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1 V�eobecné informace  

1.1 Úvod 
Tento �Manuál u�ivatele� je určen osobám, které mají základní znalosti o postupech při 
práci s elektronickým zařízením, znají elektrické symboly pou�ívané ve schématech 
a na výkresech, ale nejsou vůbec, nebo jsou pouze částečně, seznámeni s přístrojem 
SYNCHROTACT 5. 
Manuál u�ivatele poskytuje informace potřebné pro instalaci (montá�), uvedení do 
provozu a provoz zařízení řady SYNCHROTACT 5 typu SYN 5200. 

1.2 Symboly označující části textu 
V�eobecná výstraha  
Tento symbol před textem upozorňuje na situace nebo podmínky, při kterých hrozí 
nebezpečí ohro�ení �ivota nebo vá�ného poranění. Text popisuje postupy, které 
eliminují tato nebezpečí. 

Nebezpečná napětí  
Tento symbol indikuje existenci nebezpečných napětí, která mohou způsobit 
smrtelný úraz nebo vá�né poranění při práci se zařízením. 

Nápisem �Upozornění� jsou označeny části textu, které obsahují informace 
o situacích, kdy mů�e dojít k po�kození nebo poru�e zařízení, pokud nejsou tyto 
pokyny a instrukce dodr�eny. 

Nápisem �Poznámka� jsou označeny části textu, které obsahují doplňkové 
informace. Tyto informace musí být brány v úvahu, aby se přede�lo chybné funkci 
přístroje. 

1.3 Aplikace a pou�ití SYN 5200 
Číslicové synchronizační zařízení lze pou�ít pro následující aplikace: 
• Aplikace zařízení pro monitorování paralelního spínání (synchrocheck) nebo pro 

kontrolu automaticky nebo ručně řízené sekvence paralelního spínání včetně 
spínání přípojnice v beznapěťovém stavu (dead bus).  

• Automatické paralelní spínání synchronních i asynchronních vedení, přenosových 
vedení a přípojnic. 

1.4 Adresa výrobce 
ABB Switzerland Ltd 
Synchronizing devices and voltage regulators 
CH-5300 Turgi/Switzerland 
 
Tel.:  +41 58 589 24 86 
Fax:  +41 58 589 23 33 
Email: pes@ch.abb.com 
Internet: www.abb.com/synchrotact 
 
24 h � �horká� telefonní linka urgentních servisních po�adavků: +41 844 845 845 

Upozornění

Poznámka
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2 Princip funkce 

2.1 Stručný popis  
Číslicové synchronizační zařízení SYNCHROTACT 5 se pou�ívá jako funkce 
�Synchrocheck� pro monitorování automatického nebo ručního fázování generátorů 
s vedením a také pro monitorování paralelního spínání ji� synchronizovaných vedení. 
Zařízení je určeno pro systémové frekvence 50/60 Hz nebo 16 2/3 Hz. 

V�echny parametry potřebné pro paralelní sepnutí, jsou ulo�eny v jedné parametrové 
sadě. V této sadě jsou například definovány podmínky pro paralelní sepnutí. 
S doplňkovým vybavením, které poskytuje sedm parametrových sad, je mo�né s jedním 
synchronizačním zařízením uskutečnit paralelní sepnutí při různých provozních 
podmínkách. Pro volbu a zpětnou indikaci parametrové sady je k dispozici sedm 
konfigurovatelných binárních vstupů a výstupů. 

Data důle�itá pro uvedení do provozu a pro účely řízení/ovládání lze z přístroje číst 
nebo do přístroje zavést prostřednictvím PC nástroje SynView, nebo alternativně 
prostřednictvím klávesnice na čelním panelu jednotky. 
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2.2 Funkce paralelního spínání  
Proces automatického paralelního spínání lze v zásadě rozdělit do čtyř funkčních bloků: 
1. Měření 
2. Regulace a srovnání napětí i frekvence 
3. Monitorování podmínek paralelního spínání 
4. Generování povelu pro paralelní sepnutí 

V aplikaci funkce �Synchrocheck� jsou integrovány funkce měření a monitorování 
podmínek paralelního spínání. Ve speciálních případech se zařízení SYN 5200 pou�ívá 
jako automatické fázovací zařízení synchronních nebo asynchronních vedení. V těchto 
případech je kromě funkce �Synchrocheck� k dispozici také funkční blok generování 
povelu. 
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2.2.1 Měření  
Ze dvou jednofázových měřicích napětí jsou vytvářeny následující měřené veličiny: 
Napětí U1, U2 
U1 je referenční napětí, např. vedení 
U2 je regulované napětí, např. generátor 
Frekvence f1, f2 
f1 je referenční frekvence 
f2 je regulovaná frekvence 

Diference napětí ∆∆∆∆U 
∆U = IU1I � IU2I 
∆U > 0 Regulované napětí je ni��í 
∆U < 0 Regulované napětí je vy��í 
Slip s 

%100*21
fn

ffs −=  

s > 0 Regulovaná frekvence je ni��í (např. generátor v podsynchronním chodu) 
s < 0 Regulovaná frekvence je vy��í (např. generátor v nadsynchronním chodu) 

Diference fázového úhlu αααα 
21 ϕϕα −=  

α > 0 Napětí regulované frekvence se zpo�ďuje 
α < 0 Napětí regulované frekvence předbíhá 
Zrychlení ds/dt 

[ ]ssdtds
x

x
x /%*2/

56

1
∑
=

=

∆=  

(z 56-ti měřených hodnot je ka�dých 0,5 s vyhodnocena průměrná hodnota; vzorkovací 
perioda: 9 ms) 
ds/dt > 0 Regulovaná frekvence se sni�uje (např. generátor se zrychluje) 
ds/dt < 0 Regulovaná frekvence se zvy�uje (např. generátor se zpomaluje) 

Měření napětí 
Dvě vstupní napětí U1 a U2 jsou k procesoru vedena přes odpory vstupního vysoko-
impedančního obvodu, diferenciální zesilovače, filtry s charakteristikou nízkofrekvenční 
propusti a A/D převodníky. 
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2.2.2 Monitorování podmínek paralelního sepnutí 
Funkci monitorování podmínek paralelního sepnutí lze rozdělit do následujících 
paralelně pracujících bloků: 
• Vedení pod napětím 
• Vedení v beznapěťovém stavu 

Paralelní spínání dvou vedení pod napětím 
Funkce monitorování podmínek paralelního spínání uvolňuje povel pro paralelní sepnutí 
(CHK RELEASE / UVOLNĚNÍ), jsou-li současně splněny následující podmínky: 
• Diference fázového úhlu je v tolerančním pásmu 
• Skluz je v tolerančním pásmu 
• Diference napětí je v tolerančním pásmu 
• Napětí nekleslo pod hodnotu minimálního napětí 
• Není překročena hodnota maximálního napětí 
• Zařízení je v provozním stavu (OPERATING / PROVOZ) 
• Odchylka od jmenovité frekvence je ≤ 5 Hz 

Paralelní spínání vedení (přípojnic) v beznapěťovém stavu 
Speciální případ monitorování je paralelní spínání vedení v beznapěťovém stavu. 
V tomto re�imu je povel pro paralelní sepnutí aktivován pouze tehdy, jestli�e je 
současně aktivní externí uvolňovací signál a vlastní povel je uvolněn měřicí logikou. 
Uvolnění měřicí logikou je mo�né tehdy, pokud jsou obě napětí v povolených rozsazích. 
Povolený rozsah jednoho, druhého nebo obou měřicích napětí přípojnice v beznapě-
ťovém stavu lze definovat prostřednictvím parametrů U1not, U2not a 1*2not. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkce monitorování generuje povel pro paralelní sepnutí, jsou-li současně splněny 
následující podmínky: 
• Signál uvolnění spínání přípojnic v beznapěťovém stavu je aktivován (binární vstup) 
• Nulové (nulová) napětí nepřekročí nastavenou prahovou úroveň U0max 
• Aktuální napětí neklesne pod hodnotu minimálního napětí 
• Aktuální napětí nepřekročí hodnotu maximálního napětí 
• Aktuální beznapěťový stav odpovídá konfiguraci, která je povolena a definována 

parametry U1not, U2not, 1*2not 
• Zařízení je v provozním stavu (OPERATING / PROVOZ) 
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2.2.3 Tvorba povelu 
Funkční blok generování povelu je aktivní pouze v aplikacích automatického paralelního 
spínání / fázování synchronních nebo asynchronních vedení. Funkce rozli�uje 
asynchronní a synchronní zdroje nebo vedení v beznapěťovém stavu. Oba re�imy 
funkce pracují paralelně, tak�e zdroj mů�e být v kterémkoli okam�iku jak asynchronní, 
tak synchronní. Povel pro paralelní sepnutí je aktivován v re�imu, v kterém jsou nejdříve 
splněny v�echny podmínky. 

Asynchronní zdroje  
Obvod tvorby povelu vypočítá ze skluzu s, zrychlení ds/dt, frekvence vedení f1 a nasta-
veného zapínacího času t on potřebný předstihový úhel αv, o který je povel pro paralelní 
sepnutí časově posunut před fázovou shodu tak, aby k zapnutí hlavních kontaktů 
vypínače do�lo přesně v okam�iku fázové shody (viz následující vztah): 















 += ontontdtdssfv *

2
*/*1*6,3α  

Jestli�e měřená diference fázového úhlu α odpovídá předstihovému úhlu αv a pokud 
jsou současně splněny v�echny podmínky paralelního sepnutí (CHK RELEASE), je 
generován povel (ORDER). 

Délka povelu v�dy odpovídá nastavenému času trvání povelu pro paralelní sepnutí 
tp on. Je-li tento čas nastaven na nulu nebo na hodnotu OFF, není obvod tvorby povelu 
aktivní a zařízení pracuje v re�imu funkce Synchrocheck. To znamená, �e v okam�iku, 
kdy je monitorovací funkcí aktivováno uvolnění (CHK RELEASE), jsou kontakty sepnuty 
a jakmile je uvolnění zru�eno, jsou kontakty opět rozpojeny. 

Synchronní zdroje a vedení v beznapěťovém stavu 
Jestli�e jsou během monitorovacího času t supervis splněny podmínky pro paralelní 
sepnutí (CHK RELEASE), nebo podmínky pro sepnutí přípojnice v beznapěťovém stavu 
(DB RELEASE), je okam�itě po uplynutí času t supervis generován povel. To znamená, 
�e diference fázového úhlu nemusí dosáhnout nulové hodnoty. 
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Vícenásobný povel 
Funkce vícenásobného povelu (MULTIPLE ORD) umo�ňuje během synchronizační 
sekvence aktivovat několik povelů, nebo umo�ňuje v ka�dé synchronizační sekvenci po 
vyslání prvního povelu blokovat dal�í generování povelu. 

2.3 Testovací funkce TEST ton 
Testovací funkce TEST ton je určena k ověření instalace přístroje SYNCHROTACT 5. 
Funkce umo�ňuje změřit zapínací čas a kalibrovat měřicí napětí při zapnutém vypínači.  

Popis funkce  
Touto testovací funkcí je vypínač zapnut. Podmínkou pro spu�tění testu je přítomnost 
napětí na jedné straně vypínače (>Umin) a beznapěťový stav na druhé straně vypínače 
(<U0max). Poté co je vypínač zapnut, SYNCHROTACT 5 změří čas, který uplyne, ne� 
jsou oba měřicí vstupy přístroje pod napětím. Po zapnutí vypínače je současně změřena 
diference napětí, kterou lze pomocí parametru ∆U Offset nastavit na nulovou hodnotu. 

2.4 Provozní stavy, provozní re�imy a sekvence synchronizačního procesu 

2.4.1 Provozní stavy 

Č. Stav LED dioda Poznámky 
1 Blokováno a 

porucha/chyba 
BLOCKED +  
ERROR 

Porucha, zařízení je blokováno 

2 Blokováno bez 
poruchy/chyby 

BLOCKED Zařízení je v re�imu nastavení nebo v re�imu 
testu, tj. v podmínkách bezpečných pro uvedení 
do provozu a pro údr�bu: 
Re�im nastavení: �ádné aktivované povely  
Re�im testu: 
• Re�im TEST (konfigurovatelný prostřed-

nictvím binárních vstupů a výstupů): Test 
aktivuje synchronizační proces, kdy je 
zapínací povel místo na relé pro paralelní 
sepnutí směrován na konfigurovatelné relé 

• TEST t on (parametr): Záměrně aktivovaný 
povel pro paralelní sepnutí 

3 Připraveno READY Připraveno pro provoz 
4 V provozu OPERATING Synchronizační proces probíhá 

Tyto čtyři provozní stavy lze pova�ovat za čtyři provozní úrovně. Změna z jedné úrovně 
do jiné úrovně je mo�ná pouze prostřednictvím následujících změn / manipulací: 
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Poznámka Po připojení k pomocnému napájení a po prvním zapnutí je zařízení ve stavu 
BLOCKED / BLOKOVÁNO. Prostřednictvím příslu�ného povelu a pomocí PC 
programu nebo jednotkou místního ovládání lze zařízení uvést do stavu 
READY/PŘIPRAVENO. Při následujícím zapnutí napájení je ji� zařízení uvedeno 
přímo do stavu READY. Povel pro spu�tění je akceptován a� poté, co je zařízení 
připojeno k napájení. 

2.4.2 Normální provozní re�im, sekvence synchronizačního procesu  

Inicializace 
Po připojení pomocného napětí je inicializováno SW vybavení přístroje. Pomocné napětí 
je obvykle připojeno trvale (bez ohledu na fakt, zda je synchronizace navolena nebo 
navolena není) a procesor je v činnosti. 

Volba parametrové sady 
U zařízení, u kterých je k dispozici doplňkové vybavení pro volbu několika 
parametrových sad, je nutné před spu�těním synchronizačního procesu navolit 
parametrovou sadu prostřednictvím binárních vstupů. Parametrová sada i relé volby 
fázovaného místa se stávají aktivními po aplikaci signálu Start. 

Také ve stavu Blokováno bez poruchy (Blocked Without Error) je navolená parametrová 
sada aktivní a odpovídající relé pro volbu fázovaného místa je aktivováno. Tato 
skutečnost umo�ňuje velmi snadno provést kalibraci aktuálních hodnot, změřit zapínací 
čas a testovat regulační funkce. 

Volba synchronizace (Start) 
Synchronizační proces je spu�těn (odstartován) volbou synchronizace ve stavu provozní 
připravenosti (READY/PŘIPRAVENO). Povel pro paralelní sepnutí je přístrojem uvolněn 
v okam�iku, kdy jsou splněny podmínky pro paralelní sepnutí. 

Odstavení synchronizace (Stop) 
Probíhající synchronizační proces je přeru�en povelem �Stop / Odstavení�. Odstavení 
se obvykle uskuteční po vyslání povelu pro paralelní sepnutí. 

1
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2.5 Samočinné monitorování synchronizačního zařízení 
Rozsáhlý systém monitorování obsahuje následující funkce: 

2.5.1 Monitorování HW vybavení 
Pomocné napětí: Interně stabilizovaná (referenční) napětí jsou monitorována. 
V případě nepřípustných odchylek je zařízení okam�itě blokováno a je zobrazena 
odpovídající chybová zpráva. Porucha pomocného napětí je signalizována prostřed-
nictvím klidového kontaktu (ERROR). 

Obvod povelu pro paralelní sepnutí: Monitorování stavu kontaktů je zaji�těno 
pou�itím nuceného vedení kontaktů u v�ech povelových relé. Jestli�e po vyslání povelu 
u kontaktů nedojde k jejich opětnému rozpojení, je funkcí monitorování kontaktů 
blokována opětná volba synchronizace. Odpovídající konfigurací binárních výstupů je 
mo�né mít tento signál k dispozici pro externí vyu�ití, tak�e lze blokovat připojení 
obvodu povelu. Tato funkce je také pou�ita pro monitorování interních obvodů při 
zkratech. 

Interní funkcí záznamu poruch a změnových stavů (událostí) je zaznamenáno sepnutí 
a rozepnutí ka�dého jednotlivého relé. 

