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1 Úvod

1 Úvod
Tato technická dokumentace obsahuje podrobné popisy bezpečné a
odborné montáže výrobku, jeho připojení, uvedení do provozu a kontroly.
Dále obsahuje pokyny týkající se bezpečnosti práce a všeobecné pokyny a
informace o produktu.
Tato technická dokumentace je určena výhradně speciálně vyškolenému a
autorizovanému kvalifikovanému personálu.

1.1 Výrobce
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg
Německo
Tel.: +49 941 4090-0
E-mail: sales@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com
Zákaznický portál MR Reinhausen: https://portal.reinhausen.com
V případě potřeby získáte na této adrese další informace k výrobku a
vydáním této technické dokumentace.

1.2 Úplnost
Tato technická dokumentace je úplná pouze spolu se souvisejícími
dokumenty.
Kromě této technické dokumentace platí následující dokumenty:
▪ Stručný návod
▪ Schémata zapojení
▪ Protokol rutinních kontrol
▪ Příloha
Dodržujte také zákony, normy, směrnice a předpisy o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a ochraně životního prostředí, které obecně platí v zemi
uživatele.

1.3 Místo uložení
Tuto technickou dokumentaci spolu se všemi souvisejícími dokumenty
uložte na stále dostupné místo, aby byla v případě potřeby kdykoliv
k dispozici.
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1.4 Grafické konvence
1.4.1 Výstrahy
V této technické dokumentaci jsou výstražné pokyny zobrazeny tak, jak je
vysvětleno níže.
1.4.1.1 Výstražné pokyny související s odstavcem
Výstražné pokyny související s odstavcem se týkají celé kapitoly nebo
odstavců, pododstavců nebo několika oddílů v rámci této technické
dokumentace. Výstražné pokyny související s odstavcem jsou strukturovány
takto:

VAROVÁNÍ

Druh nebezpečí!
Zdroj nebezpečí a následky.
► Opatření
► Opatření

1.4.1.2 Vložené výstražné pokyny
Vložené výstražné pokyny se týkají určité části jednoho odstavce. Tyto
výstražné pokyny platí pro menší informační jednotky, jako jsou výstražné
pokyny související s odstavcem. Vložené výstražné pokyny jsou
strukturovány následovně:
NEBEZPEČÍ! Instrukce k zamezení nebezpečné situaci.
1.4.1.3 Signální slova ve výstražných pokynech
Signální slovo Význam
NEBEZPEČÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která způsobí usmrcení nebo
vážné zranění, není-li jí zabráněno.

VAROVÁNÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit usmrcení
nebo vážné zranění, není-li jí zabráněno.

UPOZORNĚNÍ Označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit zranění, neníli jí zabráněno.
POZOR

Označuje opatření k zamezení hmotných škod.

Tabulka 1: Signální slova ve výstražných pokynech

1.4.2 Informace
Cílem informací je zjednodušení obsahu a přiblížení určitých postupů. V této
technické dokumentaci mají následující strukturu:
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Důležité informace.

1.4.3 Postupy
V této technické dokumentaci najdete instrukce k jednokrokovým nebo
několikakrokovým postupům.
Instrukce k jednokrokovému postupu
Instrukce k jednomu kroku postupu mají v tomto technickém dokumentu
následující strukturu:
Cíl postupu
ü Předpoklady (nepovinné).
► Krok 1 z 1.
ð Výsledek kroku postupu (nepovinný).
ð Výsledek postupu (nepovinný).
Instrukce k několikakrokovému postupu
Instrukce k několika krokům postupu mají v tomto technickém dokumentu
následující strukturu:
Cíl postupu
ü Předpoklady (nepovinné).
1. 1. krok
ð Výsledek kroku postupu (nepovinný).
2. 2. krok
ð Výsledek kroku postupu (nepovinný).
ð Výsledek postupu (nepovinný).

1.4.4 Způsoby zápisu
Způsob zápisu

Použití

Příklad

VERZÁLKY

Ovládací prvky, spínače

ZAP/VYP

[Hranaté závorky]

Klávesnice PC

[Ctrl] + [Alt]

Tučně

Software ovládacích prvků

Stiskněte tlačítko Continue

…>…>…

Cesta v nabídce funkcí

Parameter > Control parameter

Kurzíva

Systémová hlášení, chybová hlášení,
signály

Vydán alarm Function monitoring

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022
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Způsob zápisu

Použití

Příklad

[► Číslo stránky]

Křížový odkaz

[► Strana 41].

Tečkované podtržení
.............................................

Záznam v glosáři, zkratky, definice
atd.

Záznam
........................
v glosáři

Tabulka 2: Použité způsoby zápisu v této technické dokumentaci
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2 Bezpečnost
▪ K seznámení se s výrobkem si přečtěte tuto technickou dokumentaci.
▪ Tato technická dokumentace je součástí výrobku.
▪ Přečtěte si bezpečnostní upozornění v této kapitole a respektujte je.
▪ Přečtěte si výstražná upozornění v této technické dokumentaci a
respektujte je, abyste předešli nebezpečím souvisejícím s funkcí tohoto
výrobku.
▪ Tento výrobek je vyroben v souladu se současným stavem
vědeckotechnického vývoje. Přesto může při jeho použití v rozporu
s určeným účelem dojít k ohrožení zdraví a života uživatele, poškození
výrobku a jiným hmotným škodám souvisejícím s funkcí výrobku.

2.1 Používání ke stanovenému účelu
Výrobek ETOS® (Embedded Transformer Operating System) je modulární
systém pro ovládání, regulaci a monitorování transformátoru. Potřebné
součásti jsou namontovány ve skříni. V závislosti na objednávce je výrobek
vybaven různými balíčky funkcí.
Výrobek je určen výhradně k použití ve stacionárních průmyslových
velkokapacitních zařízeních a elektroenergetických zařízeních. Při používání
ke stanovenému účelu, dodržování předpokladů a podmínek uvedených
v této technické dokumentaci a respektování varování umístěných na
výrobku neohrožuje výrobek osoby, věci ani životní prostředí. To platí po
celou dobu jeho životnosti od dodání přes montáž a provoz až po demontáž
a likvidaci.
Za používání ke stanovenému účelu se považuje splnění těchto požadavků:
▪ Výrobek provozujte podle této technické dokumentace, sjednaných
dodacích podmínek a technických údajů.
▪ Zajistěte, aby všechny potřebné práce prováděl pouze kvalifikovaný
personál.
▪ Dodané přípravky a speciální nářadí používejte výhradně ke
stanovenému účelu a podle této technické dokumentace.
▪ Provozujte výrobek výhradně v průmyslových oblastech. Řiďte se pokyny
o elektromagnetické kompatibilitě a technickými údaji, které jsou uvedeny
v této technické dokumentaci.

2.1.1 Motorový pohon
Balíček funkcí Motorový pohon slouží k přizpůsobení provozní polohy
přepínačů odboček v regulačních transformátorech aktuálním provozním
požadavkům.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022
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Za používání motorového pohonu ke stanovenému účelu se považuje
splnění těchto požadavků:
▪ Výrobek používejte výhradně pro transformátor / přepínač odboček /
přepojovač uvedený v objednávce.
▪ Na typovém štítku najdete údaj o normě platné pro tento výrobek, a to
včetně roku vydání.
▪ Pokud byly přepínač odboček / přepojovač a jejich příslušenství (pohon,
hnací hřídel, úhlová převodovka, ochranné relé atd.) dodány jako sada
pro danou zakázku, musí mít shodná sériová čísla.
▪ Motorový pohon ovládejte při běžném provozu elektricky na dálku.
▪ Motorový pohon můžete ve zvláštních provozních případech (např. při
provádění údržby) ovládat také přímo na místě instalace, a to elektricky
pomocí otočného přepínače S3.
▪ Pokud se domníváte, že má transformátor nebo přepínač odboček /
přepojovač závadu, motorový pohon nikdy neovládejte elektricky ani ruční
klikou, dokud neodpojíte transformátor od sítě. Další upozornění najdete
v kapitole Odstraňování poruch.
▪ Dodaná ruční klika slouží k ovládání motorového pohonu během instalace
a při kontrolách ve výrobně transformátorů nebo při provádění údržby při
odpojeném transformátoru.
▪ Podrobné informace o používání ruční kliky v nouzovém provozu
v případě, že je transformátor pod napětím, najdete v kapitole Provoz.

2.1.2 Regulace přepínače odboček
Balíček funkcí Regulace přepínače odboček slouží k automatickému
přizpůsobení polohy odbočky přepínače odboček motorovým pohonem.

2.1.3 Monitorování průchodek
Balíček funkcí Monitorování průchodek slouží k monitorování kapacitně
ovládaných průchodek na výkonových transformátorech napěťových hladin
Um = 66–420 kV (jiné napěťové hladiny na vyžádání). Výrobek lze používat
k detekci průrazů u dílčích kapacit průchodky a rovněž k monitorování
stárnutí průchodky.
Za používání monitorování průchodky ke stanovenému účelu se považuje
splnění těchto požadavků:
▪ Používejte výrobek výhradně pro průchodky uvedené v objednávce.
▪ Používejte výrobek výhradně pro vysokonapěťové průchodky výkonového
transformátoru, pro které platí podobné podmínky montáže a tepelné
zatížení.
▪ Používejte výrobek výhradně pro průchodky shodného typu (výrobce,
typová řada, technologie, rok výroby).
▪ Používejte výrobek výhradně pro průchodky, které nejsou poškozené.
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▪ Toto zařízení je určeno k použití ve vnitřních prostorách s bezpečným
prostředím a smí je obsluhovat pouze kvalifikovaný personál, který je
obeznámen s jeho používáním. Vypínací zařízení je součást konečného
použití.
▪ Zařízení je určeno k zabudování. Při konečném použití musí být splněny
požadavky na ochranu proti šíření požáru a ochranu proti zasažení
elektrickým proudem. Při konečném použití musí být splněny požadavky
na odolnost vůči mechanickému namáhání.

2.1.4 Vibroakustické monitorování přepínače odboček (VAM)
Balíček funkcí Vibroakustické monitorování přepínače odboček (VAM) slouží
k monitorování přepínačů odboček u výkonových transformátorů / tlumivek.
Výrobek lze používat k detekci anomálií v času a amplitudě průběhu
vibroakustického signálu přepínače odboček a k příjmu hlášení událostí
u detekovaných anomálií.
Za používání balíčku funkcí VAM ke stanovenému účelu se považuje
splnění těchto požadavků:
▪ Výrobek používejte výhradně pro přepínač odboček a motorový pohon
uvedený v objednávce.
▪ Používejte výrobek výhradně pro přepínače odboček, které nejsou
poškozené.
▪ U transformátorů s izolovanými nástavbovými díly používejte výrobek
pouze po schválení firmou Maschinenfabrik Reinhausen GmbH (je nutné
speciální provedení).

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022
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2.2 Používání v rozporu se stanoveným účelem
Za používání v rozporu se stanoveným účelem se považuje takové
používání výrobku, které se liší od popisu v části Používání ke stanovenému
účelu.

2.2.1 Monitorování průchodek
Řiďte se těmito pokyny ohledně používání balíčku funkcí Monitorování
průchodky v rozporu se stanoveným účelem:
▪ Výrobek není vhodný k prodlužování přípustné doby používání průchodky
stanovené výrobcem.
▪ Výrobek není jisticí zařízení. Nepoužívejte ho k zajištění bezpečnostních
funkcí.
▪ Výrobek není vhodný k použití v silně korozivním prostředí.
▪ Nepřipojujte k součástem výrobku měřicí systémy od jiných výrobců, jinak
by mohlo dojít k chybám při monitorování průchodek.

2.2.2 Vibroakustické monitorování přepínače odboček (VAM)
Řiďte se těmito pokyny ohledně používání balíčku funkcí Vibroakustické
monitorování přepínače odboček (VAM) v rozporu se stanoveným účelem:
▪ Výrobek není vhodný k prodlužování přípustné doby používání přepínače
odboček stanovené výrobcem.
▪ Výrobek není jisticí zařízení. Nepoužívejte ho k zajištění bezpečnostních
funkcí.
▪ Výrobek není vhodný k použití v silně korozivním prostředí.

2.2.3 Interní napájení
Pomocí síťových adaptérů v řídicí skříni, které slouží k napájení interních
modulů, nenapájejte externí obvody.
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2.3 Základní bezpečnostní upozornění
Kvůli zamezení nehod, poruch a havárií a také poškození životního prostředí
musí osoba odpovědná za přepravu, montáž, provoz, údržbu a likvidaci
výrobku nebo jeho částí zajistit dodržování těchto zásad:
Osobní ochranné prostředky
Volný nebo nevhodný oděv zvyšuje nebezpečí jeho zachycení nebo
namotání na rotující součásti a nebezpečí uváznutí u vyčnívajících součástí.
Tím dochází k ohrožení zdraví a života.
▪ Pro danou činnost noste příslušné osobní ochranné prostředky jako
přilbu, pracovní ochrannou obuv atd.
▪ V žádném případě nepoužívejte poškozené osobní ochranné prostředky.
▪ V žádném případě nenoste prsteny, řetízky a jiné šperky.
▪ Dlouhé vlasy noste schované v síťce na vlasy.
Pracovní oblast
Nepořádek a neosvětlené pracovní oblasti mohou být příčinou nehod a
úrazů.
▪ V pracovní oblasti udržujte pořádek a čistotu.
▪ Zajistěte dobré osvětlení pracovní oblasti.
▪ Dodržujte zákony týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platné
v dané zemi.
Vysoušení transformátoru
Pokud vysušíte motorový pohon, způsobí to hmotné škody a funkční závady
na něm.
▪ Nikdy motorový pohon nevysoušejte.
Práce během provozu
Výrobek se smí používat jen v bezvadném technickém a funkčním stavu. V
opačném případě dochází k ohrožení zdraví a života.
▪ Pravidelně kontrolujte funkčnost bezpečnostních zařízení.
▪ Dodržujte inspekce, úkony a intervaly údržby popsané v této technické
dokumentaci.
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Neviditelné laserové záření
Pokud se díváte do přímého nebo do odraženého paprsku, může to způsobit
poškození oka. Paprsek vystupuje z optických přípojek nebo na konci k nim
připojených optických kabelů modulů. Přečtěte si k tomuto tématu také
kapitolu „Technické údaje“.
▪ Nikdy se nedívejte do přímého nebo do odraženého paprsku.
▪ Nikdy se nedívejte do paprsku pomocí optických nástrojů, jako je např.
lupa nebo mikroskop.
▪ Pokud se laserové záření dostane do oka, oči vědomě zavřete a otočte
hlavu ihned pryč od paprsku.
Manipulace s měřicími proudovými transformátory
Během provozu měřicího proudového transformátoru s otevřeným
sekundárním obvodem mohou vznikat nebezpečná vysoká napětí. To může
způsobit zranění a hmotné škody.
▪ Nikdy neprovozujte měřicí proudový transformátor s otevřeným
sekundárním obvodem. Z tohoto důvodu měřicí proudový transformátor
zkratujte.
▪ Řiďte se pokyny v provozním návodu měřicího proudového
transformátoru.
Zacházení s elektrickými součástmi
Elektrické součásti se mohou poškodit elektrostatickým výbojem.
▪ Nikdy se nedotýkejte elektrických součástí během uvádění do provozu,
samotného provozu ani při údržbě.
▪ Vhodnými opatřeními (např. instalací krytů) zajistěte, aby se personál
nemohl takových součástí dotknout.
▪ Noste vhodné osobní ochranné prostředky.
Otvor pro ruční kliku
Pokud do otvoru pro ruční kliku sáhnete během přepínání, hrozí nebezpečí
poranění rotující hřídelí.
▪ Do otvoru pro ruční kliku nikdy nesahejte.
Zajištění motorového pohonu
Pokud otevřete motorový pohon během provozu, hrozí nebezpečí zasažení
elektrickým proudem od komponent pod napětím, které se nacházejí za
výklopným rámem.
▪ Během provozu zajistěte motorový pohon visacím zámkem proti otevření
nepovolanými osobami.
▪ Motorový pohon smí otevírat pouze kvalifikovaný elektrikář.
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Otevření výklopného rámu
Pokud otevřete výklopný rám během provozu motorového pohonu, hrozí
nebezpečí zasažení elektrickým proudem od komponent pod napětím.
▪ Výklopný rám smí otevírat pouze kvalifikovaný elektrikář.
Ochrana proti výbuchu
Vysoce hořlavé nebo výbušné plyny, páry a prach mohou vést k silným
výbuchům a k požáru. Tím dochází k ohrožení zdraví a života.
▪ Výrobek nemontujte, nepoužívejte a neprovádějte jeho údržbu v oblastech
s nebezpečím výbuchu.
Bezpečnostní značky
Bezpečnostní značky na výrobku zahrnují výstražné štítky a štítky
s bezpečnostními upozorněními. Jsou důležitou součástí koncepce
bezpečnosti.
▪ Dbejte všech bezpečnostních značek na výrobku.
▪ Udržujte všechny bezpečnostní značky na výrobku kompletní a v čitelném
stavu.
▪ Poškozené nebo chybějící bezpečnostní značky vyměňte.
Okolní podmínky
Kvůli zajištění spolehlivého a bezpečného provozu je nutné výrobek
provozovat pouze při okolních podmínkách uvedených v technických
údajích.
▪ Dodržujte specifikované provozní podmínky a požadavky na místo
instalace.
Pomocné a provozní látky
Pomocné a provozní látky neschválené výrobcem mohou způsobit poranění
osob, hmotné škody a také funkční závady výrobku.
▪ Používejte pouze vodivé a uzemněné hadice, trubky a čerpací zařízení
schválené pro hořlavé kapaliny.
▪ Používejte pouze výrobcem schválená maziva a pomocné látky.
▪ Kontaktujte výrobce.
Změny a přestavby
Nedovolené nebo neodborné změny výrobku mohou způsobit poranění
osob, hmotné škody a také funkční závady výrobku.
▪ Změny výrobku provádějte pouze po domluvě se společností
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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Náhradní díly
Náhradní díly neschválené společností Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
mohou způsobit poranění osob, hmotné škody a funkční závady výrobku.
▪ Používejte výhradně náhradní díly schválené firmou Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.
▪ Kontaktujte společnost Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

2.4 Kvalifikace personálu
Osoba odpovědná za montáž, uvedení do provozu, obsluhu, údržbu a
prohlídky musí zajistit dostatečnou kvalifikaci personálu.
Kvalifikovaný elektrikář
Kvalifikovaný elektrikář disponuje potřebnými znalostmi a zkušenostmi
získanými odborným vzděláním a rovněž zná příslušné normy a předpisy.
Kromě toho se kvalifikovaný elektrikář vyznačuje těmito schopnostmi:
▪ Kvalifikovaný elektrikář sám rozpozná možná nebezpečí a je schopen
zabránit jejich vzniku.
▪ Kvalifikovaný elektrikář je schopen provádět práce na elektrických
zařízeních.
▪ Kvalifikovaný elektrikář absolvoval speciální školení pro pracovní
prostředí, ve kterém vykonává svou činnost.
▪ Kvalifikovaný elektrikář musí splňovat ustanovení platných zákonných
předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Osoby poučené v oboru elektrotechniky
Osoba poučená v oboru elektrotechniky je osoba poučená a vyškolená
kvalifikovaným elektrikářem o úkolech jí svěřených, možných nebezpečích
hrozících při nevhodném chování a také ochranných zařízeních a
opatřeních. Osoba poučená v oboru elektrotechniky pracuje výhradně pod
vedením a dohledem kvalifikovaného elektrikáře.
Pracovník obsluhy
Pracovník obsluhy používá a obsluhuje výrobek v rámci této technické
dokumentace. Je provozovatelem poučen a vyškolen o speciálních úkolech
a možných nebezpečích hrozících při nevhodném chování.
Technický servis
Důrazně doporučujeme svěřit provádění údržby a oprav a rovněž dodatečné
vybavení našemu technickému servisu. Ten zajistí odborné provedení všech
prací. Pokud údržbu neprovádí náš technický servis, je třeba zajistit, aby byl
příslušný personál vyškolen a autorizován společností Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.
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Autorizovaný personál
Autorizovaný personál je společností Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
školen a vzděláván ohledně speciálních úkonů údržby.

2.5 Osobní ochranné prostředky
Při práci je nutné používat osobní ochranné prostředky, aby se
minimalizovalo ohrožení zdraví.
▪ Během práce vždy používejte ochranné prostředky potřebné pro
příslušnou pracovní činnost.
▪ V žádném případě nepoužívejte poškozené ochranné prostředky.
▪ Dodržujte pokyny týkající se osobních ochranných prostředků umístěné
v pracovní oblasti.
Pracovní ochranný
oděv

Přiléhavý pracovní oděv s nízkou odolností proti
roztržení, s úzkými rukávy a bez odstávajících částí.
Převážně slouží k ochraně před zachycením
pohyblivými částmi stroje.

Bezpečnostní obuv

K ochraně před těžkými padajícími díly a uklouznutím
na kluzkém podkladu.

Ochranné brýle

K ochraně očí před odlétávajícími díly a vystřikujícími
kapalinami.

Ochranný obličejový
štít

K ochraně obličeje před odlétávajícími díly a
vystřikujícími kapalinami nebo jinými nebezpečnými
látkami.

Ochranná přilba

K ochraně před padajícími a odlétávajícími díly a
materiálem.

Ochrana sluchu

K ochraně před poškozením sluchu.

Ochranné rukavice

K ochraně před ohrožením mechanickými a tepelnými
vlivy či elektrickým proudem.

Tabulka 3: Osobní ochranné prostředky
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Řiďte se následujícími doporučeními pro bezpečný provoz výrobku.

3.1 Všeobecné informace
▪ Zajistěte, aby přístup k zařízení měly jen oprávněné osoby.
▪ Používejte zařízení výhradně v elektronické bezpečnostní zóně (ESP –
electronic security perimeter). Nepřipojujte nezabezpečené zařízení
k internetu. Používejte mechanismy pro vertikální a horizontální
segmentaci sítě a bezpečnostní brány (firewally) na přechodech.
▪ Zajistěte, aby zařízení obsluhoval výhradně vyškolený personál, který je
poučen o bezpečnosti IT.
▪ Pravidelně kontrolujte, zda nejsou k dispozici aktualizace softwaru pro
zařízení a provádějte tyto aktualizace.

3.2 Uvedení do provozu
Při uvedení zařízení do provozu dodržte tato doporučení:
▪ Identifikace uživatelů by měla být jednoznačná a přiřaditelná.
Nepoužívejte funkci „Group account“ ani funkci „Auto login“.
▪ Aktivujte funkci Auto logout [►Odstavec 8.1.3.2, Strana 188].
▪ Pokud je to možné, omezte práva jednotlivých uživatelských skupin. To
vám pomůže vyhnout se chybám při operativních zásazích. Uživatel v roli
„Operator“ by například neměl mít možnost měnit nastavení zařízení, ale
pouze provádět operativní zásahy.
▪ Smažte nebo deaktivujte předinstalovanou uživatelskou identifikaci
„admin“. K tomu musíte nejdříve vytvořit novou identifikaci uživatele v roli
Administrator. Pomocí této role pak můžete smazat nebo deaktivovat
předinstalovaný účet „admin“.
▪ Deaktivujte servisní uživatelský přístup [►Odstavec 8.1.3.3, Strana 188].
▪ Aktivujte šifrování SSL/TLS [►Odstavec 8.1.3, Strana 186]. Přístup
k zařízení pak už bude možný jen prostřednictvím protokolu SSL/TLS.
Kromě šifrování komunikace tento protokol zajišťuje také prověření
věrohodnosti serveru.
▪ Používejte pokud možno verzi TLS 1.2 nebo vyšší.
▪ Zapojte zařízení do infrastruktury veřejných klíčů. Vytvořte k tomu
případně vlastní certifikáty SSL a importujte je.
▪ Připojte zařízení k centrálnímu protokolovému serveru pomocí rozhraní
Syslog [►Odstavec 8.1.7, Strana 197].
▪ Funkci SNMP [►Odstavec 8.1.3.4, Strana 190] využívejte, jen když
budete moci pomocí externích bezpečnostních zařízení zajistit
zabezpečenou komunikaci.
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▪ Konvertor médií s ovládaným přepínačem (modul SW 3-3) [►Odstavec
8.1.22, Strana 271]:
– Změňte uživatelský účet a heslo.
– Deaktivujte nepotřebné služby.

3.3 Provoz
Během provozu zařízení dodržujte tato doporučení:
▪ V pravidelných intervalech měňte heslo.
▪ V pravidelných intervalech exportujte bezpečnostní protokol [►Odstavec
8.1.21.1, Strana 266].
▪ V pravidelných intervalech kontrolujte, jestli v souborech protokolů nejsou
neoprávněné systémové přístupy nebo jiné události významné pro
bezpečnost.
▪ Konvertor médií s ovládaným přepínačem (modul SW 3-3): Pravidelně
kontrolujte, zda výrobce Belden/Hirschmann nevydal pro výrobek EES 25
aktualizace a případně proveďte aktualizaci firmwaru [►Odstavec
8.1.22.3, Strana 274].

3.4 Rozhraní
Zařízení používá ke komunikaci tato rozhraní:
CPU

9

COM 1
1

1

1

ERR

CAN 2

CAN 1

9

INIT
2 4 6
0
8 L
E C A
2 4 6
8 H
C A

9

RUN

1

USB2.0

COM 2

9

TEST
PROG
RUN

24V DC

ETH 1

ETH 2.1

ETH 2.2

+
-

Obrázek 1: Rozhraní modulu CPU

Rozhraní

Protokol

Port

Popis

CAN 1

-

-

Připojení modulu DIO

CAN 2

-

-

Komunikace s ostatními zařízeními ISM®
(např. paralelní chod)

COM 1

-

-

Interní systémové rozhraní

COM 2

-

-

Sériové rozhraní (SCADA)
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Rozhraní

Protokol

Port

Popis

USB

-

-

Import nebo export dat

ETH 1

TCP

80

HTTP pro webovou vizualizaci1), 2)

ETH 1

TCP

443

HTTPS pro webovou vizualizaci2)

ETH 1

TCP

102

IEC 61850

ETH 1

TCP

502

Modbus3)

ETH 1

TCP

20000

DNP33)

ETH 1

UDP

161

SNMP4)

ETH 2.x

TCP

21

FTP1) (pouze pro servis MR)

ETH 2.x

TCP

80

HTTP pro webovou vizualizaci1)

ETH 2.x

TCP

443

HTTPS pro webovou vizualizaci

ETH 2.x

TCP

990

FTPS (pouze pro servis MR)

ETH 2.x

TCP

8080

HTTP pro webovou vizualizaci1)

ETH 2.x

TCP

8081

HTTPS pro webovou vizualizaci

ETH 2.x

UDP

161

SNMP4)

Tabulka 4: Rozhraní a otevřené porty modulu CPU
1)

Port je zavřený, pokud aktivujete šifrování zařízení pomocí SSL.

2)

V závislosti na nastavení parametru Visualization release [►Strana 192].

3)

Standardní nastavení; pokud jste změnili port pro protokol dozoren, je
otevřený pouze nastavený port.
4)

V závislosti na nastavení parametru SNMP agent [►Strana 190].

Obrázek 2: Rozhraní modulu SW 3-3
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Rozhraní

Protokol

Port

Popis

ETH 2.3,
ETH 2.4

TCP

22

SSH1)

23

Telnet1)

80

HTTP pro webovou vizualizaci1)

443

HTTPS pro webovou vizualizaci1)

161

SNMP1)

UDP

Tabulka 5: Rozhraní a otevřené porty modulu SW 3-3

Port je zavřený, pokud je příslušná služba deaktivována.

CP - 8050

1)

RS-232

SICAM A8000

X5

RS-485

X4

ETH
X3

RY

ER

ETH
X2

6
5
4
3
2
1

X1

Obrázek 3: Rozhraní modulu CPU

Rozhraní

Protokol

Port

Popis

X2

TCP

102

IEC 61850

X2

TCP

502

Modbus1)

X2

TCP

20000

DNP31)

X2

TCP

2404

IEC 60870-5-1041)

X2

UDP

123

SNTP

X2

-

-

Rozšíření sběrnice (volitelné)

X3

TCP

80

HTTP pro webovou vizualizaci2)

X3

TCP

443

HTTPS pro webovou vizualizaci

X3

TCP

22

SSH (pouze pro servis MR)3)

X3

UDP/TCP

514

Syslog

X4

-

-

Sériové rozhraní (SCADA)

X5

-

-

Sériové rozhraní (SCADA)

Tabulka 6: Rozhraní a otevřené porty modulu CPU
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1)

Standardní nastavení; pokud jste změnili port pro protokol dozoren, je
otevřený pouze nastavený port.
2)

Port je zavřený, pokud aktivujete šifrování zařízení pomocí SSL.

3)

CI - 8520

Port je zavřený, pokud deaktivujete servisní uživatelský přístup
[►Odstavec 8.1.3.3, Strana 188].

SICAM A8000

ETH
X5

ETH
X4

ETH
X3

RY

ER

ETH
X2

ETH
X1

Obrázek 4: Rozhraní modulu COM-ETH

Rozhraní

Protokol

Port

Popis

X1
X2
X3
X4
X5
Tabulka 7: Rozhraní a otevřené porty modulu COM-ETH

3.5 Standardy šifrování
Zařízení podporuje tyto verze TLS:
▪ TLS 1.0
▪ TLS 1.1
▪ TLS 1.2
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Zařízení používá pro spojení zajištěné pomocí TLS tyto šifrovací sady:

TLS

Výměna klíče

Ověření

ECDHE

RSA

Šifrování

Délka klíče

Provozní
režim

Hashovací
funkce

AES

128

CBC

SHA1)

WITH

DHE

SHA265

ECDHE

ECDSA

ECDH

256

GCM

SHA256

CBC

SHA1)

RSA1)

SHA256
GCM

SHA384

Tabulka 8: Šifrovací sada
1)

Není k dispozici u verze TLS >= 1.2

K ukládání hesel používá zařízení hashovací funkci SHA256.
Modul SW 3-3 podporuje tuto verzi TLS:
▪ TLS 1.2
Modul používá tyto šifrovací sady pro spojení zabezpečené šifrováním TLS:

TLS

Výměna klíče

Ověření

ECDHE

RSA

Šifrování

Délka klíče

Provozní
režim

Hashovací
funkce

AES

128

GCM

SHA265

CBC

SHA

WITH

DHE
Tabulka 9: Šifrovací sada

Zařízení používá v souladu s Technickou směrnicí TR-02102-4 Spolkového
úřadu pro bezpečnost v informačních technologiích tyto standardy šifrování:
▪ Dohoda o klíči:
– diffie-hellman-group1-sha1
– diffie-hellman-group14-sha1
– diffie-hellman-group16-sha512
– diffie-hellman-group18-sha512
– diffie-hellman-group-exchange-sha256
– ecdh-sha2-nistp256
▪ Serverové ověření:
– ssh-rsa
– rsa-sha2-512
– rsa-sha2-256
▪ Šifrovací algoritmy:
– aes128-ctr
– aes128-gcm@openssh.com
– chacha20-poly1305@openssh.com
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▪ Zabezpečení MAC:
– hmac-sha1
– hmac-sha2-256
– hmac-sha1-etm@openssh.com
– hmac-sha2-256-etm@openssh.com
▪ Komprese:
– Žádná
– zlib@openssh.com
– Zlib
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4 Popis výrobku
4.1 Obsah dodávky
▪ Řídicí skříň
▪ Dokumentace k výrobku
▪ Motor s převodovkou (namontován na přepínači odboček)
▪ Propojovací kabel
▪ Pro každou monitorovanou průchodku (3 nebo 6):
– Adaptér průchodky
– Propojovací kabel adaptéru průchodky a propojovací jednotka
– Propojovací jednotka
– Montážní sada pro propojovací jednotku
– Propojovací kabel propojovací jednotky a řídicí skříně
▪ Snímač vibrací VS 1 s adaptérem a chráničem proti šlápnutí
▪ Kabel snímače
▪ Zakončovací odpor pro sběrnici CAN
Řiďte se těmito pokyny:
1. Podle přepravních dokladů zkontrolujte, zda je dodávka úplná.
2. Jednotlivé díly uchovávejte v suchu až do montáže.
3. Výrobek nechejte neprodyšně zabalený v ochranném obalu, z obalu jej
vyjměte až krátce před montáží.

4.2 Popis fungování
Výrobek ETOS® (Embedded Transformer Operating System) je modulární
systém pro ovládání, regulaci a monitorování transformátoru. Potřebné
součásti jsou namontovány ve skříni. V závislosti na objednávce je výrobek
vybaven různými balíčky funkcí.

4.2.1 Motorový pohon
Balíček funkcí Motorový pohon slouží k přizpůsobení provozní polohy
přepínačů odboček v regulačních transformátorech aktuálním provozním
požadavkům.
Side Drive
Přepínání odboček se provádí aktivací motorového pohonu (jednorázový
řídicí impulz, např. vydaný pomocí volitelného balíčku funkcí Regulace
přepínače odboček) Tento proces přepínání se nuceně ukončí nezávisle na
tom, zda jsou během spínání vydány další řídicí impulzy. Opětovné přepnutí
je ve standardním provedení možné teprve po dosažení klidové polohy
všech ovládacích členů.
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Chování při přerušení napětí
Přepínání odboček je možné jen tehdy, pokud je řídicí systém připraven
k provozu. Dojde-li během přepínání odboček k přerušení napětí, ukončí
motorový pohon po obnovení napájení původně zahájené přepínání
odboček.
Top Drive
Přepínač odboček se dodává s namontovaným motorem s převodovkou,
který ovládá elektronická řídicí jednotka. Elektronická řídicí jednotka je
umístěna v řídicí skříni a je s motorem spojena propojovacím kabelem.
Složitá montáž hnacích hřídelí a úhlových převodovek ani připojování a
vystřeďování jednotlivých modulů, které je s tím spojeno, nejsou v případě
použití ETOS® TD nutné.
Pomocí webové vizualizace lze nakonfigurovat řízení motorového pohonu a
zobrazovat naměřené hodnoty a události. Rozsah funkcí se při tom řídi
objednanou variantou výrobku.

Obrázek 5: ETOS® TD a přepínač odboček na výkonovém transformátoru

Chování při přerušení napětí
Přepínání odboček je možné jen tehdy, pokud je řídicí systém připraven
k provozu.
4.2.1.1 Měření činného výkonu motorového pohonu (volitelně)
Zařízení může být vybaveno volitelným modulem pro zaznamenávání
činného výkonu motorového pohonu. Tento modul přenáší činný výkon do
zařízení ve formě analogového signálu (4–20 mA).
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Zařízení může naměřený činný výkon přenášet prostřednictvím řídicího
systému. Kromě toho zařízení vygeneruje hlášení události, pokud se
analogový signál dostane na hodnotu mimo povolený rozsah (4–20 mA).

4.2.2 Regulace přepínače odboček
Balíček funkcí Regulace přepínače odboček slouží k automatickému
přizpůsobení polohy odbočky přepínače odboček motorovým pohonem.
▪ Automatická regulace napětí
– 1 požadovaná hodnota
– Doba zpoždění T1 (lineární)
▪ Automatická regulace napětí
– 3 požadované hodnoty nebo TDSC
– Doba zpoždění T1 (lineární/integrální) a doba zpoždění T2.
▪ Paralelní chod
▪ Kompenzace ztrát vedení
▪ Regulace jalového výkonu
▪ Regulace činného výkonu
▪ Monitorování limitů
– Napětí U<, U>
– Proud I<, I>"
▪ Monitorování limitů
– Napětí U<<, U<, U>, U>>
– Proud I<<, I<, I>, I>>
– Výkon S<<, S<, S>, S>>, P<<, P<, P>, P>>, Q<<, Q<, Q>, Q>>
– Úhel fázového posunu cosφ<, cosφ<<
▪ Monitorování pásma
▪ Kontrola funkce
4.2.2.1 Regulace výkonu (volitelně)
Pokud je zařízení vybaveno volitelnou funkcí Regulace výkonu, lze regulovat
činný nebo jalový výkon transformátoru pomocí přepínače odboček. Zařízení
měří činný nebo jalový výkon a porovnává ho s nastavenou požadovanou
hodnotou. Rozdíl mezi naměřenou a skutečnou hodnotou představuje
regulační odchylku. Pokud je regulační odchylka větší než nastavené
pásmo, aktivuje zařízení přepnutí odboček.
Pokud je zařízení vybaveno funkcí Regulace výkonu, má určitá omezení:
▪ Paralelní chod je jak pro regulaci napětí, tak pro regulaci výkonu možný
pouze metodou Synchronizovaný chod.
▪ Kompenzace ztrát vedení má vliv pouze na regulaci napětí.
▪ Funkce Přizpůsobení požadované hodnoty napětí podle činného výkonu
(TDSC) má vliv pouze na regulaci napětí.
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4.2.3 Monitorování přepínače odboček
Balíček funkcí Monitorování přepínače odboček slouží k monitorování
přepínačů odboček u výkonových transformátorů / tlumivek. Obsahuje tyto
funkce:
▪ Stav motorového pohonu (motorový jistič, motor běží)
▪ Statistika přepínání přepínače odboček
▪ Výpočet intervalu údržby
▪ Monitorování teploty OLTC
▪ Hladina oleje přepínače odboček
▪ Výpočet opálení kontaktu (pouze pro OILTAP® V, M, R, RM, MS, G)
▪ Karbonizace oleje (jen pro OILTAP® V, M, R)
▪ Motor Current Index
▪ Vibroakustické monitorování přepínače odboček
▪ Monitorování točivého momentu
4.2.3.1 Vibroakustické monitorování přepínače odboček (VAM)
Balíček funkcí Vibroakustické monitorování přepínače odboček (VAM) slouží
k monitorování přepínačů odboček u výkonových transformátorů / tlumivek.
Výrobek lze používat k detekci anomálií v času a amplitudě průběhu
vibroakustického signálu přepínače odboček a k příjmu hlášení událostí
u detekovaných anomálií.
Přepínač odboček je vybaven měřicím zařízením, jehož prostřednictvím
systém během procesu spínání snímá a analyzuje vibroakustický signál.
Kromě toho systém zaznamenává změnu polohy odbočky a teplotu oleje
v přepínači odboček.
Pomocí implementovaných algoritmů může monitorovací systém spolehlivě
detekovat případné anomálie v průběhu vibroakustického signálu
s přihlédnutím k výkyvům teploty oleje v přepínači odboček. Navíc má
systém funkci úpravy limitu při teplotách oleje převyšujících 15 °C, která
využívá strojové učení.
Než může zařízení zobrazit první křivku limitu, musíte provést asi 5 přepnutí
na každý hodnoticí cluster (např. 5krát z odbočky 1 na odbočku 2 při
reverzním přepnutí).
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Hlášení stavu
Monitorovací systém MSENSE® VAM vydává 3 stupně hlášení stavu:
Stav

Zobrazení na zařízení /
vizualizace

Dálková signalizace
SCADA / digitální výstup

Normální

Modré hlášení stavu, že je Bez dálkové signalizace
vše v pořádku

Varování

První a druhá anomálie
v hodnoticím clusteru se
zobrazují jako žluté
hlášení stavu v analýze
VAM (nabídka
Information).

Bez dálkové signalizace

Alarm

Při třetí anomálii
v hodnoticím clusteru nebo
při třetí anomálii v řadě se
navíc generuje hlášení
události (nabídka Events).

Hlášení události se
přenáší do připojeného
systému SCADA.
Kromě toho je lze
generovat na digitálním
výstupu.

4.2.4 Monitorování transformátoru
Balíček funkcí Monitorování transformátoru slouží k monitorování
transformátoru Obsahuje tyto funkce:
▪ Asset Intelligence
▪ Monitorování teploty
– Okolní teplota
– Teplota vrchní vrstvy oleje
– Teplota spodní vrstvy oleje (volitelně)
– Výpočet teploty hot spotu podle IEC 60076-7 nebo IEEE C57.91
– Výpočet vlhkosti papíru
– Výpočet teploty tvoření bublin
– Výpočet schopnosti přetížení transformátoru (nouzový režim)
▪ Analýza plynu v oleji
▪ Měření teploty vinutí

4.2.5 Monitorování průchodek
Balíček funkcí Monitorování průchodky slouží k monitorování kapacitně
ovládaných průchodek na výkonových transformátorech. Výrobek lze
používat k detekci průrazů u dílčích kapacit průchodek a rovněž
k monitorování stárnutí průchodky.
Pro možnost vyhodnocení stavu jsou průchodky vybaveny měřicím
zařízením, kterým systém za provozu průběžně měří změnu kapacity ΔC1.
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V závislosti na konfiguraci zařízení může systém evidovat napětí třífázového
referenčního systému a stanovovat změnu koeficientu ztrát Δtanδ
průchodek. U provedení s konstantním referenčním systémem se referenční
napětí nastavuje jako parametr a neměří se.
Pomocí implementovaných algoritmů může monitorovací systém ve značné
míře kompenzovat výkyvy napětí a teploty třífázového systému a zajistit tak
spolehlivé monitorování průchodek.

Obrázek 6: Princip fungování (s volitelným vybavení pro referenční měření)

Monitorování průchodek pomocí konstantního referenčního systému
(volitelně)
Volitelné monitorování průchodek pomocí konstantního referenčního
systému slouží k monitorování průchodek v zařízeních, v nichž není možné
měření napětí referenčního systému. Systém k tomu používá konstantní
referenční síťové napětí. Konstantní úhel mezi fázemi je 120 °.
Pokud se neměří napětí referenčního systému, mohou silné asymetrie v síti
způsobit nesprávné spouštění událostí.

4.2.6 Řízení chladicího systému
Balíček funkcí Řízení chladicího systému slouží k ovládání chladicího
systému výkonového transformátoru. Obsahuje tyto funkce:
▪ Ovládání 2, 4 nebo 6 skupin chlazení
▪ Konvenční ovládání pomocí reléových kontaktů teploměru
▪ Inteligentní ovládání
– Regulace bodu zapnutí v závislosti na teplotě
– Režim závislosti na zatížení
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– Periodický režim
– Režim alternace
▪ Ovládání ventilátoru na základě frekvence

4.2.7 Monitorování chladicího systému
Balíček funkcí Monitorování chladicího systému slouží k monitorování
chladicího systému výkonového transformátoru. Obsahuje tyto funkce:
▪ Monitorování 2, 4 nebo 6 skupin chlazení
– Provozní stav
– Počet spuštění
– Doba trvání provozu
▪ Monitorování výkonu chlazení
– Tepelný odpor Rth
– Porovnání naměřené a vypočtené teploty horní vrstvy oleje
– Porovnání teploty přívodu a teploty zpětného vedení chladiče

4.2.8 Další digitální vstupy a výstupy
Tento balíček funkcí poskytuje další digitální vstupy a výstupy k libovolnému
využití. Tyto vstupy a výstupy lze propojit s funkcemi, hlášeními událostí
nebo hlášeními řídicího systému.

4.2.9 Další analogové vstupy a výstupy
Tento balíček funkcí poskytuje další analogové vstupy a výstupy
k libovolnému využití.

4.2.10 TPLE
Pomocí funkce TAPCON® Personal Logic Editor (TPLE) lze programovat
jednoduchá logická propojení pomocí webové vizualizace. Při tom lze
disponibilní vstupy a výstupy zařízení propojit pomocí funkčních modulů.
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4.2.11 Komunikace
Balíček funkcí Komunikace slouží ke komunikaci výrobku s ostatními
systémy. Obsahuje tyto funkce:
▪ Webová vizualizace
▪ IEC 60870-5-101
▪ IEC 60870-5-103
▪ IEC 60870-5-104
▪ IEC 61850 (edice 1 a edice 2)
▪ Modbus RTU
▪ Modbus TCP
▪ Modbus ASCII
▪ DNP3
▪ Redundantní protokol (HSR nebo PRP)
▪ MQTT
▪ Senzorová sběrnice MR
▪ Ověření uživatele pomocí protokolu RADIUS
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4.3 Provozní režimy
Provozní režim zařízení lze zvolit otočným přepínačem v řídicí skříni
[►Odstavec 4.4.1, Strana 44]. V závislosti na variantě zařízení je otočný
přepínač označen S32 (bez regulace přepínače odboček) nebo S132
(s regulací přepínače odboček). Zařízení lze provozovat v těchto provozních
režimech:
LOCAL (S32/S132 v poloze LOC)
V provozním režimu Local lze zařízení ovládat pouze pomocí ovládacích
prvků v řídicí skříni. Udílení příkazů prostřednictvím digitálních vstupů nebo
systému SCADA není možné. Neprobíhá automatická regulace přepínače
odboček.
REMOTE (S32/S132 v poloze REM)
V provozním režimu Remote lze zařízení v závislosti na nastavení parametru
Remote behavior [►Strana 187] ovládat pouze externími tlačítky nebo
příkazy ze systému SCADA. Volitelnou funkci automatické regulace
přepínače odboček můžete aktivovat (AVR AUTO) nebo deaktivovat (AVR
MANUAL) prostřednictvím digitálních vstupů nebo systému SCADA.
OFF (S132 v poloze OFF, volitelně)
V provozním režimu Off nelze motorový pohon ovládat otočným přepínačem
ani prostřednictvím digitálních vstupů. Tento provozní režim slouží k tomu,
aby se zabránilo nechtěnému spuštění motorového pohonu (např. při
údržbě).
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AUTO (S132 v poloze AUTO, pouze s volitelným vybavením
„Automatická regulace přepínače odboček“)
V provozním režimu Auto je automatická regulace přepínače odboček
aktivní. V tomto provozním režimu nelze motorový pohon ovládat ručně.
Příkazy prostřednictvím systému SCADA jsou možné v závislosti na
nastavení parametru Remote behavior [►Strana 187].
LOCAL

REMOTE

OFF

AUTO

Ovládání otočným
přepínačem S3

Ano

Ne

Ne

Ne

Ovládání prostřednictvím
digitálních vstupů

Ne

Ano

Ne

Ne

Ovládání prostřednictvím
systému SCADA 1

Ne

Ano

-

Ne

AVR
MANUAL

AVR
MANUAL

-

AVR AUTO

Regulace přepínače odboček
2

AVR AUTO
Tabulka 10: Přehled provozních režimů

4.3.1 Nouzový režim při zablokování přepínání (můstek X100)
Funkce monitorování přepínače odboček je aktivní pouze tehdy, když je
zařízení připraveno k provozu a na digitálním výstupu Status OK je
generován signál.
Pokud je zařízení vybaveno balíčkem funkcí OLTC-Monitoring expert, může
monitorovací systém v případě potřeby blokovat další přepínání odboček.
V tom případě hlásí monitorovací systém událost Blocking active. Pokud je
další provoz bezpodmínečně nutný bez odstranění příčiny této události, lze
vložením můstku X100 aktivovat nouzový režim.
Při vložení můstku X100 se blokování pohonu monitorovacím systémem
nastaví jako neaktivní. Monitorovací systém nadále snímá a ukládá všechny
provozní hodnoty.

POZOR

Nebezpečí poškození transformátoru a/nebo přepínače odboček
Pokud nastane událost monitorovacího systému Blocking active, je nutné
před aktivací nouzového režimu analyzovat příčinu této události. Pokud na
motorovém pohonu probíhá bez analýzy příčin další přepínání, může to
způsobit poškození přepínače odboček a/nebo transformátoru.
► Zkontrolujte příčinu události Blocking active, o dalším provozu přepínače
odboček je třeba rozhodnout v závislosti na této příčině.
► Exportujte servisní údaje a kontaktujte společnost Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

1 Volitelně při napojení motorového pohonu na řídicí systém (SCADA).
2 K dispozici pouze s volitelným vybavením „Regulace přepínače odboček“.

