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Kapitola 1  Úvod

Informace o této kapitole:

V této kapitole budete seznámeni s Manuálem u�ivatele, s jeho účelem a s jeho po-
u�itím.
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1 Seznámení s Manuálem u�ivatele

1.1 Informace o tomto manuálu

Manuál u�ivatele je určen pro prezentaci instrukcí, které se týkají ovládání přístroje při
bě�ných manipulacích za normálního provozu.

Manuál u�ivatele obsahuje následující důle�ité kapitoly:

•  V kapitole o bezpečnostních instrukcích a informacích je uveden přehled výstra�-
ných upozornění a poznámek uvedených v manuálu, kterým by měl u�ivatel věno-
vat pozornost.

•  V kapitole o ovládacím rozhraní je uveden popis místního rozhraní pro ovládání
HMI (Human � Machine � Interface).

•  V kapitole o poruchách je uveden popis jak uchovat informace o poru�e a jak re-
setovat výstra�ná hlá�ení (alarmy).

•  V kapitole o stavu chráněného systému je uveden popis jak postupovat při čtení
servisních hodnot, funkčních hodnot a čtení stavů výstupních signálů.

•  V kapitole o stavu terminálu je uveden popis jakým způsobem lze získat informace
o stavu terminálu.

Manuál neobsahuje �ádné instrukce pro uvedení do provozu nebo pro zkou�ení.

1.2 Předpokládaný u�ivatel

1.2.1 V�eobecné informace

Manuál u�ivatele je určen pro pracovníky obsluhy, kteří budou s přístrojem denně
pracovat a manipulovat.

1.2.2 Po�adavky

Obsluha přístroje musí být vy�kolena a musí mít základní znalosti o zacházení se
systémy chránění. V manuálu jsou uvedeny výrazy a odborné názvy, které jsou bě�ně
pou�ívány při popisu tohoto zařízení.

Dokumentace související s terminálem RES 505-C1*2.3 Identifikační číslo

Manuál u�ivatele (Operator�s manual) 1MRK 511 095-UEN

Manuál pro instalaci a uvedení do provozu
(Installation and commissioning manual) 1MRK 511 097-UEN
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Dokumentace související s terminálem RES 505-C1*2.3 Identifikační číslo

Technický referenční manuál  (Technical reference manual) 1MRK 511 096-UEN

Aplikační manuál (Application manual) 1MRK 511 102-UEN

Popis a technický přehled (Technical Overview Brochure) 1MRK 511 094-BEN

1.3 Revize

Revize Popis
2.3-00 První revize
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Kapitola 2  Bezpečnostní
instrukce

Informace o této kapitole:

V této kapitole je uveden seznam výstra�ných a varovných instrukcí, které musí
být při obsluze terminálu dodr�eny.
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1 Výstrahy

Výstraha!

Během provozu se nedotýkejte obvodů přístroje. Na těchto obvodech mohou být
�ivotu nebezpečná napětí a proudy.

Výstraha!

Terminál v�dy a bez ohledu na provozní podmínky připojte k ochrannému uzem-
nění. Toto pravidlo je také nutné aplikovat i ve speciálních případech, jako napří-
klad při testování na zku�ebně, při demonstračních ukázkách i při konfiguraci
přístroje, který není namontován. Provoz terminálu, který není řádně uzemněn,
mů�e vést k po�kození jak terminálu tak i obvodů terminálu, a v případě nepřed-
vídané události i ke zranění osob.

Výstraha!

Nikdy nesnímejte čelní nebo zadní kryt, je-li terminál pod napětím, ani nesnímejte
kryty ze svorkovnic, které jsou připojeny k obvodům pod napětím. Na těchto
částech mohou být �ivotu nebezpečná napětí a proudy.

Výstraha!

V�dy se vyvarujte kontaktu (dotyku) s obvody, je-li kryt sejmutý. Výrobek obsa-
huje elektronické obvody, které mohou být po�kozeny, jsou-li vystaveny vlivu
výboje statické elektřiny (EDS). Elektronické obvody také obsahují vysoká napětí,
která jsou lidem nebezpečná.



Informace o této kapitole Kapitola 3
Přehled

7

Kapitola 3  Přehled

Informace o této kapitole:

V této kapitole jsou popsány úkony, které by měla obsluha provádět během běž-
ného denního provozu, nebo v případě potřebných zásahů.
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1 Přehled činnosti obsluhy

Jestliže v systému vznikne porucha, musí být tato porucha obsluhou zdokumento-
vána a pro budoucí využití a reference musí být vyhodnocena její příčina. Obsluha
musí identifikovat poruchu a musí také například definovat proudy a napětí v oka-
mžiku poruchy. Obsluha je také zodpovědná za shromáždění dat o chráněné síti /
chráněném systému, která budou dalším zdrojem informací při vyhodnocení
a zkoumání poruchy. Tato shromážděná data umožňují zobrazení hodnot proudů,
napětí, výkonu, frekvence, nebo měřených primárních a sekundárních fázorů. Ob-
sluha je schopna kdykoli zkontrolovat stav terminálu.

V některých případech je obsluha zodpovědná i za provedení změn provozních re-
žimů terminálu. To může představovat změnu aktivní skupiny nastavených hodnot,
nebo změnu nastavené parametrové hodnoty. Tato činnost musí být prováděna
striktně v souladu s předpisy a instrukcemi společnosti, protože neodborný zásah
a neautorizovaná změna mohou způsobit závažné poškození chráněného objektu.
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Kapitola 4  Seznámení
s ovládacím
rozhraním (HMI)

Informace o této kapitole:

V této kapitole jsou popsány funkce ovládacího rozhraní z pohledu obsluhy.
(HMI – Human Machine Interface)
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1 Přehled o funkcích ovládacího rozhraní (HMI)

1.1 Aplikace

Ovládací rozhraní (HMI – Human Machine Interface) je použito pro monitorování
a určitým způsobem ovlivňuje i způsob provozu terminálu. Projektant, který navr-
huje konfiguraci přístroje, může doplnit výstražné funkce aktivované v případě dů-
ležitých změnových stavů / událostí, kterým musí být věnována speciální pozor-
nost, a které vyžadují speciální zásahy obsluhy.

1.2 Provedení

Ovládací rozhraní terminálu se skládá z:

• Modulu ovládacího rozhraní (HMI – Human Machine Interface)

• Modulu LED diod

Obr.1: Umístění a provedení modulu LED diod (horní modul) a modulu rozhraní
HMI (spodní modul)



Přehled o funkcích ovládacího rozhraní Kapitola 4
Seznámení s ovládacím

rozhraním (HMI)

11

1 Stavová indikace LED diodami
2 LCD displej
3 Tlačítko Cancel (Zrušit / Vymazat) a

tlačítko Enter (Zadat)
4 Optický konektor

Obr.2: Modul rozhraní HMI

Aby byla uživateli umožněna co nejjednodušší komunikace, je počet tlačítek pou-
žitých na modulu HMI redukován na minimum. Tato tlačítka mají obvykle více než
pouze jednu funkci a tyto funkce jsou závislé na aktuálně zvoleném dialogu.

Displej modulu HMI je z neaktivního / klidového stavu aktivován stisknutím jakého-
koli tlačítka.

Tlačítko C má následující tři hlavní funkce:
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• Zrušení / (Cancel) jakékoli manipulace provedené v dialogovém okně.

• Výstup / (Exit) z jakékoli aktuálně zvolené úrovně struktury menu. To zname-
ná, že touto manipulací je zrušena aktuálně prezentovaná funkce, nebo aktu-
álně navolené menu a ve struktuře menu dojde k přesunu o jeden krok (zpět
na vyšší úroveň menu).

• Vymazání / (Clear) LED diod, je-li je zobrazeno úvodní okno menu

• Uvedení displeje HMI do neaktivního / klidového režimu, je-li toto tlačítko
stisknuto v době, kdy je na displeji zobrazeno okno volby neaktivního stavu
(funkce Quit / Ukončit).

Tlačítko E zajišťuje především funkci Enter/Execute / (Zadat/Provést). Toto tla-
čítko aktivuje například navolenou větev ve vlastní struktuře menu. Dále je použí-
váno pro potvrzení nastavené hodnoty a pro potvrzení / kvitování různých zásahů
a manipulací.

Tlačítka označená šipkami doleva a doprava mají tři funkce:

• Ovládání polohy kurzoru v horizontálním směru. Při parametrovém nastavení
se například jedná o pohyb mezi jednotlivými čísly v daném číselném údaji.

• Pohyb mezi jednotlivými listy v jedné větvi menu.

• Pohyb mezi alternativami, které se v příkazovém okně nabízejí pro potvrzení
(YES, NO, CANCEL / ANO, NE, ZRUŠIT).

Tlačítka označená šipkami nahoru a dolů mají tři funkce:

• Pohyb ve struktuře menu mezi jednotlivými volitelnými větvemi. Touto funkcí
lze také rolovat v celé struktuře menu, pokud tato struktura obsahuje více vět-
ví, než je zobrazeno na displeji.

• Pohyb mezi alternativami, které se v příkazovém okně nabízejí pro potvrzení.

• Změna parametrové hodnoty v datovém okně.

Modul indikačních LED diod je vybaven 18 LED diodami, které mohou svítit, nebo
mohou blikat v různých barvách (buď  červená, žlutá nebo zelená barva). U každé
LED diody lze na štítek doplnit popisný text.
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1 Tříbarevné LED diody
2 Popisný štítek, vyměnitelný uživatelem

Obr.3: Modul LED diod

1.3 Funkce

Ovládací modul HMI je obousměrný komunikační prostředek. To znamená, že:

• Během provozu se mohou objevit změnové stavy (události), které například
aktivují LED diody a jejich zobrazením má být upoutána pozornost obsluhy na
některé stavy / události, a obsluha má být upozorněna na potřebu určitých zá-
sahů.

• Obsluha si může zobrazit určitá požadovaná data.

Pro pohyb mezi jednotlivými příkazy menu a pro přístup k požadovaným datům po-
užijte jednotlivá menu.