2.5.2 Monitorování SW vybavení 
Jestli�e se objeví porucha, je programová sekvence přeru�ena a resetována interní 
funkcí Watchdog. Po resetu je program opět automaticky spu�těn. Procedura spu�tění 
je třikrát opakována, poté je zařízení kompletně blokováno a je aktivována příslu�ná 
chybová zpráva.  

2.5.3 Monitorování externích událostí / stavů 
Po uplynutí nastaveného celkového času paralelního sepnutí tot t, jsou monitorovací 
funkcí externích stavů a událostí indikovány poruchy řídicího systému, nesplněné 
podmínky měřicích signálů nebo neakceptovatelná konfigurace. Pokud je to nutné, lze 
čas t tot nastavit na nulovou hodnotu. Tímto nastavením je monitorovací funkce 
vyřazena z provozu. 

2.6 Ulo�ená data 
Hodnoty parametrů jsou trvale ulo�eny v energeticky nezávislé paměti a nejsou 
ovlivněny stárnutím zařízení, ani poruchou / ztrátou pomocného napětí. Nastavení 
parametrů je mo�né změnit pouze prostřednictvím povelů pro zápis dat. 

Data registru změnových stavů a data zapisovače přechodových jevů jsou v případě 
poruchy / ztráty pomocného napětí po určité době ztracena. Jestli�e je zařízení nové, 
jsou tato data uchována a� po dobu 20 dnů, av�ak stárnutím zařízení nebo vlivem 
teploty je tato doba redukována. Obecně lze předpokládat, �e minimální perioda 
uchování dat jsou tři dny. 
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2.7 Komunikace a časová synchronizace 

2.7.1 Komunikace 
Popis doplňkového vybavení / funkce �Komunikace� (viz typový kód v části 3.1) je 
uveden v samostatné sadě provozních instrukcí (v návodu k obsluze). 

2.7.2 Časová synchronizace 
U přístrojů řady SYNCHROTACT 5 je pro přiřazení datumové a časové značky 
u záznamu v registru změnových stavů a u záznamu zapisovače přechodových jevů 
vyu�ita interní časová základna. 

Existují dva způsoby synchronizace externím časovým signálem řízeným rádiem: 
• Relativní synchronizace prostřednictvím impulsů (impulsní synchronizace): Je-li 

pou�it program SynView, lze do zařízení načíst čas připojeného osobního počítače 
(PC). Synchronizace prostřednictvím periodických impulsů (vstup ClockIN na 
konektoru -X1) eliminuje odchylky a nestabilitu časové základny (hodin interního 
času). 

• Absolutní synchronizace: Periodický přenos informace o datumu a času z časového 
signálu řízeného rádiem na zařízení SYNCHROTACT 5 přes sériové rozhraní (-X2 
�Time Sync.�). V tomto případě je pou�it rádiový přijímač časového signálu: Typ Hopf 
6870. 
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3 HW konstrukce 

3.1 Typový kód zařízení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2: internal code

Communication

B: Ethernet & Modbus
C: Ethernet & Profibus
D: Ethernet & Lon-Bus

0: none
1: Ethernet
2: Modbus
3. Profibus
4: Lon-Bus

Number of  parameter sets
1: 1 Parameter set
7: 7 Parameter sets

Auxiliary voltage / System frequency
1: 24...48 VDC; 50/60 Hz
2: 100...125 VAC/ VDC; 50/60 Hz
3: 220...250 VDC; 50/60 Hz

Synchronization mode

02: Dual channel device

Construction size
1: Small size
2: Middle size
3: Large size

SYNCHROTACT

SYN = SYNCHROTACT
5: fifth generation

OptionsType

SYN 5302  -  XXXX

S00010

00: Synchrocheck
01: Single channel device

2 35: 100...125 VAC/VDC; 16  /   Hz
2 36: 220...250 VDC; 16  /   Hz

4: 24...48 VDC; 16  /   Hz2 3

2: Interní kód 

Komunikace 

B: Ethernet + Modbus 
C: Ethernet + Profibus 
D: Ethernet + Lon-Bus 

0: Bez komunikace 
1: Ethernet
2: Modbus
3: Profibus
4: Lon-Bus

Počet parametrových sad 
1: 1 parametrová sada 
7: 7 parametrových sad 

Pomocné napájení / systémová frekvence 
1: 24...48 Vss; 50 / 60 Hz 
2: 100...125 Vst / Vss; 50 / 60 Hz 
3: 220...250 Vss; 50 / 60 Hz 

Re�im synchronizace 

02: Dvoukanálové zařízení 

Konstrukční rozměry 

1: Skříň malých rozměrů 
2: Skříň středních rozměrů 
3: Skříň velkých rozměrů 

SYNCHROTACT

SYN = SYNCHROTACT 
5: Pátá generace 

00: Synchrocheck 
01: Jednokanálové zařízení 

5: 100...125 Vst / Vss; 16 2/3 Hz 
6: 220...250 Vss; 16 2/3 Hz  

4: 24...48 Vss; 16 2/3 Hz 

             Typ                       Doplňkové vybavení / opce 
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3.2 Čelní panel  
Na čelním panelu SYN 5200 je blok stavových indikátorů a zabudovaná jednotka 
servisního ovládání s osmi tlačítky a displejem s kapalnými krystaly (LCD). 

 

Stavová indikace (LED diody) 
Blok stavových indikátorů obsahuje 3 sloupce LED diod, které jsou rozděleny do 
následujících skupin: 
 
Skupina Označení Funkce 

Levý sloupec: 
Povely 

U+, U-, f+, f-
ORDER 
(barva: �lutá) 

Indikace povelu pro paralelní sepnutí (povely pro 
zvý�ení a sní�ení napětí a frekvence nejsou u SYN 
5200 k dispozici)  

Prostřední sloupec:  
Splněné podmínky 
paralelního sepnutí 

∆∆∆∆U < < < <  ∆∆∆∆Umax 
s < < < <  smax 
αααα <   <   <   <  ααααmax 
U1/U2 = 0 
CHK RELEASE 
(barva: �lutá) 

Indikace stavu, kdy hodnoty ∆U, α a s jsou v tole-
rančním pásmu, nebo stavu, kdy alespoň jedno 
měřicí napětí chybí 
 
Indikace uvolnění paralelního sepnutí (pouze 
v re�imu funkce Synchrocheck)  

READY 
(barva: zelená) 

Indikace provozní připravenosti 

OPERATING 
(barva: �lutá) 

Synchronizační proces probíhá 

BLOCKED 
(barva: �lutá) 

Indikace blokovaného stavu zařízení, např. během 
uvádění do provozu 

Pravý sloupec: 
Provozní stavy  

ERROR 
(barva: červená) 

Indikace stavu, kdy je aktivní chybová zpráva 
(současně v�dy svítí LED dioda BLOCKED) 
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Zabudovaná jednotka servisního ovládání  
V�echny manipulace, jako např. zobrazení/změna parametrů, zobrazení aktuálních 
hodnot atd. lze provést prostřednictvím zabudované ovládací jednotky. 

Klávesnice obsahuje 8 tlačítek s následujícími funkcemi: 

 Tlačítko volby nastavení parametrových hodnot 

 Pohyb nahoru a dolů (adresy nebo nastavené hodnoty) 

 Rychlý pohyb nahoru a dolů (adresy nebo nastavené hodnoty) 

 Horizontální pohyb (z parametrové sady na parametrovou sadu) 

 Tlačítko pro potvrzení (v bloku aktuálních hodnot změna řádku) 

Čtyřřádkový displej s kapalnými krystaly (LCD) s 20 znaky na ka�dém řádku je pou�it 
pro zobrazení parametrových hodnot, aktuálních hodnot, změnových stavů / událostí 
a poruch. Příklad zobrazení na LCD displeji: 
 
 
 
 
 
 
 

Kurzor je vyplněný obdélníček, který bliká a je umístěn / zobrazen na první pozici 
odpovídajícího řádku. 

Poznámka  Kromě ovládání zabudovanou servisní jednotkou existuje alternativní způsob 
ovládání, který lze pou�ít pro v�echny práce spojené s uvedením do provozu 
a s údr�bou. Jedná se o pou�ití PC a SYNCHROTACT 5 PC programu SynView 
(příslu�enství). V tomto případě je místní připojení realizováno prostřednictvím 
sériového rozhraní, nebo dálkové připojení prostřednictvím rozhraní Ethernet (opce / 
doplňkové vybavení). 

P s e t s e l e c t e d 1
∆ U 2 3. %

35 D E Gα
s 12 %.0

DATA

c

c
c c

c

c
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3.3 Zadní panel přístroje  
Elektrické připojení je provedeno ze zadní strany přístroje prostřednictvím �rouby 
zaji�těných konektorů a pru�inových svorek. 

 

Měřicí vstupy  
Ka�dý vstup je připojen k zdvojeným svorkám. 

Výstup povelu pro paralelní sepnutí nebo povelu pro uvolnění paralelního sepnutí  
Povelový výstup je ovládán bezpečným relé s nuceným vedením kontaktů. 

Binární vstupy a výstupy 
V�echny vstupy a výstupy jsou potenciálově odděleny jak navzájem, tak i od obvodů 
elektroniky. 

Rozhraní pro SynView 
Pro připojení PC s programem SynView je k dispozici sériové rozhraní. 

Rozhraní pro časovou synchronizaci 
K dispozici je rozhraní určené pro připojení časového signálu řízeného rádiem. 

Rozhraní pro komunikaci (doplňkové vybavení / opce) 
Podle zvolené verze lze zařízení SYNCHROTACT 5 vybavit jedním, nebo dvěma 
komunikačními rozhraními (viz typový kód v části 3.1). Prostředky pro dálkové ovládání 
jsou v�dy připojeny k rozhraní vlevo dole a prostředky pro dálkové servisní ovládání 
k rozhraní vpravo dole. 
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3.4 Desky s plo�nými spoji (moduly) 
Zařízení je sestaveno z následujících modulů (desek s plo�nými spoji) 

 

SYN 5010 � komunikační modul (doplňkové vybavení / opce) 
Sestava dvou desek fungující jako rozhraní pro servisní i provozní dálkové ovládání.  

SYN 5011 � modul procesoru a napájení elektroniky 
Modul napájení elektroniky je k dispozici v �esti různých verzích: 

24�48 Vss, 100 a� 125 Vst / Vss nebo 220 a� 250 Vss, pro fn = 50 / 60 Hz 
24�48 Vss, 100 a� 125 Vst / Vss nebo 220 a� 250 Vss, pro fn = 16 2/3 Hz 

Procesor a paměťové moduly 
A/D převodník 

SYN 5012 � základní I/O modul (vstupy/výstupy) 
Měřicí vstupy 
Binární vstupy pro signály Start (Spu�tění), Stop (Odstavení), Release dead bus 
(Uvolnění spínání přípojnice v beznapěťovém stavu) 
Binární výstupy (kontakty relé) pro povel paralelního sepnutí, regulační povely, stavové 
signalizace (Ready / Připraveno, Operating / V provozu, Error / Porucha, chyba) 

SYN 5014 � modul roz�íření I/O (doplňkové vybavení / opce) 
7 konfigurovatelných binárních vstupů 
7 konfigurovatelných binárních výstupů 
Modul je pou�it v aplikaci s několika parametrovými sadami nebo s individuálně 
konfigurovatelnými signály 

SYN 5015 � modul ovládání / zobrazení 
Propojovací deska s ovl. jednotkou a stavovými indikátory umístěná za čelním krytem 
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4 Parametry, aktuální hodnoty, změnové stavy / události 

4.1 Přehled 

4.1.1 Struktura menu 
 

Event memory

S00022

1
2
3
4

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4

1
2

.

.

.

3
2
1

4

.

.

.

.
254
255
256

1
2
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Event memory Actual value Parameter set 1
1 Actual value calibration

2 Command formation

3 Paralleling conditions

4 Deadbus conditions

7 General Parameters

2

3

4

5

6

7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

Configuration
1 Digital inputs

2 Digital outputs

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

5 Voltage matcher

6 Frequency matcher
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4.1.2 Registr změnových stavů / událostí 
Změnové stavy jsou zobrazeny v následujícím formátu (význam � viz také část 9): 
 
Číslo řádku Časová značka Kód zm. stavu 

000 
001 

  . 
  . 
  . 

255 

hh:mm:ss 
 .      .     . 
 .      .     . 
 .      .     . 
 .      .     . 
 .      .     . 

Cyyy 
     . 
     . 
     . 
     . 
     . 

4.1.3 Aktuální hodnoty 
V následující tabulce jsou uvedeny aktuální hodnoty a jejich pozice v menu: 
 
Aktuální hodnoty (Actual values) 
Č. Název aktuální hodnoty  Symbol Rozsah/rozli�ení Jednotka 
1.  Diference napětí ∆U 0.0 a� 99.9 % 
2.  Diference fázového úhlu α -179 a� +180 stupeň 
3.  Skluz s 0.00 a� 50.00 % 
4.  Napětí U1 U1 0 a� 130 x Un % 
5.  Napětí U2 U2 0 a� 130 x Un % 
6.  Frekvence f1 f1 10.0 a� 100.0 Hz 
7.  Frekvence f2 f2 10.0 a� 100.0 Hz 
8.  Zrychlení ds/dt 0.00 a� 9.99 %/s 
9.  Navolená parametrová sada  Nav. par. sada 1 a� 7 - 
10.  SW verze xxxx - - 
11.  Čítač povelů v parametrové sadě 1 CLOSE 1 0 a� 65535 1 
12.  Čítač povelů v parametrové sadě 2 CLOSE 2 0 a� 65535 1 
13.  Čítač povelů v parametrové sadě 3 CLOSE 3 0 a� 65535 1 
14.  Čítač povelů v parametrové sadě 4 CLOSE 4 0 a� 65535 1 
15.  Čítač povelů v parametrové sadě 5 CLOSE 5 0 a� 65535 1 
16.  Čítač povelů v parametrové sadě 6 CLOSE 6 0 a� 65535 1 
17.  Čítač povelů v parametrové sadě 7 CLOSE 7 0 a� 65535 1 

4.1.4 Parametrová sada 1 a� 7 
Základní verze je vybavena 1 parametrovou sadou, 7 parametrových sad je k dispozici 
jako doplňkové vybavení / opce. 

Parametrové nastavení je navíc rozděleno do sedmi funkčních parametrových skupin: 
1. Kalibrace aktuálních hodnot (Actual value calibration) 
2. Generování povelu (Command generation) 
3. Podmínky paralelního sepnutí (Paralleling conditions) 
4. Podmínky spínání přípojnice v beznapěťovém stavu (Dead bus conditions) 
5. Regulátor napětí (Voltage matcher) - u SYN 5200 není k dispozici 
6. Regulátor frekvence (Frequency matcher) - u SYN 5200 není k dispozici 
7. V�eobecné parametry (General parameters) 

Ka�dá skupina obsahuje parametry týkající se příslu�né funkce. 
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Parametrové sady 1 a� 7 
1. Kalibrace aktuálních hodnot �Calibrate act values� 
Č. Název parametru Symbol Rozsah/rozli�ení Jednotk

a 
Standardní nastavení ve 
v�ech parametrových sadách 

1. Jmenovité napětí Un 50 a� 130 Vst 110 
2. Jmenovitá frekvence fn 162/3, 50, 60 Hz 50 
3. Kalibrace napětí ∆UOffset ±12 % 0 
4. Kompenzace úhlu αOffset ±180 stupeń 0 

2. Generování povelu �Paralleling cmd gen� 
Č. Název parametru Symbol Rozsah/rozli�ení Jednotk

a 
Standardní nastavení ve 
v�ech parametrových sadách 

1. Testovací funkce TEST ton ON/OFF - OFF 
2. Zapínací čas  t on 0 a� 990/10 ms 100 
3. Délka zapínacího povelu tp on OFF, 10 a� 990/10 ms OFF 
4. Monitorovací čas t supervis 0 a� 99 s 10 
5. Vícenásobný povel MULTIPLE ORD ON/OFF - OFF 
3. Podmínky paralelního sepnutí �Parallel conditions� 
Č. Název parametru Symbol Rozsah/rozli�ení Jednotk

a 
Standardní nastavení ve 
v�ech parametrových sadách 

1. Limit skluzu, nadsynchronní -smax 0.00 a� 6.00 % 0.2 
2. Limit skluzu, podsynchronní +smax 0.00 a� 6.00 % 0.2 
3. Limit úhlu, záporný -αmax 0 a� 99 stupeň 10 
4. Limit úhlu, kladný +αmax 0 a� 99 stupeň 10 
5. Max. diference napětí, přebuzený stav -∆Umax 0 a� 40 % 3 
6. Max. diference napětí, podbuzený stav +∆Umax 0 a� 40 % 3 
7. Maximální napětí Umax 105 a� 130 % 120 
8. Minimální napětí Umin 50 a� 95 % 80 
4. Podmínky spínání přípojnic v beznapěťovém stavu �Dead bus conditions� 
Č. Název parametru Symbol Rozsah/rozli�ení Jednotk

a 
Standardní nastavení ve 
v�ech parametrových sadách 

1. Max. nulové napětí (v beznapěť. stavu) U0max 0 a� 49 % 5 
2. Uvolnění U1 =  v beznapěťovém stavu U1not ON/OFF - OFF 
3. Uvolnění U2 = v beznapěťovém stavu U2not ON/OFF - OFF 
4. Uvolnění U1 i U2 = v beznapěť. stavu  1*2not ON/OFF - OFF 
5. Regulátor napětí �Voltage matcher� (funkce není k dispozici) 
6. Regulátor frekvence �Frequency matcher� (funkce není k dispozici) 
7. V�eobecné parametry �General parameters� 
Č. Název parametru Symbol Rozsah/rozli�ení Jednotk

a 
Standardní nastavení ve 
v�ech parametrových sadách 

1. Blokovací čas po provedené volbě t block 1 a� 10 s 2 
2. Celkový čas paralelního sepnutí t tot OFF, 0.5 a� 15 / 

krok: 0.5 
min 5 
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4.1.5 Konfigurační parametry �Config parameters� (doplňkové vybavení / opce) 
Tyto parametry umo�ňují přiřadit různé funkce k vstupům a výstupům (viz také část 
4.2.8 a 5.3). 
 
