku dat Hodnota Pozn

Zapnutí samokontrolního systému 0 V165 W 1 = samokontrola je
aktivována LED
dioda IRF svítí asi 10
s, po dalších 30 s se
samokontrola
resetuje

Adresa datové komunikace jednotky 0 V200 RW(e) 1…899

Rychlost přenosu dat 0 V201 RW(e) 2 = 9600 Bd
3 = 4800 Bd
4 = 2400 Bd
5 = 1200 Bd
6 =   300 Bd

Zpoždění signálů pro řízení přenosu (CTS)
(vyžaduje se jen při řízení přenosu RS -
handshaking state)

0 V202 RW(e) 5…1000 ms
základní jednotka
zaokrouhluje na
nejbližších 5 ms

Označení verze programu 0 V205 R např. 033A

Identifikační označení vstupní/výstupní
konfigurace 10 ASCII znaků

0 V206 RW(e) 10 ASCII znaků

Čtení registru událostí 0 L R Čas, číslo kanálu
a kód události

Opakované čtení registru událostí 0 B R Čas, číslo kanálu
a kód události

Typové označení mikroprocesorové jednotky 0 F R např. SPTO 12D4

Zprávy o stavu jednotky 0 C R

0 = normální stav
1 = vynulování a
nové spuštění
2 = přeplnění registru
událostí
3 = události 1 a 2
dohromady

Vynulování stavových dat jednotky 0 C W 0 = nulování

Kódy přenosu dat L, B, C se používají pro přenos dat o událostech mezi jednotkou a datovým
komunikátorem řízení rozvodny. Registr událostí může být čten jen jednou pomocí příkazu L.
Jestliže např. dojde v datové komunikaci k poruše, obsahy registru událostí, které již byly
jednou čteny příkazem L, mohou být znovu čteny pomocí příkazu B. Je-li to zapotřebí, příkaz
B se může opakovat.

Všechna data, která byla prezentována ve výše uvedené tabulce, se čtou a zapisují pomocí
vlastní adresy jednotky. Pro zápis dat do jednotky se také může používat společná adresa.
V takové případě může několik jednotek provést stejný příkaz současně. Data pro zápis pod
společnou adresou 900 jsou prezentována v následující tabulce.
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Data Kanál Kód Adr. dat Hodnoty

Vykonání povelu (zabezp. řízení) 0 V251 W 1 = vykonat

Nulování stavů povelů. 0 V252 W 1 = volba zrušena

Vynulování registrů prům. hodnoty měření 0 V253 W 1 = spuštění výpočtu prům.
hodn. a počítadla minut od  0

Vynulování impulzních čítačů 0 V254 W 1=imp. čítače vynulovány

R = data čtená z jednotky

W = data zapisovaná do jednotky

(e) = data uložená v energeticky nezávislé paměti pomocí proměnné V151 po každé změně

Jednotce byla nastavena ve výrobním závodě „implicitní konfigurace 1“, viz příloha 2. Data
označená (e) jsou implicitními hodnotami konfigurace 1.

*1) Poté, kdy bylo připojeno pomocné napětí, hodnoty I9…I11 jsou nulové, dokud neuplyne
čas výpočtu (S9…S11) průměrné hodnoty.

*2) Čítače I17…I19 počítají minuty počínaje od nuly po dobu stanovenou proměnnými
S25…S27. V okamžiku stanoveném proměnnými S25…S27 se čítače vracejí na nulu
a proměnné I9…I11 se aktualizují novými průměrnými hodnotami. Průměrné hodnoty
analogových signálů se vypočítávají pro časový cyklus stanovený proměnnými S9…S11.

*3) Při řízení zdvojených výstupů je povolena jakákoliv kombinace jejich stavů. Před
provedením výkonného povelu se kontroluje, zda navolená funkce je povolena, nebo zda
je některým signálem blokována. U zdvojeného výstupu lichý výstup pracuje jako
vypínací a sudý výstup jako zapínací signál.

Pokud nepříjde výkoný povel je stav volby asi po 120 s resetován. Když byl řídící povel
proveden, stav volby se vždy vynuluje.

*4) Zdvojený vstup se skládá z lichého vstupu s číslem (2n+1) a sudého vstupu s číslem
(2n+1)+1. Příkaz I2 se může používat pro načtení stavu kteréhokoliv vstupu v rámci
zdvojeného vstupu. I2 může být načteno bez ohledu na práci vstupu, tj. je-li
naprogramován pro provoz jako jednoduchý reléový vstup nebo část čtyřpólového
vstupu.

*5) Informace může být načtena jen z lichého vstupu čtyřpólového vstupu nebo zapsána jen
na lichý vstupu čtyřpólového vstupu.

*6) Jen binární vstupy 13…16 mohou být naprogramovány pro provoz jako vstupy
impulzního čítače.

*7) Kterékoliv binární vstupy mohou být propojeny na digitální analogový převodník. Použité
vstupy se volí kódem masky. Kód masky je tvořeno 16-ti bity tak, že nejvyšší platný bit je
vstupem 16 a nejnižší platný bit je vstupem 1. Kód masky je zapsán v hexadecimálním
tvaru.

Vstup je vyřazen z digitálně analogového převodníku zapsáním 0 pro dotyčný vstup do
masky a stejně tak zápisem 1 namísto 0 je zařazen.