42

ETOS®

7815063/06 CS

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

4 Popis výrobku

Nouzový režim motorového pohonu (X100) aktivní

Pokud je aktivní nouzový režim, zobrazuje se to ve vizualizaci zařízení:

Obrázek 7: Nouzový režim motorového pohonu (X100) aktivní
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4.4 Konstrukce
V této části naleznete přehled konstrukce výrobku.

4.4.1 Řídicí skříň

1

2

3

4 5

7

6

8
9
10
11

15

8

14

13

12

Obrázek 8: Konstrukce řídicí skříně (Side Drive)

1 Dvířka řídicí skříně

2 Průzor

3 Závěsné oko

4 Krycí deska převodovky

5 Zobrazovací panel

6 Výstupní hřídel

7 Otvor pro ruční kliku s blokovacím
spínačem

8 Upevňovací spojka

9 Ruční klika

10 Motorový jistič Q1

11 Otočný přepínač S3

12 Výklopný rám / topení proti
kondenzaci vody

13 Podlahová deska pro kabelové
průchodky

14 Kapsa na dokumenty

15 Displej (volitelně)

44

ETOS®

7815063/06 CS

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

4 Popis výrobku

2

1

3

4
5
6
7

11
5

10

9

8

Obrázek 9: Konstrukce řídicí skříně (Top Drive)

1 Dvířka řídicí skříně

2 Průzor

3 Závěsné oko

4 Zobrazovací panel

5 Upevňovací spojka

6 Motorový jistič Q1

7 Otočný přepínač S3

8 Výklopný rám / topení proti
kondenzaci vody

9 Podlahová deska pro kabelové
průchodky

10 Kapsa na dokumenty

11 Displej (volitelně)
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4.4.1.1 Motorový pohon
4.4.1.1.1 Zobrazovací panel
V řídicí skříni je rovněž integrován zobrazovací panel. Ukazatele a počítadlo
jsou mechanicky poháněné a ukazují průběh přepínání a provozní polohu
motorového pohonu. Nulovací kolečko počítadla přepnutí je z výroby
zaplombováno.

1

2

1

3

4
Obrázek 10: Zobrazovací panel

1 Ukazatel používané regulační
oblasti se dvěma vlečnými ručkami

2 Ukazatel polohy

3 Ukazatel spínacích kroků:
zobrazení aktuální polohy řídicí
vačky (33 spínacích kroků na
provozní polohu)

4 Mechanické počítadlo přepnutí

4.4.1.1.2 Zařízení k signalizaci polohy

POZOR

Poškození přepínače odboček a motorového pohonu!
Poškození přepínače odboček a motorového pohonu používáním zařízení
pro signalizaci polohy v rozporu s jeho určením.
► K přípojkám modulu pro signalizaci polohy mohou být připojeny jen
obvody, které jsou uvedeny v kapitole Technické údaje zařízení pro
signalizaci polohy [►Odstavec 12.3.2, Strana 537].
► Doba přepínání zařízení pro signalizaci polohy v motorovém pohonu
nepředstavuje okamžik přepínání při zatížení. Ten je závislý na typu
výkonového přepínače. Při projektování blokovacích obvodů mezi
motorovým pohonem a externím zařízením (např. výkonový vypínač
transformátoru) je nutné tuto skutečnost respektovat.
► K externímu monitorování, blokování a ovládání proto nepoužívejte
zařízení pro signalizaci polohy, nýbrž kontakt „přepínač odboček
v provozu“ uvedený ve schématu zapojení.
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Zařízení pro signalizaci polohy slouží k zobrazení provozní polohy přepínače
odboček/přepojovače v klidovém stavu.
Pro dálkovou signalizaci jsou k dispozici různá provedení.
Modul pro signalizaci polohy určený k připojení na systém provozovatele se
nachází na upínacím rámu.
Další informace k zařízení pro signalizaci polohy viz Technické údaje
zařízení pro signalizaci polohy [►Odstavec 12.3.2, Strana 537].
4.4.1.1.3 Kryt převodovky

VAROVÁNÍ

Ohrožení života a nebezpečí vážného úrazu elektrickým
napětím!
Ohrožení života a nebezpečí vážného úrazu elektrickým napětím, pokud
chybí kryt převodovky.
► Motorový pohon nikdy neuvádějte do provozu bez krytu převodovky.
► Při montáži po předchozí demontáži opět zapojte přípojku uzemnění.
V krytu převodovky s ochranou proti dotyku je otvor k zasunutí kliky pro ruční
provoz.

Obrázek 11: Krycí deska převodovky

4.4.1.1.4 Ochranná zařízení
Následující ochranné prvky jsou zabudovány do motorového pohonu:
▪ Koncové spínače (mechanické a elektrické)
▪ Ochrana přejetí odbočky
▪ Motorový jistič
▪ Ochrana proti dotyku
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4.4.1.2 Topení proti kondenzaci vody
Topný článek je integrován na liště ve výklopném rámu. Regulaci provádí
termostat nebo hygrostat (volitelně).
4.4.1.3 Výklopný/upínací rám
Výklopný rám zakrývá všechny elektrické a mechanické součásti
motorového pohonu, a chrání je tak proti dotyku.
Upínací rám je za výklopným rámem a umožňuje jednoduché elektrické
připojení motorového pohonu. Díky svisle umístěným lištám s příslušně
namontovanými svorkovnicemi je možné pohodlně provést připojení.
4.4.1.4 Podlahová deska pro kabelovou průchodku
Podlahová deska slouží k prostupu kabelů do řídicí skříně. Zařízení je
v závislosti na vaší objednávce vybaveno jednou z těchto podlahových
desek:
▪ prázdná zapojovací deska pro vlastní zhotovení kabelového prostupu
▪ dvoudílná zapojovací deska pro vlastní zhotovení kabelového prostupu
▪ podlahová deska s kabelovou průchodkou Roxtec CF32
▪ podlahová deska s metrickým kabelovým šroubením (2×M20, 20×M25,
5×M32, 3×M40)
▪ podlahová deska s přírubovým otvorem FL21
4.4.1.5 Moduly ISM®
4.4.1.5.1 Elektrické napájení QS3.241
Modul G1 PULS DIMENSION QS3.241 slouží k elektrickému napájení
modulů ISM®.

Obrázek 12: Modul PULS DIMENSION QS3.241
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4.4.1.5.2 Elektrické napájení CP5.241
Modul PULS DIMENSION CP5.241 slouží k elektrickému napájení modulů
ISM®.

Obrázek 13: Modul PULS DIMENSION CP5.241

4.4.1.5.3 Elektrické napájení PS

SICAM A8000

PS - 8640

Modul PS obsahuje síťový zdroj pro elektrické napájení modulů ISM®. LED
RY signalizuje, že je modul připraven k provozu.

RY

4

-

3
X1

2
1

+

Obrázek 14: Modul PS

4.4.1.5.4 Centrální výpočetní jednotka CPU I
Modul CPU I je centrální výpočetní jednotka přístroje. Obsahuje tato
rozhraní:
▪ interní systémové rozhraní RS-232 (COM1)
▪ sériové rozhraní RS-232/485 (COM2)
▪ 3× Ethernet (ETH1, ETH 2.1, ETH 2.2)
▪ USB (USB 2.0)
▪ 2× sběrnice CAN (CAN 1, CAN 2)
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CPU

9

COM 1
1

1

1

ERR

CAN 2

CAN 1

9

INIT
2 4 6
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E C A
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C A

9

RUN

1

USB2.0

COM 2

9

TEST
PROG
RUN

24V DC

ETH 1

ETH 2.1

+
-

ETH 2.2

Obrázek 15: Modul CPU I

4.4.1.5.5 Centrální výpočetní jednotka CPU
Modul CPU I je centrální procesorová jednotka zařízení. Obsahuje tato
rozhraní:
▪ Sériové rozhraní RS-485/422 (galvanicky oddělené; X4)
▪ Interní systémové rozhraní RS232 (X5)

CP - 8050

▪ 2× Ethernet 10/100 Mb (galvanicky oddělené, X2, X3)

RS-232

SICAM A8000

X5

RS-485

X4

ETH
X3

RY

ER

ETH
X2

6
5
4
3
2
1

X1

Obrázek 16: Modul CPU
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4.4.1.5.6 Měření napětí a měření proudu UI 1
Modul UI 1 slouží k jednofázovému měření napětí a měření proudu.

Obrázek 17: Modul UI 1

Varování před nebezpečným místem. Přečtěte si pokyny v provozním
návodu k výrobku.
Varování před nebezpečným elektrickým napětím.
Modul je chráněn dvojitou nebo zesílenou izolací.
Tabulka 11: Symboly modulu významné pro bezpečnost
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4.4.1.5.7 Měření napětí a měření proudu UI 3
Modul UI 3 slouží k třífázovému měření napětí a měření proudu.

Obrázek 18: Modul UI 3

Varování před nebezpečným místem. Přečtěte si pokyny v provozním
návodu k výrobku.
Varování před nebezpečným elektrickým napětím.
Modul je chráněn dvojitou nebo zesílenou izolací.
Tabulka 12: Symboly modulu významné pro bezpečnost
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4.4.1.5.8 Měření napětí a měření proudu UI 5-3
Modul UI 5-3 slouží k třífázovému měření napětí a proudu.

Obrázek 19: Modul UI 5-3

Varování před nebezpečným místem. Přečtěte si pokyny v provozním
návodu k výrobku.
Varování před nebezpečným elektrickým napětím.
Modul je chráněn dvojitou nebo zesílenou izolací.
Tabulka 13: Symboly modulu významné pro bezpečnost
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4.4.1.5.9 Měření napětí a měření proudu UI 5-4
Modul UI 5-4 slouží k třífázovému měření napětí a proudu.

Obrázek 20: Modul UI 5-4

Varování před nebezpečným místem. Přečtěte si pokyny v provozním
návodu k výrobku.
Varování před nebezpečným elektrickým napětím.
Modul je chráněn dvojitou nebo zesílenou izolací.
Tabulka 14: Symboly modulu významné pro bezpečnost
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4.4.1.5.10 Měření napětí U 3

AI - 8340

Modul U3 slouží k třífázovému měření napětí. LED RY signalizuje, že je
modul připraven k provozu.

10
9

SICAM A8000

8
7
6
5
4
3
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1

RY

4
3
2

X1
1

Obrázek 21: Modul U 3

4.4.1.5.11 Měření proudu I 3

AI - 8330

Modul I 3 slouží k třífázovému měření proudu. LED RY signalizuje, že je
modul připraven k provozu.

6

SICAM A8000

I1
5
4
I2
3

2
I3
1

X1
RY

Obrázek 22: Modul I 3

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 CS

ETOS®

55

4 Popis výrobku

4.4.1.5.12 Digitální vstupy a výstupy DIO 28-15
Modul DIO 28-15 poskytuje 28 vstupů a 15 výstupů (6 spínacích kontaktů, 9
přepínacích kontaktů).

Obrázek 23: Modul DIO 28-15

Varování před nebezpečným místem. Přečtěte si pokyny v provozním
návodu k výrobku.
Varování před nebezpečným elektrickým napětím.
Tabulka 15: Symboly modulu významné pro bezpečnost
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4.4.1.5.13 Digitální vstupy a výstupy DIO 28-15 (HL)
Modul DIO 42-20/DIO 42-20 HL poskytuje 42 vstupů a 20 výstupů (8
spínacích kontaktů, 12 přepínacích kontaktů).

Obrázek 24: Modul DIO 42-20/DIO 42-20 HL

Varování před nebezpečným místem. Přečtěte si pokyny v provozním
návodu k výrobku.
Varování před nebezpečným elektrickým napětím.
Tabulka 16: Symboly modulu významné pro bezpečnost
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4.4.1.5.14 Digitální vstupy DI 16–24 V

DI - 811x

Modul DI 16-24V poskytuje 16 digitálních vstupů se jmenovitým napětím
24 V DC. LED RY signalizuje, že je modul připraven k provozu.
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Obrázek 25: Modul DI 16-24V

4.4.1.5.15 Digitální vstupy DI 16–48 V

DI - 811x

Modul DI 16-48V poskytuje 16 digitálních vstupů se jmenovitým napětím
48 V DC. LED RY signalizuje, že je modul připraven k provozu.
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Obrázek 26: Modul DI 16-48V
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4.4.1.5.16 Digitální vstupy DI 16–110 V

DI - 811x

Modul DI 16-110V poskytuje 16 digitálních vstupů se jmenovitým napětím
110 V DC. LED RY signalizuje, že je modul připraven k provozu.
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Obrázek 27: Modul DI 16-110V

4.4.1.5.17 Digitální vstupy DI 16–220 V

DI - 811x

Modul DI 16-220V poskytuje 16 digitálních vstupů se jmenovitým napětím
220 V DC. LED RY signalizuje, že je modul připraven k provozu.
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Obrázek 28: Modul DI 16-220V
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4.4.1.5.18 Digitální výstupy DO 8

DI - 8212

Modul DO 8 poskytuje 8 digitálních výstupů (relé). LED RY signalizuje, že je
modul připraven k provozu.
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Obrázek 29: Modul DO 8

4.4.1.5.19 Analogové vstupy a výstupy AIO 2
Modul AIO 2 poskytuje 2 kanálů pro analogové vstupy a výstupy.
Modul AIO podporuje podle konfigurace zařízení některý z těchto druhů
signálu:
Vstup
Napětí
0–10 V

Výstup
Proud

0...20 mA

Napětí
0–10 V

4–20 mA

Proud
0...20 mA
4–20 mA

Měření odporu (např. PT100, sériově zapojené odporové kontakty)
Tabulka 17: Podporované druhy signálu modulu AIO
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Obrázek 30: Modul AIO 2

4.4.1.5.20 Analogové vstupy a výstupy AIO 4
Modul AIO 4 poskytuje 4 kanálů pro analogové vstupy a výstupy.
Modul AIO podporuje podle konfigurace zařízení některý z těchto druhů
signálu:
Vstup
Napětí
0–10 V

Výstup
Proud

0...20 mA

Napětí
0–10 V

4–20 mA

Proud
0...20 mA
4–20 mA

Měření odporu (např. PT100, sériově zapojené odporové kontakty)
Tabulka 18: Podporované druhy signálu modulu AIO

Obrázek 31: Modul AIO 4
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4.4.1.5.21 Analogové vstupy a výstupy AIO 8
Modul AIO 8 poskytuje 8 kanálů pro analogové vstupy a výstupy. Modul AIO
podporuje podle konfigurace zařízení některý z těchto druhů signálu:
▪ Napětí: 0–10 V
▪ Proud: 0 / 4–20 mA (pouze kanál 1, 2, 7 a 8)
▪ Měření odporu (např. PT100)

Obrázek 32: Modul AIO 8

4.4.1.5.22 Analogové vstupy AI 4-T

AI - 8310

Modul AI 4-T poskytuje 4 analogové vstupy pro měření teploty (PT100,
PT1000). LED RY signalizuje, že je modul připraven k provozu.
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Obrázek 33: Modul AI 4-T
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4.4.1.5.23 Analogové vstupy AI 4

AI - 8320

Modul AI 4 poskytuje 4 analogové vstupy pro měření proudu (-20 – +20 mA)
nebo měření napětí (-10 – +10 V) analogovými snímači. LED RY signalizuje,
že je modul připraven k provozu.
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Obrázek 34: Modul AI 4

4.4.1.5.24 Analogové výstupy AO 4

AI - 8380

Modul AO 4 poskytuje 4 analogové výstupy pro výpis naměřených hodnot
(-20 – +20 mA, -10 – +10 V). LED RY signalizuje, že je modul připraven
k provozu.

4
3

SICAM A8000

2
1

X4

4
3
2
1

X3

RY
4
3
2
1

X2

4
3
2
X1

1

Obrázek 35: Modul AO 4
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4.4.1.5.25 Propojení systému MC 2-2
Modul MC 2-2 je konvertor médií, který nezávisle na sobě konvertuje
každou ze 2 elektrických přípojek (RJ45) na samostatný optický kabel.
K dispozici jsou tato rozhraní:
▪ 2× RJ45 (ETH12, ETH22)
▪ 2× Duplex-LC (Modul SFP) (ETH11, ETH21)
Konvertor médií je v transparentním provedení pro síť a nemá přidělenou
vlastní IP adresu.

Obrázek 36: Modul MC 2-2

4.4.1.5.26 Propojení systému SW 3-3
Modul SW 3-3 je konvertor médií s ovládaným přepínačem. Spojuje
2 nezávislé funkce a poskytuje tato rozhraní:
▪ Konvertor médií konvertuje elektrickou přípojku (RJ45) na přípojku
optického kabelu.
– RJ45 (ETH12)
– Duplex-LC (modul SFP) (ETH11)
▪ Ovládaný přepínač s redundantní funkcí (PRP nebo RSTP)
– 2× RJ45 (ETH23, ETH24), interní přípojka zařízení
– 2× Duplex-LC (modul SFP) (ETH21, ETH22), redundantní přípojka
Podle objednávky jsou k dispozici tyto redundantní funkce:
▪ PRP (standardní nastavení)
▪ RSTP
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Obrázek 37: Modul SW 3-3

4.4.1.5.27 Propojení systému BEM1/BES1
Moduly BEM 1 (Master) a BES 1 (Slave) jsou rozšiřující sběrnicové moduly a
slouží k rozšíření systému o další lišty sběrnice s dalšími moduly. Přenos dat
probíhá po optickém kabelu. Modul BES 1 obsahuje přípojku pro napájení
další lišty sběrnice.

Obrázek 38: Moduly BEM 1 a BES 1
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4.4.1.5.28 Propojení systému COM-ETH

CI - 8520

Modul COM-ETH poskytuje 5 ethernetových rozhraní.

SICAM A8000

ETH
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Obrázek 39: Modul COM-ETH

4.4.1.5.29 Propojení systému BES
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SICAM A8000

CI - 8530

Modul BES je rozšiřující sběrnicový modul a slouží k rozšíření zařízení
o další lišty sběrnice s dalšími moduly. LED RY signalizuje, že je modul
připraven k provozu. LED ER signalizuje, že zařízení detekovalo chybu.
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Obrázek 40: Modul BES
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4.4.1.5.30 Vibroakustika VI 4
Modul VI 4 snímá signály snímače vibrací prostřednictvím některého
z rozhraní IEPE. Zkratka IEPE označuje průmyslový standard pro
piezoelektrické snímače (IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric).

Obrázek 41: Modul VI 4

Naměřené signály se zpracovávají pomocí vyhodnocovacích algoritmů.
4.4.1.5.31 Hlášení stavu ovládání
Zařízení hlásí prostřednictvím digitálních vstupů stav systému ovládání:
▪ OFF: Ovládání je vypnuté.
▪ ON: Ovládání je zapnuté.
▪ RDY: Ovládání je připraveno k provozu.
▪ ERR: Vyskytla se závada.
Výstup

Konfigurace

OFF

ON

RDY

ERR

DIO: Stav OK

NO, aktivní High

0

1

1

0

DIO: Stav OK

NC, aktivní High

1

0

0

1

OFF

ON

RDY

ERR

Tabulka 19: Hlášení stavu (DIO 28-15 nebo DIO 42-20)

Výstup

Konfigurace

DO 8: Stav OK

NO, aktivní High

0

1

1

0

DO 8: Stav OK

NO, aktivní Low

0

0

0

1

CPU: Watchdog

NO, aktivní High

0

1

-

-

CPU: Watchdog

NC, aktivní High

1

0

-

-

Tabulka 20: Hlášení stavu (DO 8 a CPU)
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4.4.1.6 Bezpečnostní značky
Na výrobku jsou použity tyto bezpečnostní značky:

1

3

2

Obrázek 42: Přehled bezpečnostních značek (ETOS SD)

1 Varování před rotujícími díly

2 Varování před nebezpečným
elektrickým napětím

3 Varování před horkými plochami

1

2

Obrázek 43: Přehled bezpečnostních značek (ETOS, ETOS TD)

1 Varování před horkými plochami

2 Varování před nebezpečným
elektrickým napětím

4.4.1.7 Hlavní spínač (volitelně)
Hlavním spínačem lze zastavit motorový pohon. V závislosti na provedení
řídicí skříně je hlavní spínač umístěn uvnitř řídicí skříně nebo na vnější
straně dveří.
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VAROVÁNÍ

Zasažení elektrickým proudem!
Hlavní spínač neodpojuje celou řídicí skříň od napětí. Řídicí skříň pod
napětím může při pracích uvnitř způsobit vážné až smrtelné úrazy.
► Při práci v řídicí skříni ji zcela odpojte od napětí pomocí všepólového
odpojovacího zařízení.

4.4.1.8 Přepínač provozních režimů (volitelně)
Přepínačem provozních režimů lze zvolit provozní režim [►Odstavec 4.3,
Strana 41] motorového pohonu.
Poloha

Popis

LOC

Je aktivován provozní režim „Local“.

REM

Je aktivován provozní režim „Remote“.

Tabulka 21: Přepínač provozních režimů S32 (LOCAL/REMOTE)

Poloha

Popis

LOC

Je aktivován provozní režim „Local“.

AUTO

Je aktivován provozní režim „Automatická regulace napětí“.

REM

Je aktivován provozní režim „Remote“.

Tabulka 22: Přepínač provozních režimů S132 (LOCAL/AUTO/REMOTE)

Poloha

Popis

LOC

Je aktivován provozní režim „Local“.

OFF

Je aktivován provozní režim „OFF“.

REM

Je aktivován provozní režim „Remote“.

Tabulka 23: Přepínač provozních režimů S132 (LOCAL/OFF/REMOTE)

4.4.1.9 Ovládací prvky na vnější straně řídicí skříně (volitelně)
Řídicí skříň je volitelně vybavena ovládacími prvky na vnější straně dvířek.
Tyto ovládací prvky jsou krytem chráněny proti škodlivým vlivům okolního
prostředí. Tento kryt lze před přístupem nepovolaných osob zajistit visacím
zámkem.

POZOR

Nebezpečí poškození zařízení
Při otevření krytu mohou vlivy okolního prostředí jako vlhkost nebo nízká
teplota v okolí způsobit poškození ovládacích prvků.
► Po manipulaci s ovládacími prvky kryt vždy uzavřete.
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Obrázek 44: Ovládací prvky na vnější straně řídicí skříně

4.4.1.10 Vnější zásuvka pro nouzový ohřev (volitelně)
Volitelná vnější zásuvka pro nouzový ohřev je umístěna v desce dna řídicí
skříně. Pomocí vnější zásuvky lze uvést do provozu ohřev řídicí skříně bez
připojování celé řídicí skříně k elektrickému napájení. To je zapotřebí
například tehdy, když chcete řídicí skříň uskladnit při mimořádně nízké
okolní teplotě nebo pokud musíte vypnout elektrické napájení kvůli údržbě.
Vnější zásuvku pro nouzový ohřev tvoří následující komponenty:
▪ Vnější zásuvka s krytkou v desce dna
▪ Připojovací kabel se zástrčkou pro vnější zásuvku a síťová zástrčka
▪ Spínač ohřevu S34 pro přepínání mezi interním a externím elektrickým
napájením ohřevu

POZOR

Nebezpečí poškození zařízení
Když je krytka vnější zásuvky otevřená, může vlhkost vniknout dovnitř a
poškodit zařízení.
► Po odpojení připojovacího kabelu vždy krytku uzavřete.
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Obrázek 45: Vnější zásuvka pro nouzový ohřev (volitelně)
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4.4.1.11 Izolovaná montáž (volitelně)
Pro izolovanou montáž je řídicí skříň vybavena adaptérovou konzolou.

Obrázek 46: Přehled

1 Řídicí skříň

2 Adaptérová konzola

Izolovaná uzemňovací lišta (volitelně)
V souladu s vaší objednávkou je řídicí skříň vybavena až dvěma
uzemňovacími lištami v izolovaném provedení. Tyto uzemňovací lišty nemají
elektrické spojení se skříní a rovněž nejsou elektricky spojeny vzájemně.

Obrázek 47: Uzemňovací lišty

1 Uzemňovací lišty

Při koncipování zařízení musíte zajistit, aby v důsledku izolované montáže
nebyla narušena účinnost opatření zajišťujících elektromagnetickou
kompatibilitu. Při tom se řiďte pokyny pro zajištění elektromagnetické
kompatibility [►Odstavec 6.8.3, Strana 142] výrobku.
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4.4.1.12 Oddělené elektrické napájení pro řídicí systém ISM® (volitelně)
Volitelně dodávané oddělené elektrické napájení pro řídicí systém ISM®
slouží ke zvýšení provozní bezpečnosti zařízení. Umožňuje například
připojení řídicího systému zařízení k nepřerušitelnému zdroji napájení, aby i
při výpadku proudu bylo zaručeno podávání hlášení do dozorny.
Kvůli správnosti připojení se řiďte dodaným schématem zapojení a
technickými údaji [►Odstavec 12.5, Strana 546] elektrického napájení
modulů ISM®.

4.4.2 Motor s převodovkou (provedení)
Motor s převodovkou je nasazen na hlavě přepínače odboček. Je přímo
spojen s hnací hřídelí přepínače odboček a provádí přepínání odboček.
Motor s převodovkou se dodává namontovaný spolu s přepínačem odboček
a zpravidla se nemusí demontovat. Motor s převodovkou se dodává v těchto
provedeních:

Obrázek 48: Motor s převodovkou
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Obrázek 49: Motor s převodovkou

4.4.3 Snímače
4.4.3.1 Vibroakustika
4.4.3.1.1 Modul snímače VS 1

Obrázek 50: Modul snímače VAM
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4.4.3.2 Snímač okolní teploty (volitelně)
Zařízení je volitelně vybaveno snímačem pro měření okolní teploty. Snímač
teploty je umístěn na pravé straně skříně pohonu.
Zajistěte, aby kolem snímače teploty mohl dostatečně cirkulovat vzduch.
Jinak se mohou vyskytnout chyby při monitorování točivého momentu.

1

Obrázek 51: Snímač okolní teploty (ETOS ED)

1 Snímač okolní teploty
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1

Obrázek 52: Snímač okolní teploty (ETOS, ETOS TD)

1 Snímač okolní teploty

4.4.3.3 Adaptér průchodky a propojovací jednotka
Adaptér průchodky slouží ke snímání měřicího napětí na měřicí přípojce
průchodky. Následující propojovací jednotka slouží k přizpůsobení měřicího
napětí. Obě součásti jsou upravené pro monitorované průchodky podle vaší
objednávky. Smí se používat pouze s těmito průchodkami.
Používají se tyto součásti:
▪ Adaptér průchodky (A001–A010)
Typ

Typy průchodek

A001

Micafil RTKF
Micafil RTKG

A002

HSP SETFt 1550/420-1800
HSP SETFt 600/123-2000

A003

ABB GOB 1050-750-1100-0.6-B
ABB GSA 123-OA/1600/0.5
ABB GSA 52-OA/2000/0.5

A004
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Typ

Typy průchodek

A005

HSP SETFt 750-170-4000
HSP SETFt 1200/245-1250
HSP SETFt 1425-420-1600
HSP SESTFt 1050-245-B E6 B
HSP SESTFt 1425-420-B E6 B-1600A
HSP EKTG 72,5-800 kV

A006

PCORE CSA standard POC ser. 2
ABB GOE, GSB (245–550 kV)

A007

PCORE B-81515-57-70

A008

Passoni Villa PNO, POBO, PCTO, PAO < 110 kV

A010

ABB O Plus C (O Plus Dry)

Tabulka 24: Adaptér průchodky

▪ C002: propojovací jednotka
4.4.3.4 Měření činného výkonu motorového pohonu (volitelně)
Zařízení může být vybaveno volitelným modulem pro zaznamenávání
činného výkonu motorového pohonu. Tento modul přenáší činný výkon do
zařízení ve formě analogového signálu (4–20 mA).
Zařízení může naměřený činný výkon přenášet prostřednictvím řídicího
systému. Kromě toho zařízení vygeneruje hlášení události, pokud se
analogový signál dostane na hodnotu mimo povolený rozsah (4–20 mA).
4.4.3.5 Měření teploty vinutí MSENSE® FO
Zařízení je volitelně vybaveno teploměrem s optickými vlákny
MSENSE® FO pro snímání teploty vinutí. Řiďte se dodaným instalačním a
provozním návodem přístroje MSENSE® FO ECU-I nebo ECU-S. Řídicí
jednotka MSENSE® FO ECU-I je již integrována v systému ETOS®.
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4.4.4 Typový štítek
Typový štítek je umístěn na řídicí skříni.

1

Obrázek 53: Typový štítek na řídicí skříni (ETOS ED)

1 Typový štítek

1

Obrázek 54: Typový štítek na řídicí skříni (ETOS, ETOS TD)

1 Typový štítek
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4.5 Vizualizace
4.5.1 Hlavní obrazovka
Webová vizualizace je rozdělena do různých sekcí.

Obrázek 55: Hlavní obrazovka

1 Zobrazovací sekce

2 Sekundární navigace

3 Primární navigace

4 Stavový řádek

Na hlavní obrazovce se zobrazují nejdůležitější naměřené hodnoty
transformátoru. Jednotlivé ukazatele stavu znázorněného transformátoru lze
přímo zvolit při přístupu pomocí webového prohlížeče. Slouží jako zástupci
příslušných položek nabídky. Pokud ovládáte zařízení z čelní desky, lze tyto
prvky zobrazit pouze prostřednictvím nabídky Information.
Pokud zařízení není vybaveno některou z volitelných funkcí, je to na hlavní
obrazovce symbolizováno zámečkem .

V závislosti na konfiguraci zařízení zobrazuje hlavní obrazovka schematické
znázornění transformátoru pro síťové aplikace nebo transformátoru pro
průmyslové aplikace.
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4.5.1.1 Transformátor pro síťové aplikace

Obrázek 56: Údaje o transformátoru

1 DGA (stav)

2 Teplota vrchní vrstvy oleje

3 Teplota hot spotu

4 Chladicí zařízení (stav)

5 Zatěžovací proud a zatěžovací
napětí fází L1, L2, L3

6 Označení transformátoru

Obrázek 57: Zdánlivý výkon, hladina oleje a okolní teplota

1 Asset Intelligence

2 Celkový zdánlivý výkon

3 Okolní teplota

4 Hladina oleje (vlevo

transformátor, vpravo přepínač
odboček)
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Obrázek 58: Přepínač odboček a motorový pohon

1 Teplota oleje OLTC

2 Aktuální poloha odbočky, stav
motorového pohonu

3 Regulátor napětí

4 Statistika přepínání, VAM

5 Hlášení stavu OLTC (souhrnné
hlášení)

6 Hlášení stavu olejové filtrace

4.5.1.2 Transformátor pro průmyslové aplikace

Obrázek 59: Údaje o transformátoru
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1 DGA (stav)

2 Teplota vrchní vrstvy oleje

3 Teplota hot spotu

4 Chladicí zařízení (stav)

5 Zatěžovací proud a zatěžovací
napětí fází L1, L2, L3 (strana
vyššího napětí)

6 Označení transformátoru

7815063/06 CS

ETOS®

81

4 Popis výrobku

Obrázek 60: Zdánlivý výkon, hladina oleje a okolní teplota

1 Asset Intelligence

2 Celkový zdánlivý výkon

3 Okolní teplota

4 Hladina oleje (vlevo

transformátor, vpravo přepínač
odboček)

Obrázek 61: Přepínač odboček a motorový pohon

1 Teplota oleje OLTC

2 Aktuální poloha odbočky

3 Regulátor napětí

4 Statistika přepínání

5 Hlášení stavu OLTC (souhrnné
hlášení)
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4.5.2 Další ovládací a signalizační prvky při používání dotykového
panelu MControl (volitelné vybavení)
Pokud používáte zařízení s volitelně dodávaným dotykovým panelem
MControl, zobrazí se na levém okraji obrazovky další ovládací a signalizační
prvky. V závislosti na konfiguraci zařízení jsou k dispozici různá tlačítka.

Obrázek 62: Další ovládací a signalizační prvky

Status
3

Stavová LED

Signalizace stavu

Tlačítko REMOTE

Volba provozního režimu:
▪ Zap.: VZDÁLENĚ
▪ Vyp.: LOKÁLNĚ

4

Tlačítko AVR AUTO

Aktivace automatického provozu.

4

Tlačítko VÝŠE

Odeslání řídicího příkazu ke zvýšení napětí
motorovému pohonu. Možné pouze
v ručním provozu.

4

Tlačítko AVR Manual

Aktivace ručního provozu.

4

Tlačítko NÍŽE

Odeslání řídicího příkazu motorovému
pohonu ke snížení napětí. Možné pouze
v ručním provozu.

3 Není k dispozici, pokud se režimy Local/Remote přepínají prostřednictvím digitálního vstupu.
4 K dispozici pouze s volitelným vybavením „Regulace přepínače odboček“.
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5

Tlačítko VÝŠE MDU

Odeslání řídicího příkazu motorovému
pohonu ke zvýšení polohy odbočky. Lze
pouze v režimu Remote.
LED svítí, dokud je ke vstupu I: Raise
přiváděn signál.

5

Tlačítko NÍŽE MDU

Odeslání řídicího příkazu motorovému
pohonu ke snížení polohy odbočky. Lze
pouze v režimu Remote.
LED svítí, dokud je ke vstupu I: Lower
přiváděn signál.

4.5.3 Koncepce ovládání
Zařízení lze ovládat pomocí webové vizualizace ISM™ Intuitive Control
Interface na počítači .
Uživatelská oprávnění a role
Zařízení je vybaveno systémem oprávnění a rolí. Zobrazení a přístupová
práva k nastavení zařízení nebo událostem je díky tomu možné definovat
pro každého uživatele zvlášť.
Systém oprávnění a rolí si můžete nakonfigurovat podle vlastních
požadavků. Více informací o uživatelských právech a rolích najdete v části
Správa uživatelů [►Odstavec 8.1.18, Strana 256].
Nastavení zařízení nebo parametry můžete měnit pouze tehdy, pokud máte
potřebná uživatelská oprávnění.

Přihlášení, odhlášení nebo změna uživatele
Řízení přístupových oprávnění k nastavení zařízení a parametrům se řídí
podle uživatelů. K zařízení může být současně přihlášeno několik různých
uživatelů (např. prostřednictvím vizualizace), kteří mají přístup k zařízení.
Postup pro přihlášení uživatele:
1. Na stavovém řádku stiskněte tlačítko LOGIN nebo CHANGE.
2. Zadejte uživatelské jméno a heslo a stiskněte tlačítko Ok.
ð Přihlášený uživatel se zobrazí na stavovém řádku.
Postup pro odhlášení uživatele:
► Na stavovém řádku stiskněte tlačítko LOGOUT.

5 K dispozici pouze s volitelným vybavením „Motorový pohon“ (jednosloupkový ED nebo TD).
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Navigace
Pokud zařízení ovládáte prostřednictvím webové vizualizace, můžete
nabídkami procházet kliknutím myší na příslušná tlačítka.
Příklad Na parametr Datum přejdete takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings.
2. Zvolte položku nabídky Parameters.
3. Zvolte položku nabídky Time synchronization.
4. Zvolte Time.
V tomto provozním návodu je cesta k parametrům vždy uváděna ve
zkrácené podobě: Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Time
synchronization.
Vyhledání parametru
V nabídce parametrů můžete k vyhledání určitého parametru použít rychlé
hledání. To proveďte zadáním požadovaného názvu parametru do
zadávacího pole Search.

Obrázek 63: Rychlé hledání
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Režim Expert
Zařízení disponuje režimem Expert pro zadávání parametrů. V tomto režimu
můžete parametry nastavit přímo v přehledové obrazovce příslušné nabídky.

Obrázek 64: Režim Expert

Režim Expert aktivujete takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters.
2. Aktivujte zaškrtávací políčko Expert mode.
ð Režim Expert je aktivní.
Zobrazení/skrytí parametrů
V závislosti na nastavení parametrů zařízení skryje nebo zobrazí další
parametry náležející k této funkci.
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5 Balení, přeprava a skladování
5.1 Balení
Výrobky se podle požadavků dodávají v uzavřeném obalu a z části také ve
vysušeném stavu.
Uzavřený obal obklopuje výrobek ze všech stran umělohmotnou fólií.
Výrobky, které jsou také vysušené, jsou označeny žlutým informačním
štítkem na uzavřeném obalu. Ve vysušeném stavu je možné také dodání v
přepravní nádobě.
Je třeba adekvátně aplikovat příslušné pokyny z následujících kapitol.

5.1.1 Způsobilost

POZOR

Hmotné škody v důsledku nesprávného stohování beden!
Nesprávné stohování beden může způsobit poškození zabaleného zboží.
► Podle vnějšího označení balení poznáte, pokud jsou např. přepínač
odboček nebo volič zabalené nastojato. Tyto bedny v žádném případě
nestohujte.
► V zásadě platí: bedny s výškou od 1,5 m nestohujte.
► Pro všechny ostatní případy platí: stohujte na sebe maximálně 2 bedny
stejné velikosti.
Balení je vhodné pro nepoškozené a plně funkční dopravní prostředky při
dodržení místních zákonů a předpisů týkajících se přepravy.
Výrobek je zabalený do stabilní dřevěné bedny. Ta zaručuje, že je zboží
uložené v předepsané přepravní poloze tak, aby bylo zabezpečené proti
nepřípustným změnám polohy, a že se po vykládce žádnou svou částí
nebude dotýkat ložné plochy dopravního prostředku ani podlahy či země.
Uzavřený obal obklopuje výrobek ze všech stran umělohmotnou fólií.
Výrobek je před vlhkostí chráněn vysoušecím prostředkem. Umělohmotná
fólie byla po vložení vysoušecího prostředku svařena.
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5.1.2 Označení zásilky
Na obalu najdete nálepky a nápisy vyjadřující bezpečný a správný způsob
manipulace při přepravě a skladování. Pro zásilky jiného než nebezpečného
zboží platí následující piktogramy. Tyto značky musí být bezpodmínečně
dodržovány.

Chraňte před
vlhkem

Tímto směrem
nahoru

Pozor, křehké

Zde uvažte

Těžiště

Tabulka 25: Piktogramy platné pro odesílání
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5.2 Přeprava, příjem a manipulace se zásilkami
VAROVÁNÍ

Ohrožení života a nebezpečí těžkých úrazů!
Ohrožení života a nebezpečí těžkých úrazů při převrácení nebo pádu
břemena.
► Bednu přepravujte výhradně uzavřenou.
► Během přepravy neodstraňujte montážní materiál použitý v bedně.
► Při dodání výrobku na paletě zajistěte dostatečné upevnění.
► Výběr vázacích prostředků a zavěšování břemen mohou provádět jen
vyškolené a autorizované osoby.
► Nevstupujte pod zavěšená břemena.
► Použijte dopravní a zvedací prostředky s dostatečnou nosností v souladu
s údaji o hmotnosti uvedenými v dodacím listu.
Během přepravy je nutné počítat nejen s nepříznivým účinkem vibrací, ale
také nárazů. Riziku poškození je nutné zabránit zajištěním proti pádu,
překlopení, převrácení a nárazu.
Převržení bedny, její pád z určité výšky (např. při přetržení vázacího
prostředku) nebo ničím nezbrzděný propad způsobí bez ohledu na hmotnost
vždy poškození.
Příjemce musí u každé zásilky před převzetím (potvrzením příjmu)
zkontrolovat následující:
▪ úplnost zásilky podle dodacího listu,
▪ vnější poškození všeho druhu.
Kontroly proveďte po vyložení, když je bedna nebo přepravní nádoba
přístupná ze všech stran.

Viditelné škody Objevíte-li na přijímané zásilce vnější poškození způsobená přepravou,
postupujte takto:
▪ Zjištěné škody ihned poznamenejte do průvodní dokumentace a nechte je
podepsat osobou, která vám zásilku doručila.
▪ Jedná-li se o závažné nebo velmi nákladné poškození či úplnou ztrátu,
bezodkladně informujte výrobce a příslušnou pojišťovnu.
▪ Po zjištění poškození neměňte stav dodaného předmětu, uschovejte
i obalový materiál a počkejte, dokud se dopravce nebo pojišťovna
nevyjádří, zda si zásilku přijdou prohlédnout.
▪ Přímo na místě sepište spolu se zúčastněným dopravcem protokol
o škodní události. Bez něj nelze uplatnit nárok na náhradu škody!
▪ Vyfotografujte poškození obalu a zabaleného výrobku. To platí i pro
známky koroze na zabaleném předmětu způsobené průnikem vlhkosti
(déšť, sníh, kondenzovaná voda).
▪ POZOR! Poškození zabaleného zboží kvůli poškození uzavřeného obalu.
Pokud se výrobek dodává v uzavřeném obalu, okamžitě obal zkontrolujte.
Při poškození uzavřeného obalu výrobek za žádných okolností
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nemontujte a neuvádějte do provozu. Vysušené zboží buď sami znovu
vysušte podle provozního návodu nebo kontaktujte výrobce a konzultujte
s ním další postup.
▪ Jednoznačně uveďte poškozené díly.
Skryté škody V případě škod, které byly objeveny až po příjmu zásilky při vybalování
(skryté škody), postupujte takto:
▪ Pokud možno co nejrychleji telefonicky nebo písemně učiňte
pravděpodobného původce škody odpovědným a sepište protokol
o škodní události.
▪ Přitom respektujte lhůty platné v příslušné zemi. Včas se o nich
informujte.
Postih dopravce (nebo jiného původce škody) je u skrytých škod jen těžko
možný. Škodní událost takového typu má šanci na kladné vyřízení
pojišťovnou pouze tehdy, pokud byl tento postup výslovně zakotven
v podmínkách pojišťovací smlouvy.

5.3 Uskladnění zásilek
Zabalené výrobky vysušené firmou Maschinenfabrik Reinhausen
Zabalené výrobky vysušené firmou Maschinenfabrik Reinhausen hned po
obdržení zásilky vyjměte z utěsněného obalu a vzduchotěsně je uskladněte
až do konečného použití v suché izolační kapalině, pokud již nebylo dodáno
uložené v izolační kapalině.
Nevysušené zabalené výrobky
Nevysušené zabalené výrobky s funkčním utěsněným obalem lze skladovat
venku podle následujících pokynů.
Při výběru a zařízení skladiště zajistěte následující:
▪ Chraňte skladované zboží před vlhkostí (zaplavení, voda z tajícího sněhu
a ledu), nečistotou, škůdci, jako jsou krysy, myši, termiti atd., a před
nepovolanými osobami.
▪ Bedny postavte na fošny a špalky za účelem ochrany před zemní vlhkostí
a pro lepší větrání.
▪ Zajistěte dostatečnou nosnost podkladu.
▪ Příjezdové cesty udržujte volné.
▪ Skladované zboží je nutné pravidelně kontrolovat a podle potřeby vhodně
zajistit proti bouřce, vydatným dešťovým a sněhovým srážkám atd.
Obalová fólie musí být chráněna před přímým slunečním zářením, aby se
nerozkládala působením UV záření a obal nepřestal těsnit.
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Pokud budete výrobek montovat za více než 6 měsíců od dodání, včas
proveďte vhodná opatření. Možnosti:
▪ odborná regenerace vysoušecího prostředku a obnova uzavřeného obalu,
▪ vybalení výrobku a skladování ve vhodném skladovacím prostoru (dobře
větraný, pokud možno bezprašný, vlhkost vzduchu < 50 %).
Skladování výrobku při mimořádně nízkých okolních teplotách
Pokud chcete výrobek skladovat při teplotách prostředí nižších, než je
přípustná teplota skladování [►Odstavec 12.2, Strana 536], musí být trvale
v provozu interní ohřev. V tom případě připojte ohřev k elektrickému
napájení volitelnou zástrčkou pro nouzový ohřev v podlahové desce (svorka
X29) [►Odstavec 4.4.1.10, Strana 70].

5.4 Vybalení zásilek a zjišťování poškození při přepravě
▪ POZOR! Zabalenou bednu dopravte až na místo, kde proběhne montáž
výrobku. Uzavřený obal otevřete až bezprostředně před montáží. Jinak se
výrobek může poškodit kvůli netěsnosti uzavřeného obalu.
▪

VAROVÁNÍ! Při vybalování zkontrolujte stav výrobku. Výrobek ve
stojící bedně zajistěte proti vypadnutí. Jinak může dojít k vážným úrazům
a poškození výrobku.

▪ Zkontrolujte úplnost příslušenství podle dodacího listu.
▪ POZOR! Zařízení nepokládejte na jednotku vyrovnávání tlaku na zadní
straně. Jinak se jednotka vyrovnávání tlaku může poškodit.

1
Obrázek 65: Jednotka vyrovnávání tlaku na zadní straně zařízení

1 Jednotka vyrovnávání tlaku
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Uvazovací body pro zvedací zařízení

VAROVÁNÍ

Ohrožení života a nebezpečí hmotných škod!
Ohrožení života a nebezpečí hmotných škod při převrhnutí nebo pádu
břemena!
► Výběr zavěšovacích prostředků a zavěšování břemen mohou provádět
jen vyškolené a autorizované osoby.
► Nevstupujte pod zavěšená břemena.
► Používejte dopravní a zvedací prostředky s dostatečnou nosností podle
údajů o hmotnosti v části Technické údaje.
▪

VAROVÁNÍ! Vážné úrazy a poškození řídicí skříně v důsledku pádu.
Použijte všechna čtyři, nejméně však dvě závěsná oka umístěná
úhlopříčně naproti sobě. Otočte závěsná oka ve směru zvedacího
zařízení. Upevněte zvedací zařízení tak, aby bylo lano vůči svislici vždy
v úhlu menším než 45°.

Obrázek 66: Závěsná oka pro zvedací zařízení

Obrázek 67: Maximální přípustný úhel lana při úvazu řídicí skříně na zvedací zařízení
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▪

VAROVÁNÍ! Vážné úrazy při převrácení řídicí skříně a poškození
kabelové průchodky, pokud se řídicí skříň pokládá, přepravuje a skladuje
nastojato. Řídicí skříň pokládejte, přepravujte a skladujte výhradně
naležato.

▪ Řídicí skříň uvolněte z jeřábu až po úplném přišroubování
k transformátoru.
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6 Montáž
V této kapitole je popsána odborná montáž a správné připojení zařízení.
Řiďte se dalšími platnými schématy připojení.

NEBEZPEČÍ

Zasažení elektrickým proudem!
Nebezpečí ohrožení života elektrickým napětím. Při práci uvnitř elektrických
zařízení a na nich vždy dodržujte následující bezpečnostní pravidla.
► Zařízení odpojte.
► Zařízení zajistěte proti opětovnému zapnutí.
► Zajistěte odpojení od napětí všemi póly.
► Proveďte uzemnění a zkratování.
► Sousední díly pod napětím zakryjte nebo ohraďte.

VAROVÁNÍ

Zasažení elektrickým proudem!
Během provozu měřicího proudového transformátoru s otevřeným
sekundárním obvodem mohou vznikat nebezpečná vysoká napětí. To může
způsobit usmrcení, zranění a hmotné škody.
► Nikdy neprovozujte měřicí proudový transformátor s otevřeným
sekundárním obvodem. Z tohoto důvodu měřicí proudový transformátor
zkratujte.
► Řiďte se pokyny v provozním návodu měřicího proudového
transformátoru.