Modul LED diod je jednosměrný komunikační prostředek. To znamená, že během
provozu se mohou objevit změnové stavy (události), které aktivují LED diody a je-
jich zobrazením má být upoutána pozornost obsluhy na některé stavy / události,
a obsluha má být upozorněna na potřebu určitých zásahů.
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2 Indikace LED diodami na modulu HMI

LED diody umístěné nad LCD displejem indikují stavy terminálu.

Obr.4: Modul indikačních LED diod

Tabulka 1: Indikace LED diodami

Zobrazení Význam

Vypnuto (nesvítí žádná LED dioda) Bez napájení, nebo porucha terminálu.

Zelená LED dioda svítí Terminál připraven k provozu.

Zelená LED dioda bliká Interní porucha, probíhá najetí terminálu.

Žlutá LED dioda bliká Terminál v režimu testu.

Žlutá LED dioda svítí Poruchový záznam spuštěn.

Červená LED dioda svítí Binární signál, obvykle vypínací povel, byl
aktivován. Binární signály, které aktivovaly
červenou LED diodu jsou definovány v po-
ruchovém záznamu.

Červená LED dioda bliká Terminál blokován, nebo v konfiguračním
režimu.

LED diody
zelená žlutá červená

Displej s kapalnými krystaly
4 řádky, 16 znaků / řádek

TlačítkaOptický konektor
 pro místní

připojení PC
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Kapitola 5  Seznámení
se strukturou
rozhraní HMI

Informace o této kapitole:

V této kapitole jsou popsány různé struktury menu ovládání.
(HMI – Human Machine Interface)
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1 Přehled o struktuře menu
V této kapitole je prezentováno hlavní uspořádání struktury menu místního ovláda-
cího rozhraní (HMI). Menu obsahuje následující položky:

• Poruchový záznam (Disturbance Report)

• Provozní záznam (Service Report)

• Nastavení (Settings)

• Záznam o stavu terminálu (Terminal Report)

• Konfigurace (Configuration)

• Povel (Command)

• Zkouška (Test)

Pro aktivaci nebo dezaktivaci jednotlivých položek menu místního ovládacího roz-
hraní (HMI) použijte monitorovací systém (SMS), nebo řídicí systém (SCS).

Upozornění!

Jednotlivé části struktury menu je možné úplně vynechat / obejít!
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Obr.5: Struktura menu REx  5xx
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2 Poruchový záznam (DisturbReport)
Toto menu použijte k zobrazení informací o 10ti posledních poruchách, které byly
terminálem REx 5xx zaznamenány. K dispozici jsou následující povely:

• Zobrazení informací o poruše (Disturbance)

• Výpočet vzdálenosti k poruše (CalcDistToFit)

• Ruční spuštění jednotky poruchového záznamu (ManualTrig)

• Vymazaní paměti poruchového záznamu (ClearDistRep)

Kompletní záznam poruchy včetně dat zaznamenaných zapisovačem změnových
stavů / událostí i poruchovým zapisovačem zobrazte osobním počítačem (PC) při-
pojeným k čelnímu rozhraní, monitorovacím systémem SMS, nebo řídicím systé-
mem SCS.

2.1 Porucha (Disturbance)

U poruchy budou zobrazena následující data:

• Čas poruchy, který je definován jako místní datum a čas terminálu v okamži-
ku, kdy je poruchový záznam aktivován prvním signálem pro spuštění.

• Signál spuštění, který záznam aktivoval.

• Indikace aktivované během zaznamenávané poruchy. Indikace, které mají být
zaznamenány, jsou navoleny během procesu konfigurace terminálu.

Lokátorem poruch budou zaznamenána a hlášena následující data:

• Místo poruchy. Tento údaj poskytuje informace o vzdálenosti k poruše
a o poruchové smyčce, která byla použita pro výpočet.

• Vypínací hodnoty, které jsou zobrazeny jako fázory proudů a napětí před po-
ruchou a během poruchy (efektivní hodnoty a fázové úhly).

2.2 Výpočet vzdálenosti k poruše (CalcDistToFit)

Tato položka menu umožňuje přepočítat vzdálenost k poruše s použitím jiné poru-
chové smyčky, nebo s jinak nastavenými parametry lokátoru poruch. Tento přepo-
čet je umožněn, protože jsou k dispozici vypínací hodnoty pro každou poruchu, kte-
rá byla příčinou fázově selektivního vypnutí distanční ochrannou funkcí.
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2.3 Ruční spuštění (ManualTrig)

Aktivace povelu pro ruční spuštění vyvolá okamžité provedení poruchového zá-
znamu. Tuto funkci použijte pro získání informace o aktuálním stavu monitorova-
ného vedení.

2.4 Vymazání paměti poruchového záznamu (ClearDistRep)

Poruchový záznam má jednoúčelovou paměť, v které je možné uložit data deseti
posledních poruch. Paměť pracuje na principu funkce přepisu dat (FIFO: first-in –
first-out / paměť obsluhy dat v pořadí příchodu). To znamená, že je-li paměť zapl-
něna, budou data nejstarší zaznamenané poruchy z paměti vymazána v okamžiku,
kdy dojde k nové poruše. Po aktivaci povelu pro vymazání paměti bude celá paměť
poruchového záznamu prázdná.
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3 Provozní záznam (Service Report)
V menu Provozní záznam (Service Report) jsou zobrazeny provozní podmínky
terminálu, měřené a vypočtené hodnoty a stavy interních signálů.

3.1 Provozní hodnoty (ServiceValues)

V této položce menu jsou prezentovány průměrné hodnoty měřených proudů, na-
pětí, činného i jalového výkonu a frekvence. Provozní hodnoty jsou k dispozici teh-
dy, je-li v terminálu instalován modul vstupních transformátorů.

3.2 Fázory (Phasors)

V této položce menu jsou prezentovány primární i sekundární fázory měřených
proudů a napětí.

3.3 Funkce (Functions)

V této položce menu jsou prezentovány měřené hodnoty a ostatní informace o růz-
ných parametrech funkcí, které jsou obsaženy v terminálu.

3.4 Vstupy a výstupy (I/O)

V této položce menu jsou zobrazeny aktuální logické hodnoty všech binárních
vstupů i výstupů u všech instalovaných vstupně / výstupních (I/O) modulů v termi-
nálu REx 5xx.

3.5 Poruchový záznam (DisturbReport)

V této položce menu jsou dostupné informace týkající se poruchového záznamu
u dále uvedených položek.

• Volná kapacita paměti, která je k dispozici pro další poruchový záznam.

• Pořadové číslo další poruchy, kterou je možné zaznamenat (údaj lze zobrazit
nebo nastavit).

• Aktuální stavy analogových signálů, které mohou aktivovat / spustit poruchový
zapisovač.
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3.6 Aktivní skupina (ActiveGroup)

V této položce menu je prezentováno a lze zobrazit nastavení aktivní parametrové
skupiny.

3.7 Čas (Time)

V této položce menu lze zobrazit aktuální interní čas terminálu REx 5xx. Časový
údaj je zobrazen ve formátu YYYY-MMM-DD a hh:mm:ss (rok – měsíc - den a ho-
dina – minuta - sekunda). Všechny hodnoty kromě označení měsíce jsou prezen-
továny čísly. Měsíc je prezentován zkratkou vytvořenou z prvních tří písmen názvu
aktuálního měsíce.
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4 Nastavení (Settings)
Toto menu použijte k volbě a nastavení různých parametrů ochranných a ovláda-
cích funkcí, které jsou obsaženy v terminálu REx 5xx. V terminálu jsou k dispozici
čtyři volitelné a editovatelné skupiny nastavení. Tyto skupiny jsou navzájem nezá-
vislé a umožňují strukturovat požadované funkce a aplikace.

4.1 Poruchový záznam (DisturbReport)

Toto menu obsahuje všechny seřiditelné parametry poruchového záznamu. K dis-
pozici jsou následující funkce:

• Pořadové číslo (Sequence number), které je možné nastavit pro každou za-
znamenanou poruchu.

• Vzorkovací rychlost (Sampling rate), která je nastavena na fixní hodnotu
1000 Hz.

• Časy záznamů (Recording times) před poruchou, po poruše a celkový limitní
čas jsou nastaveny v této položce menu.

• Nastavení lokátoru poruch (Fault locator settings) je provedeno v této po-
ložce menu. Nastavení definuje dobu měření a typ prezentace výsledku.

4.2 Funkce (Functions)

V této položce menu je provedeno nastavení parametrů ochranných a ovládacích
funkcí, které jsou obsaženy v terminálu. K dispozici jsou čtyři samostatné skupiny
nastavení. Nejprve zvolte požadovanou skupinu a poté požadovanou funkci. Jedna
skupina může obsahovat jednu nebo i několik funkcí.

4.3 Změna aktivní skupiny (ChangeActGrp)

Volba a změna aktivní skupiny nastavení. Každou ze čtyř skupin lze nastavit nezá-
visle na ostatních skupinách.

4.4 Čas (Time)

Nastavení interního času terminálu REx 5xx. Časový údaj je nastaven ve formátu
YYYY-MMM-DD a hh:mm:ss (rok – měsíc - den a hodina – minuta - sekunda).
Všechny hodnoty kromě označení měsíce jsou prezentovány čísly. Měsíc je pre-
zentován zkratkou vytvořenou z prvních tří písmen názvu aktuálního měsíce.
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5 Záznam o stavu terminálu (TerminalReport)
Toto menu použijte k zobrazení informací o systému samočinné kontroly, o identifi-
kačním značení, SW verzi, modulech a analogových vstupech terminálu.

5.1 Samočinná kontrola (SelfSuperv)

Terminál REx 5xx je vybaven rozsáhlou funkcí samočinné kontroly, která je určena
k detekci interní poruchy. Jestliže dojde k poruše terminálu, zelená LED dioda na
čelním panelu bliká a současně je aktivován výstražný signál. Informace o deteko-
vaných poruchách získáte prostřednictvím záznamu o působení funkce samočinné
kontroly.

Záznam o působení funkce samočinné kontroly lze také použít pro kontrolu stavu
každého instalovaného modulu, jednotky CPU, paměti a činnosti hodin (časové zá-
kladny) terminálu.