*8) S ohledem na proměnné S5…S8, V6 a V7 rychlého opětného zapnutí OZ (HSAR)
a pomalého OZ (DAR) mohou být funkce čtení a zápisu směrovány jen na sudý kanál.
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Technické údaje

Budící vstup 5 A
Jmenovitý proud 5A
Přetižitelnost
- trvalá 15 A
- po dobu 1 s 300 A
Vstupní impedance < 20 mΩ
Jmenovitý kmitočet 50 / 60 Hz
Rozsah měření 0…1,2 x In
Přesnost měření ± 1% jmenovité hodnoty
Provozní režimy - měření okamžité hodnoty

- měření průměrné hodnoty za1…60 min

mA vstupy
Počet 2
Rozsahy měření 0…5 mA nebo 0…20 mA
Přesnost měření ± 1 % max. hodnoty rozsahu měření
Provozní režimy - měření okamžité hodnoty

- měření průměrné hodnoty za1…60 min

Binární vstupy
Počet 16, rozdělených do skupin 6+6+2+1+1 tak, že

každá skupina má společnou zápornou svorku
Rozsah vstupního napětí SPOC 110C 40…130 V stejnosměrných

SPOC 111C 20…40 V stejnosměrných
SPOC 112C 190…240 V stejnosměrných

Typický proud bin. vstupu 2…5 mA
Programovací možnosti Jednoduchý binární vstup max 16 vstupů

Čtyřpólový vstup max. 8 vstupů
Vstupy impulzního čítače max. 4 vstupy
Čítací rozsah 0…29999 impulzů, spouštění se volí
pro náběžnou nebo sestupnou hranu nebo pro
jakoukoli změnu stavu. Čítače impulzů jsou
zálohovány baterií.
Provoz digitálně analogového převodníku, max. 4,
umožňuje odečítání zap/vyp stavu jako
desetinného čísla

Kontaktní výstupy

Počet 4 oddělené NO kontakty
Jmenovité napětí 250 V stejnosměrných
Trvalá zatižitelnost 5 A
Přetížení 0,5 s 30 A
Přetížení 3 s 15 A

Vypínací schopnost pro ss proud, když
časová konstanta obvodu L/R < 40 ms při
48/110/220 V ss

5A / 3A / 1A

materiál kontaktu AgCdO2
Programovací možnosti Jednoduchý reléový výstup,

zdvojený reléový výstup,
obsahující 2 kontakty
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Napájecí modul

Typ napájecího modulu
- SPGU 240 A1 80…265 V st/ss
- SPGU 48 B2 18…80 V st/ss
Spotřeba asi 10 W

Přenos dat

Režim přenosu Sériová optická sběrnice
Datový kód ASCII
Volitelná rychlost přenosu dat 300, 1200, 2400, 4800 nebo 9600 Bd

Alternativy, které jsou k dispozici jsou
prezentovány v publikaci 34 SPA 12 EN 1 „
Technické údaje a montážní pokyny pro kabely
z optických vláken

Zkušební napětí

Zkušební body Proudový vstup 5A
Skupiny binárních vstupů
Kontaktní výstupy
Vstup pomocného napětí

Zkouška izolace vysokým napětím mezi
skupinami svorek a proti kostře relé podle
IEC 255-5 a SS 436 15 03

2 kV, 50 Hz, 1 min

Impulzní zkouška napětím mezi skupinami
svorek a proti kostře relé podle IEC 255-5
a SS 436 15 03

5 kV, 1,2/50 µs, 0,5 J

Vysokofrekvenční interferenční zkouška
napětím mezi skupinami svorek a proti
kostře relé podle IEC 255-5 a SS 436 15
03

2,5 kV, 1 MHz

Interferenční zkouška přeskokem napětí
mezi skupinami svorek a proti kostře relé
podle IEC 255-5 a SS 436 15 03

4…8 kV

Podmínky prostředí

Specifikovaný rozsah teploty okolního
vzduchu

-10 …. + 55°C

Přepravní a skladovací teplota -40 …. + 70°C
Dlouhodobá teplotní odolnost vůči vlhkosti
podle IEC 68-2-3

< 95% při 40°C po dobu 56 dnů /a

Stupeň krytí IP 20
Hmotnost jednotky cca 2,5 kg
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Náhradní díly
Mikroprocesorový modul SPTO 12D4

Vstupní / výstupní modul SPTR 4B6 (SPOC 110C)
SPTR 4B7 (SPOC 111C)
SPTR 4B8 (SPOC 112C)

Napájecí modul
* Uaux = 80…265 V st/ss SPGU 240 A1
* Uaux = 18…80 V st/ss SPGU 48 B2

Propojovací modul SPTE 1D1 (SPOC 110C)
SPTE 1D2 (SPOC 111C)
SPTE 1D3 (SPOC 112C)

Odpojitelné mnohopólové konektory X1…X4
s příslušenstvím

SPA ZT2 Poznámka!
Zahrnuto do dodávky jednotky.

Moduly optického rozhraní sběrnice a kabely
z optických vláken

Alternativy jsou prezentovány v publ. 34 SPA
12 EN1 „Technické údaje a montážní pokyny
pro kabely z optických vláken“

Údaje pro objednávku
Příklad

1. Množství a typové označení 5 jednotek SPOC 110C
2. Pomocné napětí Uaux = 110 V ss
3. Příslušenství 5 modulů rozhraní sběrnice SPA-ZC21 BB *)

2 kabely z optických vláken SPA-ZF AA10 *)
4 kabely z optických vláken SPA_ZF AA 5 *)

4. Zvláštní požadavky

*) Viz alternativy dodávek pro moduly rozhraní sběrnice a kabely z optických vláken,
které jsou prezentovány v záznamovém listu 34 SPA 12 EN1 „Technické údaje a
montážní pokyny pro
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Montáž a údržba
Při používání za podmínek specifikovaných v kapitole „Technické údaje“, zařízení nepotřebuje
prakticky žádnou údržbu. SPOC neobsahuje žádné části nebo komponenty, které by za
normálních provozních podmínek podléhaly abnormálnímu fyzickému nebo elektrickému
opotřebení.

Jestliže se podmínky prostředí v místě instalace liší od podmínek specifikovaných, jako
teplota a vlhkost, nebo vzduch kolem zařízení obsahuje chemicky agresívní plyny nebo prach,
musí se kontrola zaměřit na:známky mechanického poškození skříně a svorek.

Vyčištění kontaktů na konektorech desek s tištěnými obvody může zabránit možným
poruchám.

Moduly řídicí a měřicí jednotky obsahují elektronické obvody, které mohou být vážně
poškozeny elektrostatickými výboji. Před vyjmutím modulu se dotykem na skříň ujistěte, že
máte stejný elektrostatický potenciál jako zařízení.

Řídicí a měřicí jednotky sleduje samokontrolní systém, který průběžně monitoruje software
mikroprocesoru a fungování elektroniky. Vstupní obvody a kontakty výstupních relé nejsou
zahrnuty do kontrolního systému.