6.1 Lakování řídicí skříně (volitelně)
Lakování řídicí skříně je nutné pouze tehdy, pokud jste řídicí skříň dostali
bez laku, nebo je lak na řídicí skříni poškozený.

POZOR

Poškození řídicí skříně lakováním
Lakováním může dojít k poškození určitých součástí řídicí skříně a/nebo
porušení jejich funkce.
► Tyto součásti před lakováním zakryjte nebo olepte.
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Je zakázáno lakovat tyto součásti:

Obrázek 68: Snímač teploty, připojení zemnění a odtok vody v podlahové desce

1 Snímač teploty

2 Připojení zemnění

3 Odtok vody

1
Obrázek 69: Jednotka vyrovnávání tlaku na zadní straně řídicí skříně

1 Jednotka vyrovnávání tlaku
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6.2 Montáž řídicí skříně
VAROVÁNÍ

Ohrožení života a nebezpečí hmotných škod!
Ohrožení života a nebezpečí hmotných škod při převrhnutí nebo pádu
břemena!
► Výběr zavěšovacích prostředků a zavěšování břemen mohou provádět
jen vyškolené a autorizované osoby.
► Nevstupujte pod zavěšená břemena.
► Používejte dopravní a zvedací prostředky s dostatečnou nosností podle
údajů o hmotnosti v části Technické údaje.
Pro montáž je řídicí skříň vybavena na zadní straně čtyřmi montážními
úchyty.
1. Čtyři opěrné čepy (nejsou součástí dodávky MR) připevněte na nádobu
transformátoru. Doporučená vzdálenost řídicí skříně od země je 0,5–1 m.

Obrázek 70: Upevnění opěrných čepů

A 715 ± 2 mm (28,15 ± 0,08 in)

B 750 ± 2 mm (29,53 ± 0,08 in)

2. U řídicích skříní s tlumičem vibrací: Připevněte na řídicí skříň vnitřní
úhelníky. Upevněte na stěnu transformátoru vnější úhelníky. Úhelníky
musí přiléhat po celé kontaktní ploše.
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3.

VAROVÁNÍ! Vážné úrazy a poškození řídicí skříně v důsledku pádu.
Použijte všechna 4, nejméně však 2 závěsná oka umístěná úhlopříčně
naproti sobě. Otočte závěsná oka ve směru zvedacího zařízení. Upevněte
zvedací zařízení tak, aby bylo lano vůči svislici vždy v úhlu menším než
45°.

Obrázek 71: Závěsná oka pro zvedací zařízení

Obrázek 72: Maximální přípustný úhel lana při úvazu řídicí skříně na zvedací zařízení
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4. Nasaďte řídicí skříň montážními úchyty na opěrné čepy a svisle ji
vyrovnejte s nádobou transformátoru.

Obrázek 73: Upevnění řídicí skříně

5. POZOR! Nebezpečí poškození řídicí skříně mechanickým pnutím při
odchylce od roviny větší než 5 mm. Vyrovnejte odchylky podložkami.
Upevněte řídicí skříň bez pnutí.

Obrázek 74: Upevnění pohonu
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6. Připojte uzemňovací kabel k řídicí skříni a nádobě transformátoru.

Obrázek 75: Připojení uzemňovacího kabelu

6.3 Montáž řídicí skříně (provedení s tlumením vibrací)
VAROVÁNÍ

Ohrožení života a nebezpečí hmotných škod!
Ohrožení života a nebezpečí hmotných škod při převrhnutí nebo pádu
břemena!
► Výběr zavěšovacích prostředků a zavěšování břemen mohou provádět
jen vyškolené a autorizované osoby.
► Nevstupujte pod zavěšená břemena.
► Používejte dopravní a zvedací prostředky s dostatečnou nosností podle
údajů o hmotnosti v části Technické údaje.
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Při montáži s tlumením vibrací musíte řídicí skříň upevnit na nádobu
transformátoru dodanou adaptérovou konzolou.
1.

VAROVÁNÍ! Vážné úrazy a poškození řídicí skříně v důsledku pádu.
Použijte všechna čtyři, nejméně však dvě závěsná oka umístěná
úhlopříčně naproti sobě. Otočte závěsná oka ve směru zvedacího
zařízení. Upevněte zvedací zařízení tak, aby bylo lano vůči svislici vždy
v úhlu menším než 45°.

Obrázek 76: Závěsná oka pro zvedací zařízení

Obrázek 77: Maximální přípustný úhel lana při úvazu řídicí skříně na zvedací zařízení
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2. Upevněte obě adaptérové konzoly na řídicí skříň.

Obrázek 78: Montáž adaptérové konzoly

1 Adaptérová konzola

2 Podložka

3 Montážní šroub

3. Čtyři opěrné čepy (nejsou součástí dodávky MR) připevněte na nádobu
transformátoru. Doporučená vzdálenost řídicí skříně od země je 0,5–1 m.

Obrázek 79: Upevnění opěrných čepů

A 715 ± 2 mm (28,15 ± 0,08 in)

B 750 ± 0,25 mm (29,53 ± 0,01 in)

4. Na každý opěrný čep nasuňte přítlačnou podložku.
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5. Nasaďte řídicí skříň s adaptérovou konzolou na opěrné čepy a svisle ji
vyrovnejte s nádobou transformátoru.

Obrázek 80: Upevnění řídicí skříně

1 Opěrné čepy

2 Přítlačná podložka

3 Přítlačná podložka

4 Matice

Obrázek 81: Vyrovnání řídicí skříně

6. POZOR! Nebezpečí poškození řídicí skříně mechanickým pnutím při
odchylce od roviny větší než 5 mm. Vyrovnejte odchylky podložkami.
Upevněte řídicí skříň bez pnutí.
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7. Připojte uzemňovací kabel k řídicí skříni a nádobě transformátoru.

Obrázek 82: Připojení uzemňovacího kabelu

6.4 Montáž řídicí skříně (izolovaná montáž)
VAROVÁNÍ

Ohrožení života a nebezpečí hmotných škod!
Ohrožení života a nebezpečí hmotných škod při převrhnutí nebo pádu
břemena!
► Výběr zavěšovacích prostředků a zavěšování břemen mohou provádět
jen vyškolené a autorizované osoby.
► Nevstupujte pod zavěšená břemena.
► Používejte dopravní a zvedací prostředky s dostatečnou nosností podle
údajů o hmotnosti v části Technické údaje.

VAROVÁNÍ

Zasažení elektrickým proudem!
Pokud přístroj nepropojíte s ochranným uzemněním, hrozí během provozu
zasažení elektrickým proudem, které je životu nebezpečné.
► Připojte přístroj k ochrannému vodiči.
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Při izolované montáži musíte řídicí skříň upevnit na nádobu transformátoru
dodanou adaptérovou konzolou.
1.

VAROVÁNÍ! Vážné úrazy a poškození řídicí skříně v důsledku pádu.
Použijte všechna čtyři, nejméně však dvě závěsná oka umístěná
úhlopříčně naproti sobě. Otočte závěsná oka ve směru zvedacího
zařízení. Upevněte zvedací zařízení tak, aby bylo lano vůči svislici vždy
v úhlu menším než 45°.

Obrázek 83: Závěsná oka pro zvedací zařízení

Obrázek 84: Maximální přípustný úhel lana při úvazu řídicí skříně na zvedací zařízení
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2. Upevněte obě adaptérové konzoly na řídicí skříň. Při tom zajistěte níže
znázorněné rozmístění podložek a šroubových spojů. V opačném případě
nelze zaručit izolaci.

Obrázek 85: Montáž adaptérové konzoly

1 Podložka (ocel, Ø 40 mm)

2 Izolační podložka (plast, Ø 40 mm)

3 Izolační objímka (plast)

4 Izolační podložka (plast, Ø 40 mm)

5 Podložka (ocel, Ø 40 mm)

6 Pojistná podložka (ocel,
Ø 32,5 mm)

3. Čtyři opěrné čepy (nejsou součástí dodávky MR) připevněte na nádobu
transformátoru. Doporučená vzdálenost řídicí skříně od země je 0,5–1 m.

A 715 ± 2 mm (28,15 ± 0,08 in)
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4. Nasaďte řídicí skříň s adaptérovou konzolou na opěrné čepy a svisle ji
vyrovnejte s nádobou transformátoru. Při tom pomocí distančních objímek
zajistěte, aby byla dodržena minimální vzdálenost 5 milimetrů mezi
montážním šroubem řídicí skříně a nádobou transformátoru.

Obrázek 86: Upevnění řídicí skříně

5. POZOR! Nebezpečí poškození řídicí skříně mechanickým pnutím při
odchylce od roviny větší než 5 mm. Vyrovnejte odchylky podložkami.
Upevněte řídicí skříň bez pnutí.

Obrázek 87: Upevnění řídicí skříně
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6. Připojte k řídicí skříni uzemňovací kabel a spojte ho s vyrovnáním
potenciálů zařízení.

Obrázek 88: Připojení uzemňovacího kabelu k řídicí skříni

7. Připojte izolovanou uzemňovací lištu v řídicí skříni s vyrovnáním
potenciálů zařízení.

Obrázek 89: Připojení izolované uzemňovací lišty s vyrovnáním potenciálů zařízení
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6.5 Motorový pohon
6.5.1 Montáž hnacích hřídelí a úhlové převodovky
Montáž hnacích hřídelí a úhlové převodovky je popsána v návodu k montáži
a uvedení přepínače odboček / přepojovače do provozu.

6.5.2 Vystředění přepínače odboček a motorového pohonu

VAROVÁNÍ

Ohrožení života a nebezpečí těžkého poranění!
Ohrožení života a nebezpečí těžkého poranění neúmyslným rozběhem
motorového pohonu a elektrickým napětím!
► Před připojováním zajistěte vypnutí motorového jističe.
► Nastavování provádějte výhradně jen v ručním režimu.
► Pro ruční ovládání motorového pohonu používejte výhradně jen
připravenou ruční kliku.
► Respektujte, že ruční klika s blokovacím spínačem sice vypne 2pólový
motorový obvod, ale nebude přerušen řídicí obvod.

POZOR

Hmotné škody!
Poškození přepínače odboček v důsledku nesprávného vystředění
motorového pohonu.
► Přepínač odboček spínejte maximálně 250×. V případě více než 250
sepnutí nádobu na olej úplně naplňte izolačním olejem a styčné plochy
kontaktů na voliči a převodovce voliče namažte izolačním olejem.
Následující postup vystřeďování přepínače odboček a motorového pohonu
neplatí pro zařízení DEETAP® DU a COMTAP® ARS. Vystředění
motorového pohonu a zařízení DEETAP® DU nebo COMTAP® ARS je
popsáno v příslušných provozních návodech.
Jedno přepnutí odboček odpovídá jedné otáčce ukazatele spínacích kroků.
Tento ukazatel je rozdělen do 33 spínacích kroků, přičemž 1 spínací krok ve
standardním provedení motorového pohonu odpovídá jedné otáčce ruční
kliky. Okamžik přepnutí je závislý na typu přepínače odboček / přepojovače,
je však vždy nejméně 2 spínací kroky před šedě vyznačenou oblastí
ukazatele spínacích kroků.
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Při vystřeďování přepínače odboček a motorového pohonu postupujte takto:
1. POZOR! Přepínač odboček / přepojovač a motorový pohon před
nastavováním umístěte do seřizovací polohy. Ukazatele polohy
motorového pohonu a přepínače odboček / přepojovače se musí
shodovat. Jinak může dojít k poškození přepínače odboček a
transformátoru.

Obrázek 90: Seřizovací poloha

2. Nasuňte ruční kliku upevněnou v motorovém pohonu na konec hřídele
v horní krycí desce. Tím se aktivuje blokovací spínač ruční kliky, který
vypne motorový jistič.

Obrázek 91: Ruční klika
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3. Ruční klikou otáčejte po směru hodinových ručiček až do přepnutí
výkonového přepínače. Při otáčení ruční klikou sledujte ukazatel
spínacích kroků, který znázorňuje mechanický průběh přepínání.

Obrázek 92: Otáčení ruční klikou

4. Po přepnutí výkonového přepínače dále otáčejte klikou ve stejném směru
a spočítejte potřebné spínací kroky, které zbývají do zastavení ukazatele
ve středu šedě vyznačené oblasti ukazatele spínacích kroků.
Poznamenejte si zjištěnou hodnotu A a směr otáčení (příklad: A = 2).

Obrázek 93: Počítání potřebných spínacích kroků až do středové polohy
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5. Je-li zjištěná hodnota A větší než 8 spínacích kroků, bylo přepnutí
správně dokončeno. Je-li zjištěná hodnota A menší než 8 dílků, přepínání
dokončete tak, že klikou otočíte ve stejném směru o 8 – A otáček (příklad:
8 – 2 = 6). Poté klikou otáčejte opačným směrem, až se ručička zastaví ve
středu šedě vyznačené oblasti ukazatele spínacích kroků.

Obrázek 94: Ukončení výkonového přepnutí

6. Ruční klikou otáčejte proti směru hodinových ručiček až do přepnutí
výkonového přepínače.

Obrázek 95: Otáčení ruční klikou v opačném směru

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 CS

ETOS®

111

6 Montáž

7. Po přepnutí výkonového přepínače dále otáčejte klikou ve stejném směru
a spočítejte potřebné spínací kroky, které zbývají do zastavení ukazatele
ve středu šedě vyznačené oblasti ukazatele spínacích kroků.
Zaznamenejte zjištěnou hodnotu B a směr otáčení (příklad: B = 5).

Obrázek 96: Počítání potřebných spínacích kroků až do středové polohy

8. Je-li zjištěná hodnota B větší než 8 spínacích kroků, bylo přepnutí
správně dokončeno. Je-li zjištěná hodnota B menší než 8 spínacích
kroků, dokončete přepnutí otočením o 8 – B spínacích kroků ve stejném
směru (příklad: 8 – 5 = 3). Poté klikou otáčejte opačným směrem, až se
ručička zastaví ve středu šedě vyznačené oblasti ukazatele spínacích
kroků.

Obrázek 97: Ukončení výkonového přepnutí

9. Jakmile zjistíte, že se hodnoty A a B shodují, jsou motorový pohon a
přepínač odboček řádně připojené (je povolena malá asymetrie ve výši
maximálně 1 spínacího kroku). Jestliže se hodnoty A a B liší, stanovíte
korekční hodnotu C vydělením rozdílu hodnot A a B dvěma: C = (A – B) ×
0,5
Příklad: C = (2 – 5) × 0,5 = –1,5 = 1,5
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Zahrňte i desetinná místa.

10. Je-li korekční hodnota |C| menší než 0,5 spínacího kroku, nejsou
potřebná žádná další opatření. Další postup viz bod 18.
11. Otáčejte ruční klikou ve směru, v němž byla zjištěna vyšší hodnota A,
resp. B (příklad: proti směru hodinových ručiček, protože B > A) až do
přepnutí výkonového přepínače.
12. Po přepnutí výkonového přepínače dále otáčejte ruční klikou ve stejném
směru ještě o 8 otáček, čímž přepnutí řádně ukončíte.
13. Motorový pohon a vertikální hnací hřídel odpojte demontáží obou částí
spojky. Hnací hřídel po odpojení dále neprotáčejte.

Obrázek 98: Odpojení motorového pohonu a hnací hřídele
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14. Motorový pohon uveďte do činnosti otočením ruční kliky ve stejném
směru otáčení o spínací kroky C na ukazateli spínacích kroků (příklad:
1,5 spínacího kroku).
15. Motorový pohon a přepínač odboček spojte tím, že opět namontujete
vertikální hnací hřídel (utahovací moment 9 Nm). Hnací a hnanou hřídelí
úhlové převodovky a motorového pohonu při tom dále neotáčejte.
16. Dále otáčejte klikou ve stejném směru a počítejte spínací kroky, dokud
se ukazatel spínacích kroků nezastaví ve středu šedě vyznačené oblasti.
Zaznamenejte zjištěnou hodnotu A a směr otáčení. Je-li zjištěná hodnota
A větší než 8 spínacích kroků, bylo přepnutí správně dokončeno. Je-li
zjištěná hodnota A menší než 8 dílků, přepínání dokončete tak, že klikou
otočíte ve stejném směru o 8 – A otáček (příklad: 8 – 4 = 4). Poté klikou
otáčejte opačným směrem, až se ručička zastaví ve středu šedě
vyznačené oblasti ukazatele spínacích kroků. Spojku znovu zkontrolujte
podle dřívějšího popisu.
17. Po ukončení přepnutí odboček ruční klikou se musí ukazatel spínacích
kroků zastavit ve středu šedě vyznačené oblasti.

Obrázek 99: Ukazatel ve středové poloze

18. Po ukončení napojování v obou směrech proveďte pro kontrolu několik
přepnutí odboček a zkontrolujte shodnost odbočky na přepínači a
motorovém pohonu.

6.5.3 Připojení motoru s převodovkou

POZOR

Nebezpečí poškození připojovacího kabelu!
Nebezpečí poškození připojovacího kabelu při příliš malém poloměru ohybu
a zalomení.
► Při instalaci připojovacího kabelu dodržujte minimální poloměr ohybu:
min. 51 mm při pevné instalaci, min. 170 mm při občasných pohybech
kabelu.
► Připojovací kabel nainstalujte tak, aby při provozu nebyla překračována
maximální přípustná teplota pláště kabelu 80 °C.
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Motor s převodovkou připojte takto:
ü Řídicí skříň je namontována na požadovaném místě.
ü K propojování používejte výhradně specifikované kabely. Řiďte se
doporučeními ke kabelům.
1. Sejměte přepravní ochrannou krytku z konektoru motoru s převodovkou a
zajistěte její likvidaci.
2. Připojte dodaný připojovací kabel ke konektoru motoru s převodovkou.
Druhý konec připojovacího kabelu připojte podle dodaného schématu
zapojení ke svorce v řídicí skříni.

Obrázek 100: Připojení připojovacího kabelu k motoru s převodovkou
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3. Připojte uzemňovací kabel k uzemňovací přípojce motoru s převodovkou
a propojte ji s uzemňovací přípojkou na hlavě přepínače odboček nebo
transformátoru.

Obrázek 101: Připojení uzemňovacího kabelu k uzemňovací liště motoru s převodovkou

1 Uzemňovací lišta

4. Stínění kabelu připojte svorkou k uzemňovací liště řídicí skříně.

Obrázek 102: Připojení stínění kabelu svorkou k uzemňovací liště

5. Volitelně v případě monitorování točivého momentu: Připojte připojovací
kabel otočného snímače podle dodaného schématu zapojení ke svorce
v řídicí skříni.
6. Připojte stínění dodaného připojovacího kabelu (otočného snímače)
pomocí stínicí svorky k uzemňovací liště v řídicí skříni.
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6.6 Vibroakustické monitorování přepínače odboček (VAM)
6.6.1 Montáž snímače vibrací
Instalujte co nejdál od hnacího motoru, hnacího soutyčí a potrubí, aby se
minimalizoval rušivý vliv na vibroakustické snímání.

Snímač VAM namontujte takto:
1. Vyšroubujte jeden ze šroubů ve víku přepínače odboček. Znovu použijte
namontovanou podložku!

Obrázek 103: Vyšroubování šroubu

2. POZOR! Nesprávná montáž může snímač vibrací zničit. Při montáži
modulu snímače nasazujte klíč vel. 17 pouze na spodní šestihran
adaptéru. Položte podložku na volný otvor se závitem a přišroubujte
modul snímače (snímač vibrací s adaptérem a chráničem proti šlápnutí)
utahovacím momentem 34 Nm.
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Obrázek 104: Montáž snímače vibrací

6.6.2 Propojení snímače vibrací s řídicí skříní
V závislosti na způsobu použití je součástí dodávky jeden nebo více
snímačů vibrací. U vícesloupkového provedení obdobně opakujte
následující kroky.
Snímač vibrací je nutné propojit s řídicí skříní pomocí dodaného kabelu
snímače. Při pokládání kabelu snímače se řiďte následujícími pokyny:
▪ Podél transformátoru a podél vodivé uzemněné nepřerušené plochy
pokládejte kabel snímače co nejlépe chráněný (např. v trubce nebo
kabelovém kanálu).
▪ Kabel snímače veďte odděleně od napájecích kabelů a nevytvářejte
zbytečné smyčky.
▪ Kabel snímače vibrací lze pokládat také ve společné ochranné trubce
s kabelem snímače teploty.
▪ U řídicí skříně je výhodná paralelní pokládka s uzemňovacím kabelem,
který spojuje transformátor a řídicí skříň.
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Kabel snímače nainstalujte takto:
1. Sejměte krytku snímače vibrací.

Obrázek 105: Krytka snímače vibrací

2. Konektor kabelu snímače a zdířka na senzoru musí být suché a čisté.
Pokud ne, očistěte a osušte je utěrkou.
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3. Připojte konektor kabelu snímače a rukou ho přišroubujte.

Obrázek 106: Připojení kabelu snímače

4. Kabel snímače vedoucí kolem transformátoru k řídicí skříni pokládejte
chráněný, aby se zabránilo mechanickému poškození a rušivým vlivům.
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5. Zkraťte kabel snímače na požadovanou délku. Při pokládce kabelu jsou
nepřípustné smyčky nebo navíjení přebytečné délky.

Obrázek 107: Pokládka kabelu snímače

1 Kabel snímače teploty

2 Řídicí skříň

3 Kabel snímače vibrací

4 Transformátor

5 Víko hlavy přepínače odboček

Pokud je řídicí skříň příliš daleko, prodlužte kabel snímače ve skříni
motorového pohonu nebo ve vložené kovové svorkové skříni stíněným
kabelem.
Dodržujte pokyny v části Doporučené kabely a stínění použijte po celé
délce.
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Řídicí skříň připojte takto:
1. Stínění kabelu připojte svorkou k uzemňovací liště řídicí skříně.

Obrázek 108: Připojení stínění kabelu svorkou k uzemňovací liště

2. Připojte kabel snímače podle dodaného schématu zapojení (modrá =
signál, hnědá = ukostření signálu, černá = uzemnění v rozvaděči).

6.6.3 Připojení snímače teploty
V závislosti na způsobu použití je součástí dodávky jeden nebo více
snímačů teploty. Při připojení se řiďte schématem zapojení na příslušném
rozměrovém výkresu. Vytvořte pro monitorovací systém spojení s řídicí
skříní podle dodaného schématu zapojení.
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6.7 Monitorování průchodek
6.7.1 Příprava
Před montáží zkontrolujte, zda se sériová čísla adaptéru průchodky a
propojovací jednotky shodují s dodacím listem a jsou vhodná pro průchodku,
kterou instalujete.
Před zahájením montáže propojovací jednotky proveďte kontrolu
věrohodnosti.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí výbuchu s časovou prodlevou a nebezpečí požáru!
Montáž propojovací jednotky s nesprávnou hodnotou kapacity může
způsobit poruchu funkce a selhání ochranného zařízení. V důsledku toho
dojde k přehřátí s nebezpečím výbuchu a vážných zranění.
► Proveďte kontrolu věrohodnosti podle níže uvedeného popisu.
► V montáži a uvádění provozu pokračujte pouze v případě, že je dodržen
požadovaný rozsah měřicího napětí. V opačném případě kontaktujte
výrobce a propojovací jednotku vyměňte.
Kontrola věrohodnosti
1. Pro pole 1 a pole 2 zkontrolujte zvlášť, zda je příslušná hodnota kapacity
propojovací jednotky správná.
2. Pomocí níže uvedeného vzorce vypočítejte měřicí napětí na výstupu
propojovací jednotky:

Obrázek 109: Vzorec kontroly věrohodnosti

Uout Měřicí napětí (výstup propojovací
jednotky)
C1 Hlavní kapacita průchodky

Ur Jmenovité napětí transformátoru
CBCU Kapacita propojovací jednotky

3. Porovnejte vypočtenou hodnotu Uout s požadovaným rozsahem.
Modul UI5-3: 55 V ≤ Uout ≤ 100 V
Modul U 3: 25 V≤ Uout ≤ 125 V
1. Pokud je vypočtená hodnota mimo požadovaný rozsah, vyměňte
propojovací jednotku.
2. V montáži pokračujte pouze se správně dimenzovanou propojovací
jednotkou. V případě pochybností kontaktujte společnost MR.
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6.7.2 Montáž adaptéru průchodky
Níže popsaný postup proveďte u všech průchodek.

1. Odmontujte krytku měřicí přípojky průchodky. Krytku (a případně
namontovanou pružinu, viz „Adaptér průchodky bez kolíkové přípojky“)
bezpečně uložte pro případný pozdější provoz průchodky bez
monitorovacího systému.
2. Ujistěte se, že měřicí přípojka a adaptér průchodky jsou suché a čisté.
Pokud ne, očistěte a osušte je hadříkem.
3. Ujistěte se, že je těsnicí kroužek adaptéru průchodky nasazený a správně
umístěný.

Obrázek 110: Kontrola těsnicího kroužku (ilustrační vyobrazení, adaptér průchodky A001 a
A002)

Adaptér průchodky s kolíkovou přípojkou
▪ U adaptérů průchodky s kolíkovým úchytem vizuálně zkontrolujte, zda
kolík měřicí přípojky mechanicky zapadá do přípojky adaptéru průchodky.
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Obrázek 111: Kontrola přípojky (ilustrační vyobrazení, adaptér průchodky A001 a A002)

Adaptér průchodky bez kolíkové přípojky
▪ Pokud se adaptér průchodky dodává s pružinou, použijte dodanou
pružinu a pružinu namontovanou na měřicí přípojce bezpečně uložte.

Obrázek 112: Měřicí přípojka s pružinou

▪ Pokud se adaptér průchodky dodává bez pružiny, nadále používejte
dodanou pružinu namontovanou na měřicí přípojce.
▪ U adaptéru průchodky A008 se vytvoří plošný spoj a pružina se
nepoužívá. Pružinu namontovanou na měřicí přípojce je třeba bezpečně
uložit.
► POZOR! Namontujte adaptér průchodky na měřicí přípojku průchodky.
Porovnejte následující normativní hodnoty utahovacího momentu s údaji
výrobce průchodky a v případě potřeby konzultujte. Jinak se mohou
vyskytnout netěsnosti nebo poškození průchodky.
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Obrázek 113: Montáž adaptéru průchodky (příklad s adaptérem průchodky A002)

Typ

Normativní hodnota utahovacího
momentu

A001

6 ± 2 Nm

A002

30 Nm

A003

50 Nm

A004

10 Nm

A005

25 Nm

A006

160 Nm

A007

35 Nm

A008

5 ± 1 Nm

A010

40 Nm

Tabulka 26: Normativní hodnoty utahovacího momentu

6.7.3 Montáž propojovací jednotky
Dodržte pokyny pro kontrolu věrohodnosti [►Odstavec 6.7.1, Strana 123].
Namísto dodaného přidržovacího plechu můžete použít i vlastní přidržovací
plech. Při tom musíte zajistit, aby byla propojovací jednotka trvale
nízkoohmově propojena s nádobou transformátoru (např. ozubenými
podložkami pod hlavami montážních šroubů M4). Potřebné rozměry pro
otvory naleznete v technických údajích propojovací jednotky [►Odstavec
12.4.2.2, Strana 544].
Níže popsaný postup proveďte u všech průchodek.
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Propojovací jednotku namontujte na přírubu průchodky v blízkosti adaptéru
průchodky.
1. Povolte šrouby víka propojovací jednotky a zvedněte víko.

Obrázek 114: Povolení šroubů a sejmutí víka

2. Přidržovací plech vyrovnejte tak, aby byl symbol uzemnění dobře viditelný
i po montáži. Zastrčte šrouby s vnitřním šestihranem s ozubenými
podložkami do příslušných otvorů a na protější straně upevněte
přidržovací plech ozubenými podložkami a maticemi.

Obrázek 115: Upevnění propojovací jednotky k přidržovacímu plechu
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3. Nasaďte víko na propojovací jednotku a přišroubujte je.

Obrázek 116: Upevnění víka

4. Povolte montážní šrouby příruby průchodky.
5. Přimontujte přidržovací plech k přírubě průchodky.

Obrázek 117: Montáž přidržovacího plechu k přírubě průchodky
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6. Připojte uzemňovací kabel k přidržovacímu plechu a transformátoru.

Obrázek 118: Připojení uzemňovacího kabelu

6.7.4 Spojení adaptéru průchodky s propojovací jednotkou
Adaptér průchodky musíte dodaným propojovacím kabelem spojit
s propojovací jednotkou. Postupujte takto:
1. Odstraňte ochrannou krytku montážní zdířky N z adaptéru průchodky.
2. Konektory propojovacího kabelu a přípojky adaptéru průchodky a
propojovací jednotky musí být suché a čisté. Pokud ne, očistěte a osušte
je utěrkou.
3. Připojte konektor propojovacího kabelu do adaptéru průchodky a
přišroubujte jej. Údaje o závitu viz Technické údaje.

Obrázek 119: Připojení propojovacího kabelu k adaptéru průchodky
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4. Připojte konektor propojovacího kabelu do propojovací jednotky a
přišroubujte jej.

Obrázek 120: Připojení propojovacího kabelu k propojovací jednotce

6.7.5 Spojení propojovací jednotky s řídicí skříní
Propojovací jednotku musíte dodaným propojovacím kabelem spojit s řídicí
skříní. Postupujte takto:
1. Sejměte krytku přípojky tvaru U propojovací jednotky.
2. Konektor propojovacího kabelu a přípojka tvaru U propojovací jednotky
musí být suché a čisté. Pokud ne, očistěte a osušte je utěrkou.
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3. Připojte konektor propojovacího kabelu do přípojky tvaru U propojovací
jednotky a přišroubujte jej.

Obrázek 121: Připojení propojovacího kabelu k propojovací jednotce
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4. POZOR! Veďte propojovací kabel od transformátoru k řídicí skříni. Při
tom dodržte minimální přípustný poloměr ohybu 50 mm a vhodně kabel
ochraňte před mechanickým poškozením (např. pomocí ochranné trubky).
Jinak se propojovací kabel může poškodit.

Obrázek 122: Pokládku propojovacího kabelu k řídicí skříni

5. Zkraťte propojovací kabel na požadovanou délku.
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Připojení propojovacího kabelu k rozvaděči
Propojovací kabel v rozvaděči musíte připojit ke svorce podle schématu
zapojení. Stínění kabelu musíte připojit svorkou k uzemňovací liště.
1. Stínění kabelu připojte svorkou k uzemňovací liště řídicí skříně.

Obrázek 123: Připojení stínění kabelu svorkou k uzemňovací liště

2. Spojte propojovací kabel s měřicí deskou podle schématu zapojení.
3. POZOR! Toto vedení nepokládejte společně se silovým vedením.

6.7.6 Připojení měřicího napěťového transformátoru referenčního
systému

POZOR

Nebezpečí poškození zařízení!
Pokud měřicí napěťový transformátor a zařízení připojíte k odlišnému
potenciálu, může dojít k toku proudu přes stínění. Tento proud může
způsobit poškození zařízení.
► Zařízení za účelem vyrovnání potenciálů připojte k přípojnici vyrovnání
potenciálů.
► Pokud mají obě zařízení odlišný potenciál, připojte stínění kabelu pouze
k jednomu ze zařízení.
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Při připojování měřicího napěťového transformátoru referenčního systému
postupujte takto:
1. Odstraňte izolaci kabelu a na konec nalisujte koncovou dutinku.

Obrázek 124: Odstranění izolace kabelu

2. Podle schématu zapojení připojte měřicí napěťový transformátor.
UI
L1

VT

L2

VT

L3

N

VT

L1
L2
L3
N
Obrázek 125: Připojení měřicího napěťového transformátoru referenčního systému

3. Stínění kabelu připojte svorkou k uzemňovací liště řídicí skříně.

Obrázek 126: Připojení stínění kabelu svorkou k uzemňovací liště
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6.8 Připojení řídicí skříně
Nebezpečí poškození zařízení!

POZOR

Tok proudu přes stínění signálových kabelů může zapříčinit poškození
zařízení.
► Vyrovnáním potenciálů zajistěte, aby řídicí skříň a transformátor měly
stejný potenciál a na obou stranách připojte stínění signálových kabelů.
► Pokud vyrovnání potenciálů nelze zajistit, připojte stínění signálových
kabelů pouze v řídicí skříni. V tom případě je účinnost stínění vůči
rušivým vlivům snížena.
Řídicí skříň připojte takto:
ü Řiďte se pokyny v následujících částech.
ü Řiďte se schématem zapojení v kapse na dokumenty.
1. Připojte signálové kabely podle schématu zapojení.
2. Připojení elektrické napájení podle schématu zapojení.

6.8.1 Doporučené kabely
Při zapojování zařízení dodržujte následující doporučení společnosti
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
▪ Elektromagnetické rušení signálových kabelů, s nímž je nutné v okolí
transformátoru počítat, může narušovat řádný provoz zařízení.
▪ Používejte pokud možno stíněné signálové kabely.
▪ Příliš vysoká kapacita kabelů může bránit reléovým kontaktům v přerušení
kontaktního proudu. V ovládacích obvodech se střídavým proudem
věnujte pozornost vlivu kapacity dlouhých ovládacích kabelů na funkčnost
reléových kontaktů.
▪ Pokud budete chtít vyvést ethernetové spoje z rozvaděče nebo z budovy,
doporučujeme použít optické kabely (podle doporučení
v IEC 61850-90-4). Pokud není možné použití optických kabelů, musíte
zajistit, aby v rozvaděči bylo instalováno stínění kabelů (např. na
uzemňovací liště nebo použitím síťové krabice pro montáž na lištu).
▪ Používané měděné kabely musí být odolné vůči teplotám do 70 °C.
Kabel

Modul

Typ kabelu

Průřez vodiče

Materiál
kabelu

Max. délka

Měření napětí

UI 1, UI 3, UI 5-4

Stíněný

2,5 mm²

Měď

-

Měření proudu

UI 1, UI 3, UI 5-4

Nestíněný

4 mm²

Měď

-

Měření napětí

U3

Stíněný

2,5 mm²

Měď

-

Měření proudu

I3

Nestíněný

2,5 mm²

Měď

-

2

Signálové vstupy

DIO 28-15, DIO
42-20

Stíněný

1,5 mm

Měď

400 m (<25 Ω/km)

Výstupy signálu

DIO 28-15, DIO
42-20

Stíněný

1,5 mm2

Měď

-
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Kabel

Modul

Typ kabelu

Průřez vodiče

Materiál
kabelu

Max. délka

Signálové vstupy

DI 16

Stíněný

1,5 mm2

Měď

400 m (<25 Ω/km)

Stíněný

2

Výstupy signálu

DO 8

1,5 mm

Měď

-

2

Měď

400 m (<25 Ω/km)

Signálové vstupy

AIO 2, AIO 4,
AIO 8

Stíněný

1 mm

Výstupy signálu

AIO 2, AIO 4,
AIO 8

Stíněný

1 mm2

Měď

-

Signálové vstupy

AI 4, AI 4-T

Stíněný

1 mm2

Měď

400 m (<25 Ω/km)

2

Měď

-

Výstupy signálu

AO 4

Stíněný

1 mm

RS232, SUB-D

CPU I, CPU II

Stíněný

0,25 mm2

-

25 m

RS485; SUB-D

CPU I, CPU II

Stíněný

0,25 mm2

-

140 m

Sběrnice CAN

CPU I

Stíněný

0,75 mm²

-

2 000 m (celá
sběrnice CAN)

Ethernet RJ-45

CPU I

Min. Cat-5,
stíněný S/FTP

-

-

100 m

RS232, RJ45

CPU

Stíněný

0,25 mm2

-

2,5 m (interní)

2

-

140 m

RS485; RJ45

CPU

Stíněný

0,25 mm

Ethernet RJ-45

CPU

Min. Cat-5,
stíněný S/FTP

-

-

100 m

Ethernetový optický kabel

MC 2-2, SW 3-3

Duplex-LC

-

-

2000 m

-

-

100 m

Multimode, OM3,
1310 nm
Ethernet RJ-45

COM-ETH

Min. Cat-5,
stíněný S/FTP

Tabulka 27: Doporučení pro připojovací kabely
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Obvod

Funkce

Typ

Materiál

Motorový obvod

Napájení

Nestíněný, samostatný
kabel

Měď

Řídicí obvod

Napájení

Nestíněný, samostatný
kabel

Měď

Monitorování
spínání

Stíněný

Měď

Impulzní obvod
zvýšení/snížení

Stíněný

Měď

Aktivační obvod –
Q1 vyp.

Stíněný

Měď

Monitorovací obvod

Teplotní čidlo

Stíněný

Měď

Signalizační obvody

Přenos signálu

Stíněný

Měď
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Obvod

Funkce

Typ

Materiál

Nestíněný, samostatný
kabel

Měď

Monitorování
spínání

Stíněný

Měď

Impulzní obvod
zvýšení/snížení

Stíněný

Měď

Aktivační obvod –
Q1 vyp.

Stíněný

Měď

Příčné propojení mezi Napájení
motorovými pohony

6.8.2 Prostup kabelů v podlahové desce řídicí skříně
V závislosti na konfiguraci může být výrobek vybaven různými typy
kabelových průchodek v podlahové desce řídicí skříně. Při manipulaci dbejte
níže uvedených pokynů.
6.8.2.1 Podlahová deska s kabelovou průchodkou Roxtec CF32
Podlahová deska je vybavena kabelovou průchodkou typu Roxtec CF32.

Obrázek 127: Podlahová deska s kabelovou průchodkou Roxtec CF32

1 Záslepka

2 Upínací modul

Dodávka se skládá z následujících součástí:
▪ nástroj pro předlisování pro CF8/32
▪ prostředky pro mazání těsnicích modulů
▪ 14× těsnicí modul CM 20w40 pro 2 kabely o průměru 3,5–16,5 mm
▪ 1× těsnicí modul CM 40 10-32 pro 1 kabel o průměru 9,5–32,5 mm
▪ montážní návod
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Na webu výrobce (www.roxtec.com) najdete více informací o manipulaci
s kabelovou průchodkou.

Při protahování kabelů postupujte podle následujících pokynů. Kromě toho
dbejte také montážního návodu, který je součástí dodávky.
1. Povolte matici upínacího modulu a upínací modul odstraňte.
2. Odstraňte potřebný počet záslepek.
3. Vyčistěte montážní rám a následně jej namažte mazacím prostředkem.
4. Protáhněte kabely montážním rámem.
5. Odstraňte vložky těsnicího modulu tak, aby vzdálenost mezi oběma
částmi těsnicího modulu při zapojeném kabelu činila 0,1–1 mm.
6. Namažte těsnicí modul mazací prostředkem ze všech stran.
7. Obě části těsnicího modulu s kabelem namontujte do montážního rámu. V
případě několika těsnicích modulů začněte tím největším z nich.
8. Nástrojem pro předlisování těsnicí moduly stlačte, aby bylo následně
možné vložit upínací modul.
9. Vložte upínací modul.
10. Utáhněte matici těsnicího modulu utahovacím momentem 8–12 Nm.
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6.8.2.2 Podlahová deska s metrickým kabelovým šroubením
Podlahová deska je vybavena vyvrtanými otvory pro metrická kabelová
šroubení. V závislosti na vaší objednávce mohou být volitelně součástí
dodávky kabelová šroubení. Pokud chcete použít vlastní kabelová šroubení,
dbejte pokynů k montáži od výrobce kabelových šroubení.

Obrázek 128: Podlahová deska s metrickým kabelovým šroubením

1 3× M40

2 5× M32

3 20× M25

4 2× M20

Montáž vlastních kabelových šroubení
Kabelová šroubení montujte podle pokynů výrobce.

VAROVÁNÍ

Zasažení elektrickým proudem!
Kabelové průchodky z kovu mohou v případě poruchy vést elektrický proud
a při kontaktu způsobit úraz elektrickým proudem. Musí proto být účinně
spojené s ochrannou zemí řídicí skříně.
► Mezi kabelovými průchodkami kovu a řídicí skříní vytvořte elektricky
vodivé spojení. Za tímto účelem použijte u šroubení na vnitřní straně
řídicí skříně ozubené podložky, nebo odstraňte lak v oblasti otvoru na
vnitřní straně řídicí skříně.
Montáž kabelových šroubení (volitelná součást dodávky)
Upozorňujeme, že pokud kabelová šroubení splňují nižší stupeň ochrany
než IP66, sníží se tím také stupeň ochrany řídicí skříně. Informace o stupni
ochrany dodaných kabelových šroubení najdete v příslušném rozměrovém
výkresu.
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Jmenovitá velikost

Velikost klíče A

Utahovací moment x
Plast

Nerezová ocel

M20

25

6 Nm

8 Nm

M25

30

8 Nm

10 Nm

M32

36

10 Nm

20 Nm

M40

46

13 Nm

20 Nm

Tabulka 28: Utahovací momenty pro dodaná mezihrdla a kloboučkové matice

Při protahování kabelů postupujte podle následujících pokynů:
1. Šroubovákem uvolněte záslepku, přičemž klíčem na šrouby přidržte
šestihrannou matici na vnitřní straně řídicí skříně.

Obrázek 129: Odstranění záslepky

2. Namontujte mezihrdlo a utáhněte je utahovacím momentem dle výše
uvedené tabulky.

Obrázek 130: Montáž mezihrdla

3. Nasuňte kloboučkovou matici na kabel.
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4. Protáhněte kabel průchodkou a utáhněte kloboučkovou matici utahovacím
momentem dle výše uvedené tabulky.

Obrázek 131: Upevnění kabelové průchodky

6.8.2.3 Podlahová deska s přírubovým otvorem FL21
Podlahová deska je vybavena třemi přírubovými otvory velikosti FL21. Ve
stavu při dodání jsou přírubové otvory uzavřené záslepkami. Můžete
namontovat kabelovou průchodku velikosti FL21 nebo do záslepek vpravit
vlastní kabelová šroubení.

Obrázek 132: Podlahová deska s přírubovými otvory FL21

1 Přírubový otvor se záslepkou

Při protahování kabelů postupujte podle následujících pokynů:
1. Odstraňte záslepku.
2. Do záslepky vpravte kabelovou průchodku velikosti FL21 nebo kabelové
šroubení.
3. Protáhněte kabel podle údajů výrobce kabelové průchodky.
4. Namontujte kabelovou průchodku nebo záslepku a utáhněte utahovacím
momentem 20 Nm.
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6.8.3 Elektromagnetická kompatibilita
Přístroj byl vyvinut podle příslušných norem pro elektromagnetickou
kompatibilitu. Aby byly zachovány standardy EMC, musí být dodržovány
následující instrukce.
6.8.3.1 Požadavek na zapojení v místě instalace
Při výběru místa instalace dbejte následujících pokynů:
▪ Přepěťová ochrana zařízení musí být účinná.
▪ Uzemnění zařízení musí odpovídat pravidlům techniky.
▪ Oddělené části zařízení musejí být pospojované s vyrovnáním potenciálů.
▪ Přístroj včetně kabeláže musí být umístěn minimálně ve vzdálenosti 10 m
od výkonových vypínačů, zátěžových odpojovačů a přípojnic.
6.8.3.2 Požadavek na elektrickou instalaci v místě provozu
Při zhotovování elektrické instalace v místě provozu dbejte následujících
pokynů:
▪ Ukládejte připojovací kabely do uzemněných kovových kabelových
kanálů.
▪ Kabely generující rušení (např. napájecí kabely) a kabely citlivé na rušení
(např. signální kabely) neveďte stejnými kabelovými kanály.
▪ Dodržte vzdálenost mezi kabelem generujícím rušení a kabelem citlivým
na rušení větší než 100 mm.

Obrázek 133: Doporučené vedení kabelů

1 Kabelový kanál pro kabely
generující rušení

3 Kabelový kanál pro kabely citlivé
na rušení

2 Kabely generující rušení (např.
napájecí vodič)

4 Kabely citlivé na rušení (např.
signální vodiče)

▪ Rezervní kabely zkratujte a uzemněte.
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▪ V žádném případě přístroj nepřipojujte čtyřžilovým sběrným kabelem.
▪ {K přenosu signálů používejte stíněné kabely s párově zkroucenými
jednotlivými žilami (dopředný/zpětný vodič).
▪ K přístroji nebo k blízké uzemňovací liště připojte celoplošně (360º)
stínění.
Použití jednožilových vodičů může negativně ovlivnit účinnost stínění.
Stínění musí být připojeno těsně a celoplošně.

Obrázek 134: Doporučené připojení stínění

1 Doporučené připojení stínění
pomocí jednožilového vodiče

2 Celoplošné připojení stínění

6.8.3.3 Požadavek na elektrickou instalaci ve skříňovém rozváděči
Při zapojování kabeláže v rozvaděči se řiďte těmito pokyny:
▪ Rozvaděč je nutné připravit na zabudování zařízení v souladu
s požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu:
– Funkční členění rozvaděče (prostorové rozdělení)
– Průběžné vyrovnání potenciálů (všechny kovové části jsou propojené)
– Vedení kabelů v souladu s požadavky na elektromagnetickou
kompatibilitu (oddělení kabelů generujících rušení a kabelů citlivých na
rušení)
– Optimální stínicí účinek (kovové pouzdro)
– Přepěťová ochrana (ochrana proti blesku)
– Sběrné uzemnění (hlavní zemnicí lišta)
– Kabelové průchodky v souladu s požadavky na elektromagnetickou
kompatibilitu
– Použité cívky stykačů musí být připojené
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▪ Připojovací kabely zařízení musí být uloženy v těsné blízkosti
uzemněného kovového pouzdra nebo v uzemněných kabelových nosičích
z kovu.
▪ Signální a napájecí/spínací kabely je nutné ukládat do oddělených
kabelových nosičů.

Obrázek 135: Kabelové kanály a uzemňovací lišta v řídicí skříni

1 Kabelový kanál pro napájecí a
spínací kabely

2 Uzemňovací lišta

3 Kabelový kanál pro signálové
kabely

6.8.4 Pokyny pro připojení sériových rozhraní RS-232 a RS-485
(s 9pólovým datovým kabelem)

POZOR

Poškození přístroje!
Použití nesprávných datových kabelů může vést k poškození přístroje.
► Používejte výhradně datové kabely podle níže uvedeného popisu.
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RS-232 (D-SUB, 9 pólů)
K připojení přístroje přes rozhraní RS-232 (COM2) použijte datový kabel
podle následujícího schématu:

Obrázek 136: Datový kabel RS-232 (9 pólů)

RS-485 (D-SUB, 9 pólů)
K připojení přístroje přes rozhraní RS-485 (COM2) použijte datový kabel
podle následujícího schématu:

Obrázek 137: Datový kabel RS-485
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Konektorová přípojka D-SUB, 9 pólů
Používejte výhradně 9pólové konektory D-SUB s těmito vlastnostmi:
▪ Pouzdro konektoru je kovové nebo pokovené.
▪ Stínění kabelu je spojeno s konektorem podle jedné z následujících dvou
variant:
– Stínění je sešroubováno s odlehčením od tahu.
– Stínění je spájeno s pouzdrem konektoru.