5.2 Identifikační číslo (IdentityNo)

Identifikační funkce terminálu poskytuje a obsahuje informace o sériovém čísle
terminálu a o SW verzi instalované v terminálu.

5.3 Moduly (Modules)

Tato položka menu obsahuje informace o všech instalovaných modulech, jako na-
příklad o vstupně/výstupních (I/O) modulech a o MPM modulu (CPU jednotce).

5.4 Analogové vstupy (AnalogInput)

Tato položka menu obsahuje informace o analogových vstupech, o napětí i prou-
dech a o odpovídajících jmenovitých hodnotách.
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6 Konfigurace (Configuration)
Toto menu použijte při obecné konfiguraci terminálu REx 5xx. Pro konfiguraci
ochranných i ovládacích funkcí a vstupně/výstupních (I/O) modulů musí být použit
konfigurační nástroj CAP 531.

6.1 Analogové vstupy (AnalogInput)

Tuto položku menu použijte k obecné konfiguraci nastavení analogových vstupů,
jako například k:

• Nastavení všeobecných dat energetické sítě, tj. jmenovitého napětí, jmenovi-
tých proudů, frekvence a umístění uzemňovacího bodu.

• Nastavení jmenovitého převodu jistících transformátorů proudu (JTP) a měří-
cích transformátorů napětí (MTN).

• Zadání uživatelem definovaného označení analogových vstupů, měřených na-
pětí, proudů, činného i jalového výkonu a frekvence.

6.2 Vstupně / výstupní moduly (I/O-modules)

V této položce menu lze:

• Změnit konfiguraci, přidat, nebo vyměnit vstupně/výstupní (I/O) moduly.

• Nastavit úroveň blokování oscilujících binárních vstupů.

6.3 Diferenciální funkce (DiffFunction)

Tuto položku menu použijte ke konfiguraci diferenciální ochranné funkce, pokud je
tato funkce součástí systémového terminálu sítě. U funkce lze změnit a nastavit:

• Různé typy synchronizačních metod a  systémů.

• Identitu terminálu ve funkci nadřazené (master) jednotky.

•  Identitu terminálu ve funkci vzdálené podřízené (slave) jednotky.

6.4 Komunikace terminálu (TerminalCom)

Jestliže je některá komunikační sběrnice připojena, tuto položku menu použijte ke
konfiguraci komunikačních sběrnic terminálu REx 5xx.
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6.4.1 Komunikace SPA (SPA communication)

Tuto položku menu použijte k nastavení parametrů komunikace SPA z předního
i ze zadního portu. Každý komunikační kanál musí být nastaven samostatně.

Číslo podřízené (slave) jednotky a rychlost přenosu dat (komunikační rychlost) mu-
sí být nastaveny u obou portů. Toto nastavení musí korespondovat s nastavením
použitým v PC programu. U zadního portu je možné nastavit uvolnění možnosti
změn mezi aktivními skupinami nastavení (ActGrpRestrict) a také omezení změn
nastavení (SettingRestrict).

6.4.2 Komunikace IEC (IEC communication)

Tuto položku menu použijte k nastavení čísla podřízené (slave) jednotky a rychlosti
přenosu dat, je-li komunikace realizována komunikační sběrnicí IEC 870-5-103
(sběrnice známa také jako Schnittstelle 6 nebo VDEW 6). Sběrnice IEC používá
stejný zadní optický port jako sběrnice SPA, ale pro tento port musí být provedeno
samostatné a jiné nastavení.

6.4.3 Komunikace LON (LON communication)

Tuto položku menu použijte k zobrazení informací o uzlovém komunikačním bodu,
tj. o adrese a umístění (nastaveno nástrojem LON Network Tool), stejně jako
k zobrazení informací o identitě Neuron. K dispozici jsou také funkce pro nastavení
adresy při instalaci (ServicePinMSG), pro reset konfigurace LON (LONDefault)
a pro nastavení časových členů komunikační relace.

Upozornění!

Časové členy komunikační relace jsou prvky s progresivním využitím a jejich nasta-
vení lze měnit pouze po konzultaci s firmou ABB Automation Products AB.    

6.4.4 Komunikace se vzdáleným terminálem (Remote terminal communication)

Tuto položku menu použijte ke konfiguraci číslicové komunikace se vzdáleným
terminálem. Tato komunikace vyžaduje specifický komunikační modul. Je možné
nastavit následující parametry:

• Přenosovou rychlost.

• Výstupní výkon optického vysílače.

• Typ provozu terminálu (nadřazený / master, podřízený / slave).
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6.5 Čas (Time)

Interní čas terminálu je možné synchronizovat externí synchronizační jednotkou
připojenou k SPA/IEC 870-5-103 portu, nebo k LON portu. Je také možné použít
signál minutových synchronizačních impulsů, který je připojen na binární vstup.

6.6 Poruchový záznam (DisturbReport)

Tato položka menu obsahuje všechny nastavené parametry poruchového zázna-
mu. K dispozici je následující funkce:

• Vymazání indikace LED diodami.

6.7 Místní ovládání HMI (LocalHMI)

Tuto položku menu použijte k blokování možnosti změnit nastavení prostřednictvím
dálkové komunikace.

6.8 Identifikační data (Identifiers)

Identifikační data použijte k specifikaci místa instalace terminálu a k definování je-
ho funkce v energetickém systému. Všechny identifikační názvy jsou psány jako
řada maximálně 16 znaků a všechna identifikační čísla jsou psána číslicemi. Iden-
tifikační data jsou obvykle použita pro označení:

• Názvu a čísla rozvodny.

• Názvu a čísla vývodu nebo objektu.

• Názvu a čísla aktuálního terminálu REx 5xx.
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7 Menu Povel (Command)
Tuto položku menu použijte při ruční volbě a aktivaci jakéhokoli jednoduchého, ne-
bo víceúčelového signálového povelu, který je definován prostřednictvím konfigu-
račního menu, nebo prostřednictvím konfiguračního nástroje CAP 531. Signál(y) je
možné připojit / přiřadit k jakékoli interní funkci, nebo k binárnímu výstupu termi-
nálu. K těmto binárním signálům je možné přiřadit uživatelem definované názvy.



Menu Zkouška Kapitola 5
Seznámení se strukturou

rozhraní HMI

28

8 Menu Zkouška (Test)
Tuto položku menu použijte k usnadnění sekundárních injektážních zkoušek termi-
nálu REx 5xx. V tomto menu je možné blokovat funkce tak, aby se během zkoušek
zabránilo vypnutí vypínačů a aktivaci výstražné signalizace, resp. aktivaci jiných
signálů, vedených na ovládací pracoviště (velín).

Z ovládacího rozhraní HMI lze navolit dva režimy, TestMode a ConfigMode.

TestMode:

• Nastavení terminálu ve zkušebním provozním režimu.

• Blokování jedné nebo několika ochranných a ovládacích funkcí během zku-
šebního provozu (volitelná funkce).

• Blokování jedné nebo několika funkcí, které během zkušebního provozu akti-
vují změnové stavy / události (volitelná funkce).

• Nastavení poruchového záznamu a sumarizačního výpisu o poruše během
zkušebního provozu do aktivního nebo neaktivního režimu (On / Off).

• Použití speciálního zkušebního režimu, který umožňuje testovat funkci diferen-
ciální ochrany vedení. Tento Diff.TestMode režim blokuje vypnutí aktivované ze
vzdáleného terminálu a umožňuje provedení zkoušky z jednoho konce vedení.

ConfigMode:

• Nastavení terminálu v konfiguračním provozním režimu. Toto nastavení je au-
tomaticky provedeno při zavedení konfigurace z konfiguračního nástroje
CAP 531. Poté co je zavedení konfigurace ukončeno, přejde terminál automa-
ticky do normálního provozního režimu.
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Kapitola 6  Zpracování poru-
chových záznamů

Informace o této kapitole:

V této kapitole je popsán způsob zpracování a vyhodnocení poruchových zázna-
mů.
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1 Identifikace poruchy

1.1 Zobrazení sumarizačního výpisu o poruše

Zobrazení sumarizačního výpisu o poruše je na jednotce HMI indikováno žlutou
LED diodou, která se rozsvítí v okamžiku vzniku poruchy.

Sumarizační výpis o poruše je zobrazen a roluje na displeji automaticky. Přitom
není nutný žádný ruční zásah / manipulace.

1.2 Sumarizační výpis o poruše

Sumarizační výpis o poruše obsahuje přehled dat o posledních dvou poruchách:

• Datum a čas vzniku poruchy.

• Seznam indikací / signalizací.

• Poruchovou smyčku a vzdálenost k poruše.

Sumarizační výpisy o posledních dvou poruchách rolují na displeji automaticky
a data jsou zobrazena následujícím způsobem:

1. Jsou sumarizována data poslední poruchy. Na displeji je zobrazeno záhlaví
DistSummary1 (Sumarizační výpis 1). Toto záhlaví zůstává zobrazeno na dru-
hém řádku displeje po dobu, po kterou jsou zobrazována data příslušející této
poruše.

2. Je zobrazen datum a čas vzniku poruchy.

3. V seznamu indikací / signalizací je automaticky a postupně zobrazen signál po
signálu.

4. Je zobrazena poruchová smyčka a vzdálenost k poruše.

5. Jsou sumarizována data v pořadí předposlední poruchy a jsou zobrazena
v stejným způsobem jako u výše uvedených bodů 2 – 4. Na displeji je zobraze-
no záhlaví DistSummary2 (Sumarizační výpis 2). Toto záhlaví zůstává zobra-
zeno na druhém řádku displeje po dobu, po kterou jsou zobrazována data pří-
slušející této poruše.

6. Je zopakováno zobrazení sumarizačního výpisu poslední poruchy.

7. Je zopakováno zobrazení sumarizačního výpisu předposlední poruchy.
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2 Zobrazení indikací / signalizací poruchy

2.1 Pohyb a orientace v menu

1. Současně lze zobrazit pouze jednu poruchu. Navolte poruchu, která má
být zobrazena.

2. Zobrazte seznam indikací / signalizací.

V menu postupujte přes následující položky:

DisturbReport (Poruchový záznam)

Disturbances (Poruchy)

Disturbancen (Porucha n)

Indication (Indikace / signalizace)

Symbolem n je označeno pořadové číslo vzniku poruchy. Je-li n=1, jedná se
o poslední (časově nejnovější) poruchu, a je-li n=10, jedná se o první (časově
nejstarší) poruchu.