Binární vstupy �Digital inputs� 
Č. Název parametru Symbol Rozsah/rozli�ení Jednotka Standardní nastavení  
1.  Binární vstup 1 I 1 0 a� 32 - 1 
2.  Binární vstup 2 I 2 0 a� 32 - 2 
3.  Binární vstup 3 I 3 0 a� 32 - 3 
4.  Binární vstup 4 I 4 0 a� 32 - 4 
5.  Binární vstup 5 I 5 0 a� 32 - 5 
6.  Binární vstup 6 I 6 0 a� 32 - 6 
7.  Binární vstup 7 I 7 0 a� 32 - 14 
Binární výstupy �Digital outputs� 
Č. Název parametru Symbol Rozsah/rozli�ení Jednotka Standardní nastavení  
1. Binární výstup 1 O 1 0 a� 32 - 1 
2. Binární výstup 2 O 2 0 a� 32 - 2 
3. Binární výstup 3 O 3 0 a� 32 - 3 
4. Binární výstup 4 O 4 0 a� 32 - 4 
5. Binární výstup 5 O 5 0 a� 32 - 5 
6. Binární výstup 6 O 6 0 a� 32 - 6 
7. Binární výstup 7 O 7 0 a� 32 - 8 

4.2 Nastavení parametrů 

4.2.1 Parametrová skupina kalibrace aktuálních hodnot  
Jmenovité napětí Un 
Jmenovité napětí je nastaveno ve voltech a je závislé na provozním jmenovitém napětí. 
Typické hodnoty jsou 58 (100/ 3 ); 64 (110/ 3 ); 100; 110 Vst, ale toto napětí mů�e mít 
i jiné hodnoty. 

Jmenovitá frekvence fn 
Jmenovitá frekvence mů�e mít následující hodnoty: 50  nebo 60 Hz. 
U verze s frekvencí 16 2/3 Hz nelze tento parametr nastavit. 

Kalibrace napětí ∆∆∆∆UOffset 
Při měření zapínacího času zku�ební funkcí TEST t on je ve stavu propojených systémů 
změřena hodnota ∆U. Tuto hodnotu lze akceptovat jako nastavení parametru ∆U Offset.  
Hodnotu ∆U lze také kalibrovat bez pou�ití funkce TEST tím způsobem, �e ve stavu 
propojených systémů je odečtena aktuální hodnota ∆U, tato hodnota je s inverzním 
znaménkem +/- zadána parametru ∆U Offset a je ulo�ena. Poté znovu zkontrolujte, zda 
je hodnota ∆U = 0 %. 

Kalibrace úhlu αααα Offset 
Jestli�e je nutné kompenzovat fázový posuv, postupujte podle instrukcí v části 8.2.8. 

Upozornění Je-li nutné parametr α Offset nastavit na 30 nebo více stupňů, musí být zji�těno, zda 
tento rozdíl není způsoben chybným zapojením, které nesmí být kompenzováno 
nastavením parametru α Offset. 
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Upozornění Chyba při výpočtu znaménka (+/-) nebo chybně vypočtený údaj (úhel) mohou 
způsobit po�kození provozního zařízení! Před prvním paralelním sepnutím je nutné 
se ujistit, �e nastavení parametru je správné. 

4.2.2 Parametrová skupina generování povelu 
Testovací funkce TEST ton pro určení zapínacího času 
Při práci na vysokonapěťových obvodech je nutné dodr�ovat v�echny aplikovatelné 
předpisy, které se týkají zásad práce na VN systémech / instalacích. 

Vypínač je zapnut testovací funkcí. Provozní zařízení musí být tedy připraveno podle 
instrukcí popsaných v části 8.2.8.  
Dal�í postup: 
1) Podmínky spu�tění (startu): - Jedno napětí je > Umin 
 - Druhé napětí je < U0max 

 - Je navolena příslu�ná parametrová sada 
 - Zařízení je blokováno (blokování: viz část 7) 

2) V příslu�né parametrové sadě a parametrové skupině generování povelu 
�Paralleling cmd gen� změňte adresu na parametr TEST ton  

3) Parametr TEST ton nastavte na hodnotu ON 
4) Potvrďte stisknutím +  
5) Testovací funkci uvolněte stisknutím            +    +  
6) Do 30 s po uvolnění spusťte testovací funkci  +  

7) Čekejte a� bude test ukončen a proveďte odečet výsledných hodnot t on a ∆UOffset 
8) Změňte adresu na parametr ton (1 x  ) a nastavte odečtenou hodnotu 
9) Hodnotu zapi�te do RAM paměti stisknutím +  

10) Změňte adresu na parametr ∆UOffset (3 x ) a nastavte odečtenou hodnotu 
11) Hodnotu zapi�te do RAM paměti stisknutím  +  
12) Vraťte se na TEST ton, par. nastavte na OFF a potvrďte stisknutím  +  
13) Nastavte SYNCHROTACT 5 dočasně do stavu �Ready� a přístroj opět blokujte. 

Tato manipulace zapí�e celé parametrové nastavení do paměti ROM. 
14) Vypínač vypněte a provozní zařízení uveďte do stavu potřebného pro následující 

činnosti a manipulace 

Zapínací čas t on 
Tento čas umo�ňuje kompenzovat zapínací čas vypínače. Zapínací čas vypínače 
včetně v�ech pomocných obvodů je změřen testovací funkcí TEST t on. Jestli�e je 
zapínací čas vypínače znám, lze jej nastavit a ulo�it přímo. 

Upozornění Pokud není zapínací čas znám a jeho určení pomocí testovací funkce není mo�né, je 
nutné tento údaj určit empiricky. 
Účel: 
SYNCHROTACT 5 zohledňuje aktivační čas povelu pro paralelní sepnutí i zapínací 
čas vypínače. To znamená, �e povel je vyslán s tímto předstihovým časem před 
okam�ikem fázové shody (předtím, ne� hodnota diference fázového úhlu prochází 
nulovou hodnotou). 

DATA c

c c

c c c
c

DATA c

c

DATA c

DATA c
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Postup: 
1. Přednastavení: - Pro první přiblí�ení nastavte čas t on na 100 ms 
  - Dočasně redukujte ±smax na hodnotu v rozsahu 0,1 a� 0,2 %  
2. V�echny ostatní práce potřebné pro uvedení do provozu musí být ji� ukončeny 

(speciálně kalibrace měřicích napětí) 
3. Připojte externí zapisovač pro měření následujících veličin: 

Kanál 1: okam�itá diference napětí u1 � u2 
Kanál 2: povel pro paralelní sepnutí  
Kanál 3: výkon generátoru PG nebo proud generátoru IG  
Časový posun: 20 a� 50 ms/dílek  
Spu�tění zapisovače aktivováno povelem pro paralelní sepnutí  

4. Přístroj SYNCHROTACT 5 nastavte do stavu provozní připravenosti (Ready) 
5. Stroj musí být v provozu; napětí na obou stranách vypínače 
6. Nejprve několikrát proveďte tzv. �slepou� synchronizaci a zkontrolujte, zda je povel 

pro paralelní sepnutí aktivován ve správném čase  
7. Poté proveďte tzv. ��ivou� synchronizaci  

- Spusťte / aktivujte SYNCHROTACT 5  
- Synchronizační proces sledujte prostřednictvím PC programu SynView (polo�ka 

menu � Aktuální hodnoty) nebo prostřednictvím synchronizačních přístrojů 
8. Počkejte a� je synchronizační proces ukončen 
9. Vyhodnoťte záznam zapisovače přechodových jevů v programu SynView nebo 

zápis externího zapisovače 
10. Konec obalové křivky okam�ité hodnoty diference napětí musí mít minimální 

hodnotu v okam�iku, kdy spínají hlavní kontakty vypínače (záznam P nebo IG). 
Jestli�e dojde k zapnutí příli� pozdě, musí být čas ton prodlou�en, pokud dojde 
k předčasnému zapnutí, musí být čas ton zkrácen. 

Upozornění   Změny nastavených hodnot provádějte velmi opatrně a s rozmyslem!  
Zkou�ku podle bodů 7 - 10 opakujte a� do doby, kdy bude vypínač sepnut ve správném 
okam�iku. To je stav, kdy jsou po synchronizaci hodnoty P nebo IG minimální. 

Délka povelu pro paralelní sepnutí tp on 
Tento parametr není obvykle nutné nastavovat. 

Délka povelu pro paralelní sepnutí musí mít alespoň takovou hodnotu, která zaji�ťuje, �e 
zapínací obvod vypínače bude rozpojen. Jestli�e je čas tp on nastaven na OFF nebo na 
nulovou hodnotu, není obvod generování povelu aktivní. Zařízení pracuje v re�imu 
funkce Synchrocheck: v okam�iku, kdy je monitorovací funkcí aktivováno uvolnění 
povelu, jsou kontakty sepnuty, je-li uvolnění povelu zru�eno, kontakty znovu rozepnou.  

Monitorovací čas t supervis 
Monitorovací čas má význam u synchronních zdrojů nebo v aplikacích spínání přípojnic 
v beznapěťovém stavu. Povel je aktivován tehdy, jsou-li splněny v�echny podmínky po 
tuto definovanou dobu. U asynchronních zdrojů (generátor) nesmí být tento čas 
nastaven, nebo musí zůstat nastavený na standardní hodnotě 10 s. 
V re�imu funkce Synchrocheck, tj. s vyřazeným blokem generování povelu (tp on = OFF 
nebo 0), nemá nastavení času �t supervis� �ádný vliv. Povel je uvolněn okam�itě, 
jakmile jsou splněny v�echny podmínky. 
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Vícenásobný povel MULTIPLE ORD 
Nastavením tohoto parametru lze navolit, zda fázovač vy�le pouze jeden povel, nebo 
zda povel aktivuje v�dy, kdy� jsou splněny v�echny podmínky pro sepnutí. V re�imu 
funkce Synchrocheck, tj. s vyřazeným blokem generování povelu (tp on = OFF nebo 0), 
nemá nastavení parametru MULTIPLE ORD �ádný vliv. V tomto případě kontakty 
sepnou při ka�dém uvolnění povelu. 

4.2.3 Parametrová skupina podmínek paralelního sepnutí  
Nadsynchronní limit skluzu �smax a podsynchronní limit skluzu +smax 
Nastavená hodnota je určena různými kritérii, která jsou závislá na aplikaci: 
a) Normální synchronizace 
b) Paralelní spínání synchronních vedení 
c) Paralelní spínání asynchronních vedení 

a) Normální synchronizace  
Hodnoty skluzových limitů nastavené v praxi neznamenají výrazné zatí�ení stroje, a to 
ani v případě velkých strojů. Obvykle nastavené hodnoty v re�imu funkce Synchrocheck 
pro monitorování ručního fázování: 0,1 a� 0,3 %; standardní nastavení: 0,2 %. 
Následující přehled uvádí několik bodů, které mohou ovlivnit nastavenou hodnotu: 
• U velkých a moderních generátorů musí být zvoleny men�í skluzové limity. 
• Plynové turbiny jsou citlivěj�í ne� hydrogenerátory. 
• Jestli�e má prioritu přesná synchronizace, musí být zvoleny ni��í hodnoty, a pokud 

má být synchronizace rychlá, musí být zvoleny vy��í hodnoty. 
• Ni��í hodnoty skluzu jsou obvykle navoleny v provozním re�imu funkce 

Synchrocheck, která monitoruje ruční synchronizaci. 
• Jestli�e chcete vyloučit vypnutí zpětnou wattovou ochranou, je nutné nastavit 

podsynchronní limit +smax na nízkou hodnotu, nebo na nulu. 

b) Paralelní spínání synchronních vedení  
Jestli�e mají být paralelně spínány pouze synchronní zdroje, není nutné skluzové 
limity nastavit.  

c) Paralelní spínání asynchronních vedení 
Jestli�e dvě vedení nevytváří zkruhovanou síť, jsou skluzové limity omezeny 
povoleným limitem proudového nárazu po paralelním sepnutí. Pokud má být vyloučen 
tok výkonu v určitém směru, musí být příslu�ný skluzový limit nastaven na nulovou 
hodnotu. 
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Záporný limit úhlu -ααααmax a kladný limit úhlu +ααααmax 
Povolený limit úhlu je určen různými kritérii, která jsou závislá na aplikaci: 
a) Paralelní spínání asynchronních zdrojů 
b) Paralelní spínání synchronních zdrojů 

a) Paralelní spínání asynchronních zdrojů: 
Maximální povolený limit úhlu ±αmax musí být obvykle nastavený symetricky a na 
hodnotu 10 stupňů.  

Jestli�e je hodnota 3,6 x fn x smax x ton + 3 > 10 stupňů, musí být nastavená hodnota 
zaokrouhlena na celé stupně. Nastavení na hodnoty vy��í ne� 15 stupňů není obvyklé. 
Jestli�e je výsledkem výpočtu taková hodnota, musí být zkontrolováno, zda lze sní�it 
hodnotu maximálního skluzu. 

b) Paralelní spínání synchronních zdrojů: 
Vazební reaktance hlavních vedení v zkruhovaných sítích xK a vyrovnávací proud IK, 
který teče těmito reaktancemi, způsobují fázový posuv mezi napětím U1 a napětím U2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maximální fázový posuv ±αmax povolený pro paralelní sepnutí je vypočten z hodnoty 
největ�ího předpokládaného fázového posuvu plus rezervy. Hodnota ±αmax je limitována 
proudem iT = f(U1, U2, xT), který teče obvodem po paralelním sepnutí a případným 
po�adavkem na vyloučení toku výkonu v určitém směru. V případě vyloučení směru 
toku výkonu je odpovídající parametr (-αmax nebo +αmax) nastaven na nulu. 

Maximální diference napětí, přebuzený stav -∆∆∆∆Umax a podbuzený stav +∆∆∆∆Umax 
Maximální povolená diference amplitud mezi dvěma napětími. 
• Obvyklé hodnoty pro generátory: 1 a� 5 % 
• Obvyklé hodnoty pro synchronní vedení: 3 a� 10 % 
Doporučené nastavení: Standardní nastavení 

Maximální napětí Umax 
Nad touto hodnotou napětí se paralelní sepnutí neuskuteční.  
Standardní nastavení 120 % lze v případě nutnosti změnit. 