Obrázek 138: Příklad stínění připájeného k pouzdru konektoru

6.8.5 Pokyny k připojení na senzorovou sběrnici MR
Volitelně dodávaná funkce Senzorová sběrnice MR umožňuje připojení
digitálních i analogových senzorů k zařízení prostřednictvím protokolu
Modbus RTU. Senzorová sběrnice MR podporuje připojení maximálně
31 senzorů (Modbus Slaves). Zařízení ISM® funguje jako Master.
Ujistěte se, že po senzorové sběrnici MR není připojeno žádné další
zařízení Modbus-Master. Pro každý senzor, který připojujete
prostřednictvím senzorové sběrnice MR, zadejte jednoznačnou adresu
Modbus. Pokud více senzorů používá stejnou adresu Modbus, může se na
senzorové sběrnici MR vyskytnout porucha.
Při připojování snímačů se řiďte těmito pokyny:
▪ POZOR! Nebezpečí poškození zařízení nebo snímače. Všechny
snímače připojte k přípojnici pro vyrovnání potenciálů, aby se zabránilo
toku vyrovnávacích proudů po senzorové sběrnici MR.
▪ Senzorová sběrnice MR používá Modbus v konfiguraci se 2 vodiči (2W).
Konfigurace se 4 vodiči (4W) není podporována.
▪ Snímače musíte připojit stíněným kabelem se 3 vodiči (D0, D1, Common).
Jako datové kabely (D0, D1) se musí použít kroucená dvoulinka (twisted
pair). Dbejte pokynů uvedených v části Doporučené kabely.
▪ Pahýlová vedení od uzlů sběrnice k příslušným účastníkům musí být
kratší než 20 m.
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▪ Snímače můžete připojit přímo k modulu CPU nebo přes volitelný
předávací modul.
▪ Modul CPU obsahuje zakončovací odpor (120 Ω) u rozhraní COM2.
Namontujte další zakončovací odpor (120 Ω, 0,5 W) na druhém konci
sběrnice.
▪ Modul CPU obsahuje pull up a pull down rezistor (podle specifikace
sběrnice Modbus vždy 680 Ω). Další pull up / pull down rezistory nejsou
nutné.
CPU I/II-COM2

Předávací modul (volitelný)

1
2
3
4
Com. (C) 5
D0 (A) 6
7
8
D1 (B) 9

1
2
3
4
Com. (C) 5
D0 (A) 6
7
8
D1 (B) 9
S

Snímač 1

Com. (C)
D0 (A)
D1 (B)

Snímač x

Com. (C)
D0 (A)
120 Ω
D1 (B)

Obrázek 139: Příklad připojení senzorové sběrnice k CPU I/II-COM2 s volitelným předávacím
modulem
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CPU-X4

Předávací modul (volitelný)
D1 (B) 1
D0 (A) 2
3
4
5
Com. (C) 6
7
8

D1 (B) 1
D0 (A) 2
3
4
5
Com. (C) 6
7
8
S

Snímač 1

Com. (C)
D0 (A)
D1 (B)

Snímač x

Com. (C)
D0 (A)
120 Ω
D1 (B)

Obrázek 140: Příklad připojení senzorové sběrnice k CPU-X4 s volitelným předávacím
modulem

6.8.5.1 MSENSE® DGA
Pokud chcete použít snímač typu MSENSE® DGA, musíte ho připojit
k senzorové sběrnici MR podle následujících příkladů. Pokud je snímač
MSENSE® DGA jediný nebo poslední účastník sběrnice, musíte použít
zakončovací odpor (120 Ω, 0,5 W).

CPU-COM2

1
2
3
4
Com. (C) 5
D0 (A) 6
7
8
D1 (B) 9

MSENSE DGA 2/3

4

1

5

3

2

D0 (A)
D1 (B)
D1 (B)
D0 (A)
Com. (C)

1
2
3
4
5

Obrázek 141: Příklad připojení MSENSE® DGA 2/3 (konektor M12, typ A, 5pólový podle
IEC 61076-2-101)
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CPU-COM2

1
2
3
4
Com. (C) 5
D0 (A) 6
7
8
D1 (B) 9

MSENSE DGA 5
(PhoneA)
(PhoneB)
(GND)
(OUTA)
(OUTB)

X302:5
X302:4
X302:3
X302:2
X302:1

Obrázek 142: Příklad připojení MSENSE® DGA 5 (svorka X302)

CPU-COM2

1
2
3
4
Com. (C) 5
D0 (A) 6
7
8
D1 (B) 9

MSENSE DGA 9
(PhoneA)
(PhoneB)
(GND)
(OUTA)
(OUTB)

X304:5a
X304:4b
X304:3
X304:1a
X304:1b

Obrázek 143: Příklad připojení MSENSE® DGA 9 (svorka X304)

6.8.5.2 MESSKO® MTeC® EPT303 FO
Pokud byste chtěli použít snímač typu MESSKO® MTeC® EPT303 FO,
musíte jej zásuvnou svorkou RS485 připojit k senzorové sběrnici. Stínění
kabelu připojte pomocí svorky stínění. Další snímače typu MESSKO®
MTeC® EPT303 FO lze připojit přímo k zásuvné svorce.
Modul snímače EPT303 FO obsahuje zakončovací odpor. Pokud snímač
EPT303 FO chcete použít na senzorové sběrnici MR společně s jinými typy
snímačů, doporučujeme připojit snímač EPT303 FO na konci sběrnice.
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CPU-COM2

1
2
3
4
Com. (C) 5
D0 (A) 6
7
8
D1 (B) 9

EPT303 FO
D+ (B)
GND
D- (A)
D+ (B)
GND
D- (A)
1

1
2
3
4
5
6

6

Obrázek 144: Příklad připojení MESSKO® MTeC® EPT303 FO (svorka RS485)

6.8.5.3 MESSKO® MTRAB® 2.5
Pokud byste chtěli použít snímač typu MESSKO® MTRAB® 2.5, musíte jej
zásuvnou svorkou RS485 připojit k senzorové sběrnici.

CPU-COM2

1
2
3
4
Com. (C) 5
D0 (A) 6
7
8
D1 (B) 9

MESSKO® MTRAB® 2.5
D+ | Rx+
D- | RxShield
Comm
TxTx+

Obrázek 145: Příklad připojení MESSKO® MTRAB® 2.5 (svorka RS485)
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Na snímači musíte aktivovat provozní režim Poloviční duplex přepnutím
spínače „Duplex mode“ do polohy „HALF“. Pokud je snímač MESSKO®
MTRAB® 2.5 jediný nebo poslední účastník sběrnice, musíte aktivovat
zakončovací odpor snímače přepnutím spínače „BUS termination 120 Ohm“
do polohy „1 = ON“ a „2 = OFF“.

Obrázek 146: Konfigurace Modbus snímače MESSKO® MTRAB® 2.5

1 Zakončovací odpor: při polovičním
duplexu: 1 = ON, 2 = OFF; při
plném duplexu: 1 = ON, 2 = ON

2 Provozní režim: HALF = poloviční
duplex, FULL = plný duplex

3 Adresa protokolu Modbus

6.8.5.4 MSENSE®-FO ECU-I/S
Pokud byste chtěli použít snímač typu MSENSE®-FO ECU-I nebo ECU-S,
musíte jej zásuvnou svorkou RS485 připojit k senzorové sběrnici. Stínění
kabelu připojte pomocí svorky stínění. Pokud je snímač MSENSE®-FO
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jediný nebo poslední účastník sběrnice, musíte použít zakončovací odpor
(120 Ω, 0,5 W). Na snímači musíte konfiguračním softwarem MSET-FO
aktivovat provozní režim Poloviční duplex, 2 vodiče.

CPU-COM2

1
2
3
4
Com. (C) 5
D0 (A) 6
7
8
D1 (B) 9

MSENSE®-FO
Tx+
TxRx+
RxGND

1
2
3
4
5

Obrázek 147: Příklad připojení MSENSE®-FO ECU-I nebo ECU-S (svorka RS485)

6.8.5.5 E+E EE364
Pokud byste chtěli použít senzor typu E+E EE364, musíte jej 5kolíkovým
konektorem připojit k senzorové sběrnici MR. Pokud je senzor E+E EE364
jediný nebo poslední účastník sběrnice, musíte použít zakončovací odpor
(120 Ω, 0,5 W).

CPU-COM2

1
2
3
4
Com. (C) 5
D0 (A) 6
7
8
D1 (B) 9

EE364-Tx3xx

4

1

5

3

2

+ 1
2
- 3
D0 (A) 4
D1 (B) 5

+
10...28 VDC
-

Obrázek 148: Příklad připojení E+E EE364 (konektor M12, typ A, 5kolíkový podle
IEC 61076-2-101)
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6.8.6 Pokyny k připojení ke sběrnici CAN
6.8.6.1 Montáž zakončovacího odporu sběrnice CAN
Pokud chcete přístroj provozovat v paralelním provozu, musíte na oba konce
sběrnice CAN namontovat zakončovací odpor 120 Ω. Použijte k tomu
konektor se zakončovacím odporem, který dodáváme jako volitelný doplněk.

Obrázek 149: Zakončovací odpor sběrnice CAN

6.8.6.2 Pokyny pro odstínění sběrnice CAN
Za účelem bezproblémového provozu sběrnice CAN je nutné připojit stínění
podle jedné z následujících variant. Pokud nemůžete realizovat žádnou
z níže uvedených variant, doporučujeme použít optické kabely. Optické
kabely oddělují přístroje a nejsou citlivé na elektromagnetické rušení (surge
and burst).

POZOR

Poškození přístroje!
Pokud kabel sběrnice CAN připojíte k přístrojům s odlišným potenciálem,
může dojít k toku proudu přes stínění. Tento proud může zapříčinit
poškození přístroje.
► Přístroje za účelem vyrovnání potenciálů připojte k přípojnici
potenciálového vyrovnání.
► Pokud mají oba přístroje odlišný potenciál, stínění kabelu sběrnice CAN
připojte pouze k jednomu přístroji.
Varianta 1: Propojené přístroje mají stejný potenciál
Pokud mají propojované přístroje stejný potenciál, postupujte následovně:
1. Všechny přístroje za účelem vyrovnání potenciálů připojte k přípojnici
potenciálového vyrovnání.
2. Stínění kabelu sběrnice CAN připojte ke všem propojeným přístrojům.
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Varianta 2: Propojené přístroje mají různý potenciál
Upozorňujeme, že u této varianty má stínění nižší účinnost.

Pokud mají propojované přístroje odlišný potenciál, postupujte následovně:
► Stínění kabelu sběrnice CAN připojte pouze k jednomu přístroji.
Připojení odstínění
Stínění kabelu sběrnice CAN připojte k 9pólovému konektoru DSub:

5

9

1

6

Obrázek 150: Připojení stínění sběrnice CAN k 9pólovému konektoru DSub

6.8.7 Pokyny k připojení analogových snímačů

POZOR

Nebezpečí poškození zařízení a snímačů!
Chybně připojené a konfigurované analogové vstupy/výstupy mohou
způsobit poškození zařízení a snímačů.
► Řiďte se pokyny k připojení analogových snímačů [►Odstavec 6.8.7,
Strana 154].
► Analogové vstupy a výstupy konfigurujte podle připojených snímačů.
6.8.7.1 Pokyny ke stínění kabelů pro analogový signál
Aby byl analogový signál zachycen bezchybně, musí být stínění kabelu
v řídicí skříni připojené k uzemňovací liště. Stínění kabelu odstraňte co
nejblíž u spoje, aby byla nestíněná část kabelu co nejkratší. Řiďte se pokyny
ve schématu zapojení.
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Přímé připojení k modulům ISM
Pokud připojujete analogové signály přímo k modulu ISM, musíte připojit
stínění kabelu svorkou k uzemňovací liště v řídicí skříni.

Obrázek 151: Připojení stínění kabelu svorkou k uzemňovací liště

Připojení k předávacímu modulu
Pokud připojujete analogové signály přímo k předávacímu modulu, musíte
k němu připojit stínění kabelu svorkou stínění.

Obrázek 152: Připojení stínění kabelu k předávacímu modulu
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6.8.7.2 Příklady připojení modulu AIO
Modul AIO má pro každý kanál (vstup nebo výstup) vlastní konektor.
Konektory jsou přiřazené takto:
RDY

AIO
1
2
3
4
5

11
12
13
14
15

1

1
2
3
4
5

24V DC

+
-

6
7
8
9
10

16
17
18
19
20

2
3
4
5

Obrázek 153: Osazení konektoru modulu AIO (ilustrační vyobrazení na modulu AIO 4)

Rozhraní

Kontakt

Popis

1

6

11

16

I OUT (+): proudový výstup +

2

7

12

17

I/U IN (+) U OUT (+): napěťový vstup
+, proudový vstup +, napěťový
výstup +

3

8

13

18

I/U IN (-): napěťový vstup -,
proudový vstup -

4

9

14

19

I/U OUT (-): napěťový výstup -,
proudový výstup -

5

10

15

20

nepoužívá se

Tabulka 29: Analogové vstupy a výstupy

Můžete připojit tyto typy analogových snímačů:
▪ 4–20 mA
▪ PT100/PT1000 (dvojvodič, trojvodič, čtyřvodič)
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Snímač 4–20 mA
Snímač 4–20 mA musíte připojit ke kontaktům
dodaný můstek ke kontaktům ,
a .

a

. Navíc musíte připojit

4–20 mA
Zdroj signálu
1

I OUT (+)

2

I/U IN (+)
U OUT (+)

3

I/U IN (-)

4

I/U OUT (+)

5

---

Obrázek 154: Příklad připojení snímače 4–20 mA

Snímač PT100/PT1000
Snímač PT100 nebo snímač PT1000 musíte připojit v závislosti na typu
takto:
▪ Dvojvodič: kontakt

a

▪ Trojvodič: kontakt

,

a

▪ Čtyřvodič: kontakt

,

,

a

PT100/PT1000
Dvouvodič

Trojvodič

Čtyřvodič

1

I OUT (+)

1

I OUT (+)

1

I OUT (+)

2

I/U IN (+)
U OUT (+)

2

I/U IN (+)
U OUT (+)

2

I/U IN (+)
U OUT (+)

3

I/U IN (-)

3

I/U IN (-)

3

I/U IN (-)

4

I/U OUT (+)

4

I/U OUT (+)

4

I/U OUT (+)

5

---

5

---

5

---

Obrázek 155: Příklad připojení snímače PT100/PT1000
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6.8.7.3 Příklady připojení modulu AI 4
Modul AI 4 má pro každý kanál vlastní konektor. Konektory jsou přiřazené
takto:
Rozhraní

Kontak Popis
t
4

U– napěťový vstup

4

3

I– proudový vstup

3

2

I+ proudový výstup

1

U+ napěťový výstup

2
1

Tabulka 30: Osazení konektorů modulu AI 4

Můžete připojit tyto typy analogových snímačů:
▪ 4–20 mA
▪ 0–10 V
Zdroj signálu
4–20 mA
4

U–

3

I–

2

I+

1

U+

Obrázek 156: Příklad připojení snímače 4–20 mA
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Zdroj signálu
0–10 V
4

U–

3

I–

2

I+

1

U+

Obrázek 157: Příklad připojení snímače 0–10 V

6.8.7.4 Příklady připojení modulu AI 4-T
Modul AI 4-T má pro každé dva kanály vlastní konektor. Konektory jsou
přiřazené takto:
Rozhraní

Kontak Popis
t
10

IREF– proudový výstup B

10

9

IN V– napěťový vstup B

9

8

IN V+ napěťový vstup B

7

IREF+ proudový výstup B

6

6

Nepoužívá se

5

5

Nepoužívá se

4

4

IREF– proudový výstup A

3

3

IN V– napěťový vstup A

2

IN V+ napěťový vstup A

1

IREF+ proudový výstup A

8
7

2
1

Tabulka 31: Osazení konektorů

Můžete připojit tyto typy analogových snímačů:
▪ PT100/PT1000 (dvojvodič)
▪ PT100/PT1000 (trojvodič)
▪ PT100/PT1000 (čtyřvodič)
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PT100/PT1000
Dvojvodič

Trojvodič

A B
5

6

A B
---

5

4 10

IREF–

3

9

2
1

6

Čtyřvodič
A B

---

5

6

4 10

IREF–

4 10

IREF–

IN V–

3

9

IN V–

3

9

IN V–

8

IN V+

2

8

IN V+

2

8

IN V+

7

IREF+

1

7

IREF+

1

7

IREF+

---

Obrázek 158: Příklad připojení snímače PT100/PT1000

6.8.7.5 Příklady připojení modulu AO 4
Modul AO 4 má pro každý kanál vlastní konektor. Konektory jsou přiřazené
takto:
Rozhraní

Kontak Popis
t
4

Nepoužívá se

4

3

V– proudový vstup

3

2

V+ proudový výstup

1

Nepoužívá se

2
1

Tabulka 32: Osazení konektorů modulu AO 4

Mohou vysílat tyto druhy signálů:
▪ 4–20 mA
▪ 0–10 V
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4–20 mA
0–10 V
4

---

3

V–

2

V+

1

---

Obrázek 159: Příklad připojení analogové zobrazovací jednotky

6.8.8 Pokyny pro pokládku optického kabelu přístroje MSENSE® FO
v řídicí skříni
Při pokládce optického kabelu (senzoru) přístroje MSENSE® FO v řídicí
skříni se řiďte následujícími pokyny:
▪ Pokládejte optické kabely v řídicí skříni co nejvíce přímo.
▪ Optické kabely pod modulem MSENSE® FO ECU-I svažte do svazku
kabelovou sponou a kvůli odlehčení tahu je upevněte na uzemňovací
lištu.

6.8.9 Pokyny k připojení zásuvkového okruhu

VAROVÁNÍ

Zasažení elektrickým proudem!
Zásuvka připojená nevhodně pro daný typ sítě může způsobit zasažení
elektrickým proudem. Může dojít k vážným až smrtelným úrazům.
► Připojte zásuvkový okruh podle schématu zapojení.
► Zásuvkový okruh opatřete jištěním podle údajů ve schématu zapojení.

6.8.10 Pokyny k připojení elektrického napájení
Při připojování řídicí skříně k elektrického napájení se řiďte následujícími
pokyny.
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6.8.10.1 Požadavky na elektrické napájení

VAROVÁNÍ

Zasažení elektrickým proudem!
Připojení zařízení k izolované napájecí síti (IT systému) způsobí neúčinnost
ochranného uzemnění zařízení. V důsledku toho mohou části zařízení
(např. skříň) v případě závady vést napětí a při kontaktu může dojít
k zasažení elektrickým proudem. To může způsobit usmrcení, zranění a
hmotné škody.
► Připojujte zařízení výhradně k napájecím sítím, které vyhovují
požadavkům na systém TT nebo TN podle normy IEC 60364-1.

ETOS SD Elektrické napájení motorového pohonu musí být schopno po dobu jedné
sekundy poskytovat 5–7násobek jmenovitého provozního proudu
motorového pohonu. Aby nedošlo k poškození pohonu, je nutné dodržet
maximální toleranci napětí –15 % až +10 % jmenovitého napětí.
ETOS TD Motorový pohon vždy musíte připojit k nepřerušitelnému zdroji napájení, aby
při výpadku napájení mohl přepínač odboček provést přepnutí.
6.8.10.2 Odpojovač a jištění
Dodržujte následující požadavky na odpojovač a jištění obvodů řídicí skříně.
Integrovaný pojistkový odpojovač (volitelně)
Pokud je řídicí skříň vybavena integrovaným pojistkovým odpojovačem, lze
obvod připojit přímo k elektrickému napájení.
Obvody bez integrovaného pojistkového odpojovače
Řídicí skříň se smí připojovat jen k obvodům, které mají externí
nadproudovou ochranu a všepólové odpojovací zařízení, aby bylo možné
v případě potřeby (servis, údržba atd.) úplné odpojení od napětí.
Vhodnými prostředky mohou být odpojovací zařízení vyhovující normě
IEC 60947-3 (např. výkonový odpojovač). Typ odpojovače vybírejte podle
vlastností příslušných elektrických obvodů (napětí, maximální proud).
Dodržujte také tyto zásady:
▪ Odpojovací zařízení musí být pro uživatele snadno přístupné.
▪ Na odpojovacím zařízení musí být označeno odpojované zařízení a
odpojované obvody.
▪ Odpojovací zařízení nesmí být součástí síťového rozvodu.
▪ Odpojovací zařízení nesmí přerušovat hlavní ochranný vodič.
Jistič vedení zvolte podle elektrických výkonových parametrů výrobku
(napětí a proud; viz typový štítek) a průřezů vodičů vnitřní kabeláže (viz
schéma zapojení):
▪ Max. 10 A při 0,75 mm²
▪ Max. 16 A při 1,5–2,5 mm²
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6.8.10.3 Průřez vodiče
Pokud není stanovena jiná specifikace, musí mít přípojky pro napájecí
obvody průřez vodiče minimálně 2,5 mm2 (AWG 13). Na základě místních
platných norem a směrnic ověřte, zda je uvedený minimální průřez
přívodního kabelu dostačující.
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6.9 Kontrola funkčnosti
Aby bylo zaručeno správné zapojení zařízení, zkontrolujte jeho funkčnost.

POZOR

Nebezpečí poškození zařízení a periferních přístrojů!
Nesprávné připojení zařízení může způsobit poškození zařízení a periferie
zařízení.
► Před uvedením do provozu zkontrolujte kompletní zapojení.
Při okolních teplotách nižších než 0 °C doporučujeme před uvedením do
provozu zapnout topení řídicí skříně nejméně na 1 hodinu.

► Připojte napětí k řídicí skříni.
ð Řídicí systém zařízení se spustí, po krátké době sepne relé pracovní
kontakt STATUS OK.
Montáž zařízení je dokončena a je možné provést jeho konfiguraci. Postup
je popsán v následující kapitole.
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7 Uvedení do provozu
7.1 Uvedení motorového pohonu ETOS® ED do provozu
Příprava
1. Zajistěte, aby byl motorový pohon připojený v souladu s dodaným
schématem zapojení.
2. Zajistěte, aby byly řádně připojené všechny ochranné vodiče.
3. Zajistěte, aby předřadné jištění bylo dimenzované selektivně vzhledem
k jištění v motorovém pohonu.
4. Zajistěte, aby byly motorový pohon a přepínač odboček řádně napojené a
aby se shodovaly provozní polohy motorového pohonu a přepínače
odboček.
5. Zajistěte, aby v otvoru pro ruční kliku nebyla zasunutá ruční klika.
6. Zajistěte, aby všechny signalizační kontakty uvedené ve schématu
zapojení měly výstup a monitorování v dozorně.
7. Zajistěte, aby byl vypnutý motorový jistič a jistič řídicího obvodu.
Uvedení do provozu
ü Při okolních teplotách nižších než 0 °C doporučujeme před uvedením do
provozu zapnout topení řídicí skříně nejméně na 1 hodinu.
1. Připojte napětí k motorovému pohonu.
2. Na svorce X1 změřte napětí a frekvenci motorového obvodu a hodnoty
porovnejte s údaji na typovém štítku. Údaje se musí shodovat.
3. Volitelně při odděleném napájení řídicího obvodu: Na svorce X1 změřte
napětí a frekvenci řídicího obvodu a hodnoty porovnejte s údaji na
typovém štítku. Údaje se musí shodovat.
4. Volitelně při odděleném napájení obvodu topení: Na svorce X1 změřte
napětí obvodu ohřevu a hodnoty porovnejte s údaji ve schématu zapojení.
Údaje se musí shodovat.
5. Volitelně u trojfázového motoru: Zajistěte, aby napětí na připojovacích
svorkách mělo pravotočivý sled fází.
6. Volitelně u stejnosměrného motoru: Zajistěte, aby napětí motoru mělo
správnou polaritu.
7. Vložte motorový jistič a jističe pro řídicí obvod a obvod ohřevu (jestliže se
používá).
ð LED dioda hlídače napětí a LED dioda hlídače teploty (je-li instalován)
na zadní straně výklopného rámu musí svítit zeleně.
8. Zavřete motorový pohon a zajistěte jej visacím zámkem proti otevření
nepovolanými osobami.
ð Uvedení do provozu je ukončeno.
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V případě nejasností nebo problémů při uvádění do provozu kontaktujte
společnost Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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7.2 Uvedení ISM® do provozu
7.2.1 Navázání připojení pro vizualizaci (u CPU I/CPU II)
K navázání spojení pro vizualizaci lze využít rozhraní ETH2.1 nebo volitelné
rozhraní ETH2.2 modulu CPU I nebo CPU II. Rozhraní nepoužívají DHCP
server, proto musíte počítači přiřadit pevnou IP adresu. Řiďte se tímto
příkladem konfigurace:
Rozhraní
Standardní

Konfigurace
ETH2.1

IP adresa: 192.168.165.1 (nelze nastavovat)

Počítač

IP adresa: 192.168.165.100
Maska podsítě: 255.255.255.0

Volitelně

ETH2.2

IP adresa: 192.0.1.230 (tovární nastavení)
[►Odstavec 8.1.4, Strana 190]
Maska podsítě: 255.255.255.0

Počítač

IP adresa: 192.0.1.100
Maska podsítě: 255.255.255.0

Tabulka 33: Příklad konfigurace rozhraní

Systémové požadavky
Pro přístup k webové vizualizaci potřebujete počítač s prohlížečem
podporujícím HTML5. Zobrazení je optimalizováno pro tyto prohlížeče:
▪ Microsoft Edge
▪ Google Chrome™
Při připojování postupujte takto:
1. Propojte počítač a zařízení ethernetovým kabelem (konektor RJ-45)
prostřednictvím rozhraní ETH2.1 nebo ETH2.2.

Obrázek 160: Připojení přes rozhraní ETH2.1 nebo ETH2.2
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2. Počítači přidělte jednoznačnou IP adresu, která je ve stejné podsíti jako
zařízení (např. ETH2.1: 192.168.165.100).
3. Na počítači zadejte v prohlížeči IP adresu vizualizace (např. ETH2.1:
http://192.168.165.1), pokud je aktivní šifrování SSL, pak adresu
https://192.168.165.1.
ð Otevře se vizualizace.

7.2.2 Navázání připojení pro vizualizaci (u CPU/COM-ETH)
Navázat připojení pro vizualizaci lze připojením počítače přes rozhraní X2
nebo X3 modulu CPU. Rozhraní nepoužívá DHCP server, proto musíte
počítači přiřadit pevnou IP adresu. Řiďte se tímto příkladem konfigurace:
Rozhraní
Standardní

Konfigurace
CPU-X2

IP adresa: 192.168.165.1 (nelze
nastavovat)

Počítač

IP adresa: 192.168.165.100
Maska podsítě: 255.255.255.0

Volitelně

CPU-X3

IP adresa: 192.0.1.230 (tovární
nastavení) [►Odstavec 8.1.4, Strana
190]

Počítač

IP adresa: 192.0.1.100
Maska podsítě: 255.255.255.0

Tabulka 34: Příklad konfigurace rozhraní

Systémové požadavky
Pro přístup k webové vizualizaci potřebujete počítač s prohlížečem
podporujícím HTML5. Zobrazení je optimalizováno pro tyto prohlížeče:
▪ Microsoft Edge
▪ Google Chrome™
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Při připojování postupujte takto:

CP - 8050

1. Propojte počítač a zařízení ethernetovým kabelem (konektor RJ-45)
prostřednictvím rozhraní CPU-X2 nebo CPU-X3.

RS-232

SICAM A8000

X5

RS-485

X4

ETH
X3

RY

ER

ETH
X2

6
5
4
3
2
1

X1

Obrázek 161: Příklad připojení prostřednictvím rozhraní CPU-X2

2. Počítači přidělte jednoznačnou IP adresu, která je ve stejné podsíti jako
zařízení (např. 192.168.165.100).
3. Na počítači zadejte v prohlížeči IP adresu vizualizace
(http://192.168.165.1, pokud je aktivní šifrování SSL, pak adresu
https://192.168.165.1).
ð Otevře se vizualizace.
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Volitelný modul COM-ETH
Pokud je zařízení vybaveno volitelným modulem COM-ETH, lze spojení pro
vizualizaci navázat prostřednictvím různých rozhraní. Rozhraní nepoužívají
DHCP server, proto musíte počítači přiřadit pevnou IP adresu. Řiďte se tímto
příkladem konfigurace:
Rozhraní
Standardní

Konfigurace
CPU-X3
COM-ETH-X4

IP adresa: 192.0.1.230 (tovární
nastavení) [►Odstavec 8.1.4, Strana
190]

Počítač

IP adresa: 192.0.1.100
Maska podsítě: 255.255.255.0

Volitelně

COM-ETH-X2
COM-ETH-X3

IP adresa: 192.168.165.1 (nelze
nastavovat)

PC/MControl

IP adresa: 192.168.165.100
Maska podsítě: 255.255.255.0

Tabulka 35: Příklad konfigurace rozhraní

7.2.3 Nastavení jazyka
Tímto parametrem můžete nastavit jazyk zobrazení zařízení. Zařízení se
dodává s maximálně 4 jazyky.
Angličtina

Italština*

Němčina

Portugalština*

Francouzština*

Ruština*

Španělština*

Čínština*

Korejština*

Polština*

Tabulka 36: Nastavitelné jazyky zobrazení

*) volitelný jazyk
1. Na stavovém řádku stiskněte tlačítko Language nebo alternativně zvolte
položku nabídky Settings> System > General > Language.
Obrázek 162: Nastavení jazyka

2. Ze seznamu vyberte požadovaný jazyk.
3. Změnu parametru lze uložit stiskem tlačítka Accept.
ð Zobrazí se dialog Restart device.
4. Chcete-li použít nové nastavení jazyka, zařízení restartujte.
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7.2.4 Commissioning wizard
Pokud chcete, aby vám přístroj pomohl s nastavením příslušných parametrů,
můžete použít průvodce uvedením do provozu. Průvodce uvedením do
provozu vám nabídne vybrané parametry, které pak můžete postupně
nastavit.
Podrobný popis příslušných parametrů najdete v kapitole Provoz
[►Odstavec 8, Strana 183].
K otevření průvodce uvedením do provozu potřebujete příslušná přístupová
práva [►Odstavec 8.1.18, Strana 256].

Ve výchozím nastavení z výroby se můžete jako správce přihlásit takto:
▪ Uživatelské jméno: admin
▪ Heslo: admin
Chcete-li nastavit parametry pomocí průvodce uvedením do provozu,
postupujte podle následujícího popisu:
1. Přihlaste se jako uživatel s potřebnými přístupovými právy.
2. Zvolte položku nabídky Settings > Commissioning wizard.

Obrázek 163: Otevření průvodce uvedením do provozu

3. Stisknutím tlačítka Next spusťte průvodce uvedením do provozu.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pokud jste zadali všechny parametry relevantní pro uvedení do provozu,
pokračujte funkční zkouškou.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 CS

ETOS®

171

7 Uvedení do provozu

7.2.5 Stažení provozního návodu
Stáhněte si provozní návod ze zařízení, aby bylo možné zahájit uvedení
zařízení do provozu a jeho parametrizaci.
► Na stavovém řádku zvolte

.

ð Provozní návod se stáhne.
Tento dokument je alternativně ke stažení rovněž na zákaznickém portálu
MR nebo na našich webových stránkách www.reinhausen.com.

7.2.6 Konfigurace analogových vstupů a výstupů (volitelně)
Analogové vstupy a výstupy zařízení lze flexibilně konfigurovat a přiřazovat
funkcím zařízení.
Zařízení podporuje analogové senzory s lineární charakteristikou a generuje
analogové signály s lineární charakteristikou.
Pokud jste připojili snímače prostřednictvím senzorové sběrnice MR, musíte
u požadované funkce zvolit druh signálu Modbus. Postupujte podle dalších
pokynů v části Senzorová sběrnice MR [►Odstavec 8.1.14, Strana 236].
7.2.6.1 Vytvoření zálohy
Aby bylo možné systém po případné chybné konfiguraci obnovit, musíte
vytvořit zálohu. Při tom postupujte takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > Export.
2. Výběrem možnosti Settings lze exportovat záložní kopii aktuálního
nastavení.
3. Zvolte požadované Interface (USB nebo PC).
4. Export lze spustit stisknutím tlačítka Export.
7.2.6.2 Konfig. AIO

POZOR

Nebezpečí poškození zařízení a snímačů!
Chybně připojené a konfigurované analogové vstupy/výstupy mohou
způsobit poškození zařízení a snímačů.
► Řiďte se pokyny k připojení analogových snímačů [►Odstavec 6.8.7,
Strana 154].
► Analogové vstupy a výstupy konfigurujte podle připojených snímačů.
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Při konfiguraci analogových vstupů a výstupů se zobrazují následující
informace formou tabulky. Prvky zobrazené šedě nelze měnit.

Obrázek 164: Konfigurace analogových vstupů/výstupů

Konfiguraci analogových vstupů a výstupů můžete měnit jen tehdy, pokud
máte přiřazenu roli Parameter Configurator nebo Administrator.

Ve výchozím nastavení z výroby se můžete jako správce přihlásit takto:
▪ Uživatelské jméno: admin
▪ Heslo: admin
1. Zvolte položku nabídky Settings > AIO configuration.
2. Nakonfigurujte vlastnosti jako např. Function, Signal type a Card/
channel.
3. Po stisknutí tlačítka

nakonfigurujte hodnoty podle potřeby.

Obrázek 165: Zadávání hodnot
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4. Stiskněte tlačítko Accept.
5. Změny uložte potvrzením bezpečnostního dotazu možností Save.
Funkce
Funkce analogového vstupu (I: ...) nebo analogového výstupu (O: ...). Lze
upravit označení.
Druh signálu
Zvolte druh signálu analogového senzoru nebo analogový senzor
deaktivujte.
▪ 0–1 mA / 0–2 mA (dostupné pouze s modulem AI 4)
▪ 4–20 mA
▪ PT100-2/3/4, PT1000-2/3/4
▪ Senzorová sběrnice Modbus MR (dostupné pouze se senzorovou
sběrnicí)
Karta/kanál
Zvolte slot a kanál analogového senzoru. Řiďte se při tom dodaným
schématem zapojení. Tato vlastnost je dostupná pouze pro GPAI.
Jednotka
Nastavte jednotku signálu. Tato vlastnost je dostupná pouze pro GPAI.
Desetinná místa
Nastavte až 3 desetinná místa. Tato vlastnost je dostupná pouze pro GPAI.
Minimální/maximální hodnota
Nastavte minimální a maximální hodnoty senzoru, např. u signálu 4–20 mA
příslušnou naměřenou hodnotu pro 4 mA a příslušnou hodnotu pro 20 mA.
Tato vlastnost není k dispozici, pokud jsou senzory připojeny prostřednictvím
senzorové sběrnice MR (Modbus).
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Korekční koeficient a offset korekce
Nastavením korekce se vyrovnají systémové chyby analogových signálů.
Korekce se určuje vynásobením koeficientem a součtem offsetu. Za limit
korekce se považuje minimální a maximální funkční hodnota. Pro offset
korekce neexistuje žádné omezení.
Měřená veličina
Max.

Korekční koeficient
Offset korekce
Min.

Min.

Max.

Analogový signál

Obrázek 166: Analogový signál s lineární charakteristikou, korekčním koeficientem <1 a
korekčním offsetem

Korekční koeficient
Nastavte korekční koeficient (m) pro korekci funkční hodnoty (x). Korigovaná
funkční hodnota (y) se rovná: y = (m * x) + t. Tato vlastnost je dostupná
pouze pro vstupy.
Offset korekce
Nastavte offset (t) pro korekci funkční hodnoty (x). Korigovaná funkční
hodnota (y) se rovná: y = (m * x) + t. Tato vlastnost je dostupná pouze pro
vstupy.

7.2.7 Kontrola hodnot měření a stav digitálních vstupů a výstupů
K uvedení přístroje do provozu zkontrolujte, zda jsou hodnoty měření a stav
digitálních vstupů a výstupů hodnověrné. V případě potřeby použijte pro
kontrolu jednotlivých hodnot měření externí měřicí přístroj.
K zobrazení hodnot měření a stavu digitálních vstupů a výstupů postupujte
následovně:
1. Vyberte položku nabídky Informace > Hardware.
2. Postupně volte jednotlivé moduly a kontrolujte hodnoty měření a stav
digitálních vstupů a výstupů.
3. Při chybách zkontrolujte měřicí cestu a zapojení.
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7.2.8 Kontrola teploty měření
Při uvádění zařízení do provozu zkontrolujte, zda jsou naměřené hodnoty
teploty věrohodné, zda jsou snímače teploty správně zapojeny a přiřazeny
požadovaným funkcím. Postupujte takto:
1. Zobrazte si průběh teploty [►Odstavec 8.4.3, Strana 377].
2. Změřte teplotu v měřicích bodech vhodným měřicím přístrojem a
porovnejte se zobrazenými hodnotami.
ð Teploty se musí shodovat, jsou přípustné malé odchylky v důsledku
tolerance měření.
3. Pokud se teploty neshodují: Zkontrolujte zapojení podle schématu
zapojení. Zkontrolujte konfiguraci analogových vstupů [►Odstavec 7.2.6,
Strana 172]. Zkontrolujte funkci snímačů teploty.

7.2.9 Kontrola redundantního snímání teploty oleje přepínače
odboček (volitelné)
Přístroj redundantně snímá teplotu oleje přepínače odboček pomocí dvou
senzorů. Pokud oba senzory fungují požadovaným způsobem, používá
přístroj teplotu ze senzoru A pro monitorovací funkce. Při výpadku jednoho
senzoru použije přístroj teplotu naměřenou druhým senzorem a vydá hlášení
události.
Při uvedení do provozu zkontrolujte, zda redundantní snímání teploty oleje
přepínače odboček funguje správně.
1. Přejděte na hlavní obrazovku vizualizace.
ð Přístroj zobrazuje teplotu oleje přepínače odboček ze senzoru A.

Obrázek 167: Přepínač odboček a motorový pohon
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1 Teplota oleje OLTC

2 Aktuální poloha odbočky, stav
motorového pohonu

3 Regulátor napětí

4 Statistika přepínání, VAM

5 Hlášení stavu OLTC (souhrnné
hlášení)

6 Hlášení stavu olejové filtrace
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2. Odpojte senzor A.
ð Přístroj zobrazuje teplotu oleje přepínače odboček ze senzoru B.
3. Odpojte senzor B.
ð Přístroj nezobrazuje žádnou teplotu oleje přepínače odboček.
4. Opět připojte senzor A i senzor B.
ð Redundantní snímání teploty oleje přepínače odboček je zkontrolované.
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7.3 Zkouška funkčnosti motorového pohonu ETOS® ED
VAROVÁNÍ

Zasažení elektrickým proudem!
Ohrožení života a nebezpečí těžkého poranění elektrickým napětím!
► Zajistěte, aby byl motorový pohon správně připojen dle dodaných
schémat zapojení.
► Zajistěte, aby napájecí napětí bylo přizpůsobeno technickým údajům
motorového pohonu.
► Před provedením zkoušek zajistěte bezpečnost při dotyku. Kryt
převodovky musí být upevněný, motor a výklopný rám uzavřené.
► Zajistěte řádné připojení motorového pohonu a přepínače odboček /
přepojovače a v každé provozní poloze zabezpečte shodu polohy
přepínače odboček / přepojovače a motorového pohonu.
V případě nejasností týkajících se zkoušek se obraťte na společnost
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

7.3.1 Kontrola správného elektrického odpojení
1. Motorový pohon přepněte otočením otočného přepínače S3.
2. Zkontrolujte, zda se po skončení spínání ukazatel spínacích kroků zastaví
uvnitř šedě vyznačené oblasti.
3. Proveďte kontrolu obou směrů otáčení.

7.3.2 Kontrola mechanického a elektrického omezení koncové polohy
přepínače odboček/přepojovače a motorového pohonu
1. Motorový pohon sepněte otočným přepínačem S3 až k předposlední
provozní poloze.
2. Otevřete dveře řídicí skříně a vypněte motorový jistič Q1 (poloha O).
3. Motorový pohon ruční klikou doveďte až k poslední provozní poloze.
Nebude-li dosaženo poslední provozní polohy, zkontrolujte spojku mezi
přepínačem odboček / přepojovačem a motorovým pohonem.
4. Motorovým pohonem dále otáčejte ruční klikou ve stejném směru otáčení,
až dojde k mechanickému zablokování motorového pohonu.
5. Motorovým pohonem otáčejte zpět až ke středu ukazatele spínacích
kroků.
6. Vytáhněte ruční kliku.
7. Zapněte motorový jistič Q1 (poloha I).
8. Zkontrolujte, zda se motorový pohon při dalším ovládání pomocí S3 ve
stejném směru již nerozběhne, viz bod 1.
9. Proveďte kontrolu obou koncových poloh.
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7.3.3 Kontrola aktivace motorového jističe
Při kontrole aktivace motorového jističe postupujte následujícím způsobem:
ü Motorový jistič Q1 je zapnutý (poloha I).
1. Propojte svorky X1:14 – X1:15 Q1 vyp., čímž aktivujete motorový jistič.
ð Aktivuje se motorový jistič (poloha O). Pokud by se motorový jistič
neaktivoval, kontaktujte společnost Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.
2. Znovu zapněte motorový jistič (poloha I).
ð Aktivace motorového jističe je zkontrolována.
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7.4 Zkouška funkčnosti motorového pohonu ETOS® TD
VAROVÁNÍ

Ohrožení života a nebezpečí vážného zranění!
Ohrožení života a nebezpečí vážného zranění elektrickým napětím a
nesprávně provedenou montáží!
► Připojení motorového pohonu zajistěte podle dodaných schémat
zapojení.
► Zajistěte zabezpečení proti dotyku, krycí desky musí být uzavřené.
Zkoušku funkčnosti motorového pohonu provedete takto:
1. Proveďte synchronizaci motorového pohonu [►Odstavec 8.6.7, Strana
468].
2. Nastavte motorový pohon do nejnižší provozní polohy.
3. Znovu sepněte motorový pohon níže.
ð Motorový pohon nesmí sepnout, protože je v koncové poloze.
4. Nastavte motorový pohon do nejvyšší provozní polohy.
5. Znovu sepněte motorový pohon výše.
ð Motorový pohon nesmí sepnout, protože je v koncové poloze.
ð Zkouška funkčnosti motorového pohonu je dokončena. Pokud se při
zkoušce funkčnosti vyskytnou chyby, kontaktujte společnost
Maschinenfabrik Reinhausen.

7.5 Zkoušky transformátoru
V případě nejasností týkajících se zkoušek se obraťte na společnost
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

7.5.1 Vysokonapěťové zkoušky na transformátoru
Před zkouškou ochrany transformátoru před přepětím i zkouškou rázovým
napětím je třeba zajistit následující:
▪ Spojovací kabel mezi těsnicím modulem a řídicí skříní se nemusí
odpojovat.
▪ Odpojte řídicí skříň od elektrické sítě.
▪ Odpojte napájecí kabel od řídicí skříně.
▪ Naviňte napájecí kabel a bezpečně jej umístěte bezprostředně u řídicí
skříně.
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Před prováděním vysokonapěťových zkoušek na transformátoru dodržte
následující body:
▪ Ujistěte se, zda je nádoba na olej přepínače odboček zcela naplněná
izolační kapalinou.
▪ Ujistěte se, zda je přepínač odboček zcela naplněný izolační kapalinou.
▪ Ujistěte se, že všechna ochranná zařízení přepínače odboček řádně
fungují a jsou připravena k provozu.
▪ Dbejte na to, aby připojení zemnění k řídicí skříni a upevnění řídicí skříně
bylo nelakované.
▪ Vysokonapěťovou zkoušku provádějte jen se zavřenými dveřmi řídicí
skříně.
▪ Odpojte svorky kabelů snímačů a dalších externích přípojek
elektronických komponent v řídicí skříni, aby se zabránilo poškození
přepětím.
▪ Odmontujte adaptér průchodky a namontujte krytku měřicí přípojky
průchodky.
▪ K připojení napájecího napětí řídicí skříně používejte pouze kabelové
průchodky ve dně řídicí skříně, které jsou k tomu určeny.
▪ Všechny zemnicí kabely sveďte k centrálnímu připojovacímu bodu
(montáž vhodného referenčního uzemnění).
▪ Před vysokonapěťovou zkouškou odpojte všechny elektronické součásti.
Před izolační zkouškou demontujte všechny přístroje s trvalým napětím
< 1000 V.
▪ Před vysokonapěťovou zkouškou odstraňte kabely použité ke kontrole,
protože působí jako anténa.
▪ Měřicí a datové kabely veďte co nejvíce odděleně od silových kabelů.
Pokud máte dosud pochybnosti o možných rizicích, kontaktujte výrobce.

7.5.2 Izolační zkouška připojení transformátoru
Při zkoušce izolace u kabeláže transformátoru mějte na zřeteli následující
body:
Na dodaném pohonu byly provedeny izolační zkoušky.
► Pohon před izolační zkouškou připojení transformátoru odpojte od
zkoušené trasy, aby bylo vyloučeno zvýšené zatížení komponent, které
jsou namontovány v motorovém pohonu.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 CS

ETOS®

181

7 Uvedení do provozu

7.6 Přeprava transformátoru k místu instalace
Pokud je třeba při přepravě transformátoru demontovat pohon, postupujte
takto:
1. Pohon a přepínač odboček musí být v seřizovací poloze.
2. Demontujte pohon.
3. S odpojeným přepínačem odboček neuvádějte do činnosti pohon a
neotáčejte hnanou hřídelí.
4. Odpojený přepínač odboček neuvádějte do činnosti a neotáčejte jeho
hnací hřídelí.
5. Pohon přepravujte k místu instalace v původním obalu MR.
6. Na místě instalace namontujte pohon a hnací hřídel do transformátoru.

7.7 Uvedení transformátoru do provozu na místě instalace
POZOR

Nebezpečí poškození zařízení!
Poškození zařízení v důsledku kondenzace vody v řídicí skříni
► Řídicí skříň vždy těsně uzavřete.
► V případě nečinnosti před prvním uvedením do provozu, která je delší
než 8 týdnů, nebo při přerušení provozu na dobu delší než 2 týdny
připojte a uveďte do provozu topení proti kondenzaci vody v řídicí skříni.
Pokud to není možné, vložte do řídicí skříně dostatečné množství
vysoušecího prostředku (bez obsahu křemíku).

POZOR

Poškození přepínače odboček a motorového pohonu!
Poškození přepínače odboček a motorového pohonu používáním zařízení
pro signalizaci polohy v rozporu s jeho určením.
► K přípojkám modulu pro signalizaci polohy mohou být připojeny jen
obvody, které jsou uvedeny v kapitole Technické údaje zařízení pro
signalizaci polohy [►Odstavec 12.3.2, Strana 537].
► Doba přepínání zařízení pro signalizaci polohy v motorovém pohonu
nepředstavuje okamžik přepínání při zatížení. Ten je závislý na typu
výkonového přepínače. Při projektování blokovacích obvodů mezi
motorovým pohonem a externím zařízením (např. výkonový vypínač
transformátoru) je nutné tuto skutečnost respektovat.
► K externímu monitorování, blokování a ovládání proto nepoužívejte
zařízení pro signalizaci polohy, nýbrž kontakt „přepínač odboček
v provozu“ uvedený ve schématu zapojení.
1. Uveďte motorový pohon do provozu.
2. Zajistěte, aby motorový pohon fungoval správně.
3. Uveďte transformátor do provozu.
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8 Provoz
V této kapitole jsou popsány všechny funkce a nastavení zařízení.