3. Postupně zobrazte a vyhodnoťte dostupné signály indikací.

V seznamu jsou uvedeny signály aktivované během času, který je pro poruchu
v poruchovém záznamu vymezen.
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3 Zobrazení napětí a proudů před a při poruše

3.1 Pohyb a orientace v menu

V této části je popsán proces zobrazení analogových hodnot před a při poruše.

Zobrazení hodnot před poruchou
1. Současně lze zobrazit pouze jednu poruchu. Navolte poruchu, která má

být zobrazena.

2. Zobrazte hodnoty před poruchou.

V menu postupujte přes následující položky:

DisturbReport (Poruchový záznam)

Disturbances (Poruchy)

Disturbancen (Porucha n)

TripValues (Vypínací hodnoty)

PreFault (Předporuchový stav)

Symbolem n je označeno pořadové číslo vzniku poruchy. Je-li n=1, jedná se
o poslední (časově nejnovější) poruchu, a je-li n=10, jedná se o první (časově
nejstarší) poruchu

3. Postupně zobrazte a vyhodnoťte dostupné hodnoty napětí a proudů.

Pro pohyb mezi hodnotami použijte tlačítko se šipkou Vlevo a/nebo tlačítko se
šipkou Vpravo.

Zobrazení hodnot při poruše
1. Současně lze zobrazit pouze jednu poruchu. Navolte poruchu, která má

být zobrazena.

2. Zobrazte hodnoty proudů a napětí při poruše.
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V menu postupujte přes následující položky:

DisturbReport (Poruchový záznam)

Disturbances (Poruchy)

Disturbancen (Porucha n)

TripValues (Vypínací hodnoty)

Fault (Poruchový stav)

Symbolem n je označeno pořadové číslo vzniku poruchy. Je-li n=1, jedná se
o poslední (časově nejnovější) poruchu, a je-li n=10, jedná se o první (časově
nejstarší) poruchu

3. Postupně zobrazte a vyhodnoťte dostupné hodnoty napětí a proudů.

Pro pohyb mezi hodnotami použijte tlačítko se šipkou Vlevo a/nebo tlačítko se
šipkou Vpravo.



Zobrazení úrovní pro spuštění Kapitola 6
poruchového záznamu Zpracování poruchových záznamů

34

4 Zobrazení úrovní pro spuštění poruchového
záznamu

4.1 Pohyb a orientace v menu

V této části je popsán proces zobrazení úrovní spuštění poruchového záznamu.

1. Zobrazte seznam úrovní pro spuštění poruchového záznamu.

V menu postupujte přes následující položky:

ServiceReport (Provozní záznam)

DisturbReport (Poruchový záznam)

AnalogTrigStat (Stavy analogového spuštění)

2. Postupně zobrazte hodnoty v seznamu.

Pro pohyb mezi hodnotami v seznamu uvedených úrovní pro spuštění poru-
chového záznamu použijte tlačítko se šipkou Vlevo a/nebo tlačítko se šipkou
Vpravo.

Tabulka 2: Úrovně pro spuštění poruchového záznamu

Zobrazená data (stan-
dardní označení, data
jsou příkladem hodnot)

Popis signálu spuštění

U1> Přepěťová úroveň spuštění u napěťového vstupu U1
U1< Podpěťová úroveň spuštění u napěťového vstupu U1
U2> Přepěťová úroveň spuštění u napěťového vstupu U2
U2< Podpěťová úroveň spuštění u napěťového vstupu U2
U3> Přepěťová úroveň spuštění u napěťového vstupu U3
U3< Podpěťová úroveň spuštění u napěťového vstupu U3
U4> Přepěťová úroveň spuštění u napěťového vstupu U4
U4< Podpěťová úroveň spuštění u napěťového vstupu U4
U5> Přepěťová úroveň spuštění u napěťového vstupu U5
U5< Podpěťová úroveň spuštění u napěťového vstupu U5
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Zobrazená data (stan-
dardní označení, data
jsou příkladem hodnot)

Popis signálu spuštění

I1> Nadproudová úroveň spuštění u proudového vstupu I1
I1< Podproudová úroveň spuštění u proudového vstupu I1
I2> Nadproudová úroveň spuštění u proudového vstupu I2
I2< Podproudová úroveň spuštění u proudového vstupu I2
I3> Nadproudová úroveň spuštění u proudového vstupu I3
I3< Podproudová úroveň spuštění u proudového vstupu I3
I4> Nadproudová úroveň spuštění u proudového vstupu I4
I4< Podproudová úroveň spuštění u proudového vstupu I4
I5> Nadproudová úroveň spuštění u proudového vstupu I5
I5< Podproudová úroveň spuštění u proudového vstupu I5
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5 Zobrazení pořadového čísla poruchy

5.1 Pohyb a orientace v menu

V této části je popsán proces zobrazení pořadového číslo poruchy (záznamu) v sé-
rii po sobě jdoucích pořadových čísel.

1. Zobrazte pořadové číslo.

V menu postupujte přes následující položky:

ServiceReport (Provozní záznam)

DisturbReport (Poruchový záznam)

SequenceNo (Pořadové číslo)
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6 Výpočet vzdálenosti k poruše

6.1 Pohyb a orientace v menu

1. Současně lze zobrazit pouze jednu poruchu. Navolte poruchu, která má
být zobrazena.

2. Zobrazte menu výpočtu vzdálenosti k poruše.

V menu postupujte přes následující položky:

DisturbReport (Poruchový záznam)

CalcDistToFlt (Výpočet vzdálenosti k poruše)

Disturbancen (Porucha n)

Symbolem n je označeno pořadové číslo vzniku poruchy. Je-li n=1, jedná se
o poslední (časově nejnovější) poruchu, a je-li n=10, jedná se o první (časově
nejstarší) poruchu.

3. Navolte poruchovou smyčku.

4. Po stisknutí tlačítka E je proveden výpočet.

Poté jsou zobrazeny informace o poruchové smyčce a o vzdálenosti k poruše.

6.2 Způsob zobrazení vzdálenosti k poruše

Vypočtená vzdálenost k poruše je následujícím způsobem zobrazena jak v sumari-
začním výpisu o poruše, tak i při ručně aktivovaném přepočtu vzdálenosti:

FltLoop=<Poruchová smyčka>

Dist=<Kvalifikační faktor 1> <Kvalifikační faktor 2> <Vzdálenost> <Jednotka>

Na prvním řádku je identifikována poruchová smyčka použitá při výpočtu.

Na druhém řádku jsou kvalifikována vypočtená data a je zobrazena vzdálenost
v navolených jednotkách, tj. v procentech (%), v kilometrech (km), nebo v anglic-
kých mílích (mi).
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Tabulka 3: Kvalifikační faktor 1

Symbol Význam
Nevyplněno
(bez symbolu)

Vypočtená vzdálenost je v rozsahu nastavené délky vedení.

“>“ Porucha byla detekována na přilehlých vedeních.

 Tabulka 4: Kvalifikační faktor 2

Symbol Význam
Nevyplněno
(bez symbolu)

Vypočtená vzdálenost má vysokou přesnost.

“∗“ Údaj o vzdálenosti má nízkou přesnost.
“E“ Údaj o vzdálenosti není přesný. Pro výpočet vzdálenosti

k poruše nebyla k dispozici odpovídající data.
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7 Ruční spuštění poruchového záznamu

7.1 Pohyb a orientace v menu

V této části je popsán proces ručního spuštění poruchového záznamu.

1. Zobrazte dialog ovládání ručního spuštění.

V menu postupujte přes následující položky:

DisturbReport (Poruchový záznam)

ManualTrig (Ruční spuštění)

2. Potvrďte ruční spuštění záznamu.

Volba povelu “Yes (Ano)“ je provedena dosud neprosvětleným tlačítkem se
šipkou Vlevo a/nebo tlačítkem se šipkou Vpravo. Potvrzení ručního spuštění
je provedeno stisknutím tlačítka E.

Volbou povelu “No (Ne)“ a stisknutím tlačítka E je ruční spuštění zrušeno.
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8 Zobrazení použité kapacity poruchové paměti

8.1 Pohyb a orientace v menu

V této části je popsán proces zobrazení kapacity poruchové paměti.

1. Zobrazte kapacitu paměti.

V menu postupujte přes následující položky:

ServiceReport (Provozní záznam)

DisturbReport (Poruchový záznam)

MemoryUsed (Použitá paměť)
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9 Reset výstražných LED diod

9.1 Pohyb a orientace v menu

V této části je popsán proces resetu LED diod poté, co byl vyhodnocen důvod vý-
stražného hlášení. Tímto resetem jsou LED indikátory připraveny pro nová výstraž-
ná hlášení.

1. Ujistěte se, že je zobrazen základní dialog menu terminálu.

Může nastat situace, kdy pro návrat ze zobrazené úrovně, případně z určité
položky menu, do základního dialogu menu terminálu budete muset opakova-
ně stisknout tlačítko C.

2. Výstražné LED diody jsou resetovány stisknutím tlačítka C.

Všechny LED diody jsou resetovány.
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10 Test indikátorů na modulu LED diod

10.1 Pohyb a orientace v menu

V této části je popsán proces testu indikátorů na modulu LED diod.

1. Zobrazte menu Test.

V menu postupujte přes následující položky:

Test (Zkouška)

Mode (Režim)

HMI LED (LED diody na rozhraní HMI)

2. Zadání navoleného testu je provedeno stisknutím tlačítka OK.

3. Navolte režim testu.

Příprava pro zahájení testu je provedena volbou povelu “Yes (Ano)“ pomocí
tlačítka se šipkou Nahoru nebo tlačítka se šipkou Dolů.

4. Potvrďte režim testu

Potvrzení volby je provedeno stisknutím tlačítka E.