Je-li samokontrolním systémem zjištěna trvalá porucha, ovladače výstupních relé jsou
zablokovány, IRF indikátor svítí a komunikace na SPA sběrnici se přeruší. Většina poruch
může být odstraněna výměnou vadného modulu v jednotce.

Odstraňování závad
Jestliže se v řídicí a měřicí jednotce vyskytne taková porucha, že IRF indikátor svítí, nebo že
se přeruší sériová komunikace, musí se pro lokalizaci této poruchy učinit následující opatření:

•  Jestliže nesvítí ani IRF indikátor ani indikátor pomocného napájení Uaux, je poškozen
napájecí modul nebo přerušeno pomocné napájení. Zkontrolujte pomocné napájení,
změňte polaritu stejnosměrného napájení, nebo vyměňte napájecí modul.

•  Jestliže IRF indikátor svítí, odstraňte čelní desku a zkontrolujte čtyři zelené diagnostické
LED odshora H3, H4, H5, H6 na čelním okraji mikroprocesorového modulu.

•  Jestliže H3 svítí stabilním (nepřerušovaným) světlem, je porucha v obvodu RAM paměti, tj.
v obvodu D5.

•  Jestliže H4 svítí stabilním (nepřerušovaným) světlem, je porucha v parametrickém
paměťovém obvodu D2 EEPROM paměti. Při výměně EEPROM paměti musejí být
parametry přeprogramovány a znovu uloženy do nové EEPROM paměti.

•  Jestliže H5 svítí stabilním (nepřerušovaným) světlem, je porucha v programovém
paměťovém obvodu EPROM paměti. Při objednávání EPROM se musí uvést text na štítku
obvodu.

•  Jestliže H6 svítí stabilním (nepřerušovaným) světlem, je porucha v řízení výstupních
kontaktů. Pak je porucha na modulu mikroprocesoru nebo na vstupním/výstupním modulu,
nebo na kabelu, který propojuje tyto dva moduly a může být uvolněn nebo vadný.
Zkontrolujte kabel nebo se zkontaktujte se servisním oddělením.

•  Jestliže svítí červený indikátor a zelené diagnostické indikátory jsou tmavé, spojte se se
servisním oddělením.

•  Jestliže svítí stabilním světlem žlutý SCF indikátor na čelní desce, přepínač S1/1 na
modulu mikroprocesoru byl ponechán v poloze 1. V tomto případě je adresa modulu 1
a rychlost přenosu dat je 9600 Bd. Adresa a rychlost přenosu dat, které byly
naprogramovány na proměnných V200 a V201 se získají přepnutím přepínače S1/1 do
polohy 0.

•  Jestliže indikátor SCF pomalu bliká, byla přerušena datová komunikace. Vyměňte modul
rozhraní sběrnice a zkontrolujte optická vlákna sériové sběrnice.
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Příloha 1:  Použití ANSI protokolu

Obecně

Když je programovací přepínač modulu mikroprocesoru S1/3 v poloze 1, jednotka SPOC
komunikuje s využitím protokolu ANSI. Modul rozhraní sběrnice typu SPA-ZC11 se musí
použít pro propojení jednotky s datovou sběrnicí. Modul rozhraní je prezentován v publikaci
34 SPACOM 6 EN1.

Použitý poloduplexní protokol ANSI X3.28 je prezentován např. v manuálu „ALLEN-
BRADLEY: 1771-811 Modul rozhraní 1771-KG třídy PLC-2/RS-232-C, Uživatelská příručka“.

Elektrické připojení odpovídá s RS 232C.

Rychlost přenosu dat má rozsah nastavení 300…9600 Bd (V201). Využívá se implicitní
metody BCC (kontrolní), která obsahuje sudou paritu. Délka znaku je vždy součet 8 bitů,
včetně jednoho stop bitu.

Adresa jednotky SPOC (V200) může být nastavena v rozsahu 1…254. Jednotka SPOC
přenáší všechny informace s využitím adresy hlavní jednotky.

Typy používaných příkazů a hodnota STS (stavového) bytu.

Typy příkazů, používaných v protokolu byly uvedeny na seznamu v tabulce 1. Ve zprávě
odpovědi jednotky SPOC STS (stavový) byte může nabývat hodnoty, která je uvedena
v tabulce 2.

Tabulka 1: Příkazy přenášené a schvalované SPOC

Typ příkazu Příkazový byte SPOC přijímá SPOC komunikuje
s řídícím zařízením

Nechráněné čtení bloku 01 ano

Nechráněný zápis bloku 08 ano ano

Nechráněný zápis bitu 05 ano ano

Chráněný zápis bloku 00 ano

Chráněný zápis bitu 02 ano

Tabulka 2: Interpretace STS (stavového) bytu

Stavový byte Účel

00 Žádné poruchy

10 Porucha na CMD, FNC, SIZE (délka) nebo délka zprávy

50…59 Chybná adresa nebo chyba konverze

Formát zprávy

Protokol, který je znakově orientovaný, využívá následující řídící kódy ASCII, rozšířené na 8
bitů nastavením 0 na bit 7.

SOH = 01H STX = 02H ETX = 03H EOT = 04H

ENQ = 05H ACK = 06H DLE = 10H NAK = 15H

Kontrolní součet je připojen ke každému telegramu.

Telegram od MASTERa při použití poloduplexního protokolu je :
DLE SOH STN DLE STX DST SRC CMD STS TNS data DLE ETX BCC
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Telegram od SLAVE při použití poloduplexního protokolu je:
DLE STX DST SRC CMD STS TNS data DLE ETX BCC

Jiné zprávy:
zpráva ACK: DLE ACK
zpráva výzvy: DLE ENQ STN BCC
zpráva EOT: DLE EOT

Zvláštní zpráva:
zpráva NAK : DLE NAK
STN = číslo podřízené stanice
DST = číslo stanice určení
SRC = číslo zdrojové stanice
CMD = příkazový byte
TBS = číslo transakce (16 bitů)
ADDR = datová adresa(16 bitů)
data = datové bity
SIZE = délka čteného bloku v bytech

V kontrolním telegramu je CMD byte stejný jako CMD byte v příkazové zprávě + 40H.