Minimální napětí Umin 
Pod touto hodnotou napětí se paralelní sepnutí neuskuteční.  
Standardní nastavení 80 % lze v případě nutnosti změnit. 
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4.2.4 Parametrová skupina podmínek spínání přípojnic v beznapěťovém stavu 
Maximální nulové napětí U0max 
Maximální hodnota měřicího napětí, která je přístrojem SYNCHROTACT 5 je�tě 
vyhodnocena jako nulové napětí (beznapěťový stav). Jiná ne� standardní hodnota by 
měla být nastavena pouze v případě nutnosti. 

Definování beznapěťového stavu měřicího napětí U1not, U2not, 1*2not 
Tyto parametry je nutné nastavit pouze pro paralelní spínání vedení / přípojnic v bezna-
pěťovém stavu. Synchronizace dvou existujících napětí není tímto programováním 
ovlivněna. Pro parametry platí následující podmínky a vztahy: 
 
U1not U2not 1*2not Podmínky 
OFF OFF OFF Obě napětí U1 i U2 musí být k dispozici (standardní nast.). 
ON OFF OFF Mů�e chybět pouze napětí U1, U2 musí být k dispozici 
OFF ON OFF Mů�e chybět pouze napětí U2, U1 musí být k dispozici 
ON ON OFF Jedno ze dvou napětí mů�e chybět, druhé napětí musí být 

k dispozici 
OFF OFF ON Obě napětí mohou chybět (současně) 
ON OFF ON Napětí U1 nebo obě napětí mohou chybět 
OFF ON ON Napětí U2 nebo obě napětí mohou chybět 
ON ON ON Jedno ze dvou napětí nebo obě napětí mohou chybět 

Upozornění Nesprávné vyhodnocení měřených veličin mů�e způsobit záva�né po�kození 
provozního zařízení. Jestli�e jsou vedení vyhodnocena jako vedení v beznapěťovém 
stavu, je základním předpokladem ověření faktu, �e měřicí obvody (napěťové 
transformátory, pojistky a přívodní kabely / vodiče) jsou v 100 % funkčním stavu. 
Pouze v tomto případě je mo�né aktivovat uvolňovací signál. 

4.2.5 Parametrová skupina regulátoru napětí  
U zařízení SYN 5200 nejsou parametry této skupiny aktivní. 

4.2.6 Parametrová skupina regulátoru frekvence 
U zařízení SYN 5200 nejsou parametry této skupiny aktivní. 
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4.2.7 Parametrová skupina v�eobecných parametrů 
Blokovací čas po provedené volbě t block 
Seřiditelný parametr t block brání tomu, aby byl v době mezi volbou a připojením 
měřicího napětí aktivován povel. Čas t block není spu�těn, pokud nebyla provedena 
volba parametrové sady nebo pokud není splněno některé jiné kritérium pro 
synchronizaci. Jestli�e je volba parametrové sady provedena dodatečně, je čas t block 
spu�těn po této volbě. Standardně je čas t block nastaven na 2 sekundy. 

Upozornění  Pokud je nastavený čas t block příli� krátký, je mo�né, �e měřicí napětí nebude 
k zařízení je�tě stabilně připojeno v okam�iku, kdy je toto zařízení ji� �aktivováno�. 

Celkový čas paralelního sepnutí t tot 
V okam�iku, kdy je aktivován signál Start, je spu�těna funkce monitorování celkového 
času paralelního sepnutí t tot. Jestli�e tento čas uplyne dříve, ne� je aktivován signál 
Stop, jsou nesplněné podmínky paralelního sepnutí zapsány do registru změnových 
stavů jako události vzta�ené k času t tot. 

Jestli�e je přístroj pou�it v re�imu Synchrocheck pro kontrolu ruční synchronizace, je 
nastavení času t tot určeno maximální předpokládanou dobou ruční synchronizace.  

Obvykle nastavená hodnota: 5 min. Pokud si přejete nastavit přístroj do re�imu trvalého 
provozu nebo pokud není po�adavek na aktivaci chybových zpráv, musí být čas t tot 
nastaven na nulu. 
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4.2.8 Konfigurační parametry (doplňkové vybavení / opce) 
Binární vstupy I1 a� I7 a binární výstupy O1 a� O7 
Konfigurace vstupů i výstupů je obvykle pevně určena ji� před uvedením přístroje do 
provozu. Nastavení je proto provedeno na základě plánovaných dat projektu. 

V následující tabulce jsou uvedeny v�echny funkce, které je mo�né přiřadit vstupům: 
Nastav. 
hodnota 

Funkce Poznámka 

1.  Fázované místo 1 a parametrová sada 1  
2.  Fázované místo 2 a parametrová sada 2  
3.  Fázované místo 3 a parametrová sada 3 Parametrová sada je navolena pouze tehdy,  
4.  Fázované místo 4 a parametrová sada 4 není-li aktivní jiný vstup s naprogramovanými  
5.  Fázované místo 5 a parametrová sada 5 hodnotami od 8 do 14. 
6.  Fázované místo 6 a parametrová sada 6  
7.  Fázované místo 7 a parametrová sada 7  
8.  Parametrová sada 1  
9.  Parametrová sada 2 Toto nastavení se programuje pouze tehdy, 
10.  Parametrová sada 3 jestli�e se počty parametrových sad a počty  
11.  Parametrová sada 4 fázovaných míst li�í. 
12.  Parametrová sada 5 (viz příklady v části 5.3) 
13.  Parametrová sada 6  
14.  Parametrová sada 7  
15.  Volba re�imu TEST Normální synchronizace, při které není 

aktivováno relé paralelního spínání (zapínací 
relé). Namísto tohoto relé je mo�né pou�ít 
výstupní relé konfigurovatelné hodnotou 16 (viz 
výstupy). 

16.  Blokování synchronizačního procesu Probíhající synchronizační proces je zastaven. 
Proces bude pokračovat po dezaktivaci signálu.  

17.  Blokování synchronizačního procesu zpo�děné 
o čas �t block� 

Probíhající synchronizační proces je zastaven. 
Proces bude automaticky pokračovat po 
dezaktivaci signálu a po uplynutí času t block. 

18.  Odstavení synchronizace Druhý povel pro zastavení synchronizace  
19.  Spu�tění / aktivace synchronizace Druhý povel pro spu�tění synchronizace 
20.  Zru�ení poruchy a nastavení zařízení do stavu 

provozní připravenosti �Ready� 
Jestli�e je detekována chyba, dojde u zařízení 
k automatickému přechodu do stavu �Blocked 
with error� (Blokováno a chyba/porucha). Tuto 
vstupní funkci je mo�né pou�ít pro zru�ení 
poruchy (paměti poruchy) a pro návrat zařízení 
do stavu provozní připravenosti.  

21.  Bez funkce  
22.  Bez funkce  
23.  Bez funkce  
24.  Bez funkce  
25.  Bez funkce  
26.  Bez funkce  
27.  Bez funkce  
28.  Bez funkce  
29.  Bez funkce  
30.  Bez funkce  
31.  Bez funkce  
32.  Bez funkce  
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V následující tabulce jsou uvedeny v�echny funkce, které je mo�né přiřadit výstupům: 
Nastav. 
hodnota 

Funkce Poznámka 

1.  Fázované místo 1  
2.  Fázované místo 2  
3.  Fázované místo 3 Relé je aktivováno tehdy, je-li aktivní i příslu�né 
4.  Fázované místo 4 fázované místo. To znamená navolené místo   
5.  Fázované místo 5 a spu�těný synchronizační proces. 
6.  Fázované místo 6  
7.  Fázované místo 7   
8.  Parametrová sada 1  
9.  Parametrová sada 2  
10.  Parametrová sada 3 Relé je aktivováno tehdy, je-li aktivní i příslu�ná 
11.  Parametrová sada 4 parametrová sada. To znamená navolená sada   
12.  Parametrová sada 5 a spu�těný synchronizační proces. 
13.  Parametrová sada 6  
14.  Parametrová sada 7  
15.  Parametrová sada ≠ fázované místo Relé je aktivováno tehdy, jestli�e se počty 

parametrových sad a počty fázovaných míst li�í. 
16.  Indikace povelu pro paralelní sepnutí v re�imu 

TEST 
Je-li aktivní re�im TEST (viz konfigurovatelné 
vstupní funkce, hodnota 15), je povel pro 
paralelní sepnutí směrován na toto relé. 

17.  Uvolnění spínání přípojnice v beznapěťovém 
stavu aktivováno (dead bus)  

Relé je aktivováno tehdy, je-li na vstupu přístroje 
aktivní signál uvolnění �Release DB� (bez ohledu 
na provozní stav zařízení). 

18.  Odstavení  Relé je aktivováno tehdy, je-li na vstupu přístroje 
aktivní signál �Stop� (bez ohledu na provozní stav 
zařízení).  

19.  Diference fázového úhlu v tolerančním pásmu  
20.  Skluz v tolerančním pásmu  
21.  Diference napětí v tolerančním pásmu  
22.  Uvolnění povelu pro paralelní sepnutí                 

(CHK RELEASE) 
 
Tyto signály mohou být aktivní pouze ve stavu 

23.  U1 předbíhá (úhel α = kladný) �Operating� (V provozu) nebo v re�imu �TEST� 
24.  U1 se zpo�ďuje (úhel α = záporný) (konfigurovatelné). 
25.  Nadsynchronní stav (skluz s = záporný)  
26.  Podsynchronní stav (skluz s = kladný)  
27.  U2>U1  
28.  U2<U1  
29.  U1 mimo povolený rozsah (Umin, Umax 

a U0max) 
 

30.  U2 mimo povolený rozsah (Umin, Umax 
a U0max) 

 

31.  Aktivace funkce monitorování kontaktů Relé je aktivováno tehdy, jestli�e kontakty 
zapínacího relé (relé povelu pro paralelní 
sepnutí) �uvázly� v sepnuté poloze (ji� 
nerozepnuly). 

32.  U tohoto typu zařízení bez funkce U SYN 5302: Provoz jednoho systému 
33.  ERROR (CHYBA / PORUCHA) * Relé je aktivováno při detekci chyby / poruchy * 
34.  NO ERROR (BEZ CHYBY / PORUCHY) * Relé je aktivováno v bezporuchovém stavu * 
35.  READY (PŘIPRAVENO) * Relé je aktivováno tehdy, je-li zařízení ve stavu 

provozní připravenosti (normální stav po uvedení 
zařízení do provozu) * 

36.  OPERATING (V PROVOZU) * Relé je aktivováno tehdy, jestli�e synchronizační 
proces probíhá (po uplynutí času t block) * 

37.  BLOCKED (BLOKOVÁNO) * Relé je aktivováno tehdy, je-li zařízení 
v zablokovaném stavu - �BLOCKED� * 

* = implementováno od verze V1.4.1 
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5 Instrukce pro projektování a in�enýring 

5.1 V�eobecná doporučení 

5.1.1 Připojení kabelů 
Ke v�em připojovacím svorkovnicím mohou být připojeny kabely nebo vodiče 
s průřezem 0,4 mm2 a� 2,5 mm2. Pro připojení ovládacích a napájecích obvodů je 
doporučeno pou�ívat vodiče s průřezem 1 mm2 a pro měřicí obvody vodiče s průřezem 
alespoň 1,5 mm2. Připojení více ne� jednoho vodiče do jedné svorky není povoleno. 

Skříň přístroje musí být spojena se zemním potenciálem prostřednictvím připojovací 
svorky, která je určena pro tyto účely. 

Aby se zabránilo chybám, které jsou důsledkem záměny polarit, musí být pro obvody 
v�ech transformátorů napětí (pro měřicí obvody) pou�ity kabely se značenými vodiči. 

Upozornění Důrazně varujeme před vypnutím přístroje, které je provedeno odpojením napájení, 
proto�e v tomto případě není zaji�těno monitorování stavu kontaktů pro paralelní 
sepnutí. V případě mo�né poruchy / závady na kontaktech mů�e dojít při následné 
volbě synchronizace k chybnému paralelnímu sepnutí. 

5.1.2 Doporučená opatření pro velké vzdálenosti 
Pro vzdálenosti > 50 m jsou doporučena následující opatření: 
• Kabely měřicích obvodů (měření aktuálních hodnot) musí mít průřez ≥2,5 mm2 

a musí být s kroucenými vodiči nebo stíněné. 
• Aby se eliminovalo indukované ru�ení, musí být ovládací obvody navr�eny pro 

jmenovité napětí ≥125 V ss. 
• V�echny kabely musí být polo�eny odděleně od vysokonapěťových a silových 

kabelů. 

5.2 Sekvence synchronizačního procesu 
Sekvence při  zapnutí přístroje je následující: 
• Nejprve musí být zapnuto napájení elektroniky (Doporučení: napájení ponechte 

trvale v provozu).  
• Poté musí být prostřednictvím binárních vstupů provedeny v�echny předvolby 

(parametrová sada, fázované místo, resp. dal�í předvolby).  
• Po provedení v�ech předvoleb je synchronizační proces spu�těn impulsem Start. 

Předvolby mohou být provedeny současně s impulsem Start. Impuls musí trvat 
alespoň 0,5 s (doporučená délka impulsu: 1 a� 2 s), av�ak mů�e být aktivní a� do 
doby, kdy je synchronizační proces ukončen (Stop). 
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• Okam�itě po aktivaci povelu Start jsou sepnuty kontakty relé pro volbu fázovaného 
místa. Seřiditelný blokovací čas t block brání vyslání povelu mezi okam�ikem volby 
a okam�ikem připojení měřicích napětí. Čas t block není spu�těn, jestli�e není 
navolena parametrová sada nebo pokud nejsou splněna jiná kritéria pro 
synchronizaci. Je-li parametrová sada navolena dodatečně, je čas t block aktivován 
od okam�iku volby. Standardní nastavení času t block jsou 2 sekundy. 

• V průběhu synchronizačního procesu jsou změny volby parametrové sady 
ignorovány.  

Zastavení synchronizačního procesu: 
• Synchronizační proces je obvykle ukončen signálem z pomocného kontaktu 

vypínače (pracovní kontakt). Tento signál je přiveden na vstup Stop přístroje 
SYNCHROTACT 5. 

• V některých výjimečných případech musí být synchronizační proces ukončen, i kdy� 
nedo�lo k zapnutí vypínače. V tomto případě je na přístroj SYNCHROTACT 5 vyslán 
paralelní povel Stop (aktivovaný ručně nebo automaticky). 

Signál Stop musí trvat alespoň 0,5 s (doporučená délka: 1 a� 2 s), av�ak mů�e být 
aktivní a� do doby, kdy je synchronizační proces opět spu�těn. 

Zablokování:  
Spu�tění (Start) a zastavení (Stop) procesu je blokováno. Povel Stop má prioritu. 

5.3 Konfigurovatelné vstupy / výstupy  
Poznámka  U verze se sedmi parametrovými sadami je osazen modul SYN 5014, který má sedm 

binárních vstupů a sedm binárních výstupů. Obvykle je ka�dý ze sedmi vstupů 
a výstupů přiřazen jedné parametrové sadě a jednomu fázovanému místu (standardní 
konfigurace a nastavení). To znamená, �e vstupy a výstupy nemusí být 
konfigurovány. V následující části jsou uvedeny příklady, kdy je konfigurace nutná. 
Jestli�e není konfigurace po�adována (normální aplikační případ!), lze přejít na část 
5.4. 
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5.3.1 Přiřazení několika parametrových sad k jednomu fázovanému místu 
Tento případ se týká aplikací, kde jsou paralelně spínána dvě vedení s relativně úzkými 
tolerančními pásmy a ve výjimečných případech s velkými odchylkami veličin. 

Příklad: Dvě parametrové sady jsou přiřazeny k jednomu fázovanému místu: 
Vstup 1 je trvale aktivní. Jestli�e je signál na vstup IN2 přiveden dříve, ne� je proces 
spu�těn (Start), je navolena parametrová sada 2, jinak je aktivní parametrová sada 1. 