5. Uložte změny režimu a spusťte test

Po této operaci je zobrazen dialog pro uložení změny režimu Test. Změnu
uložte volbou povelu “Yes (Ano)“ a opět stiskněte tlačítko E. Test LED diod je
zahájen.

Ukončení testu LED diod na rozhraní HMI

1. Zobrazte menu Test.

V menu postupujte přes následující položky:

Test (Zkouška)

Mode (Režim)

HMI LED (LED diody na rozhraní HMI)
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2. Zadání navoleného testu je provedeno stisknutím tlačítka OK.

3. Navolte režim testu.

Příprava pro ukončení testu je provedena volbou povelu “No (Ne)“ pomocí
tlačítka se šipkou Nahoru nebo tlačítka se šipkou Dolů.

4. Potvrďte režim testu

Potvrzení volby je provedeno stisknutím tlačítka E.

5. Uložte změny režimu a spusťte test

Po této operaci je zobrazen dialog pro uložení změny režimu Test. Změnu
uložte volbou povelu “Yes (Ano)“ a opět stiskněte tlačítko E. Test LED diod je
ukončen.
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Kapitola 7  Zobrazení stavu
systému chránění

Informace o této kapitole:

V této kapitole jsou popsány úkony, které by měla obsluha provádět během běž-
ného denního provozu, nebo v případě potřebných zásahů.



Zobrazení provozních hodnot Kapitola 7
Zobrazení stavu systému chránění

46

1 Zobrazení provozních hodnot
1.1 Pohyb a orientace v menu

V této části je popsán pohybu v menu a proces při zobrazení napětí vedení, fázo-
vých proudů, zpětné složky proudu, činného výkonu, jalového výkonu a frekvence.
Tyto hodnoty se nazývají provozní hodnoty.

1. Zobrazte menu provozních hodnot.

V menu postupujte přes následující položky:

ServiceReport (Provozní záznam)

ServiceValues (Provozní hodnoty)

2. Postupně zobrazte a odečtěte dostupné střední hodnoty veličin.

Pro pohyb mezi hodnotami použijte tlačítko se šipkou Vlevo a/nebo tlačítko se
šipkou Vpravo.

1.2 Provozní hodnoty dostupné na rozhraní HMI

Každou povozní hodnotu je možné zobrazit s označením, které používá uživatel.

Tabulka 5: Dostupné provozní hodnoty

Zobrazená data (stan-
dardní označení, data
jsou příkladem hodnot)

Popis signálu spuštění

U = 0.000 kV Průměrná efektivní hodnota napětí vstupních
napěťových kanálů 1 – 3.

I = 0.000 A Průměrná efektivní hodnota proudu vstupních
proudových kanálů 1 – 3.

P = 0.000 MW Průměrný činný výkon napěťových a proudových
kanálů 1 – 3.

Q = 0.000 MVAr Průměrný jalový výkon napěťových a proudových
kanálů 1 – 3.

f = 50.00 Hz Průměrná frekvence vstupních kanálů 1 – 3.
InegSeq = 0.000 A Průměrná efektivní hodnota zpětné složky proudu

vstupních proudových kanálů 1 – 3.
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2 Zobrazení primárních a sekundárních fázorů
2.1 Pohyb a orientace v menu

V této části je popsán pohybu v menu a proces při zobrazení měřených primárních
a sekundárních analogových hodnot. Tyto hodnoty se nazývají fázory.

Zobrazení primárních fázorů

1. Zobrazte menu primárních fázorů.

V menu postupujte přes následující položky:

ServiceReport (Provozní záznam)
Phasors (Fázory)

Primary (Primární hodnoty)

2. Postupně zobrazte a odečtěte dostupné hodnoty fázorů.

Pro pohyb mezi hodnotami použijte tlačítko se šipkou Vlevo a/nebo tlačítko se
šipkou Vpravo.

Zobrazení sekundárních fázorů

1. Zobrazte menu sekundárních fázorů.

V menu postupujte přes následující položky:

ServiceReport (Provozní záznam)
Phasors (Fázory)

Secondary (Sekundární hodnoty)

2. Postupně zobrazte a odečtěte dostupné hodnoty fázorů.

Pro pohyb mezi hodnotami použijte tlačítko se šipkou Vlevo a/nebo tlačítko se
šipkou Vpravo.

2.2 Dostupné primární a sekundární fázory

Primární a sekundární fázory jsou dostupné u všech vstupních napěťových a prou-
dových kanálů a u primárních fázorů jsou k dispozici údaje o fázových napětích
mezi napěťovými kanály 1 a 2, 2 a 3, nebo 3 a 1.

Každý fázor je možné zobrazit s označením, které používá uživatel. Konfigurované
označení lze najít v příslušné dokumentaci rozvodny.
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Tabulka 6: Příklad primárního fázoru (vysvětlení zobrazených dat)

Zobrazená data (stan-
dardní označení, data
jsou příkladem hodnot)

Fázor

U1 =
0.000 kV
0.0 deg

Měřená analogová veličina (fázor).
Hodnota / velikost měřeného fázoru.
Fázový úhel měřeného fázoru (ve stupních).
Fázory U2 a U3 využívají fázor U1 jako referenční
veličinu.
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3 Zobrazení veličin a výstupních signálů funkčního
bloku

3.1 Pohyb a orientace v menu

V této části je popsán pohybu v menu a proces při zobrazení funkčních výstupních
signálů.

Zobrazení stavů binárních výstupů funkčního bloku:
1. Identifikujte funkční blok, který má být zobrazen.

K identifikaci zobrazeného funkčního bloku použijte následující tabulky.

2. Zobrazte seznam výstupů.

V menu postupujte přes následující položky:

ServiceReport (Provozní záznam)
Functions (Funkce)

<název funkčního bloku>
FuncOutputs (Funkční výstupy)

3. Postupně zobrazte hodnoty výstupů.

Pro pohyb mezi stavy / hodnotami použijte tlačítko se šipkou Vlevo a/nebo
tlačítko se šipkou Vpravo.

Zobrazení hodnot veličin funkčního bloku:
1. Identifikujte funkční blok a veličiny, které mají být zobrazeny.

K identifikaci zobrazeného funkčního bloku  a veličin použijte následující ta-
bulky.

2. Zobrazte seznam výstupů.

V menu postupujte přes následující položky:

ServiceReport (Provozní záznam)
Functions (Funkce)

<název funkčního bloku>
<veličina funkčního bloku>

3. Postupně zobrazte hodnoty výstupů.

Pro pohyb mezi výstupy / hodnotami použijte tlačítko se šipkou Vlevo a/nebo
tlačítko se šipkou Vpravo.
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3.2 Obsah menu “Functions (Funkce)“ ve vztahu k funkčním výstupům

Uvědomte si prosím, že menu Functions (Funkce) obsahuje více položek, než je
popsáno v této části. Ostatní funkce, jako například vymazání stavů čítačů a vy-
počtených funkčních dat, jsou také součástí provozního záznamu, ale tyto položky
jsou popsány samostatně.

Tabulka 7: Funkce, které lze zobrazit přímo (v pořadí jak se v menu objeví)

Název / označení Funkce Popis
HMI LED HLED Funkce indikace LED diod
InstantOC IOC Mžiková nadproudová ochrana
TimeDelayOC TOC Časově zpožděná nadproudová ochrana
CapUnbalance TOCC Ochrana proti nesymetrickému zatížení

kondenzátorových baterií
InvTimeDelayOC TOC2 Dvoustupňová časově zpožděná nadproudová

ochrana
DirInvTDelayOC TOC3 Dvoustupňová časově zpožděná směrová nad-

proudová ochrana
OverLoad OVLD Kontrola přetížení
ThermOverLoad THOL Ochrana proti tepelnému přetížení
Stub STUB Ochrana “pahýlu / krátké zóny“
PoleDiscord PD Nesouhlas pólů
BreakerFailure BFP Ochrana při selhání vypínače
TimeDelayUV TUV Časově zpožděná podpěťová ochrana
TimeDelayOV TOV Časově zpožděná přepěťová ochrana
IntCircBridge TOVI Ochrana proti propojení sítí
LossOfVoltage LOV Kontrola ztráty napětí
DeadLineDet DLD Detekce vedení bez napětí
BrokenConduct BRC Kontrola přerušení vodiče
CTSupervision CTSU Kontrola proudového obvodu
FuseFailure FUSE Výpadek pojistky
Trip TR Vypínací logika
CommunicCHL CCHL Logika komunikačního kanálu
RadialFeederP PAP Ochrana vývodu v radiální síti
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Název / označení Funkce Popis
VoltageTransfS TCT Kontrola transformátorů napětí
ComChanTest CCHT Testovací logika komunikačního kanálu
FaultLocator FLOC Lokátor poruch
ActiveGroup GRP Aktivace skupin nastavení
IEC103Command ICOM Sériová komunikace
DisturbReport DREP Poruchový záznam
InternSignals INT Interní změnové stavy
Test TEST Režim testu
Time TIME Časová synchronizace

Tabulka 8: Skupina impedanční funkce (Označení skupiny: Impedance / Im-
pedance)

Název / označení Funkce Popis
GenFltCriteria GFC Obecné kritérium poruchy
PhaseSelection PSL Logika fázové volby
HighSpeed HS Rychlá ochrana
HighSpeedBO HSBO Rychlý binární výstup
Zone1 ZM1 První zóna distanční ochrany
Zone2 ZM2 Druhá zóna distanční ochrany
Zone3 ZM3 Třetí zóna distanční ochrany
Zone4 ZM4 Čtvrtá zóna distanční ochrany
Zone5 ZM5 Pátá zóna distanční ochrany
ComLocal ZCLC Místní akcelerační logika
ZCommunication ZCOM Logika komunikačních schémat
Com1P ZC1P Fázově selektivní logika komunikačních schémat
ComIRevWEI ZCAL Logika zpětného proudu a napájení ze slabého

konce vedení
PowerSwingDet PSD Detekce kývání výkonu
PowerSwingLog PSL Přídavná logika detekce kývání výkonu
PowerSlipProt PSP Ochrana při prokluzu pólů
SwitchOntoFlt SOFT Automatika zapnutí do zkratu
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Tabulka 9: Skupina funkce zemní poruchy (Označení skupiny: Earth Fault /
Zemní porucha)