Poznámka! Hodnota data „10H“ (=DLE) v přenosu data je „10H 10H“, aby se dosáhlo odlišení
od řídícího kódu DLE.

Princip provozu
Komunikace je založena na principu příkaz/odezva. Komunikace mezi jednotkou SPOC
a hlavní jednotkou je ukázána na obr. 11.

Obrázek 11: Komunikace mezi hlavní a řídící a měřící jednotkou SPOC při použití
poloduplexního protokolu

Hlavní
jednotka

SPOC 1__C
Výzva

Příkazový telegram
Potvrzení 

Telegram odpovědi
Potvrzení

Výzva
Konec 

Příkazový telegram
Potvrzení
Výzva

Telegram odpovědi
Potvrzení

Výzva
Konec 
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Zpracovávání řídicích a měřicích dat v nadřízené jednotce

Vstupní data (DI) a naměřené analogové hodnoty (AI) se používají pro aktualizaci dat,
prezentovaných hlavní jednotkou. Všechna tato aktualizovaná data by měla být uložena
v databázi hlavní jednotky. Data vysílaná řídicí a měřicí jednotkou se používají k aktualizaci
databáze a k zobrazení na hlavní jednotce. Aby se zajistila shodnost dat mezi hlavní
jednotkou a databázemi řídicí a měřicí jednotky, musí občas hlavní jednotka provést generální
dotaz. Tato aktualizační procedura se provede také při každém spuštění hlavní jednotky.

Události, které jsou poskytovány s časovými značkami, se vypisují na tiskárně událostí.
Z tohoto důvodu musí hlavní jednotka při zpracování událostí SPACOM, které přicházejí
z měřicí a řídicí jednotky, doplnit vhodný text pro účely výpisu událostí.

Řídící data (DO) jsou přenášena z řídicích displejů hlavní jednotky.

Parametrické údaje se zpracovávají v zobrazovacích rutinách a příkazových procedurách,
které musí být schopny zpracování SPACOM zpráv, které jsou založeny na kódech ASCII.

Přenos dat

Mapa adres
Přenos dat hlavní jednotky je založen na tabulce která specifikuje adresovou oblast, přes
kterou je hlavní jednotka schopna prezentovat různé typy dat, jež jsou obsaženy v databázi
řídící a měřící jednotky.

Mapa adres řídicí a měřicí jednotky specifikuje následující adresové oblasti.

Typ dat dec .adr. osm. adr. délka Režim prezent.

Dig. data vst./výst.
Digit. data vstupu
Digit. data výstupu
Zdvoj. výstup 1
Zdvoj. výstup 2

01

501
502

01

765
766

1

1
1

16 bit. binární

16 bit. binární
16 bit. binární

Anal. vstup. data
5A okamž. hodn.
mA-1 okamž. hodn.
mA-2 okamž. hodn.
5A průměr. hodn.
mA-1 průměr. hodn.
mA-2 průměr. hodn.

1001
1002
1003
1011
1012
1013

1751
1752
1753
1763
1764
1765

1
1
1
1
1
1

16 bit. binární
16 bit. binární
16 bit. binární
16 bit. binární
16 bit. binární
16 bit. binární

Pulzní čítače
(13,14,15,16)

Zvl. zprávy
vyr. paměť param. dat
čas
události

1021

2000
2300
2400

1775

3720
4374
4540

4

167
9
4

ASCII (SPACOM zpr.)
dvojk. kód des. č.
32 dat. bitů + čas.
příznak
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Digitální vstup. / výst. bity slova

Bit 0 digitálního vstupního (digitální vstup)¨reprezentuje stav spínacího / vypínacího vstupu 1
a bitu 15 stavu spínacího / vypínacího vstupu 16.

Obrázek 12 prezentuje bity řídicího slova (digitální výstup)

Obrázek 12: vysvětlení významu bitů řídícího slova

Nastavením 1 na místě bitu bude aplikována dotyčná operace. Jeden příkaz lze použít pro
nastavení jen jednoho bitu. Digitální výstupy mohou být rovněž čteny. Pak jsou bity 2…15
vždy nulové a bity 0 a 1 ukazují stav volby pro zajištěné ovládání.

Čtení dat

Hlavní jednotka může číst digitální vstupní, digitální výstupní a analogová vstupní data
z adresních oblastí.

Data se načítají pomocí telegramu:
DST SRC CMD STS TNS ADDR SIZE (CMD = 01H)

Telegram odezvy je ve tvaru:
DST SRC CMD STS TNS (max. 244 bytů) (CMD = 41H)

Zápis dat

Hlavní jednotka je schopna nastavit bity v adresové oblasti digitálního výstupu. Pomocí jedno-
ho příkazu může být vždy nastaven pouze jeden bit .

Datový bit se zapisuje pomocí telegramu:
DST SRC CMD STS TNS ADDR Setmask Resetmask (CMD = 05H nebo 02H)

Telegram odezvy je ve tvaru:
DST SRC CMD STS TNS (CMD = 45H nebo 42H)

Osmibitová maska pro nastavení (setmask) se používá pro nastavení jednoho bitu slova
digitálního výstupu. Osmibitová maska pro vynulování (resetmask) se používá pro vynulování
jednoho bitu digitálního výstupu. Bity digitálního výstupu se nemohou nastavit a vynulovat
stejným příkazem.

Využité bity

bit volby pro vypnutí

bit volby pro zapnuti

bit pro zrušení volby

bit pro provedení volby

bit pro přímé vypnutí

bit pro přímé zapnutí

Nevyužité bity

0 0 0 0 0 0
0123456789101112131415
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Přenos změn dat digitálního a analogového vstupu

Nové stavy digitálních vstupů (V130) nebo změněné hodnoty analogových vstupů se
přenášejí z řídicí a měřicí jednotky do hlavní jednotky. Analogová data jsou přenášena,
jestliže rozdíl mezi novou a starou hodnotou je větší nebo roven specifikované hodnotě δ
(delta) (S17…S19).