8.1 Systém
8.1.1 Navázání připojení pro vizualizaci (u CPU I/CPU II)
K navázání spojení pro vizualizaci lze využít rozhraní ETH2.1 nebo volitelné
rozhraní ETH2.2 modulu CPU I nebo CPU II. Rozhraní nepoužívají DHCP
server, proto musíte počítači přiřadit pevnou IP adresu. Řiďte se tímto
příkladem konfigurace:
Rozhraní
Standardní

Konfigurace
ETH2.1

IP adresa: 192.168.165.1 (nelze nastavovat)

Počítač

IP adresa: 192.168.165.100
Maska podsítě: 255.255.255.0

Volitelně

ETH2.2

IP adresa: 192.0.1.230 (tovární nastavení)
[►Odstavec 8.1.4, Strana 190]
Maska podsítě: 255.255.255.0

Počítač

IP adresa: 192.0.1.100
Maska podsítě: 255.255.255.0

Tabulka 37: Příklad konfigurace rozhraní

Systémové požadavky
Pro přístup k webové vizualizaci potřebujete počítač s prohlížečem
podporujícím HTML5. Zobrazení je optimalizováno pro tyto prohlížeče:
▪ Microsoft Edge
▪ Google Chrome™
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Při připojování postupujte takto:
1. Propojte počítač a zařízení ethernetovým kabelem (konektor RJ-45)
prostřednictvím rozhraní ETH2.1 nebo ETH2.2.

Obrázek 168: Připojení přes rozhraní ETH2.1 nebo ETH2.2

2. Počítači přidělte jednoznačnou IP adresu, která je ve stejné podsíti jako
zařízení (např. ETH2.1: 192.168.165.100).
3. Na počítači zadejte v prohlížeči IP adresu vizualizace (např. ETH2.1:
http://192.168.165.1), pokud je aktivní šifrování SSL, pak adresu
https://192.168.165.1.
ð Otevře se vizualizace.

8.1.2 Navázání připojení pro vizualizaci (u CPU/COM-ETH)
Navázat připojení pro vizualizaci lze připojením počítače přes rozhraní X2
nebo X3 modulu CPU. Rozhraní nepoužívá DHCP server, proto musíte
počítači přiřadit pevnou IP adresu. Řiďte se tímto příkladem konfigurace:
Rozhraní
Standardní

Konfigurace
CPU-X2

IP adresa: 192.168.165.1 (nelze
nastavovat)

Počítač

IP adresa: 192.168.165.100
Maska podsítě: 255.255.255.0

Volitelně

CPU-X3

IP adresa: 192.0.1.230 (tovární
nastavení) [►Odstavec 8.1.4, Strana
190]

Počítač

IP adresa: 192.0.1.100
Maska podsítě: 255.255.255.0

Tabulka 38: Příklad konfigurace rozhraní
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Systémové požadavky
Pro přístup k webové vizualizaci potřebujete počítač s prohlížečem
podporujícím HTML5. Zobrazení je optimalizováno pro tyto prohlížeče:
▪ Microsoft Edge
▪ Google Chrome™
Při připojování postupujte takto:

CP - 8050

1. Propojte počítač a zařízení ethernetovým kabelem (konektor RJ-45)
prostřednictvím rozhraní CPU-X2 nebo CPU-X3.

RS-232

SICAM A8000

X5

RS-485

X4

ETH
X3

RY

ER

ETH
X2

6
5
4
3
2
1

X1

Obrázek 169: Příklad připojení prostřednictvím rozhraní CPU-X2

2. Počítači přidělte jednoznačnou IP adresu, která je ve stejné podsíti jako
zařízení (např. 192.168.165.100).
3. Na počítači zadejte v prohlížeči IP adresu vizualizace
(http://192.168.165.1, pokud je aktivní šifrování SSL, pak adresu
https://192.168.165.1).
ð Otevře se vizualizace.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 CS

ETOS®

185

8 Provoz

Volitelný modul COM-ETH
Pokud je zařízení vybaveno volitelným modulem COM-ETH, lze spojení pro
vizualizaci navázat prostřednictvím různých rozhraní. Rozhraní nepoužívají
DHCP server, proto musíte počítači přiřadit pevnou IP adresu. Řiďte se tímto
příkladem konfigurace:
Rozhraní

Konfigurace

Standardní

CPU-X3
COM-ETH-X4

IP adresa: 192.0.1.230 (tovární
nastavení) [►Odstavec 8.1.4, Strana
190]

Počítač

IP adresa: 192.0.1.100
Maska podsítě: 255.255.255.0

Volitelně

COM-ETH-X2
COM-ETH-X3

IP adresa: 192.168.165.1 (nelze
nastavovat)

PC/MControl

IP adresa: 192.168.165.100
Maska podsítě: 255.255.255.0

Tabulka 39: Příklad konfigurace rozhraní

8.1.3 General
V této části nabídky můžete nastavit obecné parametry.
8.1.3.1 Nastavení obecných funkcí zařízení
Pomocí níže uvedených parametrů můžete nastavit obecné funkce zařízení.
Settings

Parameters

General

Name

Value

Language

English

Commissioning wizard

Yes

Auto-logout

Off

Time until auto-logout

15.0 min

Measured value display

Primary values

Transformer name

Transformer

Remote behavior

Hardware and SCADA

USB interface

Off

Service user access activation

Activated

SNMP Agent

Off

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

14.04.2020 14:22

Settings

Obrázek 170: Obecné

► Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > System > General.
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Commissioning wizard
Tímto parametrem můžete nastavit, zda se má po restartování zařízení
automaticky spustit průvodce uvedením do provozu [►Odstavec 7.2.4,
Strana 171].
Measured value display
Tímto parametrem můžete nastavit, zda zobrazované naměřené hodnoty a
parametry regulace platí pro primární, nebo sekundární stranu měřicích
transformátorů.
Transformer name
Tímto parametrem můžete zadat identifikační označení transformátoru.
Označení transformátoru se zobrazuje na hlavní obrazovce vizualizace.
Remote behavior
Tímto parametrem můžete zvolit chování zařízení v provozním režimu
Remote. V závislosti na konfiguraci zařízení lze Chování v režimu Remote
nastavit podle následujícího popisu.
▪ Prostřednictvím vizualizace (volitelně)
▪ Nastavení pomocí digitálních vstupů (volitelně)
Lze provést následující nastavení:
Nastavení

Popis

Pouze hardware

Zařízení akceptuje příkazy přes digitální vstupy.

Pouze SCADA

Zařízení akceptuje příkazy prostřednictvím systému
SCADA.

Hardware a SCADA

Zařízení akceptuje příkazy přes digitální vstupy a
SCADA.

Tabulka 40: Volba chování v režimu Remote

USB interface
Tímto parametrem můžete deaktivovat USB rozhraní. K dispozici máte
následující volby:
▪ Zap: USB rozhraní je aktivované
▪ Vyp: USB rozhraní je deaktivované
Komunikační protokol IEC
Tímto parametrem lze nastavit, který komunikační protokol má zařízení
používat.
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8.1.3.2 Nastavení automatického odhlášení
Můžete nastavit, aby zařízení po určité době automaticky odhlásilo
přihlášeného uživatele, pokud je neaktivní.
Toto nastavení je platné pro všechny uživatele. Pokud jste pro určitého
uživatele aktivovali funkci Auto-login [►Odstavec 8.1.18.3, Strana 259],
nebude tento uživatel automaticky odhlašován.

Settings

Parameters

General

Name

Value

Language

English

Commissioning wizard

Yes

Auto-logout

Off

Time until auto-logout

15.0 min

Measured value display

Primary values

Transformer name

Transformer

Remote behavior

Hardware and SCADA

USB interface

Off

Service user access activation

Activated

SNMP Agent

Off

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

14.04.2020 14:22

Settings

Obrázek 171: Obecné

► Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > System > General.
Auto logout
Tímto parametrem můžete aktivovat automatické odhlášení.
Time until auto-logout
Tímto parametrem můžete nastavit čas, po jehož uplynutí bude uživatel,
pokud je neaktivní, automaticky odhlášen.
8.1.3.3 Aktivace/deaktivace servisního uživatelského přístupu
Zařízení je vybaveno uživatelským přístupem pro Technický servis
společnosti Maschinenfabrik Reinhausen GmbH. Tento přístup slouží
k diagnostice závad a odstraňování závad zařízení. Tento uživatelský
přístup aktivujte pouze dočasně při odstraňování závad, aby byla zajištěna
IT bezpečnost.
Pokud tento servisní uživatelský přístup deaktivujete a ztratíte heslo pro roli
správce, není žádná možnost, jak heslo správce resetovat. V případě ztráty
hesla správce je nutné obnovit tovární nastavení zařízení. Informace
uložené na zařízení (parametry, naměřené hodnoty atd.) se při tom ztratí.
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Settings

Parameters

General

Name

Value

Language

English

Commissioning wizard

Yes

Auto-logout

Off

Time until auto-logout

15.0 min

Measured value display

Primary values

Transformer name

Transformer

Remote behavior

Hardware and SCADA

USB interface

Off

Service user access activation

Activated

SNMP Agent

Off

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

14.04.2020 14:22

Settings

Obrázek 172: Obecné

Při nastavování tohoto parametru musíte být v roli správce.
Ve výchozím nastavení z výroby se můžete jako správce přihlásit takto:
▪ Uživatelské jméno: admin
▪ Heslo: admin
1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > System > General.
2. Nastavte parametr.
3. Pro převzetí změny restartujte zařízení.
Service user access activation
Tímto parametrem lze aktivovat nebo deaktivovat servisní uživatelský
přístup.
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8.1.3.4 Nastavení SNMP
Zařízení podporuje protokol pro správu sítě SNMP (SNMPv1 a SNMPv2c).
Protokol používá port 161/UDP. Abyste mohli používat SNMP, musíte
aktivovat SNMP agenta.
Settings

Parameters

General

Name

Value

Language

English

Commissioning wizard

Yes

Auto-logout

Off

Time until auto-logout

15.0 min

Measured value display

Primary values

Transformer name

Transformer

Remote behavior

Hardware and SCADA

USB interface

Off

Service user access activation

Activated

SNMP Agent

Off

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

14.04.2020 14:22

Settings

Obrázek 173: Obecné

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > System > General.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
SNMP agent
Pomocí tohoto parametru můžete aktivovat nebo deaktivovat SNMP agenta.
Pokud změníte nastavení, musíte zařízení následně restartovat.

8.1.4 Konfigurace sítě
V této položce nabídky lze konfigurovat síťová rozhraní modulu CPU.
Parametry pro ETH 1 lze nastavit pouze tehdy, pokud je zařízení vybaveno
volitelným připojením řídicího systému po síti Ethernet (TCP/IP):
▪ IEC 61850
▪ IEC 60870-5-104
▪ Modbus (typ Modbus TCP je aktivní)
▪ DNP3 (typ přenosu DNP3 TCP je aktivní)
▪ MQTT
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Parametry pro ETH 2.2 lze nastavit pouze tehdy, pokud je zařízení
vybaveno volitelným rozhraním pro vizualizaci.
Settings

Parameters

Network se...ngs

Name

Value

IP address Eth 1

192.168.10.254

Subnet mask ETH 1

255.255.255.0

Gateway address ETH 1

0.0.0.0

Target address gateway ETH 1

0.0.0.0

IP address Eth 2.2

192.0.1.230

Subnet mask ETH 2.2

255.255.255.0

Gateway address ETH 2.2

0.0.0.0

Target address gateway ETH 2.2

0.0.0.0

Visualization release

Only ETH 2.x

SSL/TLS encryption

Off

TLS version

>= 1.0

EN

CHANGE

REBOOT

admin

Home

Events

Information

Recorder

01.03.2021 12:00

Settings

Obrázek 174: Nastavení sítě

► Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > System > Network
settings.
IP address ETH 1/ETH 2.2
Tímto parametrem můžete zařízení přiřadit IP adresu.
Pro webovou vizualizaci a SCADA (volitelné) vždy zadávejte IP adresy
v odlišných podsítích. Jinak nebude připojení možné.

Subnet mask ETH 1/ETH 2.2
Tímto parametrem lze nastavit masku podsítě.
Bezpodmínečně zadejte platnou masku sítě (jinou než 0.0.0.0), jinak
nebude připojení k zařízení možné.

Gateway address ETH 1/ETH 2.2
Tímto parametrem můžete nastavit IP adresu brány.
Pokud nastavíte hodnotu 0.0.0.0, nebude použita žádná brána.

Gateway address ETH 1/ETH 2.2
Tímto parametrem lze nastavit IP adresu cíle brány.
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Visualization release
Tímto parametrem lze nastavit, kterým rozhraním lze přistupovat
k vizualizaci:
▪ Pouze ETH 2.x
▪ ETH 1 i ETH 2.x
Tyto parametry lze nastavit pouze tehdy, pokud je zařízení vybaveno
volitelným připojením řídicího systému po síti Ethernet (TCP/IP) a volitelným
rozhraním pro vizualizaci.

SSL/TLS encryption
Tímto parametrem můžete nastavit, zda má přístup k vizualizaci probíhat
prostřednictvím spojení šifrovaného protokolem SSL/TLS.
TLS version
Tímto parametrem můžete nastavit akceptované verze TLS. Pokud chcete
navázat šifrované připojení k vizualizaci, musíte použít akceptovanou verzi
TLS. K dispozici máte následující volby:
Volba

Akceptované verze TLS

>= 1.0

▪ 1.0
▪ 1.1
▪ 1.2

>= 1.1

▪ 1.1
▪ 1.2

>= 1.21)

▪ 1.2

Tabulka 41: Verze TLS
1)

Lze vybrat, pouze pokud je verze TLS podporována připojenou periférií.

Activate DNS (volitelně)
Tímto parametrem lze aktivovat DNS pro překlad názvů. Pokud chcete
použít protokol MQTT, lze se k serveru MQTT volitelně připojit přes server
DNS. Nastavte rovněž potřebné parametry pro protokol MQTT [►Odstavec
8.1.5, Strana 193].
DNS server (volitelně)
Tímto parametrem lze nastavit IP adresu serveru DNS.
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8.1.5 MQTT
V této části nabídky lze aktivovat a konfigurovat protokol zprávMQTT . Při
tom je nutné spojit zařízení po síti Ethernet prostřednictvím rozhraní ETH 1
nebo ETH2.x na modulu CPU se serverem MQTT (broker). Upozorňujeme,
že zařízení zprávy pouze zasílá (publish). Příjem zpráv není aktivní.
Přístroj je z výroby připraven pro komunikaci se serverem TESSA®.

Máte k dispozici dvě možnosti, jak konfigurovat protokol:
▪ prostřednictvím IP adresy serveru MQTT:
– Zadejte IP adresu jako adresu brokeru.
– Není nutné nastavovat server DNS.
▪ Prostřednictvím serveru DNS:
– Nakonfigurujte server DNS u položky nabídky „Network settings“.
– Zadejte URL adresu jako adresu brokeru.
Settings

Parameters

MQTT

Name

Value

Activate MQTT

Off

Home

Broker address
Broker port

8883

Events

Client username
Password
SSL/TLS encryption

Off

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

23.09.2020 09:23

Settings

Obrázek 175: MQTT

ü Při použití adresy URL na brokeru popř. zadejte IP adresu [►Strana 192]
serveru DNS a aktivujte ji [►Strana 192].
ü Pokud není server DNS k dispozici, zadejte IP adresu [►Strana 191]
serveru MQTT.
► Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > System > MQTT.
Activate MQTT
Tímto parametrem lze aktivovat hlášení na serveru MQTT (brokeru).
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Broker address
Pokud používáte adresu URL, lze tímto parametrem zadat doménový název
server MQTT (brokeru). V opačném případě lze zadat IP adresu serveru
MQTT.
Broker port
Tímto parametrem lze nastavit port serveru MQTT (brokeru). Standardně se
používají následující porty:
▪ 8883 (SSL/TLS)
▪ 1883
Client username (volitelně)
Tímto parametrem lze nastavit uživatelské jméno klienta pro ověření na
brokeru. Při použití ověření je nutné broker adekvátně nakonfigurovat.
Password (volitelně)
Tímto parametrem lze nastavit uživatelské heslo pro ověření na brokeru. Při
použití ověření je nutné broker adekvátně nakonfigurovat.
SSL/TLS encryption
Tímto parametrem lze nastavit, zda má přenos probíhat prostřednictvím
spojení šifrovaného protokolem SSL/TLS.
Upozorňujeme, že šifrovaný přenos dat nebude fungovat, pokud používáte
SSL proxy.

8.1.6 Nastavení času zařízení
Čas přístroje můžete ručně nastavit nebo automaticky synchronizovat
prostřednictvím časového serveru. Při tom je nutné propojit zařízení po síti
Ethernet s časovým serverem.
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SNTP a PTP lze provozovat současně. V tom případě proběhne v režimu
Slave dotaz na čas PTP.
Settings

Parameters

Time synch...ion

Name

Value

Time synchronization via SNTP

Off

Time synchronization via SNTP

Off

SNTP time server

0.0.0.0

Synchronization interval

60 s

PTP hops

1

PTP version

IEEE 1588-2008

PTP interface

ETH 2.x

Automatic Daylight Savings Time

Off

Time zone

UTC +01:00

Time zone

(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin,

Activate second time server

Off

SNTP time server 2

0.0.0.0

EN

CHANGE

REBOOT

admin

Home

Events

Information

Recorder

23.09.2020 09:23

Settings

Obrázek 176: Synchronizace času

► Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > System > Time
synchronization.
Time synchronization via SNTP
Tímto parametrem můžete aktivovat synchronizaci času přes časový server
SNTP .
SNTP time server
Pomocí tohoto parametru můžete zadat IP adresu časového serveru SNTP.
Při použití časového serveru zařízení používá čas časového serveru jako
systémový čas.
Bezpodmínečně zadejte platnou adresu časového serveru (jinou než
0.0.0.0), jinak nebude připojení k zařízení možné.

Synchronization interval
Tímto parametrem můžete nastavit, v jakém intervalu má zařízení získávat
čas z časového serveru.
Automatic Daylight Saving Time
Tímto parametrem můžete aktivovat automatické přepínání mezi letním a
zimním časem (normální čas). V závislosti na nastaveném časovém pásmu
(regionu) zařízení automaticky přepíná ve stanovené dny mezi letním a
zimním časem.
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Time zone
Pokud je informace o času přenášena do zařízení prostřednictvím síťové
služby (SNTP nebo SCADA), přenáší se tento čas podle nastaveného
referenčního času. Pokud chcete čas zařízení přizpůsobit svému místnímu
času, můžete pomocí tohoto parametru nastavit časový posun vůči UTC.
Příklad:
Region

Časový posun vůči UTC

Bombaj, Indie

UTC +5:30 hod

Peking, Čína

UTC +8:00 hod

Brasilia, Brazílie

UTC -3:00 hod

Tabulka 42: Časový posun vůči UTC (Coordinated Universal Time)

Time
Tímto parametrem můžete ručně nastavit datum a čas.
SNTP time server 2 (volitelně)
Tímto parametrem můžete volitelně zadat IP adresu druhého časového
serveru.
Time synchronization via PTP
Tímto parametrem lze aktivovat synchronizaci času prostřednictvím
časového serveru PTP.

PTP hops
Tímto parametrem lze nastavit počet úseků sítě mezi zařízeními Master a
Slave. Lze nastavit až 16 skoků.
PTP version
Tímto parametrem lze zvolit verzi PTP.
▪ Verze PTP 1 (IEEE 1588-2002)
▪ Verze PTP 2 (IEEE 1588-2008)
PTP interface
Tímto parametrem lze zvolit rozhraní, která má přístroj použít pro PTP.
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8.1.7 Konfigurace systémového protokolu
Zařízení podporuje předávání hlášení protokolu přes protokol Syslog podle
standardu RFC 5424 a RFC 3164.
Settings

Parameters

Syslog

Name

Value

Activate syslog

Off

Syslog standard

RFC 5425

Syslog server

0.0.0.0

Syslog server port

6514

Reconnect delay time

10 s

Device designation

m200

Emergency severity level

Off

Alert severity level

Off

Critical severity level

Off

Error severity level

Off

Warning severity level

Off

Notice severity level

Off

Info severity level

Off

EN

CHANGE

REBOOT

admin

Home

Events

Information

Recorder

31.01.2020 08:56

Settings

Obrázek 177: Syslog

► Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > System > Syslog.
Activate Syslog
Tímto parametrem lze aktivovat předávání hlášení rozhraní Syslog
prostřednictvím zařízení.
Syslog standard
Tímto parametrem můžete nastavit metodu přenosu a formát hlášení
rozhraní Syslog. K dispozici máte následující volby:
Standardní

Přeprava

Formát hlášení

RFC 5425
(doporučeno)

TLS

RFC 5424

RFC 5426

UDP

RFC 6587

TCP

RFC 3164

UDP

RFC 3164

Tabulka 43: Standard Syslog

Pokud používáte standard RFC 5245 (TLS), musíte importovat certifikát
root a certifikát klient s příslušným klíčem serveru Syslog. Řiďte se přitom
pokyny v části Import dat [►Odstavec 8.1.21.2, Strana 269].

Syslog server
Tímto parametrem můžete nastavit IP adresu serveru Syslog.
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Syslog server port
Tímto parametrem můžete nastavit port serveru Syslog.
Reconnect delay time
Tímto parametrem můžete nastavit, po jaké době se má zařízení znovu
připojit, pokud předtím bylo připojení přerušeno nebo nebyl možný přenos
hlášení Syslog (jen u TCP nebo TLS).
Device designation
Tímto parametrem můžete nastavit název zařízení, kterým bude zařízení
identifikován na serveru Syslog.
Emergency severity level
Můžete nastavit, která hlášení Syslog má zařízení přenášet. K tomu můžete
aktivovat nebo deaktivovat hlášení všech stupňů závažnosti.
Stupeň závažnosti

Popis

Emergency

Systém je nepoužitelný.

Alert

Potřeba okamžitého jednání.

Critical

Kritický stav

Error

Chybový stav

Warning

Stav výstrahy

Notice

Stav upozornění

Info

Informační stav

Debug

Stav ladění

Tabulka 44: Stupně závažnosti

8.1.8 SCADA
V následující části je popsáno, jak lze konfigurovat zařízení pro připojení
k řídicímu systému (SCADA). Datové body si můžete stáhnout pomocí
Správce exportu [►Odstavec 8.1.21, Strana 266].
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8.1.8.1 Konfigurace IEC 61850 (volitelně)
Pokud chcete používat komunikační protokol dle normy IEC 61850, musíte
nastavit následující parametry. Přečtěte si k tomu také část Konfigurace sítě
[►Odstavec 8.1.4, Strana 190].
Settings

Parameters

IEC 61850

Name

Value

IED name

TAPCON

Device ID

TAPCON

Access point

MRTCAP

Edition

Edition 1

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

04.02.2020 11:14

Settings

Obrázek 178: IEC 61850

► Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > System > IEC 61850.
IED name
Tímto parametrem můžete zařízení přidělit název IED pro identifikaci
zařízení v síti IEC 61850.
Device ID
Tímto parametrem můžete zařízení přidělit charakteristiku zařízení pro
identifikaci zařízení v síti IEC 61850.
Access point
Tímto parametrem můžete přístupovému bodu přidělit název v síti
IEC 61850.
Edition
Tímto parametrem můžete přepínat mezi edicí 1 a edicí 2 komunikačního
protokolu IEC 61850.
IP adresa klienta 1–6
Těmito parametry lze nastavit IP adresu klientů 1 až 6.
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8.1.8.1.1 Stažení souboru ICD
Soubor ICD si můžete stáhnout z zařízení pomocí Správce importu/exportu
[►Odstavec 8.1.21, Strana 266]. K tomu je nutné připojit zařízení k počítači
přes rozhraní Ethernet.
8.1.8.1.2 Import souboru CIDSCD (volitelně)
Při importu souboru CID nebo SCD se řiďte následujícími pokyny.
Importovaný soubor IED se od souboru IED exportovaného
z TEMPLATE.icd smí lišit pouze v následujících prvcích:
▪ Prvky DataSet lze vytvořit v každém LN.
▪ Prvky ReportControl lze vytvořit v LN, ve kterém je příslušný prvek
DataSet.
▪ IP adresa (pokud není zadána, použijte se již nastavená adresa).
▪ Maska podsítě (pokud není zadána, použijte se již nastavená adresa).
▪ IP adresa brány (pokud není zadána, použijte se již nastavená adresa).
▪ Název IED (IED name)
▪ Název přístupového bodu (AccessPoint Attribute name)
▪ Název logické jednotky (LDevice Attribute inst)
OSI-PSEL, OSI-SSEL a OSI-TSEL nelze upravovat.
Soubor SCD smí obsahovat maximálně 45 IED. Import souboru SCD
v plném rozsahu může trvat několik minut. Do souboru SCD by se měla
zahrnout pouze potřebná IED.
Soubor CID/SCD lze importovat pomocí správce importu/exportu. Postupujte
takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > Import.
2. Zvolte požadovaný soubor CID-/SCD a importujte jej.
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8.1.8.2 Konfigurace IEC 60870-5-101 (volitelně)
Pokud chcete používat komunikační protokol dle normy IEC 60870-5-101,
musíte nastavit následující parametry.
Settings

Parameters

IEC 60870-5-101

Name

Value

Serial interface

RS232

Baud rate

9600

Transmission procedure

Unbalanced

Number of link address octets

1

Link address

1

Number of ASDU address octets

1

ASDU address

1

No. of information object address...

1

Number of cause of transmission o...

1

Number of databits

8

Parity

Even

Number of stop bits

1

ASDU single character confirmatio...

Off

EN

CHANGE

REBOOT

admin

Home

Events

Information

Recorder

31.01.2020 13:05

Settings

Obrázek 179: IEC60870-5-101

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > System >
IEC 60870-5-101.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Serial interface
Tímto parametrem lze zvolit sériové rozhraní pro přenos dat. K dispozici
máte následující volby:
▪ RS232
▪ RS485
Baud rate
Tímto parametrem lze nastavit přenosovou rychlost sériového rozhraní.
K dispozici máte následující volby:
▪ 9600 baud
▪ 19200 baud
▪ 38400 baud
▪ 57600 baud
▪ 115200 baud
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Transmission procedure
Tímto parametrem lze nastavit proceduru přenosu. K dispozici máte
následující volby:
▪ asymetrický přenos
▪ symetrický přenos
Number of link address octets
Tímto parametrem lze nastavit, kolik oktetů bude stanoveno pro adresu
odkazu.
Link address
Tímto parametrem lze nastavit adresu odkazu.
Number of ASDU address octets
Tímto parametrem lze nastavit, kolik oktetů bude stanoveno pro adresu
ASDU.
ASDU address
Tímto parametrem lze nastavit adresu ASDU.
No. of information object address
Tímto parametrem lze nastavit, kolik oktetů bude stanoveno pro adresu
informačního objektu.
Number of cause of transmission octets
Tímto parametrem lze nastavit, kolik oktetů bude stanoveno pro příčinu
přenosu.
Number of databits
Tímto parametrem lze nastavit počet datových bitů.
Parity
Tímto parametrem lze nastavit paritu. K dispozici máte následující volby:
▪ Žádné
▪ Sudá
▪ Lichá
Number of stop bits
Tímto parametrem lze nastavit počet zastavovacích bitů.

202

ETOS®

7815063/06 CS

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

8 Provoz

ASDU single character confirmation
Tímto parametrem lze nastavit, zda se má jako potvrzení namísto kompletní
zprávy posílat pouze jediný znak. Potvrzení jedním znakem je možné
výhradně pro dotazy na data třídy 2 (Class 2 Request).
RES bit test
Tímto parametrem lze nastavit, zda má zařízení kontrolovat RES bit
(rezervovaný bit) na ovládacím panelu. K dispozici máte následující volby:
Volba

Popis

Zap.

Zprávy ze zařízení Master s RES bitem = 1 zařízení
odmítne.

Vyp.

Zprávy ze zařízení Master s RES bitem = 1 zařízení
přijme.

Tabulka 45: Kontrola RES bitu

ASDU sequence optimization
Tímto parametrem můžete nastavit, kterou metodou se má provést
optimalizace typů ASDU. Tato norma umožňuje optimalizace, díky nimž lze
prostřednictvím telegramu přenést více změn hodnot v jedné sekvenci
vzestupných adres informačních objektů. To se zobrazuje prostřednictvím
sekvenčního bitu. Volba, pro které typy ASDU je tato optimalizace přípustná,
se řídí podle vydání normy.
Máte na výběr následující možnosti:
Volba

Popis

None

Zařízení neprovádí optimalizaci typů ASDU.

Ed. 1

Optimalizace podle normy IEC 60870, edice 1 (typ 1, 3,
9, 11, 21, 126).

Ed. 1 Amendment 2

Optimalizace podle normy IEC 60870, edice 1, dodatek 2
(typ 1, 3, 9, 11, 13, 15 21, 126).

Ed. 2

Optimalizace podle normy IEC 60870, edice 2 (typ 1, 3,
5, 7, 9, 11, 13, 15, 20, 21, 126).

Tabulka 46: Optimalizace sekvence ASDU
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Reference time
Tímto parametrem lze, který čas se bude prostřednictvím řídicího systému
přenášet. Zařízení tuto informaci použije k synchronizaci času [►Odstavec
8.1.6, Strana 194]. K dispozici máte následující volby:
Volba

Popis

Místní

Řídicí systém přenáší místní čas.
Upozornění: Pokud použijete tuto možnost, musíte
deaktivovat automatické přepínání mezi letním a zimním
časem [►Strana 195]. Jinak zařízení použije nesprávný
čas.

UTC

Řídicí systém přenáší čas jako UTC. Zařízení vypočítá
místní čas z UTC a nastaveného časového pásma
[►Strana 196].

Tabulka 47: Referenční čas

8.1.8.3 Konfigurace IEC 60870-5-103 (volitelně)
Pokud chcete používat komunikační protokol dle normy IEC 60870-5-103,
musíte nastavit následující parametry.
Settings

Parameters

IEC 60870-5-103

Name

Value

Serial interface

RS232

Baud rate

9600

ASDU address

1

Number of databits

8

Parity

Even

Number of stop bits

1

DFC compatibility

Standard

Reference time

UTC

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

31.01.2020 13:05

Settings

Obrázek 180: IEC60870-5-103

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > System >
IEC 60870-5-103.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
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Serial interface
Tímto parametrem lze zvolit sériové rozhraní pro přenos dat. K dispozici
máte následující volby:
▪ RS232
▪ RS485
Baud rate
Tímto parametrem lze nastavit přenosovou rychlost sériového rozhraní.
K dispozici máte následující volby:
▪ 9600 baud
▪ 19200 baud
▪ 38400 baud
▪ 57600 baud
▪ 115200 baud
ASDU address
Tímto parametrem lze nastavit adresu ASDU.
Number of databits
Tímto parametrem lze nastavit počet datových bitů.
Parity
Tímto parametrem lze nastavit paritu. K dispozici máte následující volby:
▪ Žádné
▪ Sudá
▪ Lichá
Number of stop bits
Tímto parametrem lze nastavit počet zastavovacích bitů.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 CS

ETOS®

205

8 Provoz

DFC compatibility
Tímto parametrem lze nastavit, jak má zařízení kontrolovat DFC bit (Data
Flow Control) na ovládacím panelu. K dispozici máte následující volby:
Volba

Popis

Standardní

Zařízení nastaví DFC bit v každé odpovědi na příkaz.
Tím zařízení signalizuje, že zařízení Master nesmí
posílat žádné další příkazy. Zařízení Master musí
reagovat na ACD bit (Access Demand) a převzít
odpověď na příkaz např. prostřednictvím dotazu na data
třídy 1 z fronty zařízení Slave.

Alternativní

Zařízení nastaví DFC bit v odpovědi při obdržení
druhého příkazu, aniž by zařízení Master předtím poslalo
dotaz na data třídy 1.

Tabulka 48: Kompatibilita DFC

Reference time
Tímto parametrem lze, který čas se bude prostřednictvím řídicího systému
přenášet. Zařízení tuto informaci použije k synchronizaci času [►Odstavec
8.1.6, Strana 194]. K dispozici máte následující volby:
Volba

Popis

Místní

Řídicí systém přenáší místní čas.
Upozornění: Pokud použijete tuto možnost, musíte
deaktivovat automatické přepínání mezi letním a zimním
časem [►Strana 195]. Jinak zařízení použije nesprávný
čas.

UTC

Řídicí systém přenáší čas jako UTC. Zařízení vypočítá
místní čas z UTC a nastaveného časového pásma
[►Strana 196].

Tabulka 49: Referenční čas
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8.1.8.4 Konfigurace IEC 60870-5-104 (volitelně)
Pokud chcete používat komunikační protokol dle normy IEC 60870-5-104,
musíte nastavit následující parametry. Přečtěte si k tomu také část
Konfigurace sítě [►Odstavec 8.1.4, Strana 190].
Settings

Parameters

IEC 60870-5-104

Name

Value

TCP port

2404

ASDU address

1

ASDU sequence optimization

None

Reference time

UTC

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

31.01.2020 13:05

Settings

Obrázek 181: IEC60870-5-104

► Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > System > IEC
60870-5-104.
TCP port
Tímto parametrem můžete nastavit port TCP.
ASDU address
Tímto parametrem lze nastavit adresu ASDU.
ASDU sequence optimization
Tímto parametrem můžete nastavit, kterou metodou se má provést
optimalizace typů ASDU. Tato norma umožňuje optimalizace, díky nimž lze
prostřednictvím telegramu přenést více změn hodnot v jedné sekvenci
vzestupných adres informačních objektů. To se zobrazuje prostřednictvím
sekvenčního bitu. Volba, pro které typy ASDU je tato optimalizace přípustná,
se řídí podle vydání normy.
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Máte na výběr následující možnosti:
Volba

Popis

None

Zařízení neprovádí optimalizaci typů ASDU.

Ed. 1

Optimalizace podle normy IEC 60870, edice 1 (typ 1, 3,
9, 11, 21, 126).

Ed. 1 Amendment 2

Optimalizace podle normy IEC 60870, edice 1, dodatek 2
(typ 1, 3, 9, 11, 13, 15 21, 126).

Ed. 2

Optimalizace podle normy IEC 60870, edice 2 (typ 1, 3,
5, 7, 9, 11, 13, 15, 20, 21, 126).

Tabulka 50: Optimalizace sekvence ASDU

Reference time
Tímto parametrem lze, který čas se bude prostřednictvím řídicího systému
přenášet. Zařízení tuto informaci použije k synchronizaci času [►Odstavec
8.1.6, Strana 194]. K dispozici máte následující volby:
Volba

Popis

Místní

Řídicí systém přenáší místní čas.
Upozornění: Pokud použijete tuto možnost, musíte
deaktivovat automatické přepínání mezi letním a zimním
časem [►Strana 195]. Jinak zařízení použije nesprávný
čas.

UTC

Řídicí systém přenáší čas jako UTC. Zařízení vypočítá
místní čas z UTC a nastaveného časového pásma
[►Strana 196].

Tabulka 51: Referenční čas

IP address Client 1/2/3 (volitelně)
Pokud používáte volitelnou funkci „Multi-Client“, můžete těmito parametry
nastavit IP adresy klientů SCADA. Zařízení přijímá prostřednictvím řídícího
systému příkazy výhradně z koncových zařízení s IP adresami, které jsou
zde nastaveny.
Upozorňujeme, že všichni klienti SCADA komunikují se zařízením se
stejnými oprávněními, protože zařízení prioritu zařízení nestanovuje. Pokud
do zařízení předáváte současně příkazy z více klientů SCADA, zařízení
provede poslední přijatý příkaz.
Receiver IP address
Tímto parametrem lze nastavit IP adresu vzdálené stanice.
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8.1.8.5 Konfigurace protokolu Modbus (volitelně)
Pokud chcete používat komunikační protokol Modbus, musíte v závislosti na
zvoleném typu protokolu Modbus nastavit příslušné parametry. Pokud
chcete použít Modbus TCP, řiďte se rovněž částí Konfigurace sítě
[►Odstavec 8.1.4, Strana 190].
Settings

Parameters

Modbus

Name

Value

Modbus type

RTU

Modbus address

1

TCP port

502

Maximum TCP connections

10

TCP Keepalive

Off

Serial interface

RS232

Baud rate

9600

Number of databits

8

Parity

Even

Number of stop bits

1

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

31.01.2020 13:05

Settings

Obrázek 182: Modbus

► Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > System > Modbus.
Modbus type
Tímto parametrem lze nastavit typ protokolu Modbus. K dispozici máte
následující volby:
▪ RTU
▪ TCP
▪ ASCII
Modbus address
Tímto parametrem lze nastavit adresu typ protokolu Modbus.
TCP port
Tímto parametrem můžete nastavit port TCP.
Maximum TCP connections
Tímto parametrem lze nastavit maximální počet spojení prostřednictvím
TCP.
TCP Keepalive
Tímto parametrem lze aktivovat/deaktivovat funkci „TCP Keepalive“.
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Serial interface
Tímto parametrem lze zvolit sériové rozhraní pro přenos dat. K dispozici
máte následující volby:
▪ RS232
▪ RS485
Baud rate
Tímto parametrem lze nastavit přenosovou rychlost sériového rozhraní.
K dispozici máte následující volby:
▪ 9600 baud
▪ 19200 baud
▪ 38400 baud
▪ 57600 baud
▪ 115200 baud
Number of databits
Tímto parametrem lze nastavit počet datových bitů.
Parity
Tímto parametrem lze nastavit paritu. K dispozici máte následující volby:
▪ Žádné
▪ Sudá
▪ Lichá
Number of stop bits
Tímto parametrem lze nastavit počet zastavovacích bitů.
Receiver IP address
Tímto parametrem lze nastavit IP adresu vzdálené stanice.
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8.1.8.6 Konfigurace DNP3 (volitelně)
Pokud chcete používat komunikační protokol DNP3, musíte nastavit
následující parametry. Pokud chcete používat protokol DNP3
prostřednictvím TCP, řiďte se rovněž částí Konfigurace sítě [►Odstavec
8.1.4, Strana 190].
Settings

Parameters

DNP3

Name

Value

DNP3 transmission type

TCP

TCP port

20000

Device address

1

Timeout for response confirmation

5s

Unsolicited messages

Off

Destination address

10000

Timeout confirmation

5s

Indefinite unsolicited retries

Off

Number of unsolicited retries

3

User ID code

ISM

Reference time

UTC

EN

CHANGE

REBOOT

admin

Home

Events

Information

Recorder

31.01.2020 13:05

Settings

Obrázek 183: DNP3

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > System > DNP3.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
8.1.8.6.1 DNP3 transmission type
Tímto parametrem lze nastavit způsob přenosu. K dispozici máte následující
volby:
▪ TCP
▪ Sériový
TCP port
Tímto parametrem můžete nastavit port TCP.
Serial interface
Tímto parametrem lze zvolit sériové rozhraní pro přenos dat. K dispozici
máte následující volby:
▪ RS232
▪ RS485
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Baud rate
Tímto parametrem lze nastavit přenosovou rychlost sériového rozhraní.
K dispozici máte následující volby:
▪ 9600 baud
▪ 19200 baud
▪ 38400 baud
▪ 57600 baud
▪ 115200 baud
Number of databits
Tímto parametrem lze nastavit počet datových bitů.
Number of stop bits
Tímto parametrem lze nastavit počet zastavovacích bitů.
Parity
Tímto parametrem lze nastavit paritu. K dispozici máte následující volby:
▪ Žádné
▪ Sudá
▪ Lichá
Device address
Tímto parametrem lze nastavit adresu zařízení.
Destination address
Tímto parametrem lze nastavit adresu odkazu cílového zařízení Master.
Unsolicited messages
Tímto parametrem lze nastavit, zda má zařízení podporovat „Spontánní
hlášení (Unsolicited Messages)“. Pokud spontánní hlášení aktivujete, vyšle
zařízení při každé změně hodnoty zprávu prostřednictvím řídicího systému.
Repetition of unsolicited messages
Tímto parametrem lze nastavit, jak často má přístroj vysílat spontánní
hlášení, dokud neobdrží odpověď od zařízení DNP3 Master.
Repeat unsolicited messages indefinitely
Tímto parametrem lze nastavit, zda má zařízení odesílat neomezený počet
spontánních hlášení, dokud neobdrží odpověď od zař DNP3 Master.
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Timeout
Tímto parametrem lze nastavit překročení času pro spontánní hlášení.
Timeout for response confirmation
Tímto parametrem lze nastavit překročení času pro potvrzení odpovědi
u spontánních hlášení.
User ID Code
Tímto parametrem lze nastavit identifikační kód uživatele.
Reference time
Tímto parametrem lze, který čas se bude prostřednictvím řídicího systému
přenášet. Zařízení tuto informaci použije k synchronizaci času [►Odstavec
8.1.6, Strana 194]. K dispozici máte následující volby:
Volba

Popis

Místní

Řídicí systém přenáší místní čas.
Upozornění: Pokud použijete tuto možnost, musíte
deaktivovat automatické přepínání mezi letním a zimním
časem [►Strana 195]. Jinak zařízení použije nesprávný
čas.

UTC

Řídicí systém přenáší čas jako UTC. Zařízení vypočítá
místní čas z UTC a nastaveného časového pásma
[►Strana 196].

Tabulka 52: Referenční čas

Receiver IP address
Tímto parametrem lze nastavit IP adresu vzdálené stanice.
8.1.8.7 Konfigurace funkce GOOSE (volitelně)
Pomocí volitelné funkce GOOSE lze na zařízení prostřednictvím
komunikačního protokolu IEC 61850 odesílat (GOOSE-Publisher) nebo
přijímat (GOOSE-Subscriber) zprávy GOOSE.
Konfigurace funkce GOOSE je popsána v následujících částech.
8.1.8.7.1 Konfigurace zařízení GOOSE Publisher
Pokud nakonfigurujete zařízení jako GOOSE Publisher, můžete odesílat
všechny datové body, které zařízení předá jako MMS, jako zprávy GOOSE.
Za tím účelem musíte nakonfigurovat datové body prostřednictvím prvků
DataSet v souboru SCD/CID.
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Požadavky na soubor SCD/CID
▪ Ovládací blok GOOSE (GSEControl) a příslušné prvky DataSet lze
vytvořit pouze v LLN0.
▪ Prvky GSE pro konfiguraci zprávy GOOSE lze vytvořit u položky
ConnectedAP.
▪ Maximální počet datových bodů pro zprávu GOOSE je definován
u položky Private Element type="MR-MAX-GOOSE-PUBLISH-FCDA".
Tuto hodnotu nemůžete upravovat.
▪ Maximální počet použitelných prvků GSEControl je stanoven
v TEMPLATE.icd u položky Services GOOSE. Tuto hodnotu nemůžete
upravovat.
▪ Nejkratší interval opakování je definován u položky Private Element
type="MR-MINTIME-GOOSE". Tuto hodnotu nemůžete upravovat.
Příklad:

Konfigurace
Aby bylo možné nakonfigurovat zařízení jako GOOSE Publisher, je třeba
zobrazit vizualizaci na počítači. Musíte být v uživatelské roli Parameter
Configurator nebo Administrator.
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Při konfigurování zařízení jako GOOSE Publisher postupujte podle
následujícího popisu:
1. Zvolte položku nabídky Settings > Export.

Obrázek 184: Export konfigurace SCADA

2. Zvolte možnost SCADA configuration.
ð Konfigurace SCADA se vyexportuje jako archiv ZIP.
3. Rozbalte archiv ZIP a upravte soubor TEMPLATE.icd podle požadavků.
4. Zvolte položku nabídky Settings > Import.
5. Zvolte možnost PC nebo USB, zvolte soubor SCD/CID a možnost
Transfer.

Obrázek 185: Import souboru SCD-/ICD
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6. Zvolte požadované IED name, jehož konfigurace se má importovat, a
spusťte import příkazem Accept.

Obrázek 186: Volba IED

7. Po úspěšném importu restartujte zařízení.
ð Systém se restartuje a zkontroluje konfiguraci. Při nesprávné konfiguraci
se zobrazí hlášení závady a zařízení resetuje konfiguraci na tovární
nastavení.
8.1.8.7.2 Konfigurace zařízení GOOSE Subscriber
Pokud nakonfigurujete zařízení jako GOOSE Subscriber, můžete přijímat
zprávy GOOSE z IED v síti a propojit se s funkcemi zařízení.
Prostřednictvím GOOSE tak lze zobrazovat všechny digitální signály
zařízení.
Požadavky na datagram GOOSE
Řetězec datového bodu smí obsahovat maximálně 52 znaků. Řetězec
datového bodu se skládá z následujících hodnot: název IED, FCDA ldInst,
Prefix, lnClass, lnInst, fc, doName, daName.
Aby bylo možné propojit datagramy GOOSE určitého IED s funkcemi
zařízení, musí IED obsahovat kontrolní blok GOOSE (GSEControl) v uzlu
LN0, platný prvek DataSet a blok GSE. V referenčním prvku DataSet smí být
obsaženy datové objekty (DO) nebo datové atributy (DA). Maximální počet
použitelných datových bodů pro zprávu GOOSE je definován u položky
Private Element type="MR-MAX-GOOSE-SUBSCRIBER-FCDA". Tuto
hodnotu nemůžete upravovat.
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Lze použít pouze datové body s bType BOOLEAN (true | false) a Dbpos
(intermediate-state | off | on | bad-state). Functional Constraint musí být typu
ST.
Hodnota

Popis

true | on

Používá se jako logická hodnota 1

false | off

Používá se jako logická hodnota 0

intermediate-state

Poslední přijatá hodnota se zachová

bad-state

Chybový stav, hodnota se označí jako neplatná

Tabulka 53: Popis hodnot

Zařízení automaticky vyhodnotí kvalitu. Pokud zařízení obdrží kvalitu, která
není rovna 0, hodnota se interpretuje jako neplatná. Zařízení poté
vygeneruje hlášení události IEC 61850 GOOSE communication defective.
Příklad:

Konfigurace
Aby bylo možné nakonfigurovat zařízení jako GOOSE Subscriber, je třeba
zobrazit vizualizaci na počítači. Musíte být v uživatelské roli Parameter
Configurator nebo Administrator.
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Při konfigurování zařízení jako GOOSE Subscriber postupujte podle
následujícího popisu:
ü Je importován soubor SCD zařízení se všemi potřebnými IED.
1. Zvolte položku nabídky Settings > GOOSE mapping.
ð Zobrazí se seznam funkcí dostupných na zařízení.

Obrázek 187: Přehled dostupných funkcí zařízení

2. Zvolte požadovanou Function.
3. Zvolte požadované IED, AccessPoint, LDevice a GSEControl.
4. Zvolte požadovaný Data point.

Obrázek 188: Výběr datového bodu

5. Konfiguraci lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
ð Zobrazí se dialog pro restart zařízení Restart device.
6. Pokud chcete konfigurovat ještě další datové body, zvolte možnost
Cancel, nebo zvolte možnost OK, která dokončí změny konfigurace
restartem zařízení.
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Smazání konfigurace
V případě potřeby lze konfiguraci datových bodů smazat. Při tom postupujte
takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > GOOSE mapping.
2. Zvolte požadovanou Function.
3. Konfiguraci lze smazat stisknutím tlačítka Delete.
8.1.8.8 Konfigurace datových bodů (volitelně)
Volitelnou funkcí „Konfigurace datových bodů“ lze upravovat datové body
řídicího systému zařízení. Datové body lze konfigurovat pouze na počítači
pomocí webové vizualizace.
8.1.8.8.1 Konfigurace datových bodů IEC 60870-5-101
Pro protokol řídicího systému IEC 60870-5-101 lze upravovat následující
vlastnosti datových bodů:
Sloupec

Popis

Lze měnit

Rozmezí
nastavení

Active

Zaškrtávacím políčkem lze zvolit, zda se má datový bod
Ano
přenášet prostřednictvím protokolu řídicího systému nebo
ne.