Název / označení Funkce Popis
TimeDelayEF TEF Časově zpožděná zemní ochrana
4stepEF EF4 Čtyřstupňová zemní ochrana
WattmetrEF1 WEF1 Citlivá směrová zemní nadproudová ochrana
WattmetrEF2 WEF2 Citlivá směrová zemní výkonová ochrana
EFCom EFC Logika komunikačních schémat
ComIRevWei EFCA Logika zpětného proudu a napájení ze slabého

konce vedení

Tabulka 10: Skupina systému řízení a chránění (Označení skupiny: System
Protec / Systém chránění)

Název / označení Funkce Popis
SuddenChangeC SCC1 Náhlá změna fázového proudu
SuddenChangeRC SCRC Náhlá změna nulového proudu
SuddenChangeV SCV Náhlá změna napětí
OverCurrentP OCP Fázová nadproudová ochrana
UnderCurrentP UCP Fázová podproudová ochrana
ResidOverCP ROCP Zemní nadproudová ochrana
OverVoltageP OVP Přepěťová ochrana
LowActivePP LAPP Ochrana při poklesu činného výkonu
LowActiveRP LARP Ochrana při poklesu činného a jalového výkonu
HighActivePP HAPP Ochrana při zvýšení činného výkonu
HighActiveRP HAPP Ochrana při zvýšení činného a jalového výkonu

Tabulka 11: Skupina funkce opětného zapnutí (Označení skupiny: Auto
Recloser / Opětné zapnutí)

Název / označení Funkce Popis
AutoRecloser 1 AR01 Opětné zapnutí
AutoRecloser 2 AR02
AutoRecloser 3 AR03
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Název / označení Funkce Popis
AutoRecloser 4 AR04
AutoRecloser 5 AR05
AutoRecloser 6 AR06

Tabulka 12: Skupina funkce kontroly synchronního stavu (Označení skupi-
ny: SynchroCheck / Kontrola synchronizmu)

Název / označení Funkce Popis
SynchroCheck1 SYN1 Kontrola synchronního stavu
SynchroCheck2 SYN2
SynchroCheck3 SYN3
SynchroCheck4 SYN4

Tabulka 13: Skupina monitorování ss napětí (Označení skupiny: DC monitor
/ Monitorování ss napětí)

Název / označení Funkce Popis
MI11-Error Chybový signál 1. vstup. modulu (je-li osazen)
MI12-Error Chybový signál 2. vstup. modulu (je-li osazen)
MI13-Error Chybový signál 3. vstup. modulu (je-li osazen)
MI14-Error Chybový signál 4. vstup. modulu (je-li osazen)
MI15-Error Chybový signál 5. vstup. modulu (je-li osazen)
MI16-Error Chybový signál 6. vstup. modulu (je-li osazen)

Tabulka 14: Skupina povelové funkce (Označení skupiny: Command functi-
on / Povelová funkce)

Název / označení Funkce Popis
CD01 Jednopovelová funkce
CD02
CD03
CD04
CD05
CD06
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Název / označení Funkce Popis
CD07
CD08
CD09
CD10
CD011

Tabulka 15: Základní logická skupina (Označení skupiny: Basic logic /
Základní logika)

Název / označení Funkce Popis
AND1A Annn Hradla log. funkce AND – část 1
AND1B Annn Hradla log. funkce AND – část 2
OR1A Onnn Hradla log. funkce OR – část 1
OR2A Onnn Hradla log. funkce OR – část 2
XOR XOnn Hradla log. funkce výlučného součtu
INV Ivnn Invertory
SR SRnn Klopné obvody
Timer TMnn Časové členy
TimerLong TLnn Časové členy s dlouhým zpožděním
Pulse TPnn Impulsní generátory, část 1
Pulse2 TPnn Impulsní generátory, část 2
PulseLong1 TQnn Impulsní generátory, dlouhý impuls, část 1
PulseLong2 TQnn Impulsní generátory, dlouhý impuls, část 2
ContrGates1 GTnn Řiditelná / ovladatelná hradla
TimerSet1 TSnn Seřiditelné časové členy
SRWithMem1 SMnn Klopné obvody s pamětí
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4 Čtení měřených a vypočtených funkčních hodnot
4.1 Zobrazení vypočtených impedancí

V této části je popsán proces čtení dat vypočtené impedance.

1. Zobrazte dostupná data vypočtené impedance.

V menu postupujte přes následující položky:

ServiceReport (Provozní záznam)
Functions (Funkce)

Impedance (Impedanční funkce)
General (Obecné informace)

ImpValues (Hodnoty impedance)

2. Postupně zobrazte všechny hodnoty impedance.

Pro pohyb mezi hodnotami použijte tlačítko se šipkou Vlevo a/nebo tlačítko se
šipkou Vpravo.

4.2 Vypočtené hodnoty impedance
Tabulka 16: Vypočtené hodnoty impedance

Zobrazená data (stan-
dardní označení, data
jsou příkladem hodnot)

Hodnoty impedance

XL1 =
144 Ohm/phase

Reaktance sousledné složky měřená ve fázi
L1 (L2, L3).

RL1 =
193 Ohm/phase

Rezistence sousledné složky měřená ve fázi
L1 (L2, L3).

XL2 =
142 Ohm/phase

Reaktance sousledné složky měřená ve fázi
L2 (L1, L3).

RL2 =
192 Ohm/phase

Rezistence sousledné složky měřená ve fázi
L2 (L1, L3).

XL3 =
143 Ohm/phase

Reaktance sousledné složky měřená ve fázi
L3 (L1, L2).

RL3 =
194 Ohm/phase

Rezistence sousledné složky měřená ve fázi
L3 (L1, L2).
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4.3 Zobrazení výpočtového směru

V této části je popsán proces čtení dat, která definují směr vypočtené impedance.

1. Zobrazte dostupná data o směru výpočtu.

V menu postupujte přes následující položky:

ServiceReport (Provozní záznam)
Functions (Funkce)

Impedance (Impedanční funkce)
General (Obecné informace)

ImpDirection (Směr měřené impedance)

2. Postupně zobrazte směr měřené impedance v každé fázi.

Pro pohyb mezi hodnotami použijte tlačítko se šipkou Vlevo a/nebo tlačítko se
šipkou Vpravo.

4.4 Výpočtový směr
Tabulka 17: Vypočtený směr

Zobrazená data (stan-
dardní označení, data
jsou příkladem hodnot)

Hodnota definující směr

L1 =
None

Zobrazený údaj, který definuje směr měřené impe-
dance v každé příslušné smyčce. Hodnoty mohou

L2 =
Reverse

být “Forward“ (pro dopředný směr), “Reverse“ (pro
zpětný směr) a “None“ (pro nedefinovaný směr),

L3 = L1
Forward

jestliže není možné určit správný směr.

4.5 Zobrazení vypočtených hodnot diferenciální funkce

V této části je popsán proces čtení vypočtených dat diferenciální funkce.

1. Zobrazte seznam dostupných dat diferenciální funkce.

V menu postupujte přes následující položky:
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ServiceReport (Provozní záznam)
Functions (Funkce)

Differential (Diferenciální funkce)
DiffValues (Diferenciální hodnoty)

2. Postupně zobrazte všechny hodnoty.

Pro pohyb mezi hodnotami použijte tlačítko se šipkou Vlevo a/nebo tlačítko se
šipkou Vpravo.

4.6 Vypočtené hodnoty diferenciální funkce
Tabulka 18: Vypočtené hodnoty diferenciální funkce

Zobrazená data (stan-
dardní označení, data
jsou příkladem hodnot)

Hodnota diferenciální funkce

IDiffL1 = 0.003 A Měřená aktuální hodnota diferenciálního proudu ve
fázi L1.

IBiasL1 = 0.734 A Nejvyšší hodnota poměrného stabilizačního proudu
ve fázi L1, nebo 1/2 poměrného proudu ve fázi L2,
nebo 1/2 poměrného proudu ve fázi L3.
max [( IbiasL1 nebo 0,5xIbiasL2 nebo 0,5xIbiasL3)]

IdiffL2 = 0.003 A Měřená aktuální hodnota diferenciálního proudu ve
fázi L2.

IbiasL2 = 0.734 A Nejvyšší hodnota poměrného stabilizačního proudu
ve fázi L2, nebo 1/2 poměrného proudu ve fázi L1,
nebo 1/2 poměrného proudu ve fázi L3.
max [( IbiasL2 nebo 0,5xIbiasL1 nebo 0,5xIbiasL3)]

IdiffL3 = 0.003 A Měřená aktuální hodnota diferenciálního proudu ve
fázi L3.

IbiasL3 = 0.734 A Nejvyšší hodnota poměrného stabilizačního proudu
ve fázi L3, nebo 1/2 poměrného proudu ve fázi L2,
nebo 1/2 poměrného proudu ve fázi L1.
max [( IbiasL3 nebo 0,5xIbiasL2 nebo 0,5xIbiasL1)]
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4.7 Zobrazení komunikačních dat / hodnot diferenciální funkce

V této části je popsán proces čtení komunikačních dat/hodnot diferenciální funkce.

1. Zobrazte seznam dostupných komunikačních dat.

V menu postupujte přes následující položky:

ServiceReport (Provozní záznam)
Functions (Funkce)

Differential (Diferenciální funkce)
DiffCom (Komunikace dif. funkce)

2. Postupně zobrazte všechny hodnoty.

Pro pohyb mezi hodnotami použijte tlačítko se šipkou Vlevo a/nebo tlačítko se
šipkou Vpravo.

4.8 Komunikační data / hodnoty diferenciální funkce
Tabulka 19: Komunikační data / hodnoty diferenciální funkce

Zobrazená data (stan-
dardní označení, data
jsou příkladem hodnot)

Komunikační data / hodnoty

TransmDelay =
0.345 ms

Jedna polovina měřeného časového zpoždění přeno-
su komunikačního telegramu v kom. smyčce.

NoOfShInterr =
199

Zaznamenaný počet krátkých přerušení komunikace
na vzdálený terminál (20 – 50 ms).