Je rovněž možno úplně zablokovat přenos nových dat, viz parametry V130 a S17…S19.

Bity digitálního vstupu se přenášejí do hlavní jednotky pomocí telegramu:
DST SRC CMD STS TNS ADDR Setmask Resetmask
ADDR +1 Setmask Resetmask (CMD = 05H)

Telegram odezvy je ve tvaru:
DST SRC CMD STS TNS (CMD = 45H)

Analogová data se přenáší pomocí telegramu:
DST SRC CMD STS TNS ADDR data (CMD = 08H)

Telegram odezvy je ve tvaru:
DST SRC CMD STS TNS (CMD = 48H)

Jestliže přenos dat do hlavní jednotky je rušen, mohou se některé telegramy ztratit. Řídicí
a měřicí jednotka vždy vysílá poslední telegram.

Poznámka! Aby se zajistila shodnost mezi databázemi hlavní jednotky a řídicí a měřicí
jednotky, nadřízené jednotky by měly číst data z databáze řídicí a měřicí jednotky vždy tehdy,
když se hlavní jednotka spouští a rovněž i pravidelně za provozu.

Přenos dat událostí

Všechny události jsou vysílány z vyrovnávací paměti do hlavní jednotky, jestliže parametr
uvolňující událost je nastaven na 0, V131 kanál 0. Jedna zpráva obsahuje jednu událost.
Vysílání událostí se provádí s využitím adresy 2400 dek. podle adresové mapy.

Zásady pro vytvoření událostí byly popsány v oddíle „Kódy událostí“

Jestliže datový přenos do hlavní jednotky je neúspěšný, vysílání se opakují až do zajištění
úspěšného přenosu.

Data událostí se odesílají do hlavní jednotky s využitím telegramu:
DST SRC CMD STS TNS ADDR data (4 slova) (CMD = 08H)

Telegram odezvy je ve tvaru:
DST SRC CMD STS TNS (CMD = 48H)

Data událostí jsou uvedena v následujícím formátu:

Identifikátor dat Časový příznak

32 bitů 2 x 16 bitů

Formát identifikátoru dat událostí je:

Byte 3 Byte 2 Byte1 Byte 0

00000000 0UUUUUUU UUUccccc ccEEEEEE

Kanál
(7 bitů)

adr. ANSI
zařízení
(10 bitů)

Č. události
(6 bitů)
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Binární formát časového příznaku je:

Byte 3 Byte 2 Byte 1 Byte 0

msb lsb minuty sekundy

milisekundy

msb = nejvyšší platný bit

lsb  = nejnižší platný bit

Ve vysílané zprávě je první vysílaný byte 0 a poslední vysílaný je byte 7.

Poznámka !
Využitím níže uvedené aritmetické operace se mohou rozdělit různé části 32 bitového celého
čísla:

- adresa zařízení ANSI = identifikátor/8192

- kanál = (identifikátor/64) mod 128

- číslo události = identifikátor mod 64

(mod = modulo = zbytek)

Přenos parametrů

Hlavní zařízení komunikace s řídící a měřící jednotkou přes „vyrovnávací paměť“, která
využívá prezentační formát SPACOM. Konstrukce vyrovnávací paměti je předvedena na
obrázku níže.

OObrázek 13: Vyrovnávací paměť parametrických dat

Na počátku zapisuje hlavní jednotka zprávu SPACOM na začátek vyrovnávací paměti na
adresu 2000 a pak čte zprávy ze SPACOM adresy vyrovnávací paměti 2040.

Hlavní zařízení může zapisovat zprávy pro SPACOM do vyrovnávací paměti pomocí
telegramu:

DST SRC CMD STS TNS ADDR data (SPACOM zpráva) (CMD=08H n.00H)

Telegram odezvy je ve tvaru:
DST SRC CMD STS TNS (CMD = 48H n. 40H)

Hlavní zařízení může číst zprávy ze SPACOM pomocí telegramu:
DST SRC CMD STS TNS ADDR SIZE (CMD = 01H n.00H)

Telegram odpovědi je ve tvaru:
DST SRC CMD STS TNS (SPACOM zpráva) (CMD = 41H)

Zprávy pro jednotku
SPACOM

Odezva do jednotky
SPACOMPočáteční adresa vyrovnávací paměti

ADR = 2040

Počáteční adresa vyrovnávací paměti
ADR = 2000 80 bytů

255 bytů
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Přenos času

Hlavní zařízení může nastavit adresovou mapu hodin reálného času řídící a měřící jednotky
přes adresovou oblast „Čas“.

Čas se nastavuje pomocí telegramu:
DST SRC CMD STS TNS ADDR data (9 slov) (CMD = 01H n.00H)

Zpráva odezvy se prezentuje ve tvaru:
DST SRC CMD STS TNS (CMD = 48H n. 48H)

Čas se prezentuje ve formátu:

slovo 0: stav (vždy 0)
slovo 1: den v týdnu (1…7)
slovo 2: rok (0…99)
slovo 3: měsíc (1…12)
slovo 4: den (1…31)
slovo 5: hodina (0…23)
slovo 6: minuta (0…59)
slovo 7: sekunda (0…59)
slovo 8: milisekunda (vždy 0)

Každé slovo je 3 znakovým BCD (dvojkově kódovaným) číslem, které je prezentováno
následovně:

0s00xxxx xxxxxxxx

3 znaky

(sign)
(vždy 0)

Časová adresa v adresové mapě je 2300 dek.

Poznámka!
Nastavení času (9 slov) musí být vysíláno v jedné skupině v příkazu zapiš. Každé nastavení
času může způsobit určité nepravidelnosti v časovém příznaku událostí. Doporučuje se
nastavení časového cyklu 24hod.