Programování: 
Parametr I1 = 1 
Parametr I2 = 9 
Parametr O1 = 1 

Provozní stavy: 
Signál na: Výstup: Navoleno: 
Vstupu IN1 OUT1 sepnut Parametrová sada 1 a fázované místo 1 
Vstupech IN1 a IN2 OUT1 sepnut Parametrová sada 2 a fázované místo 1 

5.3.2 Přiřazení jedné parametrové sady k několika fázovaným místům 
Tento případ se týká například aplikací, kde je za stejných podmínek spínáno / fázováno 
několik stejných vypínačů / generátorů. 

Příklad: Jedna parametrová sada je přiřazena k dvěma fázovaným místům: 
Na vstupu IN1 je trvale aktivní signál, který aktivuje parametrovou sadu 1. Jestli�e je 
signál na vstup IN2 přiveden dříve, ne� je proces spu�těn (Start), je navoleno fázované 
místo 1. Signál na vstupu IN3 volí fázované místo 2. 

Programování: 
Parametr I1 = I8 
Parametr I2 = 1 
Parametr I3 = 2 
Parametr O2 = 1 
Parametr O3 = 2 

Provozní stavy: 
Signál na: Výstup: Navoleno: 
Vstupech IN1 a IN2 OUT2 sepnut Parametrová sada 1 a fázované místo 1 
Vstupech IN1 a IN3 OUT3 sepnut Parametrová sada 1 a fázované místo 2 

5.3.3 Dal�í konfigurační mo�nosti 
Pokud vstupy a výstupy nejsou pou�ity pro volbu parametrových sad a fázovaných míst, 
mohou být pou�ity i pro jiné funkce, například pro signalizace nebo přídavné ovládací 
povely (viz tabulka a funkce od hodnoty 15 v části 4.2.8). 
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5.4 Komunikace (doplňkové vybavení / opce) 
Popis doplňkového vybavení / funkce �Komunikace� (viz typový kód v části 3.1) je 
uveden v samostatné sadě provozních instrukcí. 

5.5 Časová synchronizace 

5.5.1 Relativní synchronizace 
Přenos časové informace z osobního počítače (PC) na zařízení SYNCHROTACT 5 se 
uskuteční v okam�iku, kdy je při uvádění do provozu / při zkou�kách spu�těn program 
SynView. 

Vstupní obvod pro připojení impulsní synchronizace (ClockIN na konektoru �X1) 
detekuje nábě�nou hranu impulsu a tuto informaci zaokrouhluje na celou sekundu. 
Intervaly impulsů tedy musí být 1 s, nebo násobky této hodnoty (1 minuta, 1 hodina, 
1 den). 

S02001

SYNCHROTACT 5

Clock IN

1 s

 

5.5.2 Absolutní synchronizace 
Periodický přenos informace o datumu a času z časového signálu řízeného rádiem na 
zařízení SYNCHROTACT 5 přes sériové rozhraní. 
9-ti pólový SUB-D konektor -X2 �Time Sync�  
Přiřazení �piček: viz Technická data 
Protokol: RS 232 
Referenční rádiový přijímač časového signálu: Hopf,  typ 6870  

5.6 SYN 5500: pomocná jednotka pro připojení několika fázovaných míst 
Toto zařízení je určeno předev�ím pro selektivní připojení měřicích obvodů a obvodů 
zapínacího povelu několika fázovaných míst k fázovači. Odpovídajícím programováním 
zásuvných můstků lze zařízení upravit tak, �e lze k němu připojit 2 x 16 jednopólových 
signálů nebo 4 x 8 jednopólových signálů. Ve druhém případě musí být signály na 
výstupech propojeny (viz část výkresy / schémata). 
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6 Instalace / montá� a likvidace odpadu 
Přístroje SYNCHROTACT 5 v některých případech pracují s nebezpečným napětím 
(>50V). Například u měřicích vstupů a� do 170 Vst a u reléových výstupů a� do 250 V st 
/ Vss. Manipulace s těmito částmi přístroje mohou způsobit smrt nebo zranění 
manipulujících osob nebo mohou způsobit po�kození jiných objektů v okolí. Jestli�e je 
se zařízením správně zacházeno a je provozováno ve správném pracovním prostředí, 
jak je popsáno v tomto návodu, nehrozí �ádné nebezpečí. 

Během instalace musí být dodr�ovány v�echny příslu�né normy a bezpečnostní 
předpisy. S bezpečnostními předpisy je důle�ité se seznámit dříve, ne� je započata 
jakákoli práce se zařízením SYNCHROTACT 5. 

Upozornění  Bezpečnou a správnou činnost zařízení zajistí odpovídající doprava, skladování, 
montá� a instalace. 

Vybalení přístroje musí být provedeno s odpovídající péčí, bez pou�ití násilí a musí být 
pou�ito vhodné nářadí. 
Zařízení musí být vizuálně zkontrolováno, aby se zjistilo, zda nebylo během přepravy 
po�kozeno. Jakékoli reklamace na �kody způsobené nevhodnou přepravou musí být 
okam�itě hlá�eny poslednímu přepravci nebo příjemci a odesílateli. 
Pro instalaci jsou vhodné pouze suché a bezpra�né vnitřní prostory, které neobsahují 
jakékoli plyny, kyselé páry nebo podobné �kodlivé látky. 

6.1 Rozměrový výkres 

DATA

SYNCHROTACT  5®

U+

f+
U-

f-
ORDER

α<α max

s<s max

U1/U2=0
CHKRELEASE

∆U<∆Umax READY
OPERATING

BLOCKED
ERROR

S99014

Panel cut-out w*h = 222*164 mm

 

Výřez v panelu � x v = 222 x 164 mm 
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6.2 Uchycení 
Přístroj zasuňte do výřezu v panelu z přední strany. Do drá�ek na horní a spodní straně 
skříně vlo�te 2 upevňovací úchyty (viz výkres).  

Upozornění Po vlo�ení upevňovacích úchytů do drá�ek se ujistěte, �e svorníky nejsou vystaveny 
�ádnému mechanickému namáhání / tlaku. 

�rouby rovnoměrně utáhněte. Ujistěte se, �e plocha montá�ního panelu je v rovině 
s čelním panelem přístroje SYNCHROTACT 5.  

6.3 Uzemnění a zapojení 
Skříň přístroje musí být spojena se zemním potenciálem prostřednictvím připojovací 
svorky, která je určena pro tyto účely. 

Pou�ití stíněných kabelů není nutné. Pokud jsou jako ochrana proti vysokofrekvenčnímu 
ru�ení přesto stíněné kabely pou�ity, doporučuje se spojit se zemním potenciálem 
pokud mo�no co největ�í plochu stínění na obou koncích kabelu. Jestli�e není mo�né 
stínění uzemnit na obou koncích kabelu, lze aplikovat jedno z následujících opatření: 
• Uzemnit stínění přes kondenzátor. Na jednom konci je stínění uzemněno přímo a na 

druhém konci přes kondenzátor. 
• Pou�ít kabely s dvojitým stíněním: Jedno ze dvou stínění je uzemněno na jednom 

konci a druhé stínění na protilehlém konci.  

6.4 Likvidace odpadu 
Nevhodná likvidace elektrických zařízení mů�e ohrozit �ivotní prostředí. Z tohoto 
důvodu je tedy důle�ité, aby tuto likvidaci prováděla kvalifikovaná osoba / společnost. 

Kovová skříň, kryt a čelní rám nepředstavují pro �ivotní prostředí �ádné nebezpečí 
a mohou být recyklovány. 

Desky s ti�těnými spoji musí být ze zařízení vyjmuty a likvidovány společností, která má 
k této činnosti oprávnění. Komponenty ohro�ující �ivotní prostředí, jako například 
kondenzátory, musí být z desek odstraněny. 

Přístroje SYNCHROTACT 5 jsou konstruovány s ohledem na �ivotní prostředí. Desky 
s ti�těnými spoji lze z přístroje snadno vyjmout. 
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7 Provozní instrukce 

7.1 Ovládání při uvedení do provozu a při údr�bě 

7.1.1 Povely / příkazy 
Prostřednictvím klávesnice lze zadat následující povely / příkazy. 

Povely / příkazy Tlačítka 

Aktivace LCD displeje  Stisknutí kteréhokoli tlačítka 

Změna řádku na displeji (pouze blok akt. hodnot)  

Změna adresy v menu (vertikální směr)   

Rychlá změna adresy v menu, z parametrové 
sady do parametrové sady (vertikální směr) 

 

Změna adresy z parametrové sady do 
parametrové sady (horizontální směr) 

 

Změna parametrové hodnoty:       pomalá  

 rychlá 

          +            nebo +  

          + nebo + 

Načtení parametrových hodnot do paměti RAM 
(ka�dé nastavení samostatně!) 

          +   

Odstavení synchr. procesu nebo testovací funkce           +  

Blokování zařízení (zařízení v re�imu nastavení,  
tj. nastavení parametrů je uvolněno) 

Stisknout  v kombinaci 
s jiným tlačítkem nejméně na 2 s   

Zru�ení poruchy            +  

Nast. zařízení do stavu �Ready/Připraveno� (celé 
nastavení bude zavedeno z RAM do ROM paměti) 

          +  

Uvolnění testovacích funkcí           + +  

Spu�tění testovacích funkcí            +  
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Upozornění  Nová hodnota ka�dého jednotlivého parametru musí být po změně nastavení 
zapsána do paměti RAM. Pokud není tato manipulace provedena, zůstane po 
uvedení zařízení do stavu �Ready / Připraveno� v paměti ROM původní hodnota. 

Poznámka  Aby bylo mo�né provést práce související s uvedením do provozu, musí být zařízení 
přepnuto do stavu �BLOCKED / BLOKOVÁNO�.  

Poznámka Přechod ze stavu �Blocked without Error / Blokováno, bez poruchy� do stavu �Ready / 
Připraveno� je blokován, pokud je povel Start aktivní v okam�iku přepnutí. 
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7.1.2 Displej 
V re�imu BLOCKED + ERROR / BLOKOVÁNO A PORUCHA a v re�imu OPERATING / 
V PROVOZU je displej trvale aktivní. V ostatních provozních stavech je displej neaktivní 
(nesvítí). V okam�iku, kdy je stisknuto jakékoli tlačítko, je displej aktivován a v re�imu 
READY / PŘIPRAVENO zůstává aktivní po dobu 30 s poté, co byla provedena poslední 
manipulace tlačítkem. V re�imu BLOCKED / BLOKOVÁNO zůstává aktivní po dobu 
5 minut. 

Typ 
zobrazení  

Příklad Komentář 

Standardní 
zobrazení 
(následuje 
po iniciali-
zaci) 

 Po zapnutí pomocného napětí nebo po 
aktivaci povelu Reset je procesor opětně 
inicializován.  
Poté se v levé části objeví standardní zo-
brazení aktuálních hodnot. Na řádku �Pset 
selected� je zobrazeno číslo navolené 
parametrové sady, nebo pokud není �ádná 
sada navolena, je zobrazen otazník. 

Prezentace 
poruchy  

 Na spodním řádku je zobrazen poslední 
údaj/hodnota v registru poruch. Na druhém 
řádku zespodu je zobrazen kód instalované 
SW verze. 

Registr změ-
nových sta-
vů / událostí 

 Pro snaz�í orientaci je vlevo zobrazeno 
číslo řádku. Následuje časová značka 
v hodinách, minutách a sekundách. Vpravo 
je uveden kód poruchy Cyyy. 

Blok 
aktuálních 
hodnot 

 V bloku aktuálních hodnot lze na řádcích 
2, 3 a 4 zvolit hodnoty, které mají být 
zobrazeny. Toto u�ivatelem definované zo-
brazení je uchováno po ka�dém pou�ití, ale 
po přeru�ení pomocného napětí je přesta-
veno na standardní zobrazení. 

Parametrové 
sady 

 Na první řádku je zobrazeno číslo aktuální 
parametrové sady.  
Název aktuální parametrové skupiny je zo-
brazen na druhém řádku.  
Třetí řádek je obvykle prázdný.  
Čtvrtý řádek je řádkem pracovním, na kte-
rém jsou zobrazeny parametry a jejich na-
stavené hodnoty. 

Konfigurova-
telné vstupy 
/ výstupy 

 V tomto stavu displeje lze konfigurovat 
vstupy I1 a� I7 a výstupy O1 a� O7 změ-
nou jejich hodnot (podle uvedené tabulky). 
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7.1.3 Ovládání prostřednictvím PC programu SynView 
Pro připojení PC s programem SynView je k dispozici sériové rozhraní. 

Připojovací kabel: 1 : 1 (vodiče kabelu nejsou kří�eny); 9-ti �pičkový Sub-D konektor. 

Detailní popis PC programu SynView je uveden v samostatném návodu. 

7.2 Provozní ovládání 
Po uvedení do provozu a ve stavu provozní připravenosti je zařízení ovládáno 
prostřednictvím binárních ovládacích vstupů. 

7.2.1 Spu�tění a zastavení synchronizačního procesu 
Synchronizační proces je aktivován povelem Start.  

V případě zařízení s několika parametrovými sadami nebo konfigurovanými ovládacími 
vstupy musí být před spu�těním synchronizačního procesu provedeny odpovídající 
předvolby. 

Při provozu přístroje nejsou potřebné �ádné manipulace. Změna parametrového 
nastavení není během normálního provozu mo�ná. 

Po zapnutí vypínače je jeho pomocným (pracovním) kontaktem aktivován povel Stop 
pro automatické odstavení. Synchronizační proces lze předčasně ukončit povelem Stop. 

7.2.2 Pou�ití zabudované ovládací jednotky nebo programu SynView 
Při uvádění zařízení do provozu nejsou prvky servisního ovládání obvykle pou�ívány. 
Pokud si ale obsluha přeje pou�ívat zabudovanou jednotku ovládání, např. pro čtení  
aktuálních hodnot, nastavených hodnot nebo čísla SW vybavení, lze zařízení ovládat 
tlačítky se �ipkami v souladu s instrukcemi v tabulce v části 7.1.1. Pokud není aktivní 
�ádný blokovací povel, nemají tyto příkazy �ádný vliv na funkci přístroje 
SYNCHROTACT 5. To znamená, �e přístroj zůstává ve stavu READY / PŘIPRAVENO 
nebo OPERATING / V PROVOZU (signalizováno LED diodami). 

Informace usnadňující orientaci v menu jsou uvedeny v části 4.1.1 �Struktura menu�. 
Jestli�e pou�ijete program SynView, postupujte podle samostatného návodu pro tento 
nástroj. 
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8 Uvedení do provozu 

8.1 Instrukce a výstrahy 
Přístroje SYNCHROTACT 5 v některých případech pracují s nebezpečným napětím 
(>50V). Například u měřicích vstupů a� do 170 Vst a u reléových výstupů a� do 250 Vst 
/ Vss. Manipulace s těmito částmi přístroje mohou způsobit smrt nebo zranění 
manipulujících osob nebo mohou způsobit po�kození jiných objektů v okolí. Jestli�e je 
se zařízením správně zacházeno a je provozováno ve správném pracovním prostředí, 
jak je popsáno v tomto návodu, nehrozí �ádné nebezpečí. 

Během instalace musí být dodr�ovány v�echny příslu�né normy a bezpečnostní 
předpisy. S bezpečnostními předpisy je důle�ité se seznámit dříve, ne� je započata 
jakákoli práce se zařízením SYNCHROTACT 5. 

Po vypnutí zařízení a před jakoukoli manipulací s vlastním zařízením, jako např. před 
sejmutím konektorů při výměně přístroje, se obsluha musí měřením ujistit, �e na 
svorkách není �ádné měřicí nebo ovládací napětí >50V. Aby se zabránilo ne�ádoucímu, 
resp. náhodnému zapnutí rozpojených / vypnutých obvodů jinou osobou, musí být 
místa, kde jsou příslu�né obvody rozpojeny, označena (např. výstra�nou tabulkou). 

Při práci se zařízením, které souvisí s přístrojem SYNCHROTACT 5 (např. v obvodech 
ovládacích relé, napájení elektroniky nebo v obvodech synchronizačních přístrojů) musí 
být vypnuta v�echna napětí vět�í ne� 50 V, která jsou k systému připojena. 

Upozornění Před zapnutím přístroje v�dy zkontrolujte, zda jsou v�echny konektory zasunuty. 