NoOfMedInterr =
12

Zaznamenaný počet středně dlouhých přerušení ko-
munikace na vzdálený terminál (50 - 200 ms).

NoOfLongInterr =
2

Zaznamenaný počet dlouhých přerušení komunikace
na vzdálený terminál (> 200 ms).

CommStatus =
OK

Stav komunikační linky.

NoOfTXD =
37 %

Teoreticky možný počet vyslaných telegramů vyjád-
řený v procentech.

NoOfRXD =
41 %

Počet přijatých přenesených telegramů vyjádřený
v procentech.

SyncError =
5 us

Synchronizační chyba mezi dvěma terminály.
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4.9 Zobrazení teplot u funkce tepelného přetížení

V této části je popsán proces čtení hodnot teplot u funkce tepelného přetížení.

1. Zobrazte seznam dostupných hodnot teplot.

V menu postupujte přes následující položky:

ServiceReport (Provozní záznam)
Functions (Funkce)

ThermOverLoad (Tepelné přetížení)
Temperature (Teplota)

2. Postupně zobrazte všechny hodnoty.

Pro pohyb mezi hodnotami použijte tlačítko se šipkou Vlevo a/nebo tlačítko se
šipkou Vpravo.

4.10 Teploty měřené funkcí tepelného přetížení
Tabulka 20: Komunikační data / hodnoty diferenciální funkce

Zobrazená data (stan-
dardní označení, data
jsou příkladem hodnot)

Teplota

T Line Aktuální teplota vedení
T Amb Teplota okolí

4.11 Zobrazení hodnot čítače funkce automatického opětného zapnutí

V této části je popsán proces čtení hodnot čítače funkce automatického opětného
zapnutí.

1. Zobrazte dostupná data čítačů.

V menu postupujte přes následující položky:

ServiceReport (Provozní záznam)
Functions (Funkce)

Autorecloser (Aut. opětné zapnutí)
AutoReclosern (Opětné zapnutí n)

Counters (Čítače)

kde n je případ opětného zapnutí, který má být zobrazen (číslo 1-6).
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2. Postupně zobrazte všechny hodnoty čítače.

Pro pohyb mezi hodnotami použijte tlačítko se šipkou Vlevo a/nebo tlačítko se
šipkou Vpravo.

4.12 Hodnoty čítače funkce automatického opětného zapnutí
Tabulka 21: Hodnoty čítače automatického opětného zapnutí AR (AR---)

Zobrazená data (stan-
dardní označení, data
jsou příkladem hodnot)

Hodnota v čítači

1ph-Shot1 = 12 Zaznamenaný počet provedených prvních jednopólo-
vých opětných zapnutí.

3ph-Shot1 = 331 Zaznamenaný počet provedených prvních třípólových
opětných zapnutí.

3ph-Shot2 = 124 Zaznamenaný počet provedených druhých třípólo-
vých opětných zapnutí.

3ph-Shot3 = 55 Zaznamenaný počet provedených třetích třípólových
opětných zapnutí.

3ph-Shot4 = 12 Zaznamenaný počet provedených čtvrtých třípólových
opětných zapnutí.

NoOfReclosings = 534 Zaznamenaný počet všech provedených opětných
zapnutí.

4.13 Zobrazení hodnot funkce kontroly synchronního stavu “Synchrocheck“

V této části je popsán proces čtení hodnot funkce “Synchrocheck“.

1. Zobrazte dostupná data funkce “Synchrocheck“.

V menu postupujte přes následující položky:

ServiceReport (Provozní záznam)
Functions (Funkce)

SynchroCheck (Kontrola synchr. stavu )
SynchroCheckn (Kontrola synchr. stavu n)

SyncValues (Hodnoty Synchroheck)

kde n je případ aktivace funkce, který má být zobrazen (číslo 1-4).
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2. Postupně zobrazte všechny hodnoty funkce.

Pro pohyb mezi hodnotami použijte tlačítko se šipkou Vlevo a/nebo tlačítko se
šipkou Vpravo.

4.14 Hodnoty funkce kontroly synchronního stavu “Synchrocheck“
Tabulka 22: Hodnoty funkce kontroly synchronního stavu “Synchrocheck“

Zobrazená data (stan-
dardní označení, data
jsou příkladem hodnot)

Data funkce “Synchrocheck“

UDiff = 0.3453 % U1b Měřená diference napětí mezi měřeným napětím
a referenčním napětím.

FreqDiff = 0.0231 Hz Měřená diference frekvence mezi měřeným napětím
a referenčním napětím.

PhaseDiff = 0.0215 deg Měřená diference fázového úhlu mezi měřeným na-
pětím a referenčním napětím.

4.15 Zobrazení hodnot čítače změnových stavů

V této části je popsán proces čtení hodnot čítače změnových stavů.

1. Zobrazte dostupná data čítače.

V menu postupujte přes následující položky:

ServiceReport (Provozní záznam)
Functions (Funkce)

Counters (Čítače)
Count (Vyčítání)

Counters (Čítače)

2. Postupně zobrazte všechny hodnoty čítače.

Pro pohyb mezi hodnotami použijte tlačítko se šipkou Vlevo a/nebo tlačítko se
šipkou Vpravo.
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4.16 Hodnoty čítače změnových stavů
Tabulka 23: Hodnoty čítače změnových stavů

Zobrazená data (stan-
dardní označení, data
jsou příkladem hodnot)

Hodnota v čítači

Counter1 =
23

Počet impulsů zaznamenaných čítačem číslo 1.

Counter2 =
456

Počet impulsů zaznamenaných čítačem číslo 2.

Counter3 =
12

Počet impulsů zaznamenaných čítačem číslo 3.

Counter4 =
7456

Počet impulsů zaznamenaných čítačem číslo 4.

Counter5 =
0

Počet impulsů zaznamenaných čítačem číslo 5.

Counter6 =
0

Počet impulsů zaznamenaných čítačem číslo 6.
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5 Zobrazení signálů vstupně / výstupního (I/O)
funkčního bloku

5.1 Zobrazení signálů vstupně / výstupního (I/O) modulu

V této části je popsán pohyb v menu a proces při zobrazení binárních vstupně / vý-
stupních (I/O) signálů.

1. Identifikujte modul a jeho pozici (slot).

Pro určení modulu a jeho pozice použijte tabulku uvedenou v následující části.

2. Zobrazte seznam signálů.

V menu postupujte přes následující položky:

ServiceReport (Provozní záznam)
I/O (Vstupy / výstupy)

<Pozice a označení modulu>
FuncOutputs (Funkční výstupy)

3. Postupně zobrazte všechny individuální signály.

Pro pohyb mezi hodnotami použijte tlačítko se šipkou Vlevo a/nebo tlačítko se
šipkou Vpravo.

5.2 Vstupně / výstupní (I/O) moduly

Vstupně / výstupní moduly jsou vždy adresovány s referencí k pozici, na které je
modul osazen, s referencí k typu modulu a jestliže má být adresováno několik mo-
dulů stejného typu, s referencí k pořadovému číslu modulu. Označení modulu je
vytvořeno následujícím způsobem:

Slot<Číslo pozice>-<Typ modulu>-<Číslo označení>

První modul binárních vstupů instalovaný na pozici 14 bude mít označení:

Slot14-BIM1

Z toho plyne, že druhý modul BIM instalovaný na pozici 16 bude mít označení:

Slot16-BIM2
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Tabulka 24: Zkratky pro označení modulů

Modul Zkratka pro označení modulu
Modul binárních vstupů BIM
Modul binárních výstupů BOM
Modul binárních vstupů/výstupů (I/O) IOM
Miliampérový modul MIM

5.3 Zobrazení dat komunikace ze vzdáleného terminálu

V této části je popsán pohyb v menu a proces při zobrazení komunikačních signálů
ze vzdáleného terminálu.

1. Zobrazte seznam signálů.

Při zobrazení signálů funkčního bloku RTC1 postupujte v menu přes následu-
jící položky:

ServiceReport (Provozní záznam)
I/O (Vstupy / výstupy)

RemTermCom1 (Kom. na vzdálený terminál 1)
FuncOutputs (Funkční výstupy)

Při zobrazení signálů funkčního bloku RTC2 postupujte v menu přes následu-
jící položky:

ServiceReport (Provozní záznam)
I/O (Vstupy / výstupy)

RemTermCom2 (Kom. na vzdálený terminál 2)
FuncOutputs (Funkční výstupy)

2. Postupně zobrazte všechny signály.

Pro pohyb mezi signály použijte tlačítko se šipkou Vlevo a/nebo tlačítko se
šipkou Vpravo
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5.4 Dostupné signály
Tabulka 25: Výstupní signály funkce přenosu binárního signálu na vzdálený

konec vedení

(RTCnn)

Signál Popis
REC01-REC16 Binární signály přijaté ze vzdáleného  terminálu, vý-

stupy 01 – 16.
COMFAIL Porucha komunikace.
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6 Určení aktivní skupiny nastavení
6.1 Pohyb a orientace v menu

V této části je popsán proces při zjištění / určení aktivní skupiny nastavení.

1. Zjistěte aktivní skupinu.

V menu postupujte přes následující položky:

ServiceReport (Provozní záznam)

ActiveGroup (Aktivní skupina)
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7 Nulování čítačů funkce automatického opětného
zapnutí

7.1 Pohyb a orientace v menu

V této části je popsán proces při nulování čítačů funkce automatického opětného
zapnutí.

1. Zobrazte dialog nulování čítačů.

V menu postupujte přes následující položky:

ServiceReport (Provozní záznam)
Functions (Funkce)

Autorecloser (Aut. opětné zapnutí)
AutoReclosern (Opětné zapnutí n)

Counters (Čítače)
ClearCounters (Nulování čítačů)

kde n je případ opětného zapnutí, který má být zobrazen (číslo 1-6).

2. Potvrďte nulování čítačů.

Volba povelu “Yes (Ano)“ je provedena dosud neprosvětleným tlačítkem se
šipkou Vlevo a/nebo tlačítkem se šipkou Vpravo. Potvrzení povelu je prove-
deno stisknutím tlačítka E. Poté jsou čítače vynulovány.