Aktivní/neaktivní

IOA

Adresa datového bodu. Rozmezí nastavení se řídí podle
nastavení parametru stanovujícího počet oktetů adresy
informačního objektu (2 nebo 3 oktety).

Ano

2 oktety: 1–65535

Name

Označení datového bodu

Ne

-

Type

Typ datového bodu

Ne

-

Group

Skupina nebo skupiny datového bodu. Příslušnost ke
skupině musíte zadat jako binární kód (5 bitů). Maximální
počet je 5 skupin. Příklad:

Ano

00000–11111

Ano

0, 1

3 oktety: 1–
16777215

▪ 00000: nepatří do žádné skupiny
▪ 00001: skupina 1
▪ 01000: skupina 4
▪ 01001: skupina 1 a skupina 4
INTG

Tato hodnota udává, zda se datový bod při obecném
dotazu má zahrnout (1) nebo nemá (0).

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 CS

ETOS®

219

8 Provoz

Sloupec

Popis

Lze měnit

Rozmezí
nastavení

TH

Prahová hodnota pro naměřené hodnoty. Datový bod se
znovu přenese pouze tehdy, pokud je změna hodnoty
větší než prahová hodnota.

Ano

0–32768

Ano

0–10000

▪ Pokud zadáte hodnotu 0, není prahová hodnota
aktivní.
▪ Pokud hodnotu nezadáte, převezme zařízení prahovou
hodnotu stanovenou parametrem. Pokud není pro
prahovou hodnotu nastaven parametr v zařízení, není
rovněž prahová hodnota aktivní.
▪ Upozornění: Prahovou hodnotu lze zadat pouze
u datových bodů typu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 34, 35
nebo 36.
CT

Interval v ms pro pravidelné odesílání datového bodu.
Pokud nastavíte hodnotu 0, datový bod se nebude
pravidelně odesílat.
Upozornění: Interval lze zadat pouze u datových bodů
typu 9, 11 nebo 13.

Tabulka 54: Konfigurace datových bodů IEC 60870-5-101

Obrázek 189: Konfigurace datových bodů IEC 60870-5-101

1. Zvolte položku nabídky Settings > Data point configuration.
2. Upravte datové body podle požadavků.
3. Změněný seznam datových bodů lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
4. Změněný seznam datových bodů aktivujte restartem zařízení.
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8.1.8.8.2 Konfigurace datových bodů IEC 60870-5-103
Pro protokol řídicího systému IEC 60870-5-103 lze upravovat následující
vlastnosti datových bodů:
Sloupec

Popis

Lze měnit

Rozmezí
nastavení

Active

Zaškrtávacím políčkem lze zvolit, zda se má datový bod
Ano
přenášet prostřednictvím protokolu řídicího systému nebo
ne.

Aktivní/neaktivní

TYP

Identifikace typu datového bodu

Ne

-

FUN

Funkční typ datového bodu

Ano

0–255

Ano

0–255

Ano

0–65535

Upozornění: Funkční typ 254 lze použít pouze pro datové
body s identifikací typu 10 nebo 11.
INF

Informační číslo datového bodu
Upozornění: Informační číslo 0 lze použít pouze pro
datové body funkčního typu 254.

GIN

Obecné identifikační číslo datového bodu
Upozornění: Obecné identifikační číslo 0 lze použít pouze
pro datové body funkčního typu různého od 254.

Data Type

Datový typ datového bodu

Ne

-

Name

Označení datového bodu

Ne

-

Interrogation

Tato hodnota udává, zda se datový bod při obecném
dotazu má zahrnout (1) nebo nemá (0).

Ano

0, 1

Threshold

Prahová hodnota pro naměřené hodnoty. Datový bod se
znovu přenese pouze tehdy, pokud je změna hodnoty
větší než prahová hodnota.

Ano

0–1000000000

▪ Pokud zadáte hodnotu 0, není prahová hodnota
aktivní.
▪ Pokud hodnotu nezadáte, převezme zařízení prahovou
hodnotu stanovenou parametrem. Pokud není pro
prahovou hodnotu nastaven parametr v zařízení, není
rovněž prahová hodnota aktivní.
Tabulka 55: Konfigurace datových bodů IEC 60870-5-103
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Obrázek 190: Konfigurace datových bodů IEC 60870-5-103

1. Zvolte položku nabídky Settings > Data point configuration.
2. Upravte datové body podle požadavků.
3. Změněný seznam datových bodů lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
4. Změněný seznam datových bodů aktivujte restartem zařízení.
8.1.8.8.3 Konfigurace datových bodů IEC 60870-5-104
Pro protokol řídicího systému IEC 60870-5-104 lze upravovat následující
vlastnosti datových bodů:
Sloupec

Popis

Lze měnit

Rozmezí
nastavení

Active

Zaškrtávacím políčkem lze zvolit, zda se má datový bod
Ano
přenášet prostřednictvím protokolu řídicího systému nebo
ne.

Aktivní/neaktivní

IOA

Adresa datového bodu

Ano

1–16777215

Name

Označení datového bodu

Ne

-

Type

Typ datového bodu

Ne

-

Group

Skupina nebo skupiny datového bodu. Příslušnost ke
skupině musíte zadat jako binární kód (5 bitů). Maximální
počet je 5 skupin. Příklad:

Ano

00000–11111

Ano

0, 1

▪ 00000: nepatří do žádné skupiny
▪ 00001: skupina 1
▪ 01000: skupina 4
▪ 01001: skupina 1 a skupina 4
INTG
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Sloupec

Popis

Lze měnit

Rozmezí
nastavení

TH

Prahová hodnota pro naměřené hodnoty. Datový bod se
znovu přenese pouze tehdy, pokud je změna hodnoty
větší než prahová hodnota.

Ano

0–32768

Ano

0–10000

▪ Pokud zadáte hodnotu 0, není prahová hodnota
aktivní.
▪ Pokud hodnotu nezadáte, převezme zařízení prahovou
hodnotu stanovenou parametrem. Pokud není pro
prahovou hodnotu nastaven parametr v zařízení, není
rovněž prahová hodnota aktivní.
Upozornění: Prahovou hodnotu lze zadat pouze
u datových bodů typu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 34, 35
nebo 36.
CT

Interval v ms pro pravidelné odesílání datového bodu.
Pokud nastavíte hodnotu 0, datový bod se nebude
pravidelně odesílat.
Upozornění: Interval lze zadat pouze u datových bodů
typu 9, 11 nebo 13.

Tabulka 56: Konfigurace datových bodů IEC 60870-5-104

Obrázek 191: Konfigurace datových bodů IEC 60870-5-104

1. Zvolte položku nabídky Settings > Data point configuration.
2. Upravte datové body podle požadavků.
3. Změněný seznam datových bodů lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
4. Změněný seznam datových bodů aktivujte restartem zařízení.
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8.1.8.8.4 Konfigurace datových bodů Modbus
Pro protokol řídicího systému Modbus lze upravovat následující vlastnosti
datových bodů:
Sloupec

Popis

Lze měnit

Rozmezí
nastavení

Active

Zaškrtávacím políčkem lze zvolit, zda se má datový bod
Ano
přenášet prostřednictvím protokolu řídicího systému nebo
ne.

Aktivní/neaktivní

Typ

Typ datového bodu

Ne

-

Index1

Adresa datového bodu

Ano

0–65535

Index2

Volitelná druhá adresa datového bodu. Automaticky se
použije pro datové body, které mohou přenášet hodnoty
větší než 16 bitů. Upozorňujeme, že adresa Index2 vždy
následuje hned za adresou Index1.

Ne

-

Name

Označení datového bodu

Ne

-

Tabulka 57: Konfigurace datových bodů Modbus

Obrázek 192: Konfigurace datových bodů Modbus

1. Zvolte položku nabídky Settings > Data point configuration.
2. Upravte datové body podle požadavků.
3. Změněný seznam datových bodů lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
4. Změněný seznam datových bodů aktivujte restartem zařízení.
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8.1.8.8.5 Konfigurace datových bodů DNP3
Pro protokol řídicího systému DNP3 lze upravovat následující vlastnosti
datových bodů:
Sloupec

Popis

Lze měnit

Rozmezí
nastavení

Active

Zaškrtávacím políčkem lze zvolit, zda se má datový bod
Ano
přenášet prostřednictvím protokolu řídicího systému nebo
ne.

Aktivní/neaktivní

OBJGROUP

Sloupec OBJGROUP zobrazuje skupinu objektů datového Ne
bodu:

-

▪ AI = Analog Input
▪ AO = Analog Output
▪ BI = Binary Input
▪ BO = Binary Output
▪ CT = Counter
INDEXADDR

Adresa datového bodu

Ano

0–4294967296

CLASS

Třída datového bodu

Ano

0–3

Ano

0–6

Ano

0–6

▪ 0: Static
▪ 1–3: Event
Upozornění: Třídu datového bodu lze nastavit pouze pro
datové body skupin objektů AI, BI a CT.
PREFSTATICVAR

U datového bodu třídy 0 (Static) lze v závislosti na
skupině objektů stanovit následující variaci:
▪ BI: 1, 2
▪ BO: 2
▪ AI: 2, 4
▪ AO: 2
▪ CT: 1, 2, 5, 6

PREFEVENTVAR

U datového bodu tříd 1–3 (Event) lze v závislosti na
skupině objektů stanovit následující variaci:
▪ BI: 1, 2, 3
▪ BO: žádná hodnota
▪ AI: 2, 4
▪ AO: žádná hodnota
▪ CT: 1, 2, 5, 6

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 CS

ETOS®

225

8 Provoz

Sloupec

Popis

Lze měnit

Rozmezí
nastavení

NAME

Označení datového bodu

Ne

-

Deadband

Prahová hodnota pro analogové vstupy. Datový bod se
znovu přenese pouze tehdy, pokud je změna hodnoty
větší než prahová hodnota.

Ano

0–32768

▪ Pokud zadáte hodnotu 0, není prahová hodnota
aktivní.
▪ Pokud hodnotu nezadáte, převezme zařízení prahovou
hodnotu stanovenou parametrem. Pokud není pro
prahovou hodnotu nastaven parametr v zařízení, není
rovněž prahová hodnota aktivní.
Upozornění: Prahová hodnota používá stejné jednotky
jako hodnota datového bodu. Řiďte se seznamem
datových bodů.
Tabulka 58: Konfigurace datových bodů DNP3

Obrázek 193: Konfigurace datových bodů DNP3

1. Zvolte položku nabídky Settings > Data point configuration.
2. Upravte datové body podle požadavků.
3. Změněný seznam datových bodů lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
4. Změněný seznam datových bodů aktivujte restartem zařízení.
8.1.8.8.6 Obnovení továrního nastavení konfigurace datového bodu
Pokud chcete obnovit tovární nastavení konfigurace datového bodu,
postupujte takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > Data point configuration.
2. Stiskněte tlačítko Reset.
ð Zobrazí se hlášení Reset.
3. Stisknutím tlačítka Yes obnovte tovární nastavení konfigurace datového
bodu.
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4. Změněný seznam datových bodů aktivujte restartem zařízení.
8.1.8.8.7 Export a import konfigurace datového bodu
Konfiguraci datového bodu lze exportovat např. za účelem zálohování nebo
importu na dalším zařízení. Bližší informace k tomu naleznete v části
Správce importu/exportu [►Odstavec 8.1.21, Strana 266].

8.1.9 Typový štítek
Lze zadat a později zobrazit údaje z typového štítku transformátoru,
přepínače odboček a motorového pohonu.
Pokud provozujete ETOS® s volitelným vybavením MSENSE® VAM,
musíte pro všechny přepínače odboček zadat správné sériové číslo. Toto
zadání je nezbytné pro správné přiřazení vibroakustických záznamů
v externí databázi.
8.1.9.1 Zadání údajů z typového štítku
Lze zadat údaje z typového štítku pro transformátor, přepínač odboček a
motorový pohon.

Obrázek 194: Typový štítek

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > System > Name plate.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
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8.1.9.2 Zobrazení typového štítku
Lze zobrazit údaje z typového štítku transformátoru, přepínače odboček a
motorového pohonu.

Obrázek 195: Typový štítek transformátoru

► Zvolte položku nabídky Information > System > Name plate >
Transformer/On-load tapchanger/ Motor-drive unit.

8.1.10 Zobrazení záznamníku naměřených hodnot (volitelně)
Volitelnou funkcí záznamníku naměřených hodnot lze zobrazit časový
průběh naměřených hodnot a signálů.
Pokud použijete webovou vizualizaci, lze zvolit maximálně 10 naměřených
hodnot.
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Záznamník naměřených hodnot lze zobrazit takto:
1. Zvolte položku nabídky Recorder.

Obrázek 196: Záznamník

2. V seznamu zvolte signály, které se mají zobrazovat.
3. V případě potřeby nastavte pro každý signál požadovanou osu.
4. Zadejte čas zahájení a čas ukončení pro zobrazení naměřené hodnoty.
5. Stisknutím tlačítka Display lze zobrazit naměřené hodnoty (protokol dat)

Obrázek 197: Protokol dat

6. Najetím ukazatele myši na měřicí bod lze získat další informace.
7. Graf lze zvětšit roztažením výběrového okénka tažením myší nebo
otáčením kolečkem myši. Zvětšený graf v případě potřeby přesuňte
pravým tlačítkem myši.
8. Zobrazené naměřené hodnoty lze uložit jako soubor CSV stisknutím
tlačítka .
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Křivky trendu
Pokud si zobrazíte záznamník naměřených hodnot na počítači, můžete
místo naměřených hodnot zobrazit také křivku trendu. Křivka trendu může
být například pohyblivá průměrná hodnota za nastavitelné období.

Obrázek 198: Nastavení křivek trendu

Při nastavení křivek trendu postupujte takto:
1. Zobrazte záznamník naměřených hodnot a požadované řady naměřených
hodnot.
2. Stiskněte tlačítko Trend.
3. Zvolte požadované naměřené hodnoty.
4. Zvolte požadovanou funkci trendu.
5. Zadejte požadovanou dobu pro výpočet křivky trendu.
6. Křivky trendu zobrazte stisknutím tlačítka Accept.

8.1.11 Nastavení záznamníku naměřených hodnot
Záznamník naměřených hodnot ukládá pro každou veličinu maximálně
500 000 hodnot. V závislosti na nastavení intervalu průměrných hodnot
může záznamník naměřených hodnot zobrazovat měřené hodnoty za kratší
nebo delší časový úsek:
▪ Interval průměrných hodnot = 1 s: cca 6 dní
▪ Interval průměrných hodnot = 86400 s (= 24 hod): cca 1340 let
Upozorňujeme, že u veličin se přes analogové vstupní signály (např.
teplota) ukládá maximálně 100 000 naměřených hodnot s intervalem
průměrných hodnot za 3600 s (= 1 hod). To odpovídá časovému úseku asi
11 let.
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Obrázek 199: Záznamník

► Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > System > Recorder.
Mean value interval
Tímto parametrem můžete nastavit interval průměrných hodnot záznamníku
naměřených hodnot pro elektrické veličiny (proud, napětí, úhel fázového
posunu atd.)

8.1.12 Obecné teploty (volitelně)
Pokud používáte další teplotní senzory (obecná teplota 1–8), lze si pro tyto
hodnoty teploty zobrazit průběh za posledních 10 dnů.

Obrázek 200: Obecné teploty

► Zvolte položku nabídky Information > System > Gener. temperatures.
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8.1.13 Propojení signálů a událostí
Zařízení vám nabízí možnost propojení digitálních vstupů (GPI) a příkazů
řídicího systému (SCADA) s funkcemi zařízení, digitálními výstupy (GPO) a
hlášeními řídicího systému .
Za tímto účelem jsou dostupné digitální vstupy pevně propojeny vždy
s jedním hlášením události Generic digital input a dostupné příkazy řídicího
systému jsou pevně propojeny vždy s jedním hlášením události Generic
SCADA command.
Vstup/příkaz

Hlášení události

Digitální vstup 1

1)

Obecný digitální vstup 1

Digitální vstup 2

1)

Obecný digitální vstup 2

...
Digitální vstup 42

...
1)

Obecný digitální vstup 42

Obecný příkaz SCADA 1

Obecný příkaz SCADA 1

Obecný příkaz SCADA 2

Obecný příkaz SCADA 2

...

...

Obecný příkaz SCADA 10

Obecný příkaz SCADA 10

Tabulka 59: Propojení digitálních vstupů a příkazů řídicího systému s hlášeními událostí
1)

Počet dostupných digitálních vstupů se řídí specifickou konfigurací
zařízení specifikovanou v zakázce.
Hlášení událostí můžete propojit s funkcemi zařízení, digitálními výstupy a
hlášeními řídicího systému. Navíc můžete všechna další hlášení událostí
(např. Undervoltage U<) propojit s digitálními výstupy a hlášeními řídicího
systému. Za tímto účelem máte k dispozici příslušné parametry, u nichž
musíte zadat příslušné číslo události.
8.1.13.1 Propojení funkcí
Události Generic digital input nebo Generic SCADA command lze propojit
s funkcemi zařízení. Díky tomu můžete zařízení ovládat pomocí řídicího
systému (SCADA) na dálku prostřednictvím digitálních vstupů nebo příkazů.
V závislosti na konfiguraci vašeho zařízení jsou k dispozici různé funkce,
které se nastavují prostřednictvím parametrů.
K připojení musíte u požadovaného parametru zadat příslušné číslo události.
Zadat je možné výhradně čísla událostí Generic digital input nebo Generic
SCADA command.
Pokud zadáte číslo události 500, propojení se deaktivuje.
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Obrázek 201: Propojení funkcí

ü Je známo požadované číslo události.
1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > System > Link
functions.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Zadejte požadované číslo události.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Master parallel operation method
Pokud je přiřazená událost aktivní, aktivuje zařízení metodu paralelního
chodu zařízení Master.
Follower parallel operation method
Pokud je přiřazená událost aktivní, aktivuje zařízení metodu paralelního
chodu zařízení Follower.
Automatic tap synchronization parallel operation method
Pokud je aktivní přiřazená událost, aktivuje zařízení metodu paralelního
chodu Automatický synchronizovaný chod .
Independent regulation
Pokud je aktivní přiřazená událost, aktivuje zařízení samostatný režim.
Deactivate parallel operation
Pokud je přiřazená událost aktivní, zařízení deaktivuje paralelní chod.
Blocking
Pokud je aktivní přiřazená událost, zablokuje se automatická regulace.
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Activate remote mode
Pokud je aktivní přiřazená událost, aktivuje zařízení režim Remote.
High-speed return
Pokud je aktivní přiřazená událost, aktivuje zařízení rychlé přepnutí zpět.
Zařízení při rychlém přepnutí zpět ignoruje nastavenou dobu zpoždění
automatické regulace napětí.
Target-tap-position operation
Pokud je přiřazená událost aktivní, přepne se zařízení na definovanou
cílovou odbočku.
Activate desired value 1
Pokud je přiřazená událost aktivní, aktivuje zařízení požadovanou hodnotu 1
.
Activate desired value 2
Pokud je přiřazená událost aktivní, aktivuje zařízení požadovanou hodnotu 2
.
Activate desired value 3
Pokud je přiřazená událost aktivní, aktivuje zařízení požadovanou hodnotu 3
.
Activate desired value 4
Pokud je přiřazená událost aktivní, aktivuje zařízení požadovanou hodnotu 4
.
Activate desired value 5
Pokud je přiřazená událost aktivní, aktivuje zařízení požadovanou hodnotu 5
.
Increase desired value
Pokud je přiřazená událost aktivní, vyvolá zařízení zvýšení požadované
hodnoty.
Decrease desired value
Pokud je přiřazená událost aktivní, vyvolá zařízení snížení požadované
hodnoty.
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8.1.13.2 Propojení digitálních výstupů
Každou událost můžete propojit s digitálním výstupem. Za tímto účelem vám
zařízení nabízí v závislosti na konfiguraci maximálně 20 digitálních výstupů.
Když propojíte digitální výstup s událostí, zařízení vyšle na tento výstup
signál, jakmile událost nastane. Signál bude aktivní, dokud událost
nepomine. Pro každý dostupný digitální výstup je k dispozici jeden parametr.
Aby bylo možné předávat vstupní signály nebo příkazy řídicího systému,
musíte digitální výstupy nebo hlášení řídicího systému propojit s událostmi
Generic digital input nebo Generic SCADA command.
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Obrázek 202: Propojení digitálních výstupů

ü Je známo požadované číslo události [►Odstavec 8.1.17, Strana 252].
1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > System > Link
outputs.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Zadejte požadované číslo události.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Generic digital output X
Tímto parametrem vytvoříte propojení digitálního výstupu s hlášením
události. Zadejte při tom požadované číslo události.
Pokud zadáte číslo události 500, propojení se deaktivuje.
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8.1.13.3 Propojení hlášení řídicího systému
Každou událost můžete propojit s hlášením řídicího systému. K tomu vám
zařízení nabízí 25 hlášení SCADA. Když propojíte hlášení SCADA
s událostí, zařízení nastaví datový bod na hodnotu „zap.“, jakmile událost
nastane. Jakmile událost pomine, zařízení nastaví datový bod na hodnotu
„vyp.“. Pro každé dostupné hlášení SCADA je k dispozici jeden parametr.
Aby bylo možné předávat příkazy řídicího systému, musíte hlášení řídicího
systému propojit s událostmi Generic digital input nebo Generic SCADA
command.
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Obrázek 203: Propojení hlášení SCADA

ü Je známo požadované číslo události.
► Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > System > Link
messages.
Obecné hlášení stavu X
Tímto parametrem vytvoříte propojení hlášení SCADA s hlášením události.
Zadejte při tom požadované číslo události.
Pokud zadáte číslo události 500, propojení se deaktivuje.

8.1.14 Senzorová sběrnice MR
Volitelně dodávaná funkce Senzorová sběrnice MR umožňuje připojení
digitálních i analogových senzorů k zařízení prostřednictvím protokolu
Modbus RTU. Senzorová sběrnice MR podporuje připojení maximálně
31 senzorů (Modbus Slaves). Zařízení ISM® funguje jako Master.
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Ujistěte se, že po senzorové sběrnici MR není připojeno žádné další
zařízení Modbus-Master. Pro každý senzor, který připojujete
prostřednictvím senzorové sběrnice MR, zadejte jednoznačnou adresu
Modbus. Pokud více senzorů používá stejnou adresu Modbus, může se na
senzorové sběrnici MR vyskytnout porucha.
8.1.14.1 Konfigurace senzorové sběrnice MR
Pokud chce používat senzorovou sběrnici MR, můžete nakonfigurovat
protokol Modbus pomocí následujících parametrů.
Upozorňujeme, že přenos dat velmi závisí na počtu senzorů a datových
bodů a na parametrech intervalu dotazů a zpoždění odesílání. Změny
hodnot se proto mohou přenášet se zpožděním několika sekund až několika
minut.
Platnost hodnot přenášených protokolem Modbus (valid flag) se neověřuje.
Výpadek měřicího čidla proto nelze rozpoznat.
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Obrázek 204: Senzorová sběrnice

Níže popsané ovládání je možné jen pomocí vizualizace na počítači. Navíc
musíte být v uživatelské roli Parameter Configurator nebo Administrator.

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > System > Sensorbus.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stiskem tlačítka Accept.
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Baud rate
Tímto parametrem lze nastavit přenosovou rychlost sériového rozhraní.
K dispozici máte následující volby:
▪ 9600 baud
▪ 19200 baud
▪ 38400 baud
▪ 57600 baud
▪ 115200 baud
Number of databits
Tímto parametrem lze nastavit počet datových bitů.
Parity
Tímto parametrem lze nastavit paritu. K dispozici máte následující volby:
▪ Žádné
▪ Sudá
▪ Lichá
Number of stop bits
Tímto parametrem lze nastavit počet zastavovacích bitů.
8.1.14.2 Správa senzorů
V této nabídce lze spravovat senzory, které jsou se zařízením spojeny
senzorovou sběrnicí MR. Zobrazují se následující informace:
▪ Název senzoru
▪ Verze senzoru
▪ Výrobce senzoru
▪ Adresa Modbus senzoru
▪ Stav
– Modrá: Senzor je připojen k senzorové sběrnici.
– Červená: Senzor není připojen k senzorové sběrnici.
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Obrázek 205: Správa senzorů

Níže popsané ovládání je možné jen pomocí vizualizace na počítači. Navíc
musíte být v uživatelské roli Parameter Configurator nebo Administrator.

Přidání senzoru
Pokud chcete přidat senzor, musíte nastavit adresu protokolu Modbus,
název a verzi senzoru. Kromě toho můžete zvolit, zda má zařízení provést
automatické přiřazení funkce datových bodů.
Při přidání senzoru postupujte takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > Sensorbus > Sensor management.
2. Stiskněte tlačítko New sensor.

Obrázek 206: Přidání senzoru

3. Zadejte Modbus adress nebo stiskněte tlačítko Next free address.
4. Zvolte Sensor name.
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5. Zvolte Version.
6. V případě potřeby aktivujte možnost Assign functions.
7. Stiskněte tlačítko Accept.
8. Po přidání senzoru nebo více senzorů potvrďte změny restartem zařízení.
Před restartem zařízení lze přidat ještě další senzory jako přiřazení funkcí
nebo provést konfiguraci analogových a digitálních vstupů.

Odstranění senzoru
Při odstraňování senzoru postupujte takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > Manage sensor.
2. Senzor lze odstranit stisknutím tlačítka

.

8.1.14.3 Přiřazení funkce
Přenášené signály senzoru lze propojit s funkcemi zařízení. Při tom musíte
nakonfigurovat požadované funkce digitálních a analogových vstupů
zařízení na protokol Modbus. Řiďte se při tom následujícími částmi:
▪ Propojení digitálních vstupů a výstupů [►Odstavec 8.1.16, Strana 250]
▪ Propojení analogových vstupů a výstupů [►Odstavec 8.1.15, Strana 247]
Když jsou funkce zařízení nakonfigurované na protokol Modbus, lze funkce
propojit s datovými body senzorů.

Obrázek 207: Přiřazení funkcí

Níže popsané ovládání je možné jen pomocí vizualizace na počítači. Navíc
musíte být v uživatelské roli Parameter Configurator nebo Administrator.
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Při přiřazení funkcí postupujte takto:
ü Funkce digitálních signálů [►Odstavec 8.1.16, Strana 250] a analogových
signálů [►Odstavec 8.1.15, Strana 247] jsou nakonfigurované na protokol
Modbus.
1. Zvolte položku nabídky Settings > Sensorbus > Function assignment.
2. Zvolte požadovanou address senzoru.
3. Zvolte požadovaný data point, tj. datový bod.
4. Stisknutím tlačítka Accept uložte změny.
5. Po přiřazení funkcí potvrďte změny restartem zařízení.
8.1.14.4 Definování senzorů
V této nabídce lze definovat vlastní senzory, které chcete se zařízením
propojit senzorovou sběrnicí MR. Definované senzory máte poté k dispozici
ve správě senzorů jako volitelnou možnost.
Editor senzorů zobrazuje přehled definovaných senzorů:
▪ Název
▪ Verze
▪ Výrobce
Definice senzorů lze přidávat, upravovat a mazat.

Obrázek 208: Editor senzorů

Nesprávná konfigurace může způsobit nezamýšlené chování zařízení.
Senzory smí konfigurovat pouze kvalifikovaný personál se znalostmi celého
systému a konfiguraci musíte zkontrolovat podle principu čtyř očí.
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Přidání definice senzoru
Při přidání senzoru musíte nastavit následující hodnoty:
Hodnota

Popis

Název senzoru

Zadávací pole, max. 20 znaků

Verze senzoru

Formát: X.Y.Z (např. 1.5.2), používá se spolu s názvem
senzoru pro jednoznačnou identifikaci senzoru v nabídce.

Výrobce senzoru
(volitelně)

Zadávací pole, max. 15 znaků

Datové body

Konfigurace datových bodů senzoru

Tabulka 60: Přidání senzoru

Níže popsané ovládání je možné jen pomocí vizualizace na počítači. Navíc
musíte být v uživatelské roli Parameter Configurator nebo Administrator.

Při přidání senzoru postupujte takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > Sensorbus > Sensor editor.
2. Stiskněte tlačítko New sensor.

Obrázek 209: Definování nového senzoru

3. Vyplňte údaje Sensor name, Version a Manufacturer (volitelně).
4. Stisknutím tlačítka Accept uložte nastavení a nakonfigurujte datové body.
Konfigurace datových bodů
Při konfiguraci datového bodu musíte nastavit následující hodnoty:
▪ Typ
– IREG: Input Register (analogový vstup)
– DISC: Discrete Input (digitální vstup)

242

ETOS®

7815063/06 CS

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

8 Provoz

– HREG: Holding Register
– COIL: digitální vstup/výstup
▪ Register
▪ Popis
▪ Byte Order
– Little-endian
– Big-endian
▪ Data type
▪ Multiplier (pouze u typů IREG a HREG)
▪ Volitelně: Validaiton (pouze u typů IREG a HREG)
– DISC nebo COIL pro označení ověření
– Minimální a maximální přípustná hodnota senzoru (vzhledem k hrubé
hodnotě předávané senzorem, rozmezí nastavení závisí na datovém
typu)

Obrázek 210: Konfigurace datových bodů
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Při konfiguraci datového bodu postupujte takto:
1. Zvolte požadovaný typ.
2. Stisknutím tlačítka + new přidejte nový datový bod, nebo stiskněte tlačítko
a datový bod upravte.

Obrázek 211: Přidání datového bodu

3. Zadejte Description, tj. popis.
4. Zvolte údaje Data type a Register.
5. Zvolte pořadí bajtů senzoru – Byte order.
6. Pouze u IREG nebo HREG: zadejte údaj Multiplier, tj. multiplikátor.
7. Volitelně (pouze u IREG nebo HREG): V poli Register zadejte DISC nebo
COIL pro ověření a zvolte hodnotu v poli Validity, tj. platnost (High active:
1 = platné; Low active: 0 = platné).
8. Volitelně (pouze u IREG nebo HREG): Zadejte hodnotu minimum a
maximum pro ověření. Pokud je surová hodnota mimo nastavené
rozmezí, interpretuje se jako neplatná.
9. Datový bod lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Úprava definice senzoru
Pokud upravujete definici senzoru, nemá to vliv na senzory, které již byly
přidány ve správě senzorů. Upravenou definici senzoru máte k dispozici, jen
když ve správě senzorů přidáte nový senzor.
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Při úpravě definice senzoru postupujte takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > Sensorbus > Sensor editor.
2. Stiskněte tlačítko

.

Obrázek 212: Úprava definice senzoru

3. Vyplňte údaje Sensor name, Version a Manufacturer (volitelně).
4. Volitelně: Stisknutím tlačítka Edit přejděte ke konfiguraci datových bodů.
V tomto případě se provedené změny použijí.
5. Nastavení lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Smazání definice senzoru
Pokud smažete definici senzoru, nemá to vliv na senzory, které již byly
přidány ve správě senzorů.

Definici senzoru smažte takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > Sensorbus > Sensor editor.
2. Stiskněte tlačítko

.

8.1.14.5 Zobrazení informací o připojených senzorech
O všech senzorech, které jste připojili ve správě senzorů, si můžete nechat
zobrazit informace o stavu a aktuálních hodnotách. Přehledová obrazovka
zobrazuje následující informace:
▪ Stav senzoru
– Červená: závada
– Modrá: v pořádku
▪ Název
▪ Verze
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▪ Výrobce
▪ Adresa protokolu Modbus

Obrázek 213: Přehledová obrazovka

► Zvolte položku nabídky Information > System > Sensorbus.
Podrobné informace o senzoru
Pro každý senzor si lze na přehledové obrazovce nechat zobrazit aktuálně
přenášené datové body. Zobrazí se tyto údaje:
▪ Registr (Reg.)
▪ Popis
▪ Raw value
▪ Fnc. value
▪ Function
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Pokud je hodnota rozpoznána jako „neplatná“, zobrazí se červeně. Pokud
jste senzoru přiřadili funkci, zobrazí se navíc funkční hodnota.

Obrázek 214: Podrobné informace

1. Stiskněte tlačítko

.

2. Zvolte požadovaný typ.

8.1.15 Konfigurace analogových vstupů a výstupů (volitelně)
Analogové vstupy a výstupy zařízení lze flexibilně konfigurovat a přiřazovat
funkcím zařízení.
Zařízení podporuje analogové senzory s lineární charakteristikou a generuje
analogové signály s lineární charakteristikou.
Pokud jste připojili snímače prostřednictvím senzorové sběrnice MR, musíte
u požadované funkce zvolit druh signálu Modbus. Postupujte podle dalších
pokynů v části Senzorová sběrnice MR [►Odstavec 8.1.14, Strana 236].
8.1.15.1 Vytvoření zálohy
Aby bylo možné systém po případné chybné konfiguraci obnovit, musíte
vytvořit zálohu. Při tom postupujte takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > Export.
2. Výběrem možnosti Settings lze exportovat záložní kopii aktuálního
nastavení.
3. Zvolte požadované Interface (USB nebo PC).
4. Export lze spustit stisknutím tlačítka Export.
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8.1.15.2 Konfig. AIO

POZOR

Nebezpečí poškození zařízení a snímačů!
Chybně připojené a konfigurované analogové vstupy/výstupy mohou
způsobit poškození zařízení a snímačů.
► Řiďte se pokyny k připojení analogových snímačů [►Odstavec 6.8.7,
Strana 154].
► Analogové vstupy a výstupy konfigurujte podle připojených snímačů.
Při konfiguraci analogových vstupů a výstupů se zobrazují následující
informace formou tabulky. Prvky zobrazené šedě nelze měnit.

Obrázek 215: Konfigurace analogových vstupů/výstupů

Konfiguraci analogových vstupů a výstupů můžete měnit jen tehdy, pokud
máte přiřazenu roli Parameter Configurator nebo Administrator.

Ve výchozím nastavení z výroby se můžete jako správce přihlásit takto:
▪ Uživatelské jméno: admin
▪ Heslo: admin
1. Zvolte položku nabídky Settings > AIO configuration.
2. Nakonfigurujte vlastnosti jako např. Function, Signal type a Card/
channel.
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3. Po stisknutí tlačítka

nakonfigurujte hodnoty podle potřeby.

Obrázek 216: Zadávání hodnot

4. Stiskněte tlačítko Accept.
5. Změny uložte potvrzením bezpečnostního dotazu možností Save.
Funkce
Funkce analogového vstupu (I: ...) nebo analogového výstupu (O: ...). Lze
upravit označení.
Druh signálu
Zvolte druh signálu analogového senzoru nebo analogový senzor
deaktivujte.
▪ 0–1 mA / 0–2 mA (dostupné pouze s modulem AI 4)
▪ 4–20 mA
▪ PT100-2/3/4, PT1000-2/3/4
▪ Senzorová sběrnice Modbus MR (dostupné pouze se senzorovou
sběrnicí)
Karta/kanál
Zvolte slot a kanál analogového senzoru. Řiďte se při tom dodaným
schématem zapojení. Tato vlastnost je dostupná pouze pro GPAI.
Jednotka
Nastavte jednotku signálu. Tato vlastnost je dostupná pouze pro GPAI.
Desetinná místa
Nastavte až 3 desetinná místa. Tato vlastnost je dostupná pouze pro GPAI.
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Minimální/maximální hodnota
Nastavte minimální a maximální hodnoty senzoru, např. u signálu 4–20 mA
příslušnou naměřenou hodnotu pro 4 mA a příslušnou hodnotu pro 20 mA.
Tato vlastnost není k dispozici, pokud jsou senzory připojeny prostřednictvím
senzorové sběrnice MR (Modbus).
Korekční koeficient a offset korekce
Nastavením korekce se vyrovnají systémové chyby analogových signálů.
Korekce se určuje vynásobením koeficientem a součtem offsetu. Za limit
korekce se považuje minimální a maximální funkční hodnota. Pro offset
korekce neexistuje žádné omezení.
Měřená veličina
Max.

Korekční koeficient
Offset korekce
Min.

Min.

Max.

Analogový signál

Obrázek 217: Analogový signál s lineární charakteristikou, korekčním koeficientem <1 a
korekčním offsetem

Korekční koeficient
Nastavte korekční koeficient (m) pro korekci funkční hodnoty (x). Korigovaná
funkční hodnota (y) se rovná: y = (m * x) + t. Tato vlastnost je dostupná
pouze pro vstupy.
Offset korekce
Nastavte offset (t) pro korekci funkční hodnoty (x). Korigovaná funkční
hodnota (y) se rovná: y = (m * x) + t. Tato vlastnost je dostupná pouze pro
vstupy.

8.1.16 Konfigurace digitálních vstupů a výstupů
Ve výchozím nastavení z výroby jsou konfigurovatelné digitální vstupy a
výstupy zařízení nakonfigurované takto:
▪ Vstup: aktivní High
▪ Výstup: pracovní kontakt (NO)
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Konfiguraci můžete v případě potřeby změnit.
Pokud jste připojili snímače prostřednictvím senzorové sběrnice MR, musíte
u požadované funkce zvolit druh signálu Modbus. Postupujte podle dalších
pokynů v části Senzorová sběrnice MR [►Odstavec 8.1.14, Strana 236].
8.1.16.1 DIO configuration
Ujistěte se, že je konfigurace digitálních vstupů a výstupů vhodná pro
používané funkce. Jinak se mohou vyskytnout funkční poruchy zařízení a
připojené periférie.
Při konfiguraci digitálních vstupů a výstupů se zobrazují následující
informace formou tabulky. Prvky zobrazené šedě nelze měnit.

Obrázek 218: Konfigurace digitálních vstupů a výstupů

Níže popsané ovládání je možné jen pomocí vizualizace na počítači.
Konfiguraci digitálních vstupů a výstupů můžete měnit jen tehdy, pokud
máte přiřazenu roli Parameter Configurator nebo Administrator.
Ve výchozím nastavení z výroby se můžete jako správce přihlásit takto:
▪ Uživatelské jméno: admin
▪ Heslo: admin
Při konfiguraci digitálních vstupů a výstupů zařízení postupujte takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > DIO configuration.
2. V případě potřeby mačkejte tlačítka ▲ nebo ▼ pro abecední uspořádání
vlastností po sloupcích.
3. Konfigurujte vlastnosti požadovaným způsobem.
4. Stiskněte tlačítko Accept.
5. Změny uložte potvrzením bezpečnostního dotazu možností Yes.
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Funkce
Funkce digitálního vstupu (I: ...) nebo digitálního výstupu (O: ...). Lze upravit
označení.
Druh signálu
Výběr druhu signálu:
▪ Digitální: Digitální vstup
▪ Senzorová sběrnice Modbus MR (dostupné pouze se senzorovou
sběrnicí)
Konfigurace
Nakonfigurujte digitálních vstupy a výstupy takto:
▪ DI: Aktivní High nebo aktivní Low
▪ DO: Pracovní kontakt (NO), rozpínací kontakt (NC); Upozornění: Při
odpojení zařízení nebo v případě závady jsou digitální výstupy vždy
otevřené (žádné bistabilní relé).
Kanál modulu
Kanál modulu DIO je spojený s funkcí. Funkce, které nejsou spojené
s kanálem, jsou znázorněny symbolem „-“. Řiďte se při tom dodaným
schématem zapojení.

8.1.17 Správa událostí
Zařízení je vybaveno správou událostí, která vám umožní rozpoznat různé
provozní stavy zařízení a upravit jeho chování. Přehled možných událostí si
můžete prohlédnout přímo ve vašem zařízení.
8.1.17.1 Zobrazení a potvrzení událostí
Čekající události zobrazíte takto:
► Zvolte položku nabídky Events.
ð Zobrazí se seznam čekajících událostí.
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Events
No.

Event

8

Limit value I>>

17.03.2020
10:56:59/669

12

Limit value S>>

17.03.2020
10:56:59/669

16

Limit value P>>

17.03.2020
10:56:59/669

18

Limit value Q<<

17.03.2020
10:56:59/669

1001

Ambient temperature invalid

17.03.2020
10:56:59/669

1002

Ambient temperature

Time

Home

Events

Information

17.03.2020
3

12

38

Recorder

Log

Confirm

EN

CHANGE

REBOOT

admin

23.03.2020 08:08

Settings

Obrázek 219: Přehled čekajících událostí

Potvrzení událostí
Události vyžadující potvrzení musíte potvrdit v přehledu událostí, aby se už
dále nezobrazovaly. Všechny ostatní události se automaticky odstraní,
jakmile bude odstraněna jejich příčina (např. zrušeno překročení limitu).
Události potvrdíte takto:
► Potvrzení lze provést tak, že požadované události označíte ve sloupci
a poté stisknete tlačítko Acknowledge.
ð Události jsou potvrzené.
8.1.17.2 Konfigurace událostí
Události mají tyto vlastnosti:
Vlastnost

Popis

Event name

Zkrácený název události. Jakmile smažete celý text,
zobrazí se standardní text.

Event description

Popis události. Jakmile smažete celý text, zobrazí se
standardní text.

Event troubleshooting

Pokyny k odstranění chyby, resp. příčiny události. Jakmile
smažete celý text, zobrazí se standardní text.

Kategorie

▪ Závada (červená)
▪ Varování (žlutá)
▪ Informace (šedá)
Toto nastavení má vliv na barvu LED diody Alarm a
symbolu události v primární navigaci.

Report
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Vlastnost

Popis

Save

Pokud aktivujete tuto volbu, uloží se událost do paměti
událostí.

Multi-set

Událost může být aktivována několikrát, aniž by byla
mezitím deaktivována.

(nelze konfigurovat)
High active

High active: Zařízení vyšle signál, jakmile událost
nastane.

(nelze konfigurovat)

Low active: Zařízení vysílá signál, dokud událost
nenastane. Jakmile událost nastane, signál se vypne.
Acknowledgeable

Události vyžadující potvrzení musíte potvrdit v přehledu
událostí, aby se už dále nezobrazovaly. Všechny ostatní
události se automaticky odstraní, jakmile bude
odstraněna jejich příčina (např. zrušeno překročení
limitu).

(nelze konfigurovat)

Blocking

Pokud je tato událost aktivní, zablokuje se
automatická regulace napětí.

(nelze konfigurovat)

Tabulka 61: Vlastnosti událostí
Settings

Events

Limit value U<

Name
Home

Limit value U<

Description
Value has fallen below the limit value for undervoltage U<.

Remedy

Events

Check the current operating conditions of the transformer and the set U<
parameters.

Information

Category
Warning

Report

High active

Save

Acknowledgeable

Multi-set

Blocking

Cancel

EN

CHANGE

Recorder

Accept

REBOOT

admin

06.04.2020 09:27

Settings

Obrázek 220: Konfigurace událostí

Událost konfigurujete takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > Events.
2. Ze seznamu vyberte událost, kterou chcete změnit.
3. Nastavte požadované volby.
4. Změnu lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
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8.1.17.3 Zobrazení paměti událostí
Uplynulé události se ukládají do paměti událostí. Zobrazování událostí lze
upravit pomocí různých filtrů. K dispozici jsou následující filtry:
Filtr

Popis

Čas

Datum a čas události

Kategorie

Kategorie události:
▪ Závada (červená)
▪ Varování (žlutá)
▪ Informace (šedá)

Stav

Příchozí/odchozí událost:
příchozí událost
odchozí událost

Komponenty

Komponenty zařízení

Událost

Lze zvolit až tři události

Paměť událostí lze otevřít takto:
1. Zvolte položku nabídky Events > Event memory.

Obrázek 221: Paměť událostí

2. Nastavte požadované Filter.
3. V seznamu Events zvolte požadované události.
4. Požadované události lze zobrazit stisknutím tlačítka Search.
Export událostí
Aktuálně zobrazené položky paměti událostí lze exportovat do souboru CSV.
Pokud jste předtím nastavili filtr, exportují se pouze vyfiltrované položky.
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Události lze exportovat takto:
ü Nejprve zařízení připojte k počítači nebo k USB portu modulu CPU I
[►Odstavec 4.4.1.5.4, Strana 49] připojte paměťové médium.
1. Stiskněte tlačítko Export.
2. Zvolte požadovanou možnost (PC nebo USB) pro přenos dat.
ð Data se exportují.
8.1.17.4 Export přehledu hlášení událostí
Přehled možných událostí si můžete prohlédnout přímo ve vašem zařízení.
ü Nejprve zařízení připojte k počítači nebo k USB portu modulu CPU I
[►Odstavec 4.4.1.5.4, Strana 49] připojte paměťové médium.
1. Zvolte položku nabídky Settings > Export > Event list.
2. Zvolte umístění souboru.
3. Stiskněte tlačítko Start export.
ð Přehled hlášení událostí se vyexportuje.

8.1.18 Správa uživatelů
Správa uživatelů je založena na systému rolí. Každému uživateli musíte
přiřadit nějakou roli. Pro každou roli můžete stanovit přístupová práva
k parametrům a událostem.
8.1.18.1 Uživatelské role
Přístupová práva k funkcím a nastavením zařízení se řídí hierarchickým
systémem rolí. Systém nabízí 5 různých rolí, z nichž každá disponuje
různými přístupovými právy. Část těchto přístupových práv je pevně daná,
přístupová práva k určitým parametrům a událostem však můžete
konfigurovat. V této souvislosti viz část Nastavení přístupových práv
k parametrům a událostem [►Odstavec 8.1.18.4, Strana 260].
Pokud nejste na zařízení přihlášeni, nacházíte se v uživatelské roli
„Zobrazení dat“.
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Ve výchozím nastavení z výroby jsou k dispozici tyto role:
Role

Popis

Data display

Uživatel, který smí pouze prohlížet provozní data.
▪ Zobrazení všech parametrů
▪ Zobrazení všech událostí

Diagnostics

Uživatel, který smí prohlížet provozní data a data protokolu.
▪ Zobrazení všech parametrů
▪ Zobrazení všech událostí
▪ Export dat protokolu

Operator

Uživatel, který smí prohlížet provozní data a potvrzovat
události. Tento uživatel může provádět ruční přepínání
odboček pomocí ovládacích prvků zařízení.
▪ Zobrazení všech parametrů
▪ Zobrazení a potvrzení všech událostí

Parameter
configurator

Uživatel, který smí prohlížet a měnit provozní data.
▪ Zobrazení a změna všech parametrů
▪ Import a export parametrů
▪ Zobrazení, změna a potvrzení všech událostí

Administrator

Uživatel, který smí prohlížet a měnit všechna data.
▪ Čtení všech parametrů
▪ Zobrazení, změna a potvrzení všech událostí

Tabulka 62: Role ve výchozím nastavení z výroby

Přístup k následujícím oblastem zařízení je úzce spojen s rolemi:
Funkce

Data display

Diagnostics

Operator

Parameter
configurator

Administrator

Správa

-

-

-

-

+

Restartování zařízení

-

-

+

+

+

Import

-

-

-

+

+

Export

-

+

-

+

+

Nastavení data a času

-

-

+

+

+

Otevření průvodce uvedením
do provozu

-

-

-

+

+

Kalibrace sériově zapojených
odporových kontaktů

-

-

-

+

+

Ovládání tlačítek se šipkou
nahoru a dolů a tlačítek
REMOTE, AVR AUTO, AVR
MANUAL

-

-

+

+

+

Nastavení topologie

-

-

-

+

+

Konfigurace analogových
vstupů a výstupů

-

-

-

+

+
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Funkce

Data display

Diagnostics

Operator

Parameter
configurator

Administrator

Konfigurace digitálních vstupů
a výstupů

-

-

-

+

+

Nastavení TPLE

-

-

-

+

+

Konfigurace datových bodů

-

-

-

+

+

Otevření průvodce údržbou

-

-

-

+

+

Změna tabulky poloh odboček

-

-

-

+

+

Odblokování sběrnice Modbus
zařízení ECOTAP

-

-

-

+

+

Přidejte snímače k senzorové
sběrnici MR

-

-

-

+

+

Tabulka 63: Přístupová práva úzce spojená s rolemi

8.1.18.2 Změna hesla
Každý uživatel může změnit své heslo, pokud daný uživatelský účet není
vytvořen jako skupinový účet. Heslo skupinového účtu můžete změnit pouze
tehdy, jste-li přihlášeni jako Správce.
Heslo musí splňovat tyto požadavky:
▪ minimálně 8 znaků
▪ minimálně 3 ze 4 následujících typů znaků
– velká písmena
– malá písmena
– číslice
– speciální znaky
Heslo změníte takto:
1. Na stavovém řádku zvolte Username.