Upozornění Skříň přístroje smí být otevřena pouze kvalifikovanou osobou. Základním 
předpokladem při manipulaci je dodr�ení v�ech předpisů pro elektrostatický výboj 
(ESD). 

 

8.2 Práce provedené při stojícím stroji 

8.2.1 Kontrola zapojení 
Skříň přístroje musí být propojena se zemním potenciálem prostřednictvím připojovací 
svorky určené k tomuto účelu. Celé elektrické zapojení musí být zkontrolováno podle 
systémového výkresu (připojovací místa a průřezy vodičů). 

8.2.2 Aktivace ovládacích vstupů 
Ovládací vstupy přístroje SYNCHROTACT 5 je mo�né aktivovat buď bezpotenciálovými 
kontakty, které jsou napájeny interním napětím 24 V ss, nebo přímo napětím 24 V ss, 
resp. 48 Vss z provozního systému řízení. 
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8.2.3 První zapnutí přístroje 
Přeru�te obvod(y) zapínacího povelu: Vypínač generátoru nebo spínaný vypínač dejte 
do zku�ební / revizní polohy, vysuňte vozík, vytáhněte povelové relé nebo odpojte 
konektor povelu pro paralelní sepnutí �X6 na zadním panelu přístroje. 

Zapněte pomocné napětí: �lutá LED dioda BLOCKED / BLOKOVÁNO se rozsvítí. Na 
LCD displeji se objeví standardní text. 

Poznámka  Jestli�e je napětí ji� k přístroji připojeno, v přístroji je ulo�eno alespoň jedno 
parametrové nastavení a zařízení je ve stavu READY / PŘIPRAVENO, rozsvítí se 
místo �luté LED diody zelená LED dioda READY. Aby i v tomto případě bylo mo�né 
provést práce související s uvedením do provozu, je nutné zařízení uvést do stavu 
BLOCKED / BLOKOVÁNO (viz Návod k obsluze). 

8.2.4 Časová synchronizace 
Jestli�e je pou�it program SynView, musí být na zařízení SYNCHORTACT v�dy nejprve 
přenesen systémový čas PC. Tento systémový čas PC musí samozřejmě odpovídat 
skutečnému místnímu času.   

Pokud je pou�ita časová synchronizace, musí být zkontrolováno příslu�né zapojení 
elektrických obvodů, a poté provedena funkční kontrola synchronizace: 

Relativní synchronizace: Seřiďte interval impulsu na hodnotu men�í ne� jedna sekunda 
(např. 0,5 s). Jestli�e zdroj generování impulsů funguje, pak hodiny v zařízení 
SYNCHROTACT 5 budou bě�et rychleji. Zkontrolujte, zda datumové a časové značky 
změnových stavů / událostí ve vyrovnávací paměti změnových stavů budou odpovídat 
rychlej�ímu běhu hodin.  

Absolutní synchronizace: Před připojením časového signálu řízeného rádiem musí být 
načteny informace o datumu a času z registru změnových stavů / událostí. Tyto hodnoty 
nemusí souhlasit s hodnotami přená�enými časovým signálem řízeným rádiem, proto�e 
mohou být při pou�ití PC a programu SynView nastaveny na rozdílné hodnoty. Poté, co 
je připojen časový signál řízený rádiem, je přístrojem SYNCHROTACT 5 převzata 
informace o datumu a času z tohoto signálu. Výsledky změny porovnejte v registru 
změnových stavů / událostí. 

Poznámka Data načtená z registru změnových stavů programem SynView jsou zobrazena 
v chronologickém pořadí. Jestli�e je informace o času (nebo o datumu) resetována, 
mů�e se určitý změnový stav objevit v popředí, přesto�e byl aktivován jako poslední 
událost / změnový stav. 

Poznámka  Aby jste se ujistili, �e bude záznam nového změnového stavu proveden, je například 
mo�né zařízení krátkodobě přepnout ze stavu BLOCKED / BLOKOVÁNO do stavu 
READY / PŘIPRAVENO a opět zpět do stavu BLOCKED. 
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8.2.5 Komunikace (doplňkové vybavení / opce) 
Uvedení do provozu komunikačního rozhraní je popsáno v samostatných provozních 
instrukcích. 

8.2.6 Předbě�né nastavení parametrů 
Poznámka  Instrukce pro správné pou�ívání zabudované servisní ovládací jednotky je mo�né 

najít v části 7 tohoto návodu k obsluze. Doporučené nastavení parametrů lze vyhledat 
v části 4.2 �Nastavení parametrů�. 

Jestli�e je pou�ito několik parametrových sad, je nutné provést následující nastavení ve 
v�ech parametrových sadách / pro v�echna fázovaná místa. 

Je-li to nutné, lze nastavení některých parametrů určit a parametry nastavit ji� v době, 
kdy je stroj v klidu (odstaven). Jedná se o parametry Un, fn, ±smax, ±αmax, ±∆Umax, Umax, 
Umin, U0max, U1not, U2not, 1*2 not a konfigurační parametry. 

Upozornění  Ka�dý jednotlivý parametr musí být po změně nastavení zapsán do paměti RAM. 
Pokud není tento zápis proveden, zůstává po uvedení přístroje do stavu Ready 
(Připraveno) v paměti ROM původní hodnota. 

8.2.7 Porovnání měřených míst a fázovaných míst 
Pokud v aplikaci existuje několik fázovaných míst, je základním předpokladem správné 
funkce kontrola, zda jsou jak povel pro paralelní sepnutí, tak (oba) měřicí obvody 
směrovány na stejný vypínač a kontrola, �e volba příslu�í správné parametrové sadě. 
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8.2.8 Zkou�ka sledu fází a kalibrace měřicích napětí 

Upozornění Následující zkou�ky a kontroly jsou nejdůle�itěj�í úkony provedené během 
celého procesu uvedení do provozu. Tyto zkou�ky se netýkají vlastního 
synchronizačního zařízení, ale jeho správného připojení k obvodům měřicích 
napětí. V případě, �e tyto zkou�ky nebudou řádně provedeny, mů�e dojít 
k po�kození nebo zničení provozního zařízení!  

Upozornění  Nezbytným předpokladem pro provedení následujících prací a pro správnou funkci 
systému synchronizace je skutečnost, �e u obou měřicích napětí jsou zobrazeny 
správné hodnoty v procentech (nastavená hodnota Un). 

Při odpojení vysokonapěťových kabelů je základním předpokladem dodr�ení v�ech 
příslu�ných předpisů platných pro práci na vysokonapěťových instalacích. 

Vypínač dejte do pracovní polohy, aby jej bylo mo�né ovládat ručně, nebo přístrojem 
SYNCHROTACT 5. 

Zapnutí vypínače: 
• Oddělte jeden napěťový zdroj: Vypněte buď odpojovač na straně generátoru, nebo 

odpojovač, který rozpojí nulový bod nebo odpojovač na straně přípojnice 
• Druhý napěťový zdroj musí být připojen 
• Zapněte vypínač 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro zapnutí vypínače lze pou�ít funkci TEST ton. Touto funkcí jsou současně určeny 
nastavené hodnoty parametrů ∆U Offset a t on. Pokud jsou výsledné hodnoty testu 
reálné, lze je akceptovat. Nyní musí být hodnota ∆U rovna nule (nulová diference 
napětí). 

Isolator

Starpoint-
isolator
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G
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Upozornění  V tomto stavu musí být diference fázového úhlu α nula stupňů. Pokud tomu tak není, 
jsou buď nesprávně zapojeny kabely měřicích napětí (chybná polarita), nebo na 
primární straně existuje fázový posun, který musí být kompenzován nastavením 
parametru α Offset. 

Upozornění Fázovačem nelze detekovat chybnou polaritu. Paralelní sepnutí provedené s chybnou 
polaritou obvodů mů�e vést k vá�ným �kodám. 

Upozornění Pokud jsou v systému pou�ity synchronizační přístroje (dvojitý voltmetr, dvojitý 
kmitoměr a synchronoskop), musí být zkontrolovány. Při zkou�ce musí synchrono-
skop ukazovat na bod odpovídající poloze �dvanáct hodin�! 

Jestli�e tomu tak není, musí být měřicí obvody zkontrolovány. 

Poznámka  Pokud synchronoskop ukazuje na bod odpovídající poloze ��est hodin�, je jedno 
napětí nesprávně zapojeno. Při jakékoli jiné pozici synchronoskopu jsou buď měřeny 
nesprávné fáze, nebo není kompenzován fázový posuv vektorové skupiny spojení 
blokového transformátoru. 

Vypínač musí být opět vypnut (případně dán do zku�ební polohy) a obvod zapínacího 
povelu rozpojen. 

 
Upozornění Pokud nelze sled fází odzkou�et podle vý�e uvedeného popisu, je přesto nutné 

provést zkou�ku měřicích obvodů. Fázové poměry mohou být odzkou�eny například 
měřicími vysokonapěťovými senzory (fázovacími tyčemi). 

8.3 Práce provedené při bě�ícím stroji 

Jakmile je nastavení ukončeno, lze SYNCHROTACT 5 nastavit do stavu provozní 
připravenosti (Ready): 
 + 

Aktivací signálu Start je přístroj SYNCHROTACT 5 uveden do provozního re�imu. 
Jestli�e dojde k aktivaci poruchových zpráv, musí být tyto poruchy odstraněny podle 
pokynů v seznamu poruch (viz část Vyhledání poruch). 

c
cc c

c c
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8.3.1 Funkční testy 
Zkou�ky fázování / paralelního spínání 
Na závěr uvedení do provozu musí být několikrát provedena tzv. �slepá� synchronizace 
(vypínač ve zku�ební poloze). Přitom musí být zapisovačem přechodových jevů v PC 
programu SynView nebo externím zapisovačem zaznamenáno rozdílové napětí a povel 
pro paralelní sepnutí. Synchronizační proces musí být současně sledován na 
provozních synchronizačních přístrojích nebo pokud tyto přístroje nejsou instalovány, na 
synchronizačních přístrojích v programu �SynView�. 

Vypínač dejte do pracovní polohy, seřiďte hladiny napětí i frekvence a proveďte ��ivou / 
skutečnou� synchronizaci. Synchronizační proces zaznamenejte. 
 

Správné fázování 
dU =  Diference napětí u1 � u2 
S1 = Povel pro paralelní sepnutí 

nebo uvolnění tohoto povelu  
S2 = U SYN 5200: bez funkce 
S3 = U SYN 5200: bez funkce 
a = Diference fázového úhlu 

v okam�iku aktivace nebo 
uvolnění povelu pro paralelní 
sepnutí 

s = Skluz v okam�iku aktivace 
nebo uvolnění povelu pro 
paralelní sepnutí 

t = Poslední záznam ulo�ený 
v přístroji SYNCHROTACT 

t-1 = Předposlední záznam 
ulo�ený v přístroji 
SYNCHROTACT 

t-2 = Předpředposlední záznam 
ulo�ený v přístroji                       
SYNCHROTACT 
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Úhlová chyba 
(předčasné zapnutí) 
Mo�né příčiny: 
• Chybné měření úhlu α 

(parametr αOffset chybně 
nastaven nebo se v extrémních 
případech jedná o fázovou 
chybu) 

• Ruční povel pro paralelní 
sepnutí byl aktivován 
předčasně 

• Automatické fázování: 
Nastaven příli� dlouhý čas ton 

Úhlová chyba 
(pozdní zapnutí) 
Mo�né příčiny:  
• Chybné měření úhlu α 

(parametr αOffset chybně 
nastaven nebo se v extrémních 
případech jedná o fázovou 
chybu) 

• Ruční povel pro paralelní 
sepnutí byl aktivován pozdě 

• Automatické fázování: 
Nastaven příli� krátký čas ton 

Příli� velký skluz / úhlová chyba 
Mo�né příčiny: 
• Nastaven příli� vysoký skluz 

smax 

Diference napětí 
Mo�né příčiny: 
• Nastaven příli� vysoký rozdíl  

napětí ∆Umax  
• Chyba měření (kalibrace               

aktuálních hodnot) 
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8.3.2 Uchování zápisů 
Jestli�e je nastavení parametrů provedeno, je vhodné zadané hodnoty zaznamenat do  
formuláře �Zápis o nastavení�, který je uveden v závěrečné části tohoto návodu 
k obsluze. Aby bylo uchování záznamů zjednodu�eno, je doporučeno pou�ít PC 
program SynView. 
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9 Údr�ba a poruchy 

9.1 Údr�ba 
Přístroj SYNCHROTACT 5 nevy�aduje �ádnou údr�bu. Proto�e po vět�inu času není 
synchronizační zařízení aktivní, ale mikroprocesory jsou trvale v činnosti, je mo�né 
poruchu detekovat s dostatečným předstihem a před dal�í synchronizací poruchu 
odstranit. Aby byly detekovány s dostatečným předstihem také poruchy, které se mohou 
objevit pouze během vlastní synchronizace, doporučuje se provést zku�ební 
synchronizaci (v re�imu TEST nebo na externí testovací obvod). Při této zkou�ce v�ak 
musí být synchronizovaný stroj k dispozici. 

9.2 Poruchy 

9.2.1 V�eobecné instrukce 
Přístroje SYNCHROTACT 5 v některých případech pracují s nebezpečným napětím 
(>50V). Například u měřicích vstupů a� do 170 Vst a u reléových výstupů a� do 250 Vst 
/ Vss. Manipulace s těmito částmi přístroje mohou způsobit smrt nebo zranění 
manipulujících osob nebo mohou způsobit po�kození jiných objektů v okolí. Jestli�e je 
se zařízením správně zacházeno a je provozováno ve správném pracovním prostředí, 
jak je popsáno v tomto návodu, nehrozí �ádné nebezpečí. 

Během vyhledání a odstranění poruchy musí být dodr�ovány v�echny příslu�né normy 
a bezpečnostní předpisy. S bezpečnostními předpisy je důle�ité se seznámit dříve, ne� 
je započata jakákoli práce se zařízením SYNCHROTACT 5. 

Při práci se zařízením, které souvisí s přístrojem SYNCHROTACT 5 (např. v obvodech 
ovládacích relé, napájení elektroniky nebo v obvodech synchronizačních přístrojů) musí 
být vypnuta v�echna napětí vět�í ne� 50 V, která jsou k systému připojena. Aby se 
zabránilo ne�ádoucímu, resp. náhodnému sepnutí rozpojených obvodů jinou osobou, 
musí být místa, kde jsou příslu�né obvody rozpojeny, označena (např. výstra�nou 
tabulkou). 

Upozornění Před opětným zapnutím přístroje musí být v�dy v�echny konektory zasunuty. 

9.2.2 Vyhledání závady 
Chybové zprávy generované přístrojem SYNCHROTACT 5 se netýkají pouze interních 
poruch, ale také poruch externích. Proto je důle�ité se před odesláním přístroje do 
opravy ujistit, �e zařízení související s fázovačem je v pořádku (aby se zabránilo 
zbytečné manipulaci s přístrojem).  

Je mo�né rozli�it následující provozní situace: 

1. SYNCHROTACT 5 je v poruchovém stavu (svítí LED dioda ERROR a kontakt 
dálkové signalizace ERROR je sepnut): Zkuste určit příčinu poruchy pomocí tabulky 
poruch a změnových stavů / událostí v části 9.2.3. 
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2. SYNCHROTACT 5 není v poruchovém stavu, ale synchronizační proces nelze 

spustit, proces probíhá po velmi dlouhou dobu, nebo nedojde k paralelnímu sepnutí: 

1. SYNCHROTACT 5 je blokován: Svítí LED dioda BLOCKED: Zařízení není ve 
stavu provozní připravenosti (následuje například  po manipulaci s nastavením) 
nebo je navolen re�im TEST (mo�né pouze u varianty s doplňkovým vybavením 
�7 parametrových sad�) 

2. SYNCHROTACT 5 je ve stavu provozní připravenosti (svítí LED dioda READY) 
nebo je v provozu (svítí LED dioda OPERATING): Parametr t tot nastavte 
dočasně na nízkou hodnotu (např. 1 minuta). Při dal�ím pokusu o synchronizaci 
bude synchronizační proces po nastaveném čase přeru�en. Odečtěte chybové 
kódy z LCD displeje nebo v programu SynView a postupujte podle instrukcí 
v části 9.2.3. 