Parametry, používané ve SPACOM zprávách

Parametry, které jsou prezentovány v oddílu „Dálkový přenos dat“ mohou být využívány ve
zprávách SPACOM. Řídicí a měřicí jednotka má na rozdíl od ANSI některé další parametry,
které jsou prezentovány v následující tabulce.
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Implicitní nastavení
Data Kanál Kód

Směr
toku
dat

Hodnoty
1 2 3

Hodnota změny proudu 5A 0 S17 RW(e) 1…1023
0 = bez
změny

10 10 10

Hodnota změny mA vstupu 1 0 S18 RW(e) (viz. S17) 10 10 10

Hodnota změny mA vstupu 2 0 S19 RW(e) (viz. S17) 10 10 10

Aktualizační maska
digitálních vstupů

0 V130 RW(e) 0000…FFFF
1 = beze
změny
0 = změna
MSB = kanál
16
LSB = kanál
1

8000 8FC0 8C00

Povolení událostí 0 V131 RW(e) 0 =
1 =

0 0 0

Adresa nadřazené jednotky 0 V132 RW(e) 0…255 193 193 193

Hodiny reálného času 0 S100 RW YY-MM-DD HH.MM; SS,SSS
YY – rok
MM – měsíc
DD – den
HH – hodina
MM – minuta
SS – sekunda
SSS – milisekunda

R – pro čtení , W – pro zápis , (e) pro zápis do EEPROM

Programovatelné přepínače pro komunikaci ANSI

Když se používá protokol ANSI, programovací přepínač S1/3 musí být v poloze ON (zapnuto),
tj. S1/3 = 1.

Když je S1/3 v poloze ON (zapnuto), má přepínač konfigurace S1/1 následující funkcí:

OFF (vypnuto): Adresa datové komunikace (STN) a rychlost přenosu se získávají
z proměnných SPACOM V200 a V201.

ON (zapnuto):  Adresa STN je 17 (11H) a rychlost přenosu dat je 1200 baudů.

Přepínače S1/4…S1/8 musejí být v poloze OFF (vypnuto) = 0.
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Příloha 2: implicitní konfigurace 1

Obrázek 14: Implicitní konfigurace 1
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Implicitní konfigurace 1 je navržena pro využití v systémech s dvojitou přípojnicí s rozvaděči
vybavenými odpojovači pro přemostění (by-pass). Implicitní konfigurace 1 je rovněž
použitelná pro ostatní skříně využívající stejného nebo menšího počtu odpojovačů, než je
zobrazeno na obr. 14.

Během testování ve výrobním závodě byla implicitní konfigurace 1 naprogramována do
EEPROM řídicí a měřicí jednotky. Jestliže byla konfigurace změněna nebo jestliže se má jiná
konfigurace později změnit na implicitní konfiguraci 1, musí být implicitní konfigurace 1
přeprogramována do EEPROM pomocí hodnoty 1 proměnné V3 a uložením konfigurace do
EEPROM zadáním hodnoty 1 proměnné V151.

U implicitní konfigurace 1 byly vstupy 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6., 7 a 8, 9 a 10, 11 a 12
naprogramovány tak, aby pracovaly jako čtyřpólové vstupy. Spínací/vypínací vstupy 13, 14
a 15 byly naprogramovány, aby pracovaly jako jednoduché reléové vstupy a vstup 16 jako
vstup impulsního čítače. Kontaktní výstupy byly naprogramovány tak, aby vytvořily dva
zdvojené reléové výstupy, z nichž výstup 1 a 2 se využívají k ovládáni vypínače.

Když se používá implicitní konfigurace 1, musí být připojeny signály o poloze zemních nožů
na binární vstupy 1 a 2 (X2/1-2 a X2/1-3) a signály o poloze vypínače na vstupy 9 a 10
(X3/1-4 a X3/1-5). Signály o poloze ostatních rozpojovačů mohou být připojeny do dalších
čtyřpólových vstupů.

V případě manipulace s odpojovači dochází během přepínání na krátkou dobu k nedefino-
vanému stavu odpojovače. Aby nedošlo při použití čtyřpólového vstupu k falešnému hlášení
poruchy, nastavuje se zde vhodná prodleva hlášení události. V takovém případě pokud
nedojde k překročení nastaveného času prodlevy nebude generováno hlášení o nedefinova-
ném stavu odpojovače. Při manipulaci se zemními noži také není třeba hlásit mezipolohu
(nedefinovaný stav).

Nebylo naprogramováno žádné blokování.

Následující tabulka ukazuje zvolené parametry implicitní konfigurace 1.

Informace Kanál Kód Hodnota Funkce

Doby výpočtů průměrných
hodnot analogových vstupů

0 S9…S11 15 Výpočet 15 minutové
průměrné hodnoty

Doba aktualizace analogových
vstupů

0 S25…S27 15 Průměrná hodnota ve
vyrovnávací paměti je
aktualizována každých 15
min

Funkce výstupů 1...4 0 V10, V20 0 Zdvojené výstupy 1+2 a
3+4

Délka řídicích impulsů 0 V15, V16
V25, V26

1,0 Řídicí impulsy 1 s

Blokování ovládání výstupů.2 a 4 0 V17, V27 0 Bez blokování

Maska digit. analogového
převodníku 2

0 V101 FFFF Včetně všech vstupů

Maska digit. analogového
převodníku 2

0 V102 03FF Včetně vstupů 1...10

Maska digit. analogového
převodníku 3

0 V103 00FF Včetně vstupů 1...8

Maska digit. analogového
převodníku 4

0 V104 003F Včetně vstupů 1...6
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Informace Kanál Kód Hodnota Funkce

Označeni konfigurace 0 V206 "ROM1 CONF"

Specifikace vstupů 1,3,5,7,9,11 S1 1 Čtyřpólové vstupy

Specifikace vstupů 3…15 S1 0 Jednoduchý vstup

Specifikace vstupu 16 S1 2 Čítač impulzů

Hlášení událostí 1,3,5,7,9,11,
13,14,15

S2 0 Hlášení povoleno

Spouštění čítače impulsů 16 S3 0 Náběžnou hranou signálu

Filtrační prodleva čítače impulsů 16 S4 20 Prodleva 20 ms

Beznapěťová pauza cyklu
rychlého OZ

1,3,5,7,9,11,
13,15

S5 0,3 Prodleva 0.3 s

Zpoždění startu pomalého OZ
(DAR)

1,3,5,7,9,11,
13,15

S6 0,5 Prodleva 0.5 s

Beznapěťová pauza cyklu
pomalého OZ  (DAR)