Obrázek 222: Změna hesla
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2. Dvakrát zadejte nové Password.
3. Změnu hesla lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
8.1.18.3 Vytváření, úprava a odstraňování uživatelů
U každého uživatele můžete nastavit tyto volby:
▪ Uživatelské jméno a heslo
▪ Uživatelská role: Každému uživateli můžete přidělit roli. Přístupová práva
k parametrům nebo událostem jsou spojena s rolemi.
▪ Skupinový přístup: Pomocí této volby lze uživatelský účet označit jako
skupinový (např. pro přístup různých osob). Uživatelé se skupinovým
přístupem nemohou měnit vlastní heslo. Heslo může změnit pouze
správce.
▪ Aktivní: Uživatele můžete aktivovat nebo deaktivovat. Deaktivovaní
uživatelé se nemohou přihlásit. Data uživatelů zůstanou uložena
v zařízení.
▪ Automatické přihlášení: U vybraného uživatele můžete aktivovat funkci
automatického přihlášení. Tento uživatel se přihlásí automaticky při
každém novém spuštění systému nebo odhlášení jiného uživatele.

Obrázek 223: Přehled vytvořených uživatelů

Uživatele můžete vytvářet, upravovat a odstraňovat pouze v roli správce.

Ve výchozím nastavení z výroby se můžete jako správce přihlásit takto:
▪ Uživatelské jméno: admin
▪ Heslo: admin
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Vytvoření uživatele
Uživatele vytvoříte takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > User administration > User
accounts.
2. Stiskněte tlačítko Create user.
3. Zadejte Username a dvakrát zadejte Password.
4. Zvolte požadovanou User role.
5. V případě potřeby aktivujte volby Group access, Active nebo Automatic
login.
6. Uživatele lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Úprava uživatele
Stávajícího uživatele upravíte takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > User administration > User
accounts.
2. V seznamu stiskněte tlačítko

u požadovaného uživatele.

3. Proveďte požadované změny.
4. Uživatele lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Odstranění uživatele
Existujícího uživatele odstraníte takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > User administration > User
accounts.
2. V seznamu stiskněte tlačítko

u požadovaného uživatele.

3. Uživatele lze odstranit stisknutím tlačítka Accept.
8.1.18.4 Nastavení přístupových práv k parametrům a událostem
U dostupných rolí můžete konfigurovat přístupová práva k parametrům a
událostem. Máte k dispozici tyto volby:
▪ Read: možnost zobrazení parametru/události
▪ Write: možnost změny parametru/události
▪ Confirm: možnost potvrzení události
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Obrázek 224: Nastavení přístupových práv k události

Přístupová práva můžete měnit pouze v roli správce.

Ve výchozím nastavení z výroby se můžete jako správce přihlásit takto:
▪ Uživatelské jméno: admin
▪ Heslo: admin
Nastavení přístupových práv k parametrům/událostem
1. Zvolte položku nabídky Settings > User administration > Parameter
authorizations nebo Event authorizations.
ð Zobrazí se seznam všech parametrů nebo událostí.
2. Upravte požadovanou položku ze seznamu tlačítkem

.

3. Nastavte požadované volby.
4. Změnu lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
5. Změnu oprávnění lze uložit restartem zařízení.
8.1.18.5 Autentifikace uživatele pomocí protokolu RADIUS (volitelně)
Zařízení podporuje autentifikaci uživatele pomocí protokolu RADIUS podle
RFC 2865. Zařízení při tom funguje jako klient RADIUS. Abyste mohli
používat server RADIUS , musíte na něm vytvořit adresář pro zařízení ISM®
a nastavit na zařízení parametry pro protokol RADIUS.
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Řiďte se následujícími pokyny:
▪ RADIUS používejte výhradně v zabezpečené síti, protože se přenášejí
citlivé informace.
▪ Je-li uživatelská identifikace uložena na serveru RADIUS i lokálně na
zařízení, zařízení se nejdříve pokusí přihlásit přes server RADIUS. Pokud
se přihlásit nemůže, používá zařízení lokálně uložené přihlašovací údaje.
▪ Pokud uživatelská identifikace není uložena na serveru RADIUS, použije
zařízení lokálně uložené přihlašovací údaje.
8.1.18.5.1 Vytvoření adresáře na serveru RADIUS
Na svém serveru RADIUS musíte založit adresář pro zařízení ISM® podle
následující specifikace.
VENDOR MR 34559
BEGIN-VENDOR MR
# Atributy
ATTRIBUTE MR-ISM-User-Group 1 integer
# Predefined values for attribute 'MR-ISM-User-Group'
VALUE MR-ISM-User-Group Administrator 1
VALUE MR-ISM-User-Group Parameter-configurator 2
VALUE MR-ISM-User-Group Operator 3
VALUE MR-ISM-User-Group Diagnostics 4
VALUE MR-ISM-User-Group Data-display 5
END-VENDOR MR
Pokud váš server RADIUS podporuje import adresáře, můžete adresář pro
zařízení ISM® exportovat ze zařízení a importovat na server RADIUS.
Postupujte podle pokynů v části Export dat [►Odstavec 8.1.21.1, Strana
266].
Uživatelské skupiny adresáře odpovídají uživatelským rolím [►Odstavec
8.1.18.1, Strana 256] zařízení a oprávněním, která jsou jim přiřazena.
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8.1.18.5.2 Konfigurace protokolu RADIUS
Pro připojení k serveru RADIUS musíte nastavit následující parametry.
Settings

Parameters

RADIUS

Name

Value

Activate RADIUS client

Off

RADIUS server

0.0.0.0

RADIUS server port

1812

Authentication protocol

CHAP

Key (shared secret)

default

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

04.02.2020 11:14

Settings

Obrázek 225: Konfigurace protokolu RADIUS

Protokol RADIUS můžete konfigurovat jen v roli správce.

Ve výchozím nastavení z výroby se můžete jako správce přihlásit takto:
▪ Uživatelské jméno: admin
▪ Heslo: admin
► Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > System > RADIUS.
Activate RADIUS client
Tímto parametrem lze aktivovat klienta RADIUS.
RADIUS server
Tímto parametrem můžete nastavit IP adresu serveru RADIUS.
RADIUS server port
Tímto parametrem můžete nastavit port serveru RADIUS.
Authentication protocol
Tímto parametrem můžete nastavit ověřovací protokol, přes který komunikují
server a klient. K dispozici máte následující volby:
▪ PAP (Password Authentication Protocol)
▪ CHAP (Challenge Handshake Protocol)
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Key (Shared Secret)
Pomocí tohoto parametru můžete nastavit klíč (Shared Secret). Musíte
nastavit stejný klíč na klientu RADIUS a na serveru RADIUS. Klíč smí
obsahovat maximálně 127 znaků ze sady znaků ASCII.

8.1.19 Hardware
V položce nabídky Hardware lze zobrazit informace o hardwaru zařízení.
Najdete tu informace o úrovni signálu jednotlivých kanálů modulů.

Obrázek 226: Zobrazení informací o hardwaru zařízení (příklad)

1. Zvolte položku nabídky Information > System > Hardware.
2. Úroveň signálu jednotlivých kanálů zobrazíte zvolením požadovaného
modulu.
8.1.19.1 Stav modulu DIO
Lze si nechat zobrazit stav digitálních vstupů a výstupů modulu DIO.
▪ Kontakt svorky
▪ Stav vstupu (I: …) nebo výstupu (O: …)
– Modrá: Ke vstupu nebo výstupu je přiveden signál (logická 1).
– Šedá: Ke vstupu ani k výstupu není přiveden signál (logická 0).
▪ Sdružená funkce
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Obrázek 227: Stav modulu DIO

8.1.19.2 Stav modulu AIO
Lze si nechat zobrazit stav analogových vstupů a výstupů modulu AIO.
Pokud se hodnota dostane mimo povolený rozsah, zobrazí se červeně.

Obrázek 228: Stav modulu AIO
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8.1.20 Software
V části nabídky Software lze zobrazit verze softwarových komponent
zařízení.

Obrázek 229: Informace o softwaru zařízení

► Zvolte položku nabídky Information > System > Software.

8.1.21 Správce importu/exportu
Zařízení je vybaveno správcem importu/exportu, pomocí kterého můžete
exportovat a importovat různá data.
Pro přenos dat jsou k dispozici následující volby:
Volba

Popis

USB

Přenos dat přes USB rozhraní na zadní straně modulu CPU I/
CPU II.

Počítač

Přenos dat pomocí počítače přes webovou vizualizaci.

Tabulka 64: Volby pro přenos dat

8.1.21.1 Export dat
Na dobu exportu přestane zařízení zaznamenávat data záznamníkem
naměřených hodnot.

Ze zařízení lze v závislosti na konfiguraci exportovat následující data:
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Záloha
Volba

Popis

System image (.rhi)

Kompletní bitová kopie systému (softwaru a
konfigurace). Pokud použijete volbu „with history“,
exportují se i záznamy z paměti událostí. Pokud
použijete volbu „with TPLE“, exportuje se uživatelský
program. Lze zvolit, zda chcete exportovat všechny
záznamy, nebo pouze záznamy za posledních 10 dnů.

Settings (.rhi)

Nastavení zařízení:
▪ Parametry (nastavení, přístupová oprávnění)
▪ Události (kategorie, chování, texty, přístupová
oprávnění)
▪ Uživatelská konfigurace
Exportují se i nastavení následujících funkcí, pokud
jsou k dispozici:
▪ Topologie
▪ Konfigurace AIO
▪ Konfigurace DIO
▪ Tabulka poloh odboček
▪ Senzorová sběrnice
▪ Certifikáty

Customer program (TPLE) Export uživatelského programu (TPLE).
(.rhi)
Data point configuration
(.rhi)

Konfigurace datového bodu řídicího systému.

Sensor-bus device
description (.rhi)

Popis snímačů pro senzorovou sběrnici MR.

Custom sensor-bus dev.
description (.rhi)

Popis snímačů pro senzorovou sběrnici MR, který jste
vytvořili editorem snímačů.

Tabulka 65: Export dat: skupina Záloha

Informace
Volba

Popis

Operating instructions
(.zip)

Provozní návod, popisy protokolů.

Licenses (.zip)

Texty licencí používaných softwarových komponent.

SCADA configuration (.zip) Konfigurace řídicího systému (např. soubor ICD pro
IEC 61850)
Tabulka 66: Export dat: skupina Informace
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Systém
Volba

Popis

Event list (.csv)

Kompletní seznam všech možných událostí.

Parameter list (.csv)

Seznam parametrů s texty popisů a hodnotami (min.,
max., aktuální).

System configuration
(.xml)

Konfigurace systému.

RADIUS library (.zip)

Adresář pro import na server RADIUS.

Tabulka 67: Export dat: skupina Systém

Záznamy
Volba

Popis

Event log (.csv)

Veškeré záznamy v paměti událostí.

Security log (.csv)

Provozní deník se všemi přístupy a změnami
relevantními z hlediska zabezpečení.

Recorder (.zip)

Export paměti naměřených hodnot.

VAM export (.zip)

Export vibroakustických záznamů. Lze exportovat
všechny záznamy nebo lze zvolit pouze určité
záznamy.

Maintenance logbook
(.xml)

Export záznamů deníku údržby.

Tabulka 68: Export dat: skupina Záznamy

USB flash disk odpojte až po dokončení přenosu dat. V opačném případě
může dojít ke ztrátě dat.

Data exportujete takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > Export.
2. Zvolte požadovanou možnost pro export a postupujte podle pokynů na
obrazovce.
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8.1.21.2 Import dat (od verze softwaru 3.800)
V závislosti na konfiguraci zařízení lze importovat následující data:
Volba

Popis

System image

Kompletní bitová kopie systému (softwaru a
konfigurace), s historií či bez ní (zaznamenané údaje).
Během importu lze zvolit, které z následujících
nastavení se má importovat:
▪ Parametry (nastavení, přístupová oprávnění)
▪ Události (kategorie, chování, texty, přístupová
oprávnění)
▪ Uživatelská konfigurace
Lze importovat i nastavení následujících funkcí, pokud
jsou k dispozici:
▪ Topologie
▪ Konfigurace AIO
▪ Konfigurace DIO
▪ Tabulka poloh odboček
▪ Senzorová sběrnice
▪ Certifikáty

Customer program

Import uživatelského programu (TPLE).

Language

Import dalších jazyků. Do zařízení můžete instalovat
maximálně pět různých jazyků. Pokud je už pět jazyků
instalováno, budete během importu vyzváni
k odstranění některého ze stávajících jazyků.

SSL certificate

Import certifikátu SSL s příslušným klíčem:
▪ certifikát serveru (.crt + .pem)
▪ certifikát klienta (.crt + .pem)
▪ klient CA (.crt)
Pro import musíte certifikát (*.crt) a klíč (*.pem) zabalit
do archivu ZIP.
Můžete importovat certifikáty pomocí následujícího
ověření klíče:
▪ RSA s 1 024 bit
▪ ECDSA s 256 bit („secp256r1“- resp. křivka
„prime256v1“).
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Volba

Popis

Settings

Lze importovat nastavení zařízení ze souboru se
zálohou tohoto zařízení, aktualizačního souboru nebo
z jiného zařízení. Během importu lze zvolit, které
z následujících nastavení se má importovat:
▪ Parametry (nastavení, přístupová oprávnění)
▪ Události (kategorie, chování, texty, přístupová
oprávnění)
▪ Uživatelská konfigurace
Lze importovat i nastavení následujících funkcí, pokud
jsou k dispozici:
▪ Topologie
▪ Konfigurace AIO
▪ Konfigurace DIO
▪ Tabulka poloh odboček
▪ Senzorová sběrnice
▪ Certifikáty

Data point configuration

Import konfigurace datového bodu

SCADA configuration

Import konfigurace řídicího systému (např. soubor SCD
pro IEC 61850)

Sensor bus

Popis snímačů pro senzorovou sběrnici MR.

Tabulka 69: Import dat

POZOR

Nebezpečí poškození systému souborů!
Chybným přenosem dat se může systém souborů poškodit. Poškozený
systém souborů může způsobit následnou nefunkčnost zařízení.
► Během importu neodpojujte zařízení od elektrického napájení.
► Během importu neodpojujte USB flash disk a neodpojujte zařízení od
datové sítě.
Data lze importovat takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > Import.
2. Zvolte požadovanou možnost (PC nebo USB) pro přenos dat.
3. Zvolte příkaz Browse, zvolte soubor, který se má importovat, a zvolte
příkaz Start upload.
ð Soubor se zkontroluje.
4. Volitelně: Nastavte požadované volby pro import.
5. Stiskněte tlačítko Start update.
ð POZOR! Fungování zařízení (monitorování/regulace) se zastaví.
ð Data se importují a zařízení se poté restartuje. Během restartu se resetují
relé.
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8.1.22 Konfigurace konvertoru médií s ovládaným přepínačem
Řiďte se následujícími pokyny ke konfiguraci konvertoru médií s ovládaným
přepínačem SW 3-3. Pro zobrazení webové vizualizace použijte následující
prohlížeče:
▪ Verze firmwaru 02.0.01: Internet Explorer 11
▪ Verze firmwaru 07.1.00 nebo vyšší: prohlížeč kompatibilní s HTML5, např.
Google Chrome
8.1.22.1 Uvedení do provozu
Než do sítě integrujete ethernetový přepínač (switch), musíte zkontrolovat
nejdůležitější nastavení a v případě potřeby je upravit. Řiďte se při tom
pokyny k uvedení ethernetového přepínače (switche) do provozu,
uvedenými v této části.
Připojení k webové vizualizaci
Ethernetový přepínač (switch) se dodává s tímto továrním nastavením: IP
adresa 192.168.1.1; maska podsítě 255.255.255.0; adresa brány 0.0.0.0.

Při uvedení ethernetového přepínače (switche) do provozu postupujte takto:
1. Proveďte připojení k počítači pomocí ethernetové přípojky.
2. Nakonfigurujte počítač tak, aby byl ve stejné podsíti jako ethernetový
přepínač (switch).
3. Ve webovém prohlížeči přejděte na IP adresu 192.168.1.1.
4. Přihlaste se uživatelskými údaji (uživatel = admin; heslo = private).
V případě potřeby přepněte jazyk (němčina/angličtina).

Obrázek 230: Přihlášení do webového rozhraní

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 CS

ETOS®

271

8 Provoz

Změna uživatelského jména a hesla
1. Zvolte položku nabídky Device security > User administration.
2. Vytvořte nového uživatele s uživatelskou rolí správce. Aktivujte tohoto
uživatele a zadejte heslo.
3. POZOR! Zajistěte, aby vedle uživatele „admin“ existoval ještě další
uživatel s uživatelskou rolí správce. Následně uživatele „admin“ odstraňte.
4. Změnu lze uložit stisknutím tlačítka

nebo Write.

Deaktivace nepotřebných služeb

POZOR

Nebezpečí poškození zařízení
Pokud deaktivujete všechny služby, nemusíte později získat přístup
k zařízení při jeho konfiguraci nebo aktualizaci.
► Ponechte aktivovanou nejméně jednu službu pro zabezpečenou
komunikaci (např. SNMPv3, SSH nebo HTTPS).
1. Zvolte položku nabídky Device security > Management Access.

Obrázek 231: Management Access

2. Zvolte záložku požadované služby.
3. Volbou možnosti Off lze deaktivovat službu, případně lze deaktivovat
zaškrtávací políčka dílčích funkcí určité služby.
4. Změnu lze uložit stisknutím tlačítka
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Nastavení sítě
1. Zvolte nabídku Basic settings > Grid > Global.

Obrázek 232: Nastavení sítě

2. Upravte nastavení sítě a uložte změny stisknutím tlačítka
možnosti Write.

nebo volbou

3. V nabídce Basic settings > Load/Save trvale uložte nastavení kliknutím
na tlačítko Save.
4. V případě potřeby navažte spojení s novou IP adresou, aby bylo možné
provést další nastavení. Další informace lze získat kliknutím na tlačítko
Help.
5. Připojte kabel pro připojení k síti.
8.1.22.2 Konfigurace
Ethernetový přepínač (switch) lze konfigurovat ve webovém rozhraní. Další
informace o konfiguraci získáte v online nápovědě webového rozhraní.
Zobrazení webového rozhraní
Při zobrazení webového rozhraní postupujte podle popisu v kapitole
Uvedení do provozu [►Odstavec 8.1.22.1, Strana 271].
Volba redundantního protokolu
Při volbě redundantního protokolu postupujte takto:
1. Zvolte položku nabídky Redundancy.
2. Zvolte požadovanou položku nabídky pro redundantní protokol.
3. Proveďte konfiguraci a ve skupině polí Function zvolte možnost On.
4. V nabídce Basic settings > Load/Save trvale uložte nastavení kliknutím
na tlačítko Save.
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Deaktivujte nepoužívané redundantní protokoly ve skupině polí Function
volbou možnosti Off.

Obnovení továrního nastavení
Při obnovení továrního nastavení ethernetového přepínače (switche)
postupujte takto:
1. Zvolte položku nabídky Basic settings > Load/Save a klikněte na tlačítko
Reset to factory defaults….
2. Případně znovu navažte spojení s IP adresou 192.168.1.1.
3. Nastavte tovární nastavení MR podle následující tabulky.
Nabídka

Parametr

Tovární nastavení MR

Redundancy

Redundancy protocol

PRP

Security > Pre-login
banner

Login banner

MR-specific

Basic setting > Port
configuration

Ports 5+6

deaktivované

Tabulka 70: Tovární nastavení MR

8.1.22.3 Aktualizace firmwaru
Aby bylo zařízení zabezpečeno z hlediska IT, doporučujeme průběžně
aktualizovat firmware modulu SW 3-3. Modul SW 3-3 je založen na produktu
Belden/Hirschmann EES-25. Řiďte se proto pokyny v bezpečnostním
bulletinu společnosti Belden/Hirschmann:
▪ https://www.belden.com/security-assurance
Aktualizace firmwaru lze získat přímo od výrobce Belden/Hirschmann:
▪ https://catalog.belden.com/index.cfm?event=pd&p=PF_942050003
Aktualizace instalujte podle pokynů od výrobce Belden/Hirschmann.
Připojení
1. Proveďte připojení k počítači pomocí ethernetové přípojky.
2. Nakonfigurujte počítač tak, aby byl ve stejné podsíti jako ethernetový
přepínač (switch).
3. Ve webovém prohlížeči přejděte na IP adresu 192.168.1.1.
4. Přihlaste se uživatelskými údaji (tovární nastavení: uživatel = admin;
heslo = private). V případě potřeby přepněte jazyk (němčina/angličtina).
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Export konfigurace
Před každou aktualizací byste měli zálohovat konfiguraci zařízení, aby bylo
případně možné ji znovu nahrát.
1. Zvolte položku nabídky Basic settings > Load/Save.
2. Zvolte typ uložení NVM a stiskněte tlačítko […] > Export. Uložte soubor
v počítači.
Instalace aktualizace firmwaru
Při aktualizaci softwaru postupujte takto:
ü Aktualizace firmwaru je stažená.
1. V nabídce Basic settings > Software stiskněte tlačítko […] nebo

.

Obrázek 233: Nahrání aktualizace firmwaru

2. Zvolte stažený soubor aktualizace firmwaru. Dbejte při tom na správnou
variantu (HSR nebo PRP).
ð Soubor se načte do modulu.
3. Stisknutím tlačítka Update nebo Start spusťte aktualizaci.
ð Firmware se aktualizuje.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 CS

ETOS®

275

8 Provoz

4. Když je aktualizace úspěšně dokončena: V položce nabídky Basic
settings > Restart restartujte modul stisknutím tlačítka Cold start.

Obrázek 234: Restart modulu

5. Odpojte počítač připojený ethernetovou přípojkou a obnovte připojení
k síti.

8.1.23 Transformer Personal Logic Editor (TPLE)
Pomocí funkce Transformer Personal Logic Editor (TPLE) lze programovat
jednoduchá logická propojení pomocí webové vizualizace. Při tom lze
disponibilní vstupy a výstupy zařízení propojit pomocí funkčních modulů.
Upozorňujeme, že zařízení nesplňuje požadavky na jisticí zařízení. Proto
TPLE nepoužívejte k zobrazování jisticích funkcí.

8.1.23.1 Princip fungování
8.1.23.1.1 Funkční skupiny
Máte k dispozici 10 skupin funkcí, s jejichž pomocí lze sloučit dílčí úkoly
určité funkce. V jedné skupině funkcí lze propojit až 12 funkčních modulů
s proměnnými. Skupiny funkcí lze přejmenovat a jednotlivě aktivovat nebo
deaktivovat.

276

ETOS®

7815063/06 CS

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

8 Provoz

8.1.23.1.2 Proměnné
Pro TPLE jsou k dispozici následující typy proměnných pro zpracování
informací:
▪ Vstupy událostí: Všechny události zařízení lze použít jako vstup pro
některou funkci.
▪ Výstupy událostí: Je k dispozici 100 obecných událostí jako výstup pro
funkce.
▪ Binární vstupy: Všechny nakonfigurované digitální vstupy zařízení a
rovněž až 42 obecných vstupů zařízení lze použít jako vstup pro některou
funkci.
▪ Binární výstupy: Všechny nakonfigurované digitální výstupy zařízení a
rovněž až 20 obecných výstupů zařízení lze použít jako výstup pro
některou funkci. Pokud je použití řídicí systém, je k dispozici 10 obecných
hlášení řídicího systému.
▪ Analogové vstupy: Všechny nakonfigurované analogové vstupy zařízení
lze použít jako vstup pro některou funkci.
▪ Binární příznaky. Lze použít až 100 binárních příznaků jako proměnnou
pro ukládání dočasných hodnot. Binární příznaky lze použít jako vstup a
jako výstup pro některou funkci.
▪ Analogové příznaky. Lze použít až 50 analogových příznaků jako
proměnnou pro ukládání dočasných hodnot. Analogové příznaky lze
použít jako vstup a jako výstup pro některou funkci.
▪ Diskrétní vstupy: Všechny disponibilní diskrétní vstupy zařízení lze použít
jako vstup pro některou funkci.
8.1.23.1.3 Funkční moduly
TPLE poskytuje různé funkční moduly pro zpracování informací.
8.1.23.1.3.1 AND
Označení

AND, logický operátor AND

Vstupy

Vstup 1–4 (BOOL)

Výstupy

Výstup (BOOL)

Parametr

Žádné

Funkce

Pokud všechny nakonfigurované vstupy mají hodnotu
TRUE, je výstup TRUE, jinak FALSE.

Počáteční stav

Všechny vstupy a výstupy mají hodnotu FALSE.
U nenakonfigurovaných vstupů se předpokládá
hodnota FALSE.
Pokud není nakonfigurován žádný vstup, modul se
neprovede, proto modul zůstane v počátečním stavu.

Tabulka 71: Funkční modul AND
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8.1.23.1.3.2 NAND
Označení

NAND, logický operátor NAND

Vstupy

Vstup 1–4 (BOOL)

Výstupy

Výstup (BOOL)

Parametr

Žádné

Funkce

Pokud všechny nakonfigurované vstupy mají hodnotu
TRUE, je výstup FALSE, jinak TRUE.

Počáteční stav

Všechny vstupy a výstupy mají hodnotu FALSE.
U nenakonfigurovaných vstupů se předpokládá
hodnota TRUE, aby neměly vliv na výstup.
Pokud není nakonfigurován žádný vstup, zůstane proto
výstup v počátečním stavu FALSE.

Tabulka 72: Funkční modul NAND

8.1.23.1.3.3 OR
Označení

OR, logický operátor OR

Vstupy

Vstup 1–4 (BOOL)

Výstupy

Výstup (BOOL)

Parametr

Žádné

Funkce

Pokud má některý z nakonfigurovaných vstupů
hodnotu TRUE, je výstup TRUE, jinak FALSE.

Počáteční stav

Všechny vstupy a výstupy mají hodnotu FALSE.
U nenakonfigurovaných vstupů se předpokládá
hodnota FALSE.

Tabulka 73: Funkční modul OR

8.1.23.1.3.4 NOR
Označení

NOR, logický operátor NOR

Vstupy

Vstup 1–4 (BOOL)

Výstupy

Výstup (BOOL)

Parametr

Žádné

Funkce

Pokud všechny nakonfigurované vstupy mají hodnotu
FALSE, je výstup TRUE, jinak FALSE.

Počáteční stav

Všechny vstupy a výstupy mají hodnotu FALSE.
U nenakonfigurovaných vstupů se předpokládá
hodnota FALSE, aby neměly vliv na výstup.
Pokud není nakonfigurován žádný vstup, zůstane
přesto výstup v počátečním stavu FALSE.

Tabulka 74: Funkční modul NOR
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8.1.23.1.3.5 XOR
Označení

XOR, logický operátor VYLUČUJÍCÍ OR

Vstupy

Vstup 1–2 (BOOL)

Výstupy

Výstup (BOOL)

Parametr

Žádné

Funkce

Pokud má lichý počet vstupů hodnotu TRUE, je výstup
TRUE, jinak FALSE.

Počáteční stav

Všechny vstupy a výstupy mají hodnotu FALSE.
U nenakonfigurovaných vstupů se předpokládá
hodnota FALSE, aby neměly vliv na výstup.
Pokud není nakonfigurován žádný vstup, zůstane proto
výstup v počátečním stavu FALSE.

Tabulka 75: Funkční modul XOR

8.1.23.1.3.6 NOT
Označení

NOT, logický operátor NOT

Vstupy

Vstup (BOOL)

Výstupy

Výstup (BOOL)

Parametr

Žádné

Funkce

Pokud má některý vstup hodnotu TRUE, je výstup
FALSE, jinak TRUE.

Počáteční stav

Všechny vstupy a výstupy mají hodnotu FALSE.
Pokud vstup není nakonfigurován, předpokládá se
u něj hodnota TRUE, aby výstup zůstal v počátečním
stavu FALSE.

Tabulka 76: Funkční modul NOT

8.1.23.1.3.7 Bistabilní relé
Označení

RS, bistabilní relé

Vstupy

Trigger (BOOL)
Set (BOOL)
Reset (BOOL)

Výstupy

Výstup (BOOL)

Parametr

Žádné
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Funkce

Pokud má vstup Reset hodnotu TRUE, je výstup
nuceně FALSE.
Pokud má vstup Reset hodnotu FALSE a vstup Set
hodnotu TRUE, je výstup nuceně TRUE.
Pokud vstupy Reset i Set mají hodnotu FALSE, při
náběžné hraně se u vstupu Trigger přepne stav
výstupu. Bez hrany signálu u vstupu Trigger zůstane
výstup nezměněn.

Počáteční stav

Všechny vstupy a výstupy mají hodnotu FALSE.

U nenakonfigurovaných vstupů se předpokládá
hodnota FALSE, aby neměly vliv na výstup.
Tabulka 77: Funkční modul Bistabilní relé

Obrázek 235: Příklad pro RS

1 Trigger

2 Set

3 Reset

4 Výstup

8.1.23.1.3.8 Switch-on delay
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TON, zpoždění zapnutí

Vstupy

Vstup (BOOL)

Výstupy

Výstup (BOOL)

Parametr

Time ms (UINT32), 1–1 000 000, výchozí = 1000
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Funkce

Při náběžné hraně ze vstupu se interní počítadlo času
vynuluje a spustí se.
Když interní počítadlo času dosáhne hodnoty
parametru nebo ji překročí, výstup nabude hodnoty
TRUE, počítadlo se zastaví.
Když vstup nabude hodnoty FALSE, nabude hodnoty
FALSE ihned také výstup.
Pokud je hodnota parametru Time_ms menší než doba
cyklu, platí namísto toho doba cyklu.

Počáteční stav

Všechny vstupy a výstupy mají hodnotu FALSE.

Tabulka 78: Funkční modul Zpoždění zapnutí

8.1.23.1.3.9 Zpoždění vypnutí
Označení

TOFF, zpoždění vypnutí

Vstupy

Trigger (BOOL)
Reset (BOOL)

Výstupy

Výstup (BOOL)

Parametr

Time ms (UINT32), 1–1 000 000, výchozí = 1000

Funkce

Když vstup nabude hodnoty TRUE, nabude hodnoty
TRUE ihned také výstup, tato podmínka má přednost.
Při spádové hraně na vstupu se interní počítadlo času
vynuluje a spustí se.
Když interní počítadlo času dosáhne hodnoty
parametru nebo ji překročí, výstup nabude hodnoty
FALSE.
Pokud má vstup hodnotu FALSE a vstup Reset nabude
hodnoty TRUE, nabude výstup ihned a nuceně
hodnoty FALSE a interní počítadlo času se vynuluje na
nakonfigurovanou požadovanou hodnotu.
Pokud je hodnota parametru Time_ms menší než doba
cyklu, platí namísto toho doba cyklu.

Počáteční stav

Všechny vstupy a výstupy mají hodnotu FALSE.

Tabulka 79: Funkční modul Zpoždění vypnutí

8.1.23.1.3.10 Impulz
Označení

PLSE, impulz

Vstupy

Trigger (BOOL)

Výstupy

Výstup (BOOL)

Parametr

Time ms (UINT32), 1–1 000 000, výchozí = 1000
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Funkce

Při náběžné hraně na vstupu Trigger v libovolný
okamžik se interní počítadlo času vynuluje a spustí se,
výstup nabude hodnoty TRUE.
Pokud vstup Trigger v průběhu doby impulzu opět
nabude hodnotu FALSE, nemá to vliv na průběh doby
impulzu.
Když doběhne interní časovač, nabude výstup hodnoty
FALSE.
Pokud je hodnota parametru Time_ms menší než doba
cyklu, platí namísto toho doba cyklu.

Počáteční stav

Všechny vstupy a výstupy mají hodnotu FALSE.

Tabulka 80: Funkční modul Impulz

8.1.23.1.3.11 Symetrický generátor impulzů
Označení

CLCK, symetrický generátor impulzů

Vstupy

Enable (BOOL)

Výstupy

Výstup (BOOL)

Parametr

Time ms (UINT32), 1–1 000 000, výchozí = 1000

Funkce

Dokud má vstup Enable hodnotu TRUE, interní
časovač běží.
Když interní časovač dosáhne nakonfigurovanou
hodnotu času nebo ji překročí, stav výstupu se přepne
a časovač se znovu spustí. Nakonfigurovaný čas tak
odpovídá polovině doby trvání periody výsledného
signálu. Pokud vstup Enable nabude hodnoty FALSE,
nabude hodnoty FALSE ihned také výstup a interní
časovač se vynuluje.
Pokud je hodnota parametru Time_ms menší než doba
cyklu, platí namísto toho doba cyklu.

Počáteční stav

Všechny vstupy a výstupy mají hodnotu FALSE.

Tabulka 81: Funkční modul Symetrický generátor impulzů

8.1.23.1.3.12 Počítadlo (vpřed/zpět)
Označení

COUNT, inkrementální počítadlo

Vstupy

Trigger (BOOL)
Direction (BOOL)
Reset (BOOL)
Lock (BOOL)

Výstupy

SINT32 (SINT32)
REAL32 (REAL32)

Parametr
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Funkce

Při náběžné hraně na vstupu Reset se hodnota
výstupu nastaví na hodnotu parametru Reset. Náběžná
hrana na vstupu Reset má prioritu před všemi ostatními
vstupy.
Dokud má vstup Lock hodnotu TRUE, signál impulzu
se nevyhodnocuje, stav počítadla zůstává zachován.
Pokud není přiřazen vstup, předpokládá se výchozí
hodnota FALSE.
Při hodnotě vstupu Direction = FALSE se hodnota
výstupu s každou náběžnou hranou na vstupu Trigger
zvyšuje o jednu.
Při hodnotě vstupu Direction = TRUE se hodnota
výstupu s každou náběžnou hranou na vstupu Trigger
snižuje o jednu.

Počáteční stav

Všechny vstupy a výstupy mají hodnotu nula,
resp. FALSE.

Tabulka 82: Funkční modul Počítadlo (vpřed/zpět)

Obrázek 236: Příklad pro COUNT

1 Trigger

2 Direction

3 Reset

4 Lock

5 Výstup

8.1.23.1.3.13 Analogový spínač prahové hodnoty s hysterezí
Označení

THRES, spínač prahové hodnoty s hysterezí

Vstupy

Input (REAL32)

Výstupy

Výstup (BOOL)
Error (BOOL)
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Parametr

On Limit (REAL32), -10 000 000 – +10 000 000,
výchozí = 10 000 000
Off Limit (REAL32), -10 000 000 – +10 000 000,
výchozí = 10 000 000

Funkce

Nastavení On Limit ≥ Off Limit:
▪ Pokud je hodnota vstupu větší než On Limit, má
výstup hodnotu TRUE.
▪ Pokud je hodnota vstupu menší nebo rovna On
Limit, má výstup hodnotu FALSE.
Nastavení On Limit < Off Limit:
▪ Pokud je hodnota vstupu větší než On Limit a
současně menší než Off Limit, má výstup hodnotu
TRUE. Jinak má výstup hodnotu FALSE.

Počáteční stav

Všechny vstupy a výstupy mají hodnotu nula,
resp. FALSE.

Tabulka 83: Funkční modul Analogový spínač prahové hodnoty s hysterezí

Input
On
Off

Output

FALSE

TRUE

FALSE

Obrázek 237: Analogový spínač prahové hodnoty s nastavením On Limit > Off Limit

Input
Off
On

Output

TRUE

FALSE

TRUE

FALSE TRUE FALSE

Obrázek 238: Analogový spínač prahové hodnoty s nastavením On Limit < Off Limit
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8.1.23.1.3.14 Analogové násobení
Označení

MUL, analogové násobení

Vstupy

Value (REAL32)
Multiplier (REAL32)

Výstupy

Result (REAL32)
Overflow (BOOL)

Parametr

Constant multiplier (REAL32), -1 000 000 –
+1 000 000; výchozí = 1

Funkce

Result = Value * Multiplier * Constant multiplier
Při přetečení číselného rozmezí REAL32 nabude
výstup Overflow hodnoty TRUE.

Počáteční stav

Všechny vstupy a výstupy mají hodnotu nula, resp.
FALSE.

Tabulka 84: Funkční modul Analogové násobení

8.1.23.1.3.15 Analogové dělení
Označení

DIV, analogové dělení

Vstupy

Divident (REAL32)
Divisior (REAL32)

Výstupy

Result (REAL32)
DivByZero (BOOL)
Overflow (BOOL)

Parametr

Constant divisor (REAL32), -1 000 000 – +1 000 000;
výchozí = 1

Funkce

Result = Dividend / Divisor / Constant Divisor
Při dělení nulou nabude výstup DivByZero hodnoty
TRUE a Result se nastaví na nulu.
Při přetečení číselného rozmezí REAL32 nabude
výstup Overflow hodnoty TRUE a Result se nastaví na
nulu.

Počáteční stav

Všechny vstupy a výstupy mají hodnotu nula, resp.
FALSE.

Tabulka 85: Funkční modul Analogové dělení

8.1.23.1.3.16 Analogové sčítání
Označení

ADD, analogové sčítání

Vstupy

Input 1 (REAL32)
Input 2 (REAL32)

Výstupy

Result (REAL32)
Overflow (BOOL)

Parametr
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Funkce

Result = Input 1 + Input 2 + Offset
Při přetečení číselného rozmezí REAL32 nabude
výstup Overflow hodnoty TRUE.

Počáteční stav

Všechny vstupy a výstupy mají hodnotu nula, resp.
FALSE.

Tabulka 86: Funkční modul Analogové sčítání

8.1.23.1.3.17 Analogové odčítání
Označení

SUB, analogové odčítání

Vstupy

Input 1 (REAL32)
Input 2 (REAL32)

Výstupy

Result (REAL32)
Overflow (BOOL)

Parametr

Offset (REAL32), -1 000 000 – +1 000 000, výchozí = 0

Funkce

Result = Input 1 – Input 2 – Offset
Při přetečení číselného rozmezí REAL32 nabude
výstup Overflow hodnoty TRUE.

Počáteční stav

Všechny vstupy a výstupy mají hodnotu nula, resp.
FALSE.

Tabulka 87: Funkční modul Analogové odčítání

8.1.23.1.3.18 Náběžná hrana
Označení

RTRG, rising edge trigger, náběžná hrana

Vstupy

Vstup (BOOL)

Výstupy

Výstup (BOOL)

Parametr

-

Funkce

Při změně hodnoty vstupu z FALSE na TRUE nabude
výstup na jeden průchodový cyklus skupiny funkcí
hodnotu TRUE a poté se opět přepne na FALSE.

Počáteční stav

Všechny vstupy a výstupy mají hodnotu FALSE.

Tabulka 88: Funkční modul Náběžná hrana

8.1.23.1.3.19 Spádová hrana

286

ETOS®

Označení

FTRG, falling edge trigger, spádová hrana

Vstupy

Vstup (BOOL)

Výstupy

Výstup (BOOL)

Parametr

-
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Funkce

Při změně hodnoty vstupu z TRUE na FALSE nabude
výstup na jeden průchodový cyklus skupiny funkcí
hodnotu TRUE a poté se opět přepne na FALSE.

Počáteční stav

Všechny vstupy a výstupy mají hodnotu FALSE.

Tabulka 89: Funkční modul Spádová hrana

8.1.23.1.3.20 Průměrná hodnota
Označení

AVRG, průměrná hodnota

Vstupy

Input (REAL32)
Enable (BOOL)
Reset (BOOL)
Autorepeat (BOOL)

Výstupy

Average (REAL32)
Done (BOOL)
Started (BOOL)
SampleCount (UINT32)

Parametr

Time ms (UINT32), 1–2 000 000 000, výchozí = 10 000
Sample time ms (UINT32): 1–10 000 000, výchozí =
1000

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 CS

ETOS®

287

8 Provoz

Funkce

Náběžnou hranou na vstupu Enable se spustí
vytváření průměrné hodnoty. Již probíhající vytváření
průměrné hodnoty se tím neovlivní. Výchozí hodnota
z dřívějška zůstane zachována. Výstup Done nabude
hodnoty FALSE, výstup Started nabude hodnoty
TRUE.
Náběžnou hranou na vstupu Reset se probíhající
vytváření průměrné hodnoty zruší. Vstup Average se
vynuluje, Done a Started nabudou hodnoty FALSE.
Pokud má při náběžné hraně na vstupu Reset vstup
Enable rovněž hodnotu TRUE, spustí se nové
vytváření průměrné hodnoty.
Když je vytváření průměrné hodnoty dokončeno, Done
nabude hodnoty TRUE a Started hodnoty FALSE.
Done si zachová hodnotu TRUE, dokud není
rozpoznán Reset nebo dokud není náběžnou hranou
na vstupu Enable spuštěno nové vytváření průměrné
hodnoty.
Pokud mají vstupy AutoRepeat a Enable hodnotu
TRUE, spustí se po každém dokončeném vytváření
průměrné hodnoty automaticky nové vytváření
průměrné hodnoty. Done se při každém dokončeném
vytváření průměrné hodnoty nastaví o jeden cyklus
delší.
Výstup SampleCount udává, kolik vzorků již bylo
zaznamenáno.
Sample time ms je požadovaný vzorkovací interval
v ms. Zaokrouhluje se na nejbližší celočíselný násobek
doby cyklu úlohy a zdola se omezuje na nejméně jednu
dobu cyklu úlohy.
Time ms je požadované časové rozmezí pro vytváření
průměrné hodnoty. Interně se zaokrouhluje na nejbližší
celočíselný násobek Sample time a zdola se omezuje
na nejméně jeden Sample time.

Počáteční stav

Všechny vstupy a výstupy mají hodnotu FALSE.

Tabulka 90: Funkční modul Průměrná hodnota
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Obrázek 239: AVRG

1 Input

2 Enable

3 Reset

4 AutoRepeat

5 Average

6 Done

7 Started

8 SampleCount

8.1.23.1.3.21 Odstupňování
Označení

SCAL, odstupňování

Vstupy

Input (REAL32)

Výstupy

Output (REAL32)
Error (BOOL)

Parametr

Min In (REAL32): -10 000 000 – +10 000 000,
výchozí = -10 000 000
Max In (REAL32): -10 000 000 – +10 000 000,
výchozí = +10 000 000
Min Out (REAL32): -10 000 000 – +10 000 000,
výchozí = -10 000 000
Max Out (REAL32): -10 000 000 – +10 000 000,
výchozí = +10 000 000
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Funkce

Výstup se vypočítává podle následujícího vzorce:
Output = Min Out + (Max Out - Min Out) x
(Input – Min In) / (Max In – Min In)
Výstup se nastaví na 0 a Error = TRUE, pokud:
▪ Hodnota vstupu není v rozmezí parametrů Min In a
Max In
▪ Min In je větší než Max In
▪ Min Out je větší než Max Out
▪ Max In se rovná Min In (dělení nulou)

Počáteční stav

Všechny vstupy a výstupy mají hodnotu FALSE.

Tabulka 91: Funkční modul Odstupňování

8.1.23.1.3.22 Můstek
Označení

BRDG, Bridge, můstek

Vstupy

Analog Input (REAL32)
Digital Input (BOOL)

Výstupy

Analog Output (REAL32)
Digital Output (BOOL)

Parametr

-

Funkce

Kopíruje hodnotu z Analog Input do Analog Output a
Digital Input do Digital Output.

Počáteční stav

Všechny vstupy a výstupy mají hodnotu nula, resp.
FALSE.

Tabulka 92: Funkční modul Můstek

8.1.23.1.3.23 RTOI
Označení

RTOI, konverze Real-to-Integer

Vstupy

Analog Input (REAL32)

Výstupy

Analog Output (SINT32)

Parametr

-

Funkce

Kopíruje hodnotu z Analog Input do Analog Output a
provádí při tom konverzi z REAL32 na SINT32.

Počáteční stav

Všechny vstupy a výstupy mají hodnotu nula.

Tabulka 93: Funkční modul RTOI
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8.1.23.1.3.24 ITOR
Označení

ITOR, konverze Integer-to-real

Vstupy

UINT32 (UINT32)
SINT32 (SINT32)

Výstupy

Output U (REAL32)
Output S (REAL32)

Parametr

-

Funkce

Konvertovaná hodnota z UINT32 se posílá na výstup
Output U, hodnota z SINT32 na výstup Output S.

Počáteční stav

Všechny vstupy a výstupy mají hodnotu nula.

Tabulka 94: Funkční modul NAND

8.1.23.2 Konfigurace TPLE
TPLE lze konfigurovat pouze na počítači pomocí webové vizualizace. Na
displeji zařízení je k dispozici pouze živý náhled. Pro konfiguraci TPLE
musíte být v uživatelské roli Administrator nebo Parameter Configurator.
Ve výchozím nastavení z výroby se můžete jako správce přihlásit takto:
▪ Uživatelské jméno: admin
▪ Heslo: admin

8.1.23.2.1 Úpravy proměnných
Lze upravovat označení a popis následujících proměnných:
▪ Binární vstupy
▪ Binární výstupy
▪ Analogové vstupy
▪ Binární příznaky
▪ Analogové příznaky
▪ Diskrétní vstupy
Označení a popisy obecných událostí lze přizpůsobovat stejně jako všechny
ostatní události zařízení. Řiďte se podle části Správa událostí [►Odstavec
8.1.17, Strana 252].
Přípustný počet znaků je omezen:
▪ Název: max. 20 znaků
▪ Popis: max. 80 znaků
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Obrázek 240: Úprava proměnné

Při úpravě proměnné postupujte takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > TPLE > Variables.
2. Zvolte požadovanou proměnnou.
3. Zadejte údaje Name, tj. název a Description, tj. popis.
4. Změněnou proměnnou lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
8.1.23.2.2 Vytváření funkcí
Uvnitř skupiny funkcí lze vytvořit až 12 funkčních modulů pro vizualizaci
funkce. Chcete-li vytvořit, upravit nebo smazat funkci, musíte zobrazit
požadovanou skupinu funkcí. Postupujte takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > TPLE > Function group.
2. Zvolte požadovanou skupinu funkcí.

Obrázek 241: Skupina funkcí
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Vytváření funkčních modulů
Při vytváření funkčního modulu postupujte takto:
► Vytvořte nový funkční modul stisknutím tlačítka +.
Mazání funkčních modulů
Při mazání funkčního modulu postupujte takto:
► Požadovaný funkční modul přetáhněte na ikonu koše.
Změna třídění funkčních modulů
Při změně zatřídění funkčního modulu postupujte takto:
► Požadovaný funkční modul přetáhněte do požadované polohy.
Úprava funkčního modulu
Při úpravě funkčního modulu postupujte takto:
1. Zvolte požadovaný funkční modul.
2. Stiskněte tlačítko Edit.