Pokud tyto instrukce nevedou k úspě�nému vyhledání příčiny poruchy, postupujte podle 
instrukcí v části 9.2.4. 

Poznámka Poruchy týkající se komunikačních rozhraní (doplňkové vybavení / opce) jsou ře�eny 
v samostatných provozních instrukcích. 

9.2.3 Tabulka poruch a změnových stavů / událostí 
Na LCD displeji je zobrazen kód poslední detekované poruchy. Popis kódů je uveden 
v následující tabulce. �Star�í� poruchy je mo�né zobrazit pomocí klávesnice. U zařízení 
bez zabudované ovládací jednotky lze v případě poruchy vyčítat poruchové zprávy ve 
formě srozumitelného textu pomocí PC programu SynView. 
 

Změnové stavy / události (Events) 
Kód Popis Poznámky 
001 Pomocné napětí zapnuto Po připojení  napájení elektronických obvodů 
003 SYNCHROTACT navolen Po aktivaci impulsu Start 
004 SYNCHROTACT odstaven Po aktivaci impulsu Stop 
005 Zařízení připraveno SYNCHROTACT 5 je připraven k provozu 
006 Zařízení není připraveno SYNCHROTACT 5 je blokován  

Bez poruchy = servisní provoz; S poruchou = závada 
011 Změna dat Tento změnový stav je zobrazen při změně stavu zařízení 

z READY nebo OPERATING na stav BLOCKED, tj. při změně, 
která následuje po povelu pro zápis nebo pro blokování  

027 Kontakt povelu pro 
paralelní sepnutí sepnut 

Aktivace povelu pro paralelní sepnutí funkcí generování povelu 
(v re�imu Synchrocheck: uvolnění paralelního sepnutí) 

028 Kontakt povelu pro 
paralelní sepnutí rozepnut 

Ukončení povelu pro paralelní sepnutí (v re�imu 
Synchrocheck: ukončení uvolnění paralelního sepnutí) 

029 Blokování aktivní Blokovací signál na jednom z konfigurovatelných vstupů 
přeru�il synchronizační proces 

030 Blokování zru�eno Blokovací signál opět synchronizační proces uvolnil  
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Stavové zprávy (zobrazené po uplynutí celkového času paralelního sepnutí t tot) 
Kód Popis Poznámky Opatření 
051 ∆U mimo toleranční pásmo  
052 s mimo toleranční pásmo  
053 α mimo toleranční pásmo  
054 ∆U v tolerančním pásmu  
055 s v tolerančním pásmu  
056 α v tolerančním pásmu  
057 U1 nebo U2 nad Umax  
058 U1 nebo U2 nad Umin  
059 f1 nebo f2 mimo rozsah  

fn±5 Hz 
 

Pokud je aktivace těchto zpráv 
ne�ádoucí, lze ji blokovat nastave-
ním  celkového  času paralelního 
sepnutí t tot na 0. Pokud tomu tak 
není, je nutné v závislosti na kom-
binaci změnových stavů zkontrolo-
vat následující fakta:  
• Jsou po celou dobu synchroni-

začního procesu trvale 
k dispozici obě měřicí napětí 
(sledujte stav LED diod)? 

060 U1/U2<U0max a bez sig-
nálu uvolnění spínání 
přípojnic v beznapěťovém 
stavu 

SYNCHROTACT je 
naprogramován pro 
spíná-ní přípojnic 
v beznapěťovém stavu 
a nejméně jedno napětí 
je <U0max, ale uvolnění 
spínání přípojnic 
v beznapěťovém stavu 
není aktivní 

• Byla  správně  provedena kali-
brace měřicích napětí (viz část 
4.2.1)? 

• Jsou nastaveny správné limitní 
hodnoty? 

• Je aktivní správná parametro-
vá sada? 

061 Povel Stop nebyl aktivován 
během času t tot  

Byl vyslán alespoň 
jeden povel pro paralelní 
sepnutí. Nedo�lo v�ak      
k očekávané aktivaci 
signálu Stop. 

Pouze pro automatickou 
synchronizaci (aktivován blok 
generování povelu): 
• Signál automatického 

odstavení Stop není funkční  
• Obvod zapínacího povelu je 

přeru�en 
Poruchy 
Kód Popis Poznámky Opatření 
071 Porucha synchronizace Společná výstraha, 

která je aktivována po 
uply-nutí celkového 
času paralelního sepnutí 
t tot 

• Zkontrolujte limitní hodnoty 
parametrů 

• Odečtěte ostatní změnové 
stavy, které mohly být 
aktivovány ve stejné době. 
Zkuste určit poruchu na 
základě kombinací těchto 
informací 

072 Chybná aktivace přístroje 
SYNCHROTACT 5 

Porucha aktivovaná po 
čase t tot: Neakceptova-
telná kombinace ovláda-
cích signálů, nebo chy-
bějící signál (např. volba 
parametrové sady se 
musí uskutečnit do ≤ 1 s 
po spu�tění přístroje) 

• Zkontrolujte příslu�né signály 
• Zkontrolujte programování 

konfigurovatelných vstupů / 
výstupů - I/O (odpovídající 
parametrová sada smí být 
navole-na pouze jedním 
vstupem) 
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Poruchy 
Kód Popis Poznámky Opatření 
073 Interní porucha Interní přenos poruchy: 

• Parametrová paměť 
nebo registr 
změnových stavů 
nelze vy-mazat, 
nebo nelze provést 
zápis 

• Zkuste poruchu vymazat a 
sledujte, zda se znovu objeví: 
1. Zru�te poruchu +  
2. Vypněte/zapněte pomocné 

napětí  
• Odečtěte ostatní změnové 

stavy, které mohly být 
aktivovány ve stejné době. 
Zkuste určit poruchu na 
základě kombinací těchto 
informací. 

074 Interní stabilizované napětí 
mimo tolerance 

Aktivace/působení inter-
ní monitorovací funkce. 
Funkce je také aktivová-
na, pokud v zařízení ne-
ní modul SYN 5012. 

• Zkontrolujte, zda je pomocné 
napětí v povoleném rozsahu  
(zkontrolujte zpětné napájení 
obvodu!) 

• Pomocné napětí vypněte 
a opět zapněte: Pokud není 
porucha znovu zobrazena: OK 

080 Aktivace / působení funkce 
monitorování kontaktů 

Kontakty relé povelu pro  
paralelní sepnutí nebyly 
po posledním povelu 
rozepnuty! 

Upozornění: Zabezpečte, aby 
vypínač nebyl náhodně zapnut! 
Zkontrolujte obvody povelu pro 
paralelní sepnutí. 

081 Aktivní signál Start blokuje 
přepnutí do stavu provozní 
připravenosti �Ready� 

SYNCHROTACT 5 lze 
uvést do stavu Ready, 
pokud není aktivní 
�ádný signál Start  

Zru�te signál Start 

082 Aktivní blokovací signál 
brání spu�tění /startu 
přístroje  

Blokovací signál musí 
být zru�en s nábě�nou 
hranou signálu Start 

Zru�te blokovací signál 

c c
c
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Volba parametrové sady 
Kód Popis Poznámky 
101 Navolena parametrová         

sada 1 
Kód je zobrazen okam�itě po aktivaci povelu Start (< 1 s) 
nebo ve stavu �Blocked (Blokováno), je-li aktivní příslu�ný 
signál 

102 Navolena parametrová         
sada 2 

Kód je zobrazen okam�itě po aktivaci povelu Start (< 1 s) 
nebo ve stavu �Blocked� (Blokováno), je-li aktivní příslu�ný 
signál 

103 Navolena parametrová         
sada 3 

Kód je zobrazen okam�itě po aktivaci povelu Start (< 1 s) 
nebo ve stavu �Blocked� (Blokováno), je-li aktivní příslu�ný 
signál 

104 Navolena parametrová         
sada 4 

Kód je zobrazen okam�itě po aktivaci povelu Start (< 1 s) 
nebo ve stavu �Blocked� (Blokováno), je-li aktivní příslu�ný 
signál 

105 Navolena parametrová         
sada 5 

Kód je zobrazen okam�itě po aktivaci povelu Start (< 1 s) 
nebo ve stavu �Blocked� (Blokováno), je-li aktivní příslu�ný 
signál 

106 Navolena parametrová         
sada 6 

Kód je zobrazen okam�itě po aktivaci povelu Start (< 1 s) 
nebo ve stavu �Blocked� (Blokováno), je-li aktivní příslu�ný 
signál 

107 Navolena parametrová         
sada 7 

Kód je zobrazen okam�itě po aktivaci povelu Start (< 1 s) 
nebo ve stavu �Blocked� (Blokováno), je-li aktivní příslu�ný 
signál 

Testovací funkce 
Kód Popis Poznámky Opatření 
121 Není navolena �ádná            

parametrová sada 
Testovací funkce musí 
být aktivována spolu 
s příslu�ným fázovaným 
místem a odpovídající 
parametrovou sadou. 
Je mo�né, �e porucha 
existovala ji� v okam�i-
ku aktivace povelu Start. 
To vyvolá interní bloko-
vání volby parametrové 
sady. 

• Navolte správnou par. sadu 
• Ve správné par. sadě navolte 

testovací funkci  
Poznámka: Postup při zru�ení 
poruchy: 
• Chybovou zprávu na LCD 

vyma�te dvojitou změnou 
adresy (např. + ) 

• Testovací funkci nastavte na 
OFF a nastavení ulo�te 

• Poruchu zru�te + 
122 Vymezený čas pro spu�tě-

ní testovací funkce uplynul 
Testovací funkce nesmí 
být spu�těna později, 
ne� 30 s po uvolnění 
(zobrazení:�Test ready�)

Správný postup při ovládání odpo-
vídající testovací funkce � viz část 
4.2 

123 Podmínky pro spu�tění 
testovací funkce nejsou 
splněny 

Podmínky spu�tění: 
TEST ton: 
Jedno napětí musí být 
<U0max, druhé musí  být 
>Umin 
Odpovídající 
parametrová sada 
navolena  
Zařízení blokováno 

Zkontrolujte, zda jsou splněny pří-
slu�né podmínky, a pokud je to 
nutné zajistěte, aby byly splněny. 

 

c

c

c
c
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Testovací funkce 
Kód Popis Poznámky Opatření 
124 Napěťový regulační povel 

nemá �ádný účinek / vliv 
U verze SYN 5200 není 
regulátor k dispozici 

Testovací funkci nepou�ívejte 

125 Frekvenční regulační povel 
nemá �ádný účinek / vliv 

U verze SYN 5200 není 
regulátor k dispozici 

Testovací funkci nepou�ívejte 

126 Povolený rozsah t on je 
překročen 

Měřená hodnota musí 
být v rozsahu 0 a� 1 s.  
Zpráva je také zobraze-
na, je-li parametr TEST 
ton stále nastaven na 
ON a současně je akti-
vováno spu�tění jiné 
testovací funkce. 

• Zkontrolujte zda jsou povely 
pro paralelní sepnutí účinné 
(LED dioda, kontakty relé,          
ext. obvody k vypínači) 

• Správný postup při ovládání  
testovací funkce � viz část 4.2 

128 Výsledek testovací funkce 
není akceptovatelný 

Výsledek vypočtený 
testovací funkcí je mimo 
rozsah seřiditelnosti.  
Tento rozsah je určen  
maximální a minimální 
hodnotou příslu�ného 
parametru. 

Opatření: viz část 4.2 

9.2.4 Neúspě�né hledání závady 
Následující rady a doporučení mohou být u�itečné při ře�ení obtí�ných případů. Aby se 
porucha analyzovala co mo�ná nejpřesněji, je důle�ité rozli�ovat okam�itý provozní stav 
zařízení:  
1. Zkou�ení systému 
2. Uvádění do provozu 
3. Provoz 

Zkou�ení systému 
• Je zapojení správné? 
• Je sekvence ovládacích povelů správná? (Např. nejprve provedena volba 

parametrové sady, poté povel Start) 
• Je provedeno kritické vyhodnocení chyb plánovaného projektu? (Např. volba re�imu 

TEST prostřednictvím konfigurovatelných vstupů uvede zařízení do stavu BLOCKED 
/ BLOKOVÁNO. Jestli�e poté následuje povel Start, budou synchronizační povely 
vyslány i v blokovaném stavu!) 

• Odpovídá metoda zkou�ky provozní realitě? 
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Uvádění do provozu 
Příčinou poruch, které se objeví během uvádění do provozu, jsou často nesprávné 
manipulace s přístrojem, chybné nastavení, nepřípustné externí podmínky nebo chyby 
v připojení rozhraní mezi provozním zařízením a synchronizačním systémem.  

Synchronizační systém lze velmi snadno zkontrolovat pomocí synchronoskopu. Pokud 
není v příslu�né aplikaci tento přístroj k dispozici, lze pou�ít synchronoskop v PC 
programu SynView. Toto zobrazení synchronizačního procesu je v�ak závislé na 
vlastním přístroji SYNCHROTACT 5, a to znamená, �e chyby měření není mo�né 
detekovat.  

Pokud se jeví, �e v daném okam�iku by měl SYNCHROTACT aktivovat povel, musí být 
zkontrolováno, které podmínky nejsou splněny. Nesplněné podmínky lze snadno zjistit 
ze stavu LED diod ∆U < ∆Umax, s < smax a α < αmax. Aby byl vyslán povel pro 
paralelní sepnutí, musí být v�dy splněny v�echny tři podmínky (LED diody svítí). 

Některé regulátory otáček nejsou příli� stabilní. S těmito regulátory často nelze buď 
vůbec, nebo velmi obtí�ně a za dlouhou dobu, dosáhnout nastaveného tolerančního 
pásma skluzu. V tomto případě je mo�né problém ře�it zvý�ením nastavené hodnoty 
smax. Obvyklé hodnoty 0,1 a� 0,3 % by v�ak neměly být překročeny, pokud si nejste 
jisti, �e stroj je schopen odolat této zátě�i (viz část 4.2.3). 

Pokud není synchronizační proces dokončen z důvodů nesplněných napěťových 
podmínek, je nutné zkontrolovat, zda jsou splněny limity Umax a Umin. 

Po uvedení do provozu (během provozu) 
V těchto případech je obvykle mo�né vyloučit poruchy vzniklé chybným nastavením. Je 
nutné zjistit, zda předtím, ne� do�lo k selhání synchronizace, byly v systému provedeny 
některé změny, které by mohly synchronizační proces ovlivnit. 

Pokud synchronizační proces trvá příli� dlouho, je jednou z mo�ných příčin aktivování 
chybové zprávy fakt, �e byla vyhodnocena určitá diference během trvání procesu. Jiné 
příčiny poruch mohou být �patné kontakty, přeru�ené vodiče, nefunkční relé nebo 
vypnuté / přeru�ené pojistky. 
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9.2.5 Odstranění poruchy 

Vymazání / zru�ení poruchy 
Jakmile byla zji�těna a odstraněna příčina poruchy, lze aktivní chybové zprávy na 
přístroji SYNCHROTACT vymazat / zru�it. 

Výměna přístroje SYNCHROTACT 5 
Jestli�e je přístroj měněn, musí být vypínač dán do zku�ební polohy nebo musí být 
přeru�en obvod zapínacího povelu, aby se zabezpečilo, �e vypínač není mo�né 
zapnout.  

1. Vypněte SYNCHROTACT 5 a současně odpojte v�echna napětí, která jsou 
k přístroji SYNCHROTACT 5 přivedena vněj�ími obvody 

Před jakoukoli manipulací s vlastním přístrojem musí být měřením ověřeno, �e na 
svorkách není �ádné měřicí ani ovládací napětí >50 V. 

2. Konektory na zadním panelu: Uvolněte �rouby a sejměte konektory 

3. Uvolněte upevňovací úchyty a přístroj vyjměte z výřezu v panelu 

Nový přístroj je instalován v obráceném pořadí vý�e uvedených úkonů. Uvedení do 
provozu a funkční kontrola nového přístroje jsou provedeny podle instrukcí v části 
�Uvedení do provozu�. Jestli�e je nastavení přístroje k dispozici, lze je pou�ít (viz část 
�Zápis o nastavení�). 