1,3,5,7,9,11,
13,15

S7 125 Prodleva 125 s

Zpoždění vypnutí 1,3,5,7,9,11,
13,15

S8 0,5 Prodleva 0.5 s

Zpoždění hlášení události
(vypnuto)

1,3,5,7,9,11,
13,14,15

V1 0 Bez zpoždění

Zpoždění hlášení události
(zapnuto)

1,3,5,7,9,11,
13,14,15

V2 0 Bez zpoždění

Zpoždění hlášení události
(nespecifikovaná)

1 V3, V4 10,0 Zpoždění 10s

Zpoždění hlášení události
(nespecifikovaná

3,5,7,11 V3, V4 2,0 Zpoždění 2s

Zpoždění hlášení události
(nespecifikovaná)

1,3,5,7,9,11,
13,15

V3, V4 0,2 Zpoždění 0,2s

Čítač cyklů rychlého OZ (HSAR) 1,3,5,7,9,11,
13,15

V6 0 Vynulováni čítače

Čítač cyklů pomalého OZ (DAR) V7 0 Vynulováni čítače
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Příloha 3: implicitní konfigurace 2

Obrázek 15: Implicitní konfigurace 2
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Implicitní konfigurace 2 je navržena pro použití v systémech s jednou přípojnicí, s rozvaděči
vybavenými vozíkem vypínače s pohonem vozíku elektromotorem. Rovněž ji můžeme
využívat pro vývody v systému s jednou přípojnicí a dálkovým ovládáním vypínače.

Implicitní konfigurace 2 je aktivována zadáním hodnoty 2 proměnné V3 a pak uložením
konfigurace do EEPROM a zadáním hodnoty 1 proměnné V151.

U implicitní konfigurace 2 byly vstupy 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6 naprogramovány tak, aby pracovaly
jako čtyřpólové vstupy.

Binární vstupy 13, 14 a 15 byly naprogramovány, aby pracovaly jako jednoduché vstupy
a vstup 16 jako vstup impulsního čítače. Vstupy 7...12 nebyly použity.

Reléové výstupy byly naprogramovány tak, aby pracovaly jako dva zdvojené reléové výstupy,
z nichž relé 1 a 2 se používají pro řízení vypínače a relé 3 a 4 pro řízení elektromotoru pro
pohon vozíku.

Když se používá implicitní konfigurace 2, musí být připojeny signály o poloze zemních nožů
na binární vstupy 1 a 2 (X2/1-2 a X2/1-3) a signály o poloze vozíku na vstupy 3 a 4 (X2/1-4
a X2/1-5) a signály o poloze vypínače na 5 a 6 (X2/1-6 a X2/1-7).

V případě manipulace s vozíkem nebo vypínačem dochází na krátkou dobu k nedefinova-
nému stavu. Aby nedošlo při použití čtyřpólového vstupu k falešnému hlášení poruchy
nastavuje se zde vhodná prodleva hlášení události. Například při manipulaci se zemními noži
není třeba hlásit mezipolohu (nedefinovaný stav).

Nebylo naprogramováno žádné blokování ovládání.

Následující tabulka ukazuje zvolené hodnoty implicitní konfigurace 2.

Informace Kanál Kód Hodnota Funkce

Doby výpočtů průměrných hodnot
analogových vstupů

0 S9…S11 15 Výpočet 15 minutové
průměrné hodnoty

Doba aktualizace analogových
vstupů

0 S25…S27 15 Průměrná hodnota ve
vyrovnávací paměti je
aktualizována každých
15 min

Funkce výstupů 1...4 0 V10, V20 0 Zdvojené výstupy 1+2 a
3+4

Délka řídicích impulsů 0 V15, V16
V25, V26

1,0 Řídicí impulsy 1 s

Blokování ovládání výstupů 2 a 4 0 V17, V27 0 Bez blokování

Maska digit. analogového
převodníku 1

0 V101 FFFF Včetně všech vstupů

Maska digit. analogového
převodníku 2

0 V102 03FF Včetně vstupů 1...10

Maska digit. analogového
převodníku 3

0 V103 00FF Včetně vstupů 1...8

Maska digit. analogového
převodníku 4

0 V104 003F Včetně vstupů 1...6

Označení konfigurac 0 V206 "ROM2 CONF"

Specifikace výstupů 1,3,5 S1 1 Čtyřpólové vstupy

Specifikace vstupů 7…12 S1 3 Nepoužívá se

Specifikace vstupů 13…15 S1 0 Jednoduché vstupy

Specifikace vstupu 16 S1 2 Čítač impulzů

Hlášení událostí 1,3,5 a 13…15 S2 0 Hlášení povoleno
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Informace Kanál Kód Hodnota Funkce

Hlášení událostí 7…12 S2 1 Hlášení zablokováno

Spouštění čítače impulsů 16 S3 0 Náběžnou hranou
signálu

Filtrační prodleva čítače impulsů 16 S4 20 Prodleva 20 ms

Beznapěťová pauza cyklu
rychlého OZ (HSAR)

1,3,5,7,9,11,13,
15

S5 0,3 Prodleva 0.3 s

Zpoždění startu pomalého OZ
(DAR)

1,3,5,7,9,11,13,
15

S6 0,5 Prodleva 0,5 s

Beznapěťová pauza cyklu
pomalého OZ  (DAR)

1,3,5,7,9,11,13,
15

S7 125 Prodleva 125 s

Zpoždění vypnutí 1,3,5,7,9,11,13,
15

S8 0,5 Prodleva 0.5 s

Zpoždění hlášení události
(vypnuto)

1,3,5 a 13…15 V1 0 Bez zpoždění

Zpoždění hlášení události
(zapnuto)

1,3,5 a 13…15 V2 0 Bez zpoždění

Zpoždění hlášení události
(nespecifikovaná)

1 V3, V4 10,0 Zpoždění 10,0 s

Zpoždění hlášení události
(nespecifikovaná

3 V3, V4 2,0 Zpoždění 2,0 s

Zpoždění hlášení události
(nespecifikovaná

5 V3, V4 0,2 Zpoždění 0,2 s

Čítač cyklů rychlého OZ (HSAR) 1,3,5,7,9,11,13,
15

V6 0 Vynulováni čítače

Čítač cyklů pomalého OZ (DAR) 1,3,5,7,9,11,13,
15

V7 0 Vynulováni čítače
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Příloha 4: implicitní konfigurace 3

Obrázek 16: Implicitní konfigurace 3
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Implicitní konfigurace 1 s rozvaděči vybavenými odpojovači pro přemostění (by-pass)
Implicitní konfigurace 1 je rovněž použitelná pro ostatní skříně využívající stejného nebo
menšího počtu odpojovačů, než je zobrazeno na obr. 14.