Po volbě povelu “No (Ne)“ a stisknutí tlačítka E zůstávají čítače v původním
stavu.
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8 Nulování čítačů komunikace diferenciální funkce
8.1 Pohyb a orientace v menu

V této části je popsán proces při nulování čítačů komunikace diferenciální funkce.

1. Zobrazte dialog nulování čítačů.

V menu postupujte přes následující položky:

ServiceReport (Provozní záznam)
Functions (Funkce)

Differential (Diferenciální funkce)
DiffCom (Komunikace dif. funkce)

ClearCounters (Nulování čítačů)

2. Potvrďte nulování čítačů.

Volba povelu “Yes (Ano)“ je provedena dosud neprosvětleným tlačítkem se
šipkou Vlevo a/nebo tlačítkem se šipkou Vpravo. Potvrzení povelu je prove-
deno stisknutím tlačítka E. Poté jsou čítače vynulovány.

Po volbě povelu “No (Ne)“ a stisknutí tlačítka E zůstávají čítače v původním
stavu.
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9 Nulování čítačů změnových stavů
9.1 Pohyb a orientace v menu

V této části je popsán proces při nulování čítačů změnových stavů.

1. Zobrazte dialog nulování čítačů.

V menu postupujte přes následující položky:

ServiceReport (Provozní záznam)
Functions (Funkce)

Counters (Čítače)
Count (Vyčítání)

ClearCounters (Nulování čítačů)

2. Potvrďte nulování čítačů.

Volba povelu “Yes (Ano)“ je provedena dosud neprosvětleným tlačítkem se
šipkou Vlevo a/nebo tlačítkem se šipkou Vpravo. Potvrzení povelu je prove-
deno stisknutím tlačítka E. Poté jsou čítače vynulovány.

Po volbě povelu “No (Ne)“ a stisknutí tlačítka E zůstávají čítače v původním
stavu.
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Kapitola 8  Zobrazení stavu
terminálu

Informace o této kapitole:

V této kapitole jsou popsány úkony, které by měla obsluha provádět během běž-
ného denního provozu, nebo v případě potřebných zásahů.
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1 Zjištění příčiny interní poruchy
1.1 Pohyb a orientace v menu

V této části je popsán pohyb v menu a proces při zjištění příčiny interní poruchy, je-
li tato porucha indikována blikající LED diodou na modulu jednotky místního ovlá-
dání HMI.

1. Zobrazte menu funkce samočinné kontroly.

V menu postupujte přes následující položky:

TerminalReport (Záznam o stavu terminálu)

SelfSuperv (Funkce samočinné kontroly)

2. Postupně zobrazte data a hodnoty funkce samočinné kontroly a identifi-
kujte příčinu poruchy.

Pro pohyb mezi hodnotami použijte tlačítko se šipkou Vlevo a/nebo tlačítko se
šipkou Vpravo.

1.2 Data funkce samočinné kontroly na jednotce HMI

Tabulka 26: Výstupní signály funkce samočinné kontroly

Indikovaná porucha Příčina Zásah / opatření

InternFail = OK Porucha není detekována. Žádný zásah.

InternFail = Fail Vznik poruchy. Příčinu poruchy určete kon-
trolou ostatních indikací.

InternWarning = OK Porucha není detekována. Žádný zásah.

InternWarning =
Warning

Aktivace výstrahy. Příčinu poruchy určete kon-
trolou ostatních indikací.

MPM-modFail = OK Porucha není detekována. Žádný zásah.

MPM-modFail = Fail Porucha hlavního proceso-
rového modulu.

Kontaktujte zastoupení ABB
a požadujte servisní zásah.

MPM-modWarning =
OK

Porucha není detekována. Žádný zásah.



Zjištění příčiny interní poruchy Kapitola 8
Zobrazení stavu terminálu

��

Indikovaná porucha Příčina Zásah / opatření

MPM-modWarning =
Warning

Porucha:

• Časové základny / hodin
reálného času.

• Časové synchronizace.

Nastavte hodiny / čas.

Jestliže porucha trvá, kon-
taktujte zastoupení ABB
a požadujte servisní zásah.

ADC-module = OK Porucha není detekována. Žádný zásah.

ADC-module = Fail Porucha modulu A/D kon-
verze.

Kontaktujte zastoupení ABB
a požadujte servisní zásah.

Slot04BIM1 = Fail

(Příklad dat, detaily
viz následující část)

Porucha komunikace vstup-
ně / výstupního (I/O) modulu.

Zkontrolujte, že I/O modul
byl konfigurován a je připo-
jen k IOP1-bloku.

Jestliže porucha trvá, kon-
taktujte zastoupení ABB
a požadujte servisní zásah.

RealTimeClock = OK Porucha není detekována. Žádný zásah.

RealTimeClock =
Warning

Hodiny reálného času byly
resetovány.

Nastavte hodiny / čas.

TimeSync = OK Porucha není detekována. Žádný zásah.

TimeSync = Warning Bez časové synchronizace. Zkontrolujte zdroj synchro-
nizačního signálu.

Jestliže porucha trvá, kon-
taktujte zastoupení ABB
a požadujte servisní zásah.
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2 Identifikace terminálu
2.1 Pohyb a orientace v menu

2.1.1 Vyhledání sériového čísla terminálu

1. Zobrazte sériové číslo v menu se záznamem o stavu terminálu.

V menu postupujte přes následující položky:

TerminalReport (Záznam o stavu terminálu)
IdentityNo (Identifikační číslo)

2.1.2 Vyhledání identifikačních dat terminálu

1. Zobrazte identifikační data v konfiguračním menu.

V menu postupujte přes následující položky:

Configuration (Konfigurace)
Identifiers (Identifikační data)

2. Postupně zobrazte dostupná identifikační data.

Pro pohyb mezi hodnotami použijte tlačítko se šipkou Vlevo a/nebo tlačítko se
šipkou Vpravo.

2.2 Dostupná identifikační data

Tabulka 27: Nastavení parametrů obecných parametrizačních funkcí terminálu

Parametr Rozsah Standardní
nastavení

Jednotka Popis

Station Name - “Název
rozvodny“

-

Station No 0 - 99999 0 -

Object Name - “Název
objektu“

-

Object No 0 - 99999 0 -

Unit Name - “Název
terminálu“

-

Unit No 0 - 99999 0 -
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3 Čtení času terminálu
3.1 Pohyb a orientace v menu

V této části je popsán proces při čtení času terminálu.

1. Zobrazte datum a čas.

V menu postupujte přes následující položky:

ServiceReport (Provozní záznam)
Time (Čas)
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4 Vyhledání verze instalovaného programového
vybavení (firmware)

4.1 Pohyb a orientace v menu

1. Zobrazte verzi programového vybavení (firmware) v menu se záznamem
o stavu terminálu.

V menu postupujte přes následující položky:

TerminalReport (Záznam o stavu terminálu)
IdentityNo (Identifikační číslo)
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5 Určení instalovaných modulů
5.1 Pohyb a orientace v menu

V této části je popsán proces při zjištění / určení instalovaných modulů.

1. Zobrazte seznam modulů.

V menu postupujte přes následující položky:

TerminalReport (Záznam o stavu terminálu)
Modules (Moduly)

2. Postupně zobrazte všechny instalované moduly, aby jste zjistili jaké
moduly jsou instalovány na jednotlivých pozicích.

Pro pohyb v seznamu použijte tlačítko se šipkou Vlevo a/nebo tlačítko se šip-
kou Vpravo.

5.2 Vstupně / výstupní (I/O) moduly

Vstupně / výstupní moduly jsou vždy adresovány s referencí k pozici, na které je
modul osazen, s referencí k typu modulu a jestliže má být adresováno několik mo-
dulů stejného typu, s referencí k pořadovému číslu modulu. Označení modulu je
vytvořeno následujícím způsobem:

Slot<Číslo pozice>-<Typ modulu>-<Číslo označení>=<Objednací číslo>

První modul binárních vstupů instalovaný na pozici 14 bude mít označení:

Slot14-BIM1=1MRK000508-xx

Z toho plyne, že druhý modul BIM instalovaný na pozici 16 bude mít označení:

Slot16-BIM2=1MRK000508-xx

Tabulka 28: Zkratky pro označení modulů

Modul Zkratka pro označení modulu
Modul binárních vstupů BIM
Modul binárních výstupů BOM
Modul binárních vstupů/výstupů (I/O) IOM
Miliampérový modul MIM
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6 Vyhledání jmenovitých a definovaných nominál-
ních hodnot analogových vstupů

6.1 Pohyb a orientace v menu

V této části je popsán proces při zjištění / určení jmenovitých a definovaných nomi-
nálních hodnot analogových vstupů.

1. Zobrazte seznam dostupných hodnot analogových vstupů.

V menu postupujte přes následující položky:

TerminalReport (Záznam o stavu terminálu)

AnalogInputs (Analogové vstupy)

2. Postupně zobrazte všechny analogové hodnoty.

Pro pohyb mezi hodnotami použijte tlačítko se šipkou Vlevo a/nebo tlačítko se
šipkou Vpravo.

Tabulka 29: Dostupné provozní hodnoty

Zobrazená data (stan-
dardní označení, data
jsou příkladem hodnot)

Hodnota

Ur = 110.000 V Jmenovité střídavé napětí terminálu.
Ir = 5.0000 A Jmenovitý střídavý proud terminálu.
U1r = 63.509 V Nominální fázové napětí kanálu U1.
U2r = 63.509 V Nominální fázové napětí kanálu U2.
U3r = 63.509 V Nominální fázové napětí kanálu U3.
U4r = 63.509 V Nominální fázové napětí kanálu U4.
U5r = 63.509 V Nominální fázové napětí kanálu U5.
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Zobrazená data (stan-
dardní označení, data
jsou příkladem hodnot)

Hodnota

I1r = 5.0000 A Nominální fázový proud kanálu I1.
I2r = 5.0000 A Nominální fázový proud kanálu I2.
I3r = 5.0000 A Nominální fázový proud kanálu I3.
I4r = 5.0000 A Nominální fázový proud kanálu I4.
I5r = 5.0000 A Nominální fázový proud kanálu I5.
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