Výměna jednotlivých desek s ti�těnými spoji 
Při výměně desky s ti�těnými spoji postupujte podle následujících instrukcí: 
1. Odpojte v�echna napětí, která jsou k přístroji SYNCHROTACT 5 připojena  

Před jakoukoli manipulací s vlastním přístrojem musí být měřením ověřeno, �e na 
svorkách není �ádné měřicí ani ovládací napětí >50 V. 
2. Konektory na zadním panelu: Uvolněte �rouby a sejměte konektory 
3. Odpojte uzemňovací pásek 
4. Povolte a vy�roubujte v�echny �rouby na zadním panelu 
5. Vyjměte vadnou desku 
6. Na stejnou pozici zasuňte novou desku 
7. Zpětná montá� je provedena v obráceném pořadí vý�e uvedených úkonů 

Odeslání přístroje k opravě 
Jakmile bylo definitivně rozhodnuto, �e fázovač je vadný, musí být odeslán k opravě. 
Aby mohl být garantován plynulý proces opravy přístroje, je základním předpokladem, 
�e spolu s přístrojem budou příslu�nému oddělení firmy ABB zaslány jak vyplněný 
dotazník, tak i zápis o nastavení, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu. Pokud je 
pou�íván program SynView, za�lete také soubory záznamů zapisovače přechodových 
jevů, registru poruch/změnových stavů a diagnostických funkcí, stejně jako soubor 
parametrového nastavení. 
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10 Technická data 

10.1 Vstupy 
Pomocné napětí 
Rozsahy jmenovitého napětí rozsah 1 
   rozsah 2 
   rozsah 3 

24 a� 48 V ss 
100 a� 125 V st / V ss 
220 a� 250 V ss 

Povolený rozsah napětí 0,75 a� 1,25 x Un 
Maximální spotřeba 12 W / 18 VA 

Měřicí vstupy U1, U2 
Rozsah jmenovitého napětí 50  a�  130 Vst 
Rozsah napětí 0  a�  130 % Un 
Jmenovitá frekvence 162/3 nebo 50 / 60 Hz 
Frekvenční rozsah 10  a�  100 Hz 
Maximální proudová spotřeba na kanál < 10 mVA 

Binární vstupy 
Jmenovitá napětí 24 / 48 V ss 
Proudová spotřeba 6  a�  8 mA 

10.2 Výstupy 
Relé pro paralelní sepnutí 
Maximální spínané napětí 250 V st / V ss 
Maximální spínaný proud, trvalý 5 A st / A ss 
Maximální spínaný st/ss výkon (ON) 1000 VA / W 
Maximální rozpínaný st/ss výkon (OFF) 30 VA / W 

Signalizační relé 
Maximální spínané napětí 250 V st / V ss 
Maximální spínaný proud, trvalý 1,5 A st / A ss 
Maximum spínaný/rozpínaný st/ss výkon (ON/OFF) 50 VA / W 

Výstup pomocného napětí pro ovládání binárních vstupů 
Maximální výstupní výkon 4 W 

10.3 Rozhraní 
RS232 � rozhraní pro PC program SynView 
Překlenovací vzdálenost 15 m 
Přiřazení �piček 2: TXD 

3: RXD 
5: GND 
7: CTS 
8: RTS 



Návod k obsluze SYN 5200 
 

  Dokument č. Jazyk Revize Strana 

abb ABB Switzerland Ltd 3BHS109761 CZ01 cz B 60 
 

RS232 � rozhraní pro časovou synchronizaci 
Přiřazení �piček 2: TXD (nekří�eno) 

3: RXD 
5: GND 

Komunikační rozhraní  
Viz samostatné provozní instrukce  

10.4 Přená�ené hodnoty 

10.4.1 Měřicí rozsahy 
Napětí U1, U2 0 a� 1,30 x Un 
Diference fázového úhlu α -179° a� +180° 
Frekvence f1, f2 10 a� 100 Hz 
Skluz s 0 a� 50 % 
Zrychlení ds/dt 0 a� 10 % / s 
Zapínací čas t on 0 a� 1 s 

10.4.2 Přesnost 
Napětí U1, U2 ≤ 1 % 
Diference napětí ∆U ≤ 0,15 % Un nebo 

≤ 5 % z nast. hodnoty 
Diference fázového úhlu α ≤ 1° při skluzu a� 2 %      

a  úhlu α  ≤ 30° 
Frekvence f1, f2 ≤ 50 mHz 
Zrychlení s ≤ 0,02 % 
Zapínací čas t on ≤ 10 ms 
Ostatní časy  ≤ 1 % z nast. hodnoty 
 

10.5 Data pracovního prostředí 

10.5.1 Izolační pevnost 
Izolační zkou�ka IEC 255-5 2 kV 
Zkou�ka rázovým napětím IEC 255-5 5 kV 
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10.5.2 Klimatická odolnost / stabilita 
Teplotní rozsahy u zařízení bez komunikace: 
Transportní/skladovací teplota  -40  a�  +85 °C 
Funkční teplota  -25  a�  +70 °C 
Provozní teplota (ve shodě s technickými daty)  -10  a�  +55 °C 

Teplotní rozsahy u zařízení s komunikací: 
Transportní/skladovací teplota  -10  a�  +85 °C 
Funkční teplota  +5  a�  +70 °C 
Provozní teplota (ve shodě s technickými daty)  +5  a�  +55 °C 

Testy: 
Studené prostředí IEC 60068-2-1 -25 °C 
Suché horké prostředí IEC 60068-2-2 +70 °C; 16 hodin 
Vlhké horké prostředí (trvalý vliv) IEC 60068-2-3 přibli�ně 4 dny 
Vlhké horké prostředí (cyklický test) IEC 60068-2-30 55 °C / 2 cykly 
Teplotní změny IEC 60068-2-14 Nb; 1°C / minutu 

10.5.3 Mechanická odolnost / stabilita 
Vibrační testy  
Vibrační odezvy  
Trvalá odolnost 

IEC 60255-21-1 10 a� 150 Hz; třída 2 
1 g 
2 g 

Testy otřesy a testy nárazy  
Odezva na otřesy  
Odolnost  
Náraz 

IEC 60255-21-2 třída 2 
10 g 
30 g 
20 g 

Seismické testy  
Seismický test, sinusový průběh v 
jednom směru / v jedné ose 

 
IEC 60255-21-3 
IEEE STD 344-1987 

 
Metoda A 
5g v ka�dé ose 

10.5.4 Odolnost proti ru�ení / vyzařování (EMC) 
Vyzařování, mezní ru�ení EN 55011/ 

CISPR 11 
0,15 a� 0,5 MHz: 79 dB 
0,5 a� 30 MHz: 73 dB 

Vyzařování, vyzařované ru�ení EN 55011/ 
CISPR 11 

30 a� 230 MHz: 30 dB 
230 a� 1000 MHz:37dB 

Elektrostatické vybíjení IEC 61000-4-2 Kontaktní výboj: 6 kV 
Vzdu�ný výboj: 8 kV 

Elektromagnetická pole IEC 61000-4-6 
 
IEC 61000-4-3 

0,15 a� 80 MHz 
10 V; 80 % AM 
80 a� 1000 MHz 
10 V/m; 80 % AM 
a FM (900 MHz) 

Rychlý přechodový / impulsní test IEC 61000-4-4 ±2 kV / ±4 kV 
Rázové napětí IEC 61000-4-5 ±0,5 / ±1 / ±2 / ±4 kV 
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Napěťové poklesy IEC 61000-4-11 st napětí: 

30 %: 10 ms 
60 %: 100 ms 
>95 %: 5000 ms 

1 MHz impulsní interferenční test 
Společný re�im 
Diferenciální re�im 

IEC 60255-22-1  
2,5 kV 
1 kV 

10.6 Příslu�né normy / standardy 
CE - osvědčení 
EMC směrnice (EMC-Directive): 
V�eobecné normy  
 
NN � směrnice (LV-Directive): 
Bezpečnost zařízení informačních 
technologií 

89/336/EWG 
EN 50081-2 
EN 50082-2 
73/23/EWG 
EN 60950 

 
Vyzařování 
Odolnost 
 

Výrobní normy 
Měřicí relé a ochranná zařízení 
 
Výrobní norma pro měřicí relé a 
ochranná zařízení  
 
Norma pro elektronická zařízení a 
ochrany (Hydro Québéc standard) 

IEC 60255-6 
 
EN 50263 
 
 
SN-62.1008d 

 

10.7 Konstrukční data 
Stupeň krytí v souladu s IEC 60529 
Čelní panel IP 54 
Zadní panel IP 50 

Hmotnost 
SYN 5200 4 kg 

Nadmořská vý�ka instalace 
 < 2000 m n.m. 

10.8 Hořlavost 
Čelní panel UL94HB 
Konektory, desky s ti�těnými spoji UL94V-0 



Návod k obsluze SYN 5200 
 

  Dokument č. Jazyk Revize Strana 

abb ABB Switzerland Ltd 3BHS109761 CZ01 cz B 63 
 

11 Výkresy / schémata 
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12 Zápis a dotazník 

12.1 Zápis o nastavení přístroje SYNCHROTACT 5 
 

Jméno a adresa zákazníka: ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

Provoz / aplikace:  ________________________________________ 

Číslo objednávky:  ________________________________________ 

Číslo aplikačního výkresu:  ________________________________________ 
 
Identifikace přístroje: 
 
Typový �títek:  
 
Datum dodání: ________________________________________ 
 
Číslo SW vybavení:  ________________________________________ 
 

 

Program SynView: 
Dodán:  Ano: Ne:  

 

Poznámky: 
 
 
 
 
 

 

Místo a datum uvedení do provozu: 

Jméno:                                                     Firma: 

 
Důle�ité upozornění: Za�lete prosím faxovou kopii zápisu na adresu: 
 
ABB Switzerland Ltd 
Dept. ATPE 
CH-5300 Turgi 
Telefax: +41 58 589 23 33 



Návod k obsluze SYN 5200 
 

  Dokument č. Jazyk Revize Strana 

abb ABB Switzerland Ltd 3BHS109761 CZ01 cz B 68 
 

Parametrové nastavení 
 Parametr Zkratka Parametrové sady Jedn. 
1 Kalibrace aktuál. hodnot  1 2 3 4 5 6 7  
1.1 Jmenovité napětí Un        Vst 
1.2 Jmenovitá frekvence fn        Hz 
1.3 Kalibrace napětí ∆UOffset        % 
1.4 Kompenzace úhlu αOffset        stupeň 
2 Generování povelu          
2.1 Testovací funkce TEST ton xx xx xx xx xx xx xx  
2.2 Zapínací čas t on        ms 
2.3 Délka zapínacího povelu tp on        ms 
2.4 Monitorovací čas t supervis        s 
2.5 Vícenásobný povel MULTIPLE ORD         
3 Podmínky paralel. sepnutí          
3.1 Limit skluzu, nadsynchronní -smax        % 
3.2 Limit skluzu, podsynchronní +smax        % 
3.3 Limit úhlu, záporný -αmax        stupeň 
3.4 Limit úhlu, kladný +αmax        stupeň 
3.5 Max. diference napětí,              

přebuzený stav 
-∆Umax        % 

3.6 Max. diference napětí,              
podbuzený stav 

+∆Umax        % 

3.7 Maximální napětí Umax        % 
3.8 Minimální napětí Umin        % 
4 Spínání v beznapěť. stavu          
4.1 Maximální nulové napětí U0max        % 
4.2 Uvolnění U1=beznapěť. stav U1not         
4.3 Uvolnění U2=beznapěť. stav U2not         
4.4 Uvolnění U1 i U2 = 

beznapěťový stav 
1*2not         

5 Regulátor napětí (u typu SYN 5200 není funkce k dispozici) 
6 Regulátor frekvence (u typu SYN 5200 není funkce k dispozici) 
7 V�eobecné parametry          
7.1 Blokovací čas po volbě t block        s 
7.2 Celkový čas paral. sepnutí t tot        min 

Parametrové nastavení: Konfigurační parametry 
 Parametr Zkratka Hodnota 
1 Binární vstupy   
1.1 Binární vstup 1 I 1  
1.2 Binární vstup 2 I 2  
1.3 Binární vstup 3 I 3  
1.4 Binární vstup 4 I 4  
1.5 Binární vstup 5 I 5  
1.6 Binární vstup 6 I 6  
1.7 Binární vstup 7 I 7  
2 Binární výstupy   
2.1 Binární výstup 1 O 1  
2.2 Binární výstup 2 O 2  
2.3 Binární výstup 3 O 3  
2.4 Binární výstup 4 O 4  
2.5 Binární výstup 5 O 5  
2.6 Binární výstup 6 O 6  
2.7 Binární výstup 7 O 7  
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12.2 Dotazník SYNCHROTACT 5  

Je přístroj v záruce? 
Ano 
 
Ne 
Kdy se závada projevila? (RR/MM/DD): 

______________________________________ 

Provoz 

Adresa zákazníka 

Kontaktní osoba v 
tech. zále�itostech 

Telefonní číslo 

Fax 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 
 

Datum uvedení do provozu? (RR/MM/DD): 
_____________________________________ 

Typový �títek: 
Identifikační číslo  Výrobní číslo Typ   
 

Konfigurace: 
Napájecí / ovládací napětí���.Vss /........Vss 
Jmenovité měřicí napětí������..Vst 
Teplota okolí�����..°C 
 
Výměna pou�ívané jednotky?  Ano Ne   
 
 

Popis typu poruchy: 
(např.: povel pro paralelní sepnutí nebo povel 
pro uvolnění paralelního sepnutí?) 

Po�adavek  
 
          Pouze odzkou�et 
 
          Opravit a odzkou�et 
 

Stav Displeje a LED diod při poru�e 
LCD:...................................................... 
        ...................................................... 
        ...................................................... 
        ...................................................... 
 
LED READY                    svítí nesvítí 
LED OPERATING          svítí nesvítí 
LED BLOCKED             svítí nesvítí 
LED ERROR                  svítí nesvítí 

Kdy se závada projevila? 
 
 

 
Jestli�e je s přístrojem dodán také platný 
zápis o nastavení, lze přístroj vrátit s tímto 
nastavením. 
 

Četnost poruchy 
         V�dy 

         Periodicky, často 
 

Poznámky 

Datum: 
 _________________________ 

Podpis: 
 _______________________ 
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Modifikace 
Index 
revize 

Strana (S) 
Část (Č) 

Popis 
(nebo stav revize) 

Datum 
Odd. / Autor 

A V�echny části Kompletní revize dokumentu 06.07.00; 
ICA / WZ 

B Č. 2.5 Nová část 07.01.02; 
ATP / WZ 

B Č. 2.7 Nová část 07.01.02; 
ATP / WZ 

B Č. 3 a Č. 4 Kompletně revidováno: 
- Rozdělení do dvou hlavních částí (Č. 3 a Č. 4) 
- Úprava typového kódu 
- Doplnění nových funkcí: Komunikace a časová 

synchronizace 
- Revidovaná tabulka konfigurovatelných vstupů / 

výstupů přesunuta z části �Instrukce pro projek-
tování a in�enýring� do části 4 

- Část týkající se nastavení parametrů přesunuta 
z části �Uvedení do provozu� do části 4 
a doplnění následujících částí: 
- Podmínky pro spu�tění testovací funkce 
- Monitorovací čas t supervis 
- Generování vícenásobného povelu                 

MULTIPLE ORD 

07.01.02; 
ATP / WZ 

B Č. 8.3.1 Doplnění klíče k rozli�ení signálů a hodnot zapiso-
vače přechodových jevů 

07.01.02; 
ATP / WZ 

B Č. 9 Kódy poruch a změnových stavů: 
Nový kód 061 
Doplnění informací ke kódu 123 

07.01.02; 
ATP / WZ 

B Č. 10 Doplnění technických dat:: 
- Proudová spotřeba měřicích vstupů 
- Max. výstupní výkon výstupu pomocného 

napětí  
- Teplotní rozsah komunikační funkce 

07.01.02; 
ATP / WZ 

B Č. 11 Doplnění nových rozhraní do schémat / výkresů 07.01.02; 
ATP / WZ 

B  Vlo�ení této tabulky 07.01.02; 
ATP / WZ 

 
 