Implicitní konfigurace 3 je navržena pro využití v systémech s dvojitou přípojnicí, v rozva-
děčích vybavených vozíky s vypínači. Implicitní konfigurace 3 je rovněž použitelná pro
jednoduchou přípojnici a jeden vozík s vypínačem, kdy se využije jen příslušná část zapojení.

Implicitní konfigurace 3 je aktivována zadáním hodnoty 3 proměnné V3 a pak uložením
konfigurace do EEPROM zadáním hodnoty 1 proměnné V151.

U implicitní konfigurace 3 byly vstupy 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6, 7 a 8 a 9 a 10 naprogramovány tak,
aby pracovaly jako čtyřpólové vstupy. Binární vstupy 13, 14 a 15 byly naprogramovány, aby
pracovaly jako jednoduché vstupy a vstup 16 jako vstup impulsního čítače. Vstupy 11...12
nebyly použity.

Reléové výstupy byly naprogramovány tak, aby pracovaly jako dva zdvojené reléové výstupy
využívané pro řízení vypínačů .

Když se používá implicitní konfigurace 3, musí být připojeny signály o poloze zemních nožů
na binární vstupy 1 a 2 (X2/1-2 a X2/1-3) a signály o poloze vozíků na vstupy 3 a 4 (X2/1-4
a X2/1-5) a 7 a 8 (X3/1-2 a X3/1-3). Signály o poloze vypínačů na 5 a 6 (X2/1-6 a X2/1-7) )
a 9 a 10 (X3/1-4 a X3/1-5).

V případě manipulace s vozíkem nebo vypínačem dochází na krátkou dobu k nedefinova-
nému stavu. Aby nedošlo při použití čtyřpólového vstupu k falešnému hlášení poruchy nasta-
vuje se zde vhodná prodleva hlášení události. Například při manipulaci se zemními noži není
třeba hlásit mezipolohu (nedefinovaný stav).

Nebylo naprogramováno žádné blokování ovládání.

Jednoduché reléové vstupy se mohou využívat např. pro zavedeni kontaktních výstražných
signálů z ochran do systému dálkového ovládání.

Následující tabulka ukazuje zvolené hodnoty implicitní konfigurace 3.

Informace Kanál Kód Hodnota Funkce

Doby výpočtů průměrných
hodnot analogových vstupů

0 S9…S11 0 Výpočet 15 minutové
průměrné hodnoty

doba aktualizace
analogových vstupů

0 S25…S27 15 Průměrná hodnota ve
vyrovnávací paměti je
aktualizována každých 15
min

Funkce výstupů 1...4 0 V10, V20 0 Zdvojené výstupy 1+2 a
3+4

Délka řídicích impulsů 0 V15, V16
V25, V26

1,0 Řídicí impulsy 1 s

Blokování ovládání výstupů
2 a 4

0 V17, V27 0 Bez blokování

Maska digit. analogového
převodníku 1

0 V101 FFFF Včetně všech vstupů

Maska digit. analogového
převodníku 2

0 V102 03FF Včetně vstupů 1...10

Maska digit. analogového
převodníku 3

0 V103 00FF Včetně vstupů 1...8

Maska digit. analogového
převodníku 4

0 V104 003F Včetně vstupů 1...6

Označení konfigurace 0 V206 "ROM3 CONF"

Specifikace výstupů 1,3,5,7,9 S1 1 Čtyřpólové vstupy
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Informace Kanál Kód Hodnota Funkce

Specifikace vstupů 11, 12 S1 3 Nepoužívá se

Specifikace vstupů 13…15 S1 0 Jednoduché vstupy

Specifikace vstupu 16 S1 2 Čítač impulzů

Hlášení událostí 1,3,5,7,9,13…15 S2 0 Hlášení povoleno

Hlášení událostí 11, 12 S2 1 Hlášení zablokováno

Spouštění čítače impulsů 16 S3 0 Náběžnou hranou signálu

Filtrační prodleva čítače
impulsů

16 S4 20 Prodleva 20 ms

Beznapěťová pauza cyklu
rychlého OZ (HSAR)

1,3,5,7,9,11,13,15 S5 0,3 Prodleva 0.3 s

Zpoždění startu pomalého
OZ (DAR)

1,3,5,7,9,11,13,15 S6 0,5 Prodleva 0.5 s

Beznapěťová pauza cyklu
pomalého OZ  (DAR)

1,3,5,7,9,11,13,15 S7 125 Prodleva 125 s

Zpoždění vypnutí 1,3,5,7,9,11,13,15 S8 0,5 Prodleva 0.5 s

Zpoždění hlášení události
(vypnuto)

1,3,5,7,9,13…15 V1 0 Bez zpoždění

Zpoždění hlášení události
(zapnuto)

1,3,5,7,9,13…15 V2 0 Bez zpoždění

Zpoždění hlášení události
(nespecifikovaná)

1 V3, V4 10,0 Zpoždění 10 s

Zpoždění hlášení události
(nespecifikovaná

3, 7 V3, V4 2,0 Zpoždění 2 s

Zpoždění hlášení události
(nespecifikovaná

5, 9 V3, V4 0,2 Zpoždění 0,2 s

Čítač cyklů rychlého OZ
(HSAR)

1,3,5,7,9,11,13,15 V6 0 Vynulováni čítače

Čítač cyklů pomalého OZ
(DAR)

1,3,5,7,9,11,13,15 V7 0 Vynulováni čítače