Obrázek 242: Úprava funkčního modulu

3. Zvolte požadované vstupy a výstupy a nastavte parametry.
4. Změnu funkčního modulu lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
8.1.23.2.3 Přejmenování skupiny funkcí
Skupinu funkcí lze v případě potřeby přejmenovat, aby ji bylo možné lépe
přiřadit.
Skupinu funkcí lze přejmenovat podle následujícího popisu:
1. Zvolte položku nabídky Settings > TPLE > Function group.
2. Zvolte požadovanou skupinu funkcí.
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3. Zvolte textové pole s označením skupiny funkcí a zadejte požadované
označení.

Obrázek 243: Přejmenování skupiny funkcí

4. Stisknutím tlačítka [Enter] změnu použijete.
8.1.23.2.4 Aktivace/deaktivace skupiny funkcí
Skupinu funkcí lze zcela aktivovat nebo deaktivovat. Pokud skupinu funkcí
deaktivujete, nezpracuje se žádný funkční modul této skupiny funkcí.
Při aktivaci/deaktivaci skupiny funkcí postupujte takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > TPLE > Function group.
2. Zvolte požadovanou skupinu funkcí.
3. Stiskněte tlačítko Inactive.
ð Červené X: skupina funkcí je neaktivní; žluté X: skupina funkcí je aktivní.
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8.2 Síť
8.2.1 Parametry měřicích transformátorů
Transformační poměry a uspořádání napěťového a proudového měřicího
transformátoru, které se používají v zařízení, lze nastavit pomocí
následujících parametrů. Zařízení tyto informace využívá, když ze
zaznamenaných naměřených hodnot vypočítává příslušné naměřené
hodnoty a zobrazuje je na primární straně měřicího transformátoru, resp.
transformátoru.
8.2.1.1 Nastavení parametrů měřicích transformátorů
Pomocí níže uvedených parametrů můžete nastavit data měřicích
transformátorů. Řiďte se navíc příklady pro běžné přepínání měřicích
proudových transformátorů a měřicích napěťových transformátorů
[►Odstavec 8.2.1.2, Strana 297].
Settings

Parameters

Transfor...ata

Name

Value

Primary transformer voltage

100 kV

Secondary transformer voltage

100 V

Primary transformer current

100 A

Secondary transformer current

1A

Phase angle correction

0°

Voltage-transformer circuit

1 Ph phase voltage

Current-transformer circuit

1 Ph phase current

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

03.02.2020 08:09

Settings

Obrázek 244: Parametry měřicích transformátorů

► Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Power grid >
Transformer data.
Primary transformer voltage
Tímto parametrem lze nastavit primární napětí měřicího napěťového
transformátoru v kV.
Secondary transformer voltage
Tímto parametrem lze nastavit sekundární napětí měřicího napěťového
transformátoru ve V.
Primary transformer current
Tímto parametrem lze nastavit primární proud měřicího proudového
transformátoru.
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Pokud použijete volitelnou funkci „Hot-spot calculation on 3 different
windings (W1, W2, W3)“, musíte zvlášť nastavit parametry pro W1, W2 a
W3.
Secondary transformer current
Tímto parametrem lze nastavit sekundární proud měřicího proudového
transformátoru. K dispozici máte následující volby:
▪ 0,2 A
▪ 1A
▪ 5A
Pokud použijete volitelnou funkci „Hot-spot calculation on 3 different
windings (W1, W2, W3)“, platí nastavení tohoto parametru pro všechna
3 vinutí.
Measurement mode
Pokud provádíte měření napětí a měření proudu pomocí třífázového
měřicího modulu, lze pomocí tohoto parametru nastavit, zda jste připojili
měřicí napěťový transformátor mezi 2 fázemi nebo mezi fází a neutrálním
vodičem.
Phase angle correction
Tímto parametrem lze nastavit korekci úhlu fázového posunu pro vaše
zapojení měřicích transformátorů.
Voltage-transformer circuit
Tímto parametrem lze nastavit zapojení vašeho napěťového měřicího
transformátoru. K dispozici máte následující volby:
Volba

Popis

1 Ph phase voltage

Měření v jednofázové síti mezi vodičem a
neutrálním vodičem

3 Ph differential voltage

Měření v třífázové síti mezi dvěma vodiči

3 Ph phase voltage

Měření v třífázové síti mezi vodičem a
neutrálním vodičem

Tabulka 95: Zapojení napěťového měřicího transformátoru
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Current-transformer circuit
Tímto parametrem lze nastavit zapojení vašeho proudového měřicího
transformátoru. K dispozici máte následující volby:
Volba

Popis

Jednofázový proud

Měření fázového proudu v jednofázové
síti

Třífázový součtový proud

Měření rozdílového proudu v třífázové
síti.

Třífázový proud

Měření fázového proudu v třífázové síti.

Tabulka 96: Zapojení proudového měřicího transformátoru

Vyrovnání napětí
Tímto parametrem lze nastavit hodnotu korekce pro měření napětí, aby se
vyrovnaly odchylky způsobené délkou měřeného úseku. Zařízení přičte
hodnotu korekce k naměřenému napětí (na sekundární straně).
Pokud měříte napětí třífázovým měřicím modulem, lze vyrovnání napětí
nastavit pouze tehdy, pokud pro parametr UI measuring channels [►Strana
312] zvolíte možnost „1-ph. measurement“.
8.2.1.2 Příklady zapojení měřicího napěťového transformátoru a měřicího
proudového transformátoru
Následně najdete různé příklady zapojení měřicích napěťových
transformátorů a měřicích proudových transformátorů a příslušná nastavení.
8.2.1.2.1 Jednofázové měření
Zapojení 1-A
UI
L

N

k

l

VT
CT

L1
IL1

UL1

N

▪ Napěťový měřicí transformátor VT je připojen ke krajnímu a neutrálnímu
vodiči.
▪ Proudový měřicí transformátor CT je zasmyčkován do krajního vodiče.
▪ Napětí UL1 a proud IL1 jsou ve stejné fázi.
▪ Pokles napětí na krajním vodiči je určován proudem IL1.
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Pokud používáte toto zapojení, nastavte zařízení podle následujícího
popisu:
Parametr

Volba

Voltage-transformer circuit

1 Ph phase voltage

Current-transformer circuit

1 Ph phase current

Phase angle correction

0°

Tabulka 97: Zapojení 1-A

Zapojení 1-B

UI
L

VT

N

UL3

k

IL3

l

CT

IL1

UL1

L1

UL2

IL2

L2
L3
N

UL1

IL1

▪ Napěťový měřicí transformátor VT je připojen ke krajním vodičům L1 a
neutrálnímu vodiči.
▪ Proudový měřicí transformátor CT je zasmyčkován do krajního vodiče L1.
▪ Napětí U a proud I jsou ve stejné fázi.
▪ Pokles napětí na krajním vodiči je určován proudem IL1.
Pokud používáte toto zapojení, nastavte zařízení podle následujícího
popisu:
Parametr

Volba

Voltage-transformer circuit

3 Ph phase voltage

Current-transformer circuit

3 Ph phase current

Phase angle correction

0°

Tabulka 98: Zapojení 1-B
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Zapojení 1-C
UL3

IL3

UI
L

N

k

l

UL1
VT

IL1
IL2

UL2

CT1

L1
CT2

-UL2

L2

UL1-UL2

-IL2

IL1-IL2

L3
IL1

UL1

▪ Napěťový měřicí transformátor VT je připojen ke krajním vodičům L1 a L2.
▪ Proudový měřicí transformátor CT1 je zasmyčkován do krajního vodiče L1
a CT2 do krajního vodiče L2.
▪ Měřicí proudové transformátory CT1 a CT2 jsou zapojeny paralelně do
kříže (součtový proud = IL1 + IL2).
▪ Součtový proud IL1 + IL2 a napětí UL1 – UL2 jsou ve stejné fázi.
▪ Pokles napětí na krajním vodiči je určován proudem: (IL1 + IL2) / √3.
Pokud používáte toto zapojení, nastavte zařízení podle následujícího
popisu:
Parametr

Volba

Voltage-transformer circuit

3 Ph differential voltage

Current-transformer circuit

3 Ph total current

Phase angle correction

0°

Tabulka 99: Zapojení 1-C

Zapojení 1-D
UL3

IL3

UI
L

N

k

l

UL1

VT

IL1
IL2

UL2
L1
L2
CT

-UL2

UL1-UL2

IL3

L3
UL1

▪ Napěťový měřicí transformátor VT je připojen ke krajním vodičům L1 a L2.
▪ Proudový měřicí transformátor CT je zasmyčkován do krajního vodiče L3.
▪ Proud IL3 má vzhledem k napětí UL1 – UL2 předstih 90 °. To odpovídá
fázovému posunu -90°.
▪ Pokles napětí na krajním vodiči je určován proudem IL3.
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Pokud používáte toto zapojení, nastavte zařízení podle následujícího
popisu:
Parametr

Volba

Voltage-transformer circuit

3 Ph differential voltage

Current-transformer circuit

3 Ph phase current

Phase angle correction

90°

Tabulka 100: Zapojení 1-D

Zapojení 1-E
UL3

IL3

UI
L

N

k

l

UL1
VT

L1
CT

IL1
IL2

UL2
-UL1

L2
L3

UL2-UL1

UL2

IL2

▪ Napěťový měřicí transformátor VT je připojen ke krajním vodičům L1 a L2.
▪ Proudový měřicí transformátor CT je zasmyčkován do krajního vodiče L2.
▪ Proud IL2 má vzhledem k napětí UL2 – UL1 předstih 30 °. To odpovídá
fázovému posunu -30°.
▪ Pokles napětí na krajním vodiči je určován proudem IL2.
Pokud používáte toto zapojení, nastavte zařízení podle následujícího
popisu:
Parametr

Volba

Voltage-transformer circuit

3 Ph differential voltage

Current-transformer circuit

3 Ph phase current

Phase angle correction

30°

Tabulka 101: Zapojení 1-E
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Zapojení 1-F
UL3

UI
L

N

k

IL3

l

IL1

UL1

VT
CT

IL2

UL2

L1
-UL2

L2

UL1-UL2

L3
IL1

UL1

▪ Napěťový měřicí transformátor VT je připojen ke krajním vodičům L1 a L2.
▪ Proudový měřicí transformátor CT je zasmyčkován do krajního vodiče L1.
▪ Proud IL1 má vzhledem k napětí UL1 – UL2 zpoždění 30 °. To odpovídá
fázovému posunu +30 ° a korekční hodnotě -30 °.
▪ Pokles napětí na krajním vodiči je určován proudem IL1.
Pokud používáte toto zapojení, nastavte zařízení podle následujícího
popisu:
Parametr

Volba

Voltage-transformer circuit

3 Ph differential voltage

Current-transformer circuit

3 Ph phase current

Phase angle correction

-30°

Tabulka 102: Zapojení 1-F

8.2.1.2.2 Třífázové měření
Zapojení 3-A
UI
L1

VT

L2

VT

L3

N

k1

l1 k2

l2 k3

l3

VT
CT

L1
CT

L2
CT

L3

▪ Třífázové měření
▪ Napěťové měřicí transformátory jsou připojeny mezi fázemi.
▪ Proud má vzhledem k napětí zpoždění 30 °.
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Pokud používáte toto zapojení, nastavte zařízení podle následujícího
popisu:
Parametr

Volba

Voltage-transformer circuit

-

Current-transformer circuit

-

Phase angle correction

0°

UI measuring channels

3-phase measurement (channels 1, 2, 3)

Measurement mode

Fáze-fáze

Tabulka 103: Zapojení 3-A

Zapojení 3-B
UI
L1

L2

VT

VT

L3

N

k1

l1 k2

l2 k3

l3

VT
CT

L1
CT

L2
CT

L3
N

▪ Třífázové měření
▪ Napěťové měřicí transformátory jsou připojeny mezi fází a neutrálním
vodičem.
Parametr

Volba

Voltage-transformer circuit

-

Current-transformer circuit

-

Phase angle correction

0°

UI measuring channels

3-phase measurement (channels 1, 2, 3)

Measurement mode

Fáze-neutrální vodič

Tabulka 104: Zapojení 3-B

Použijte zapojení 3-C, 3-D a 3-E jen u symetrických sítí. Jinak zařízení
vypočte chybné hodnoty výkonu.
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Zapojení 3-C
UI
L1

VT

L2

L3

N

k1

l1 k2

l2 k3

l3

VT
CT

L1
L2
L3

▪ Třífázové měření napětí, jednofázové měření proudu.
▪ Napěťové měřicí transformátory jsou připojeny mezi fázemi.
▪ Měřicí proudový transformátor je připojen k fázi L1.
Pokud používáte toto zapojení, nastavte zařízení podle následujícího
popisu:
Parametr

Volba

Voltage-transformer circuit

-

Current-transformer circuit

-

Phase angle correction

-30°

UI measuring channels

3-ph. voltage, 1-ph. current

Measurement mode

Fáze-fáze

Tabulka 105: Zapojení 3-C

Zapojení 3-D
UI
L1

VT

L2

L3

N

k1

l1 k2

l2 k3

l3

VT

L1
CT

L2
L3

▪ Třífázové měření napětí, jednofázové měření proudu.
▪ Napěťové měřicí transformátory jsou připojeny mezi fázemi.
▪ Měřicí proudový transformátor je připojen k fázi L2.
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Parametr

Volba

Voltage-transformer circuit

-

Current-transformer circuit

-

Phase angle correction

-150°

UI measuring channels

3-ph. voltage, 1-ph. current

Measurement mode

Fáze-fáze

Tabulka 106: Zapojení 3-D

Zapojení 3-E
UI
L1

L2

VT

L3

N

k1

l1 k2

l2 k3

l3

VT

L1
L2
CT

L3

▪ Třífázové měření napětí, jednofázové měření proudu.
▪ Napěťové měřicí transformátory jsou připojeny mezi fázemi.
▪ Měřicí proudový transformátor je připojen k fázi L3.
Parametr

Volba

Voltage-transformer circuit

-

Current-transformer circuit

-

Phase angle correction

90°

UI measuring channels

3-ph. voltage, 1-ph. current

Measurement mode

Fáze-fáze

Tabulka 107: Zapojení 3-E

Zapojení 3-F
UI
L1

VT

L2

VT

L3

N

k1

l1 k2

l2 k3

l3

VT
CT

L1
L2
L3
N
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▪ Třífázové měření napětí, jednofázové měření proudu.
▪ Napěťové měřicí transformátory jsou připojeny mezi fází a neutrálním
vodičem.
▪ Měřicí proudový transformátor je připojen k fázi L1.
Parametr

Volba

Voltage-transformer circuit

3 Ph phase voltage

Current-transformer circuit

3 Ph phase current

Phase angle correction

0°

UI measuring channels

3-ph. voltage, 1-ph. current

Measurement mode

Fáze-neutrální vodič

Tabulka 108: Zapojení 3-F

Zapojení 3-G
UI
L1

VT

L2

VT

L3

N

k1

l1 k2

l2 k3

l3

VT

L1
CT

L2
L3
N

▪ Třífázové měření napětí, jednofázové měření proudu.
▪ Napěťové měřicí transformátory jsou připojeny mezi fází a neutrálním
vodičem.
▪ Měřicí proudový transformátor je připojen k fázi L2.
Parametr

Volba

Voltage-transformer circuit

3 Ph phase voltage

Current-transformer circuit

3 Ph phase current

Phase angle correction

-120°

UI measuring channels

3-ph. voltage, 1-ph. current

Measurement mode

Fáze-neutrální vodič

Tabulka 109: Zapojení 3-G
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Zapojení 3-H
UI
L1

L2

VT

VT

L3

N

k1

l1 k2

l2 k3

l3

VT

L1
L2
CT

L3
N

▪ Třífázové měření napětí, jednofázové měření proudu.
▪ Napěťové měřicí transformátory jsou připojeny mezi fází a neutrálním
vodičem.
▪ Měřicí proudový transformátor je připojen k fázi L3.
Parametr

Volba

Voltage-transformer circuit

3 Ph phase voltage

Current-transformer circuit

3 Ph phase current

Phase angle correction

120°

UI measuring channels

3-ph. voltage, 1-ph. current

Measurement mode

Fáze-neutrální vodič

Tabulka 110: Zapojení 3-H

8.2.1.2.3 Speciální aplikace
Následující zapojení (S-1, S-2, S-3 a S-4) popisují speciální případy měření
proudu pro výpočet hot spotu na 3 různých vinutích (např. transformátor
s trojitým vinutím nebo transformátor s terciárním vinutím).
Tato zapojení používejte pouze v symetrických sítích. Mějte na paměti, že
měření napětí a měření proudu W1 musíte provádět vždy na straně nižšího
napětí transformátoru.
▪ W1: Měření napětí a proudu pro výpočet výkonu a hot spotu na vinutí 1
▪ W2: Měření proudu pro výpočet hot spotu na vinutí 2
▪ W3: Měření proudu pro výpočet hot spotu na vinutí 3
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Zapojení S-1
UI
L1

VT

L2

VT

L3

N

k1

l1 k2

l2 k3

l3

VT
CT

L1
L2

W1

L3
N
CT

L1
L2

W2
L3

CT

L1
L2

W3

L3
N

Pokud používáte toto zapojení, nastavte zařízení podle následujícího
popisu:
Parametr

Volba

Voltage-transformer circuit

-

Current-transformer circuit

3 Ph phase current

Zapojení proudového měřicího
transformátoru W2

Total current

Zapojení proudového měřicího
transformátoru W3

Phase current

Phase angle correction

0°

UI measuring channels

3-ph. voltage, 1-ph. current

Measurement mode

Fáze-neutrální vodič

Tabulka 111: Zapojení S-1
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Zapojení S-2
UI
L1

L2

L3

N

k1

l1 k2

l2 k3

l3

VT
CT

L1
L2

W1

L3
N
CT

L1
L2

W2
L3

CT

L1
L2

W3

L3
N

Pokud používáte toto zapojení, nastavte zařízení podle následujícího
popisu:
Parametr

Volba

Voltage-transformer circuit

3 Ph phase voltage

Current-transformer circuit

3 Ph phase current

Zapojení proudového měřicího
transformátoru W2

Total current

Zapojení proudového měřicího
transformátoru W3

Phase current

Phase angle correction

0°

UI measuring channels

1-ph. measurement: Channel 1

Measurement mode

-

Tabulka 112: Zapojení S-2
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Zapojení S-3
UI
L1

VT

L2

L3

N

k1

l1 k2

l2 k3

l3

VT
CT

L1

W1

L2
L3
CT

L1

W2

L2
L3

CT

L1

W3

L2
L3

Pokud používáte toto zapojení, nastavte zařízení podle následujícího
popisu:
Parametr

Volba

Voltage-transformer circuit

-

Current-transformer circuit

3 Ph phase current

Zapojení proudového měřicího
transformátoru W2

Phase current

Zapojení proudového měřicího
transformátoru W3

Phase current

Phase angle correction

0°

UI measuring channels

3-ph. voltage, 1-ph. current

Measurement mode

Fáze-fáze

Tabulka 113: Zapojení S-3
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Zapojení S-4
UI
L1

L2

L3

N

k1

l1 k2

l2 k3

l3

VT
CT

L1

W1

L2
L3
CT

L1

W2

L2
L3

CT

W3

L1
L2
L3

Pokud používáte toto zapojení, nastavte zařízení podle následujícího
popisu:
Parametr

Volba

Voltage-transformer circuit

3 Ph differential voltage

Current-transformer circuit

3 Ph phase current

Zapojení proudového měřicího
transformátoru W2

Phase current

Zapojení proudového měřicího
transformátoru W3

Phase current

Phase angle correction

-30°

UI measuring channels

1-ph. measurement: Channel 1

Measurement mode

-

Tabulka 114: Zapojení S-4

8.2.2 Nastavení parametrů měřicích transformátorů referenčního
systému (volitelně)
Pomocí níže uvedených parametrů lze nastavit měřicí transformátory
referenčního systému. Tyto parametry máte k dispozici pouze tehdy, pokud
přístroj umožňuje měření referenčního síťového napětí.
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Pokud používáte monitorování průchodek s volbou možnosti „Monitoring
6 bushings“, musíte parametry nastavit zvlášť pro pole 1 (F1) a pole 2 (F2).
Pole 1 a pole 2 popisuje vždy jednu sadu tvořenou 3 průchodkami. Pokud
používáte monitorování průchodek s volbou možnosti „Monitorování
3 průchodek“, nastavují se pouze parametry pro pole 1.

Obrázek 245: Parametry měřicích transformátorů referenčního systému

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Grid > Transformer
data.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte požadovaný parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
F1/F2: Primární napětí měřicího transformátoru referenčního systému
Tímto parametrem lze nastavit primární napětí měřicího napěťového
transformátoru referenčního systému pro pole 1 nebo pole 2.
F1/F2: Sekundární napětí měřicího transformátoru referenčního
systému
Tímto parametrem lze nastavit sekundární napětí měřicího napěťového
transformátoru referenčního systému pro pole 1 nebo pole 2.
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8.2.3 Měření
Pomocí níže uvedených parametrů můžete konfigurovat měření proudu a
napětí.
Settings

Parameters

Measurement

Name

Value

Regulation mode

Single-phase

Control variable

L1/N or L1/L2

UI measuring channels

3-phase measurem.: Ch. 1,2,3

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

04.02.2020 11:14

Settings

Obrázek 246: Měření

► Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Power grid >
Measurement.
UI measuring channels
Pokud provádíte měření napětí a měření proudu pomocí třífázového
měřicího modulu UI 3, můžete pomocí tohoto parametru nastavit měřicí
kanály, které mají být používány:
Volba

Popis

1-ph. measurement: Channel 1

Zařízení používá vždy 1 kanál pro měření napětí
a proudu.

3-ph. measurement: Channel 1,
2, 3

Zařízení používá vždy 3 kanály pro měření napětí
a proudu.

3-ph. voltage, 1-ph. current

Zařízení používá 3 kanály pro měření napětí a 1
kanál pro měření proudu.

Tabulka 115: Měřicí kanály UI

Control variable
Pokud měříte napětí a proud pomocí třífázového měřicího modulu UI 3 a
používáte jednofázový režim regulace, můžete pomocí tohoto parametru
zvolit, která fáze má být používána k regulaci napětí. K dispozici máte
následující volby:
▪ L1/N nebo L1/L2
▪ L2/N nebo L2/L3
▪ L3/N nebo L3/L1
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Regulation mode
Pokud provádíte měření napětí a měření proudu pomocí třífázového
měřicího modulu UI 3, můžete pomocí tohoto parametru nastavit, zda chcete
provést jednofázovou regulaci napětí, nebo regulaci napětí na průměrnou
hodnotu 3 fází. K dispozici máte následující volby:
▪ Single-phase: Automatická regulace napětí probíhá na jedné zvolené fázi.
Probíhá rovněž kontrola limitů, kompenzace výkonu a paralelního chodu
podle metody minimalizace okružního jalového proudu na zvolené fázi.
▪ Average value regulation: Automatická regulace napětí probíhá na
průměrnou hodnotu 3 fází. Probíhá rovněž kontrola limitů, kompenzace
výkonu a paralelního chodu podle metody minimalizace okružního
jalového proudu na průměrnou hodnotu 3 fází.
Pokud aktivujete volitelnou možnost regulace průměrné hodnoty, zablokuje
při výpadku měření napětí nebo měření proudu jedna ze 3 fází
automatickou regulaci napětí.

Display power factor negative
Tímto parametrem můžete nastavit, zda má zařízení zobrazovat záporný
účiník. K dispozici máte následující volby:
Volba

Popis

Off

Účiník bude vždy zobrazen kladný.

P>0

Účiník bude znázorněn záporný, pokud je činný výkon kladný.

P<0

Účiník bude znázorněn záporný, pokud je činný výkon záporný.

Q>0

Účiník bude znázorněn záporný, pokud je jalový výkon kladný.

Q<0

Účiník bude znázorněn záporný, pokud je jalový výkon záporný.

Tabulka 116: Nastavení zobrazení účiníku

8.2.4 Monitorování napětí
Za účelem monitorování aktuálního výstupního napětí transformátoru
můžete nastavit čtyři limity:
▪ Podpětí U<<: Dolní limit 2
▪ Podpětí U<: Dolní limit 1
▪ Přepětí U>: Horní limit 1
▪ Přepětí U>>: Horní limit 2
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Je-li naměřená hodnota vyšší než horní limit (> nebo >>) nebo nižší než
dolní limit (< nebo <<), zařízení vygeneruje hlášení události.
U
H

U>>
U>

U<
U<<
tV

tE

t

Obrázek 247: Monitorování napětí s příkladem překročení limitu vyššího napětí U>

U>> Přepětí U>>

U> Přepětí U>

U< Podpětí U<

U<< Podpětí U<<

tV Delay time

tE Doba události

H Hysteresis

Ke každému limitu lze nastavit následující parametry:
▪ Relativní/absolutní limit
▪ Limit [V]: absolutní limit
▪ Limit [%]: relativní limit vzhledem k požadované hodnotě napětí (pouze
u zařízení s regulací napětí)
▪ Limit Hysteresis
▪ Limit Delay time
▪ Limit Behavior (pouze u zařízení s regulací napětí)
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Settings

Parameters
<<

Voltage ...ing

<

>

>>

Absolute

Absolute

Absolute

Absolute 60.1 V

80.0 V

110.9 V

120.0 V

Relative 60.1 %

80.0 %

110.9 %

120.0 %

Hysteresis 0.0 V

0.0 V

0.0 V

0.0 V

Delay time 10.0 s

0.5 s

0.5 s

10.0 s

Mode Relative

Reaction Off

Auto blockin... High-sp. ret... High-sp. ret...

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

29.01.2020 15:39

Settings

Obrázek 248: Monitorování napětí

► Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Power grid > Voltage
monitoring.
Mode
Tímto parametrem můžete nastavit, jaký limit chcete použít:
▪ Absolutní: Zařízení používá absolutní limit ve V.
▪ Relativní: Zařízení používá relativní limit v % z požadované hodnoty
napětí.
Absolute
Tímto parametrem můžete zadat absolutní limit ve V (vzhledem
k sekundární hodnotě měřicího napěťového transformátoru) nebo v kV
(vzhledem k primární hodnotě měřicího napěťového transformátoru). Na
rozdíl od relativní hodnoty nezávisí tento limit na referenční hodnotě.
Percentage
Tímto parametrem lze nastavit limit relativně vůči požadované hodnotě
napětí.
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Chování
Tímto parametrem lze nastavit chování zařízení, když je naměřená hodnota
vyšší než horní limit (> nebo >>) nebo nižší než dolní limit (< nebo <<).
K dispozici máte následující volby:
Nastavení

Chování

Off

Žádná reakce.

High-speed return

Při U</U<<: Zařízení provádí přepínání odboček ve
směru vyššího napětí (U+) tak dlouho, než je naměřené
napětí opět vyšší než limit.
Při U>/U>>: Zařízení provádí přepínání odboček ve
směru nižšího napětí (U-) tak dlouho, než je naměřené
napětí opět nižší než limit.
Zařízení při rychlém přepnutí zpět ignoruje nastavenou
dobu zpoždění automatické regulace napětí.

Auto blocking

Automatická regulace bude zablokována.
V ručním provozu lze nadále provádět přepínání
odboček.

Auto/manual blocking

Automatická regulace bude zablokována.
V ručním provozu nelze provádět přepínání odboček.

Auto blocking position+

Automatická regulace neprovádí přepínání odboček ve
směru k vyšší poloze odbočky (odbočka+).
V ručním provozu lze dále provádět přepínání odboček
ve směru k vyšší poloze odbočky (odbočka+).

Auto blocking position-

Automatická regulace neprovádí přepínání odboček ve
směru k nižší poloze odbočky (odbočka-).
V ručním provozu lze dále provádět přepínání odboček
ve směru k nižší poloze odbočky (odbočka-).

Auto/manual blocking
position+

Automatická regulace neprovádí přepínání odboček ve
směru k vyšší poloze odbočky (odbočka+).
Nemůžete provádět přepínání odboček v ručním
provozu ve směru k vyšší poloze odbočky (odbočka+).

Auto/manual blocking
position-

Automatická regulace neprovádí přepínání odboček ve
směru k nižší poloze odbočky (odbočka-).
Nemůžete provádět přepínání odboček v ručním
provozu ve směru k nižší poloze odbočky (odbočka-).

Tabulka 117: Chování v případě hlášení události

Hysteresis
Tímto parametrem lze nastavit hysterezi. Pokud naměřená hodnota kolísá
kolem prahové hodnoty, lze tak zabránit vydávání zbytečných hlášení.
Delay time
Tímto parametrem lze nastavit dobu zpoždění vygenerování hlášení
události.

316

ETOS®

7815063/06 CS

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

8 Provoz

8.2.5 Monitorování proudu
Za účelem monitorování aktuálního zátěžového proudu transformátoru
můžete nastavit čtyři limity:
▪ I<<: Dolní limit 2
▪ I<: Dolní limit 1
▪ I>: Horní limit 1
▪ I>>: Horní limit 2
Je-li naměřená hodnota vyšší než horní limit (> nebo >>) nebo nižší než
dolní limit (< nebo <<), zařízení vygeneruje hlášení události.
I
H

I>>
I>

I<
I<<
tV

tE

t

Obrázek 249: Monitorování proudu s příkladem překročení limitu I>

I>> Horní limit 2

I> Horní limit 1

I< Dolní limit 1

I<< Dolní limit 2

tV Delay time

tE Doba události

H Hysteresis

Ke každému limitu lze nastavit následující parametry:
▪ Relativní/absolutní limit
▪ Limit [A] nebo [kA]: absolutní limit
▪ Limit [%]: limit relativní vůči jmenovitému proudu proudového měřicího
transformátoru. Při měření proudu prostřednictvím analogového vstupu
(AIO) se hodnota vztahuje na maximální hodnotu analogového vstupu
(např. 100 % = 20 mA).
▪ Limit Hysteresis
▪ Limit Delay time
▪ Limit Behavior (pouze u zařízení s regulací napětí)
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Settings

Parameters
<<

Current ...ing

<

>

>>

Absolute

Absolute

Absolute

Absolute 0.0 A

0.0 A

7.7 A

10.0 A

Relative 0.0 %

0.0 %

110.0 %

110.0 %

Hysteresis 0.0 A

0.0 A

0.0 A

0.0 A

Delay time 0.0 s

0.0 s

0.0 s

0.0 s

Mode Absolute

Reaction Auto blockin... Off

Auto blockin... Off

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

29.01.2020 15:45

Settings

Obrázek 250: Monitorování proudu

► Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Power grid > Current
monitoring.
Mode
Tímto parametrem můžete nastavit, jaký limit chcete použít:
▪ Absolute: Zařízení používá absolutní limit v A/kA.
▪ Relative: Zařízení používá relativní limit v % jmenovitého proudu měřicího
proudového transformátoru.
Absolute
Tímto parametrem lze zadat absolutní limit v A (pro sekundární hodnotu
měřicího proudového transformátoru) nebo v kA (pro primární hodnotu
měřicího proudového transformátoru).
Percentage
Tímto parametrem lze nastavit limit relativně vzhledem ke jmenovitému
proudu měřicího proudového transformátoru. Při měření proudu
prostřednictvím analogového vstupu (AIO) se hodnota vztahuje na
maximální hodnotu analogového vstupu (např. 100 % = 20 mA).
Hysteresis
Tímto parametrem lze nastavit hysterezi. Pokud naměřená hodnota kolísá
kolem prahové hodnoty, lze tak zabránit vydávání zbytečných hlášení.
Delay time
Tímto parametrem lze nastavit dobu zpoždění vygenerování hlášení
události.
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Reaction
Tímto parametrem lze nastavit chování zařízení, když je naměřená hodnota
vyšší než horní limit (> nebo >>) nebo nižší než dolní limit (< nebo <<).
K dispozici máte následující volby:
Nastavení

Chování

Vyp.

Žádná reakce.

Auto blocking

Automatická regulace bude zablokována.
V ručním režimu lze nadále provádět přepínání
odboček.

Auto/manual blocking

Automatická regulace bude zablokována.
V ručním režimu nelze provádět přepínání odboček.

Tabulka 118: Chování v případě hlášení události

8.2.6 Monitorování výkonu
Za účelem monitorování aktuálního výkonu transformátoru můžete nastavit
tyto limity:
Naměřená hodnota

Dolní limit
2

Dolní limit
1

Horní limit
1

Horní limit
2

Zdánlivý výkon

S<<

S<

S>

S>>

Činný výkon

P<<

P<

P>

P>>

Jalový výkon

Q<<

Q<

Q>

Q>>

|cos φ|<<

|cos φ|<

-

-

Účiník (hodnota)

Tabulka 119: Limity pro monitorování výkonu

Ke každému limitu lze nastavit následující parametry:
▪ Limit: absolutní limit
▪ Limit Hysteresis
▪ Limit Delay time
▪ Chování při limitu (pouze u zařízení s regulací napětí)
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Je-li naměřená hodnota vyšší než horní limit (> nebo >>) nebo nižší než
dolní limit (< nebo <<), zařízení vygeneruje hlášení události.
Settings

Parameter
<<

S absolute 0 VA
S hysteresis 100 kVA

Power monitoring

<

>

>>

0 VA

10 MVA

10 MVA

100 kVA

100 kVA

100 kVA

S delay 5 s

5s

5s

5s

S behavior Off

Off

Off

Off

P absolute -10 MW

-10 MW

10 MW

10 MW

P hysteresis 100 kW

100 kW

100 kW

100 kW

P delay 5 s

5s

5s

5s

P behavior Off

Off

Off

Off

Q absolute 0 Mvar

0 Mvar

10 Mvar

10 Mvar

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

03.02.2020 08:09

Settings

Obrázek 251: Monitorování výkonu

► Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Power grid > Power
monitoring.
Absolute
Tímto parametrem lze nastavit limit.
Hysteresis
Tímto parametrem lze nastavit hysterezi. Pokud naměřená hodnota kolísá
kolem prahové hodnoty, lze tak zabránit vydávání zbytečných hlášení.
Delay time
Tímto parametrem lze nastavit dobu zpoždění vygenerování hlášení
události.

320

ETOS®

7815063/06 CS

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

8 Provoz

Reaction
Tímto parametrem lze nastavit chování zařízení, když je naměřená hodnota
vyšší než horní limit (> nebo >>) nebo nižší než dolní limit (< nebo <<).
K dispozici máte následující volby:
Nastavení

Chování

Off

Žádná reakce.

Auto blocking

Automatická regulace bude zablokována.
V ručním režimu lze nadále provádět přepínání
odboček.

Auto blocking position-

Automatická regulace neprovádí přepínání odboček ve
směru k nižší poloze odbočky (odbočka-).
V ručním režimu lze nadále provádět přepínání
odboček.

Auto blocking position+

Automatická regulace neprovádí přepínání odboček ve
směru k vyšší poloze odbočky (odbočka+).
V ručním režimu lze nadále provádět přepínání
odboček.

Auto/manual blocking

Automatická regulace bude zablokována.
V ručním režimu nelze provádět přepínání odboček.

Auto/manual blocking
position-

Automatická regulace neprovádí přepínání odboček ve
směru k nižší poloze odbočky (odbočka-).
V ručním režimu nelze přepínat odbočky ve směru
k nižší poloze odbočky (odbočka-).

Auto/manual blocking
position+

Automatická regulace neprovádí přepínání odboček ve
směru k vyšší poloze odbočky (odbočka+).
V ručním režimu nelze přepínat odbočky ve směru
k vyšší poloze odbočky (odbočka+).

Tabulka 120: Chování v případě hlášení události

8.2.7 Monitorování toku výkonu
K obrácení toku výkonu dochází při záporném činném proudu. K tomu je
možné nastavit následující parametry:
▪ Hysteresis
▪ Delay time
▪ Behavior
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Settings

Parameters

Power fl...ing

Name

Value

Reversal of power flow hysteresis

100 kW

Reversal of power flow delay

5.0 s

Behavior for reversal of power fl...

Off

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

31.01.2020 09:54

Settings

Obrázek 252: Monitorování toku výkonu

► Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Power grid > Power
flow monitoring.
Hysteresis
Tímto parametrem lze nastavit hysterezi. Pokud naměřená hodnota kolísá
kolem prahové hodnoty, lze tak zabránit vydávání zbytečných hlášení.
Delay time
Tímto parametrem lze nastavit dobu zpoždění vygenerování hlášení
události.
Behavior for reversal of power flow
Tímto parametrem lze nastavit chování při obrácení toku výkonu. Na výběr
máte následující volby:
Nastavení

Chování

Vyp.

▪ Záporný tok výkonu bude ignorován.
▪ Bude dále prováděna automatická regulace.

Event only

▪ Bude generována událost Reversal of power flow.
▪ Pokud je aktivovaná kompenzace Z, bude tato funkce
deaktivována.
▪ Bude dále prováděna automatická regulace.

Auto blocking

▪ Bude vygenerována událost Reversal of power flow.
▪ Pokud je aktivovaná kompenzace Z, bude tato funkce
deaktivována.
▪ Automatická regulace bude zablokována.
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Nastavení

Chování

Auto/manual blocking

▪ Bude vygenerována událost Reversal of power flow.
▪ Pokud je aktivovaná kompenzace Z, bude tato funkce
deaktivována.
▪ Automatická regulace bude zablokována.
▪ V ručním provozu nemůžete provádět přepínání
odboček.

Target tap position

▪ Bude vygenerována událost Reversal of power flow.
▪ Pokud je aktivovaná kompenzace Z, bude tato funkce
deaktivována.
▪ Zařízení aktivuje přepínání odboček na polohu
odboček vámi definovanou v parametru „Cílová
odbočka“ [►Odstavec 8.5.4, Strana 410].
▪ Zařízení zablokuje další přepínání odboček.
▪ Pokud není k dispozici snímání polohy odboček,
bude chod podle cílové odbočky ignorován.
Automatická regulace bude zablokována.

Tabulka 121: Chování při obrácení toku výkonu

8.2.8 Monitorování symetrie fází
Pokud provádíte měření napětí a měření proudu pomocí třífázového
měřicího modulu UI 3, můžete nastavit maximálně přípustné rozdíly napětí a
úhlu fázového posunu mezi třemi fázemi. Rozdíl se zjišťuje z nejvyšší a
nejnižší naměřené hodnoty tří fází.
Settings

Parameters

Phase sy...ing

ΔU

Δφ

5.0 V

5.0 deg

Response for exceed

Off

Off

Delay time

0s

0s

Max. diff.

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

30.01.2020 08:18

Settings

Obrázek 253: Monitorování symetrie fází

► Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Power grid > Phase
symmetry monitoring.
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Maximum difference
Tímto parametrem lze zadat limit pro rozdíl napětí ve V (vzhledem
k sekundární hodnotě měřicího napěťového transformátoru) nebo v kV
(vzhledem k primární hodnotě měřicího napěťového transformátoru) nebo
rozdíl úhlů fázového posunu.
Behavior
Tímto parametrem lze nastavit chování zařízení při vygenerování hlášení
události. K dispozici máte následující volby:
Nastavení

Chování

Vyp.

Limit nebude monitorován.

Auto blocking

Automatická regulace bude zablokována.
V ručním režimu lze nadále provádět přepínání
odboček.

Auto/manual blocking

Automatická regulace bude zablokována.
V ručním režimu nelze provádět přepínání odboček.

Tabulka 122: Chování v případě hlášení události

8.2.9 Nastavení monitorování
Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Power grid > Monitoring
settings.
Monitorování U < 30 V
Tímto parametrem lze aktivovat události a monitorování. Máte na výběr
následující možnosti:
Nastavení

Chování

Activate

Monitorování je aktivováno i při měřicím napětí
U < 30 V.

Deactivate

Monitorování je aktivováno. Při 19 V < U < 30 V je
potlačeno následující monitorování:
▪ Monitorování napětí
▪ Monitorování výkonu
▪ Monitorování toku výkonu
▪ Kontrola funkce

Tabulka 123: Aktivace kontroly funkce
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8.2.10 Retrofit TAPCON® 2xx
Pomocí funkce Retrofit TAPCON® 2xx lze zařízení provozovat v paralelním
chodu se stávajícími zařízeními. Paralelní chod s následujícími stávajícími
zařízeními je podporován:
▪ TAPCON® 230 pro/expert
▪ TAPCON® 240
▪ TAPCON® 250
▪ TAPCON® 260
▪ TRAFOGUARD® s volitelným balíčkem „Regulace napětí“
Pokud chcete provozovat několik zařízení v paralelním chodu se stávajícími
zařízeními, musíte u každého zařízení aktivovat funkci Retrofit
TAPCON® 2xx.

Obrázek 254: Paralelní chod dvou zařízení s funkcí TAPCON® 2xx. U obou zařízení musí být
aktivní funkce Retrofit TAPCON® 2xx.
Settings

Parameters

TAPCON® ...fit

Name

Value

Retrofit TAPCON®2xx

Off

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

31.01.2020 09:54

Settings

Obrázek 255: Retrofit TAPCON® 2xx

► Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Power grid >
TAPCON® 2xx retrofit.
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Retrofit TAPCON® 2xx
Tímto parametrem lze aktivovat nebo deaktivovat funkci Retrofit TAPCON®
2xx.
Pokud aktivujete tento parametr, musíte otočit znaménko parametru Phase
angle correction u dat měřicích transformátorů (z - na + nebo z + na -).

8.2.11 Zobrazení aktuálních naměřených hodnot
Na obrazovce naměřených hodnot si můžete prohlížet aktuální naměřené
hodnoty. Upozorňujeme, že se zobrazené naměřené hodnoty mohou lišit od
hrubých hodnot zobrazených na informačním ukazateli moduly UI. Zařízení
zpracovává naměřené hodnoty pro zobrazení naměřených hodnot takto:
▪ Je zahrnuto nastavené zapojení proudového a napěťového měřicího
transformátoru a rovněž je zahrnut příslušný fázový posun.
▪ Moduly UI pracují v šipkovém systému generátoru. Zařízení zobrazuje
naměřené hodnoty v šipkovém systému spotřebiče.
Zobrazení naměřených hodnot můžete přepnout na šipkový systém
generátoru tím, že aktivujete parametr Retrofit TAPCON® 2xx [►Odstavec
8.2.10, Strana 325].
Zobrazí se následující naměřené hodnoty:
▪ Voltage
▪ Current
▪ Power factor (cos φ)
▪ Frequency
▪ Reactive power
▪ Active power
▪ Apparent power
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Obrázek 256: Naměřené hodnoty

► Zvolte položku nabídky Information > Power grid > Measured values.

8.2.12 Zobrazení minimálních a maximálních naměřených hodnot
Lze si nechat zobrazit minimální a maximální dosažené hodnoty odbočky a
příslušný okamžik pro následující naměřené hodnoty:
▪ Napětí
▪ Proud
▪ Jalový výkon
▪ Činný výkon
▪ Zdánlivý výkon

Obrázek 257: Minimální a maximální naměřené hodnoty
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1. Zvolte položku nabídky Information > Power grid > Min. and max.
measured values.
2. V případě potřeby lze stiskem tlačítka Reset vynulovat minimální a
maximální hodnoty.
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8.3 Regulátor přepínače odboček
8.3.1 Regulace
V této části jsou popsány obecné funkce pro regulaci přepínače odboček.
8.3.1.1 Chování při přerušení spojení s řídicím systémem (volitelně)
Pokud je zařízení vybaveno připojením k řídicímu systému (SCADA), lze
následujícím parametrem nastavit, jak se má zařízení chovat při přerušení
spojení s řídicím systémem.
Tato funkce je k dispozici pouze v provozním režimu REMOTE.

Settings

Parameters

Control

Name

Value

Control variable

Voltage

Response to SCADA disconnection

No reaction

SCADA disconnection delay time

5s

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

23.09.2020 09:23

Settings

Obrázek 258: Regulace

► Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Voltage regulator >
Regulation.
Response to SCADA disconnection
Tímto parametrem lze nastavit chování zařízení při přerušení spojení
s řídicím systémem. K dispozici máte následující volby:
▪ Žádná reakce: Zařízení zůstane v aktuálním provozním režimu.
▪ Přepnutí do automatického režimu: Zařízení se přepne do automatického
režimu.
▪ Pož. hodnota 1–5: Zařízení použije zvolenou pož. hodnotu napětí. Tato
pož. hodnota se bude používat i nadále po obnovení spojení. V závislosti
na konfiguraci zařízení lze použít až 5 pož. hodnot.
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SCADA disconnection delay time
Tímto parametrem lze nastavit dobu zpoždění při přerušení spojení se
systémem SCADA. Pokud se spojení s řídicím systémem přeruší na delší
dobu, než je doba zpoždění, vygeneruje zařízení událost a zareaguje
nastaveným chováním.
8.3.1.2 Nastavení regulované veličiny (volitelně)
Pokud je zařízení vybaveno volitelnou funkcí Regulace výkonu, lze nastavit,
kterou veličinu má zařízení regulovat.
Settings

Parameters

Control

Name

Value

Control variable

Voltage

Response to SCADA disconnection

No reaction

SCADA disconnection delay time

5s

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

23.09.2020 09:23

Settings

Obrázek 259: Regulace

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > On-load tap-changer
regulator > Regulation.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte požadovaný parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Control variable
Tímto parametrem lze nastavit, kterou veličinu má zařízení regulovat.
K dispozici máte následující volby:
▪ Napětí
▪ Jalový výkon
▪ Činný výkon
V závislosti na provedené volbě použije zařízení příslušnou sadu parametrů
(požadovaná hodnota, pásmo atd.).
Standard regulation mode
Tímto parametrem lze nastavit provozní režim regulace přepínače odboček.
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8.3.2 Regulace napětí (volitelně)
V této části jsou popsány všechny parametry potřebné pro regulaci napětí.
Settings

Parameters

Voltage re...ion

Name

Value

Desired value 1

100 V

Desired value 2

100 V

Desired value 3

100 V

Selecting a desired value

Desired value 1

Bandwidth setting

Percentage

Bandwidth

1.0 %

Delay time T1

40 s

Time response T1

Linear

Activate delay time T2

Off

Delay time T2

10 s

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

13.12.2021 08:25

Settings

Obrázek 260: Regulace napětí (volitelně)

8.3.2.1 Nastavení pož. hodnoty
Podle objednávky je zařízení vybaveno jednou z následujících variant
nastavení pož. hodnoty.
8.3.2.1.1 Desired value 1
Parametry musíte nastavit zvlášť pro vinutí 1 (W1) a vinutí 2 (W2).

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Voltage regulator >
Regulation > Desired value 1.
2. Zadejte požadovanou hodnotu.
3. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.

8.3.2.1.2 Požadovaná hodnota 1–3
Lze zadat 3 různé požadované hodnoty. Zařízení pro regulaci použije vždy
jednu z nastavených hodnot. To, která požadovaná hodnota se použije pro
regulaci, lze stanovit parametrem „Select desired value“ nebo
prostřednictvím digitálních vstupů.
Zařízení zpracuje příkazy přes digitální vstupy nebo řídicí systém jen tehdy,
když se nachází v provozním režimu Remote. Navíc musíte příslušným
způsobem nastavit parametr Remote behavior [►Strana 187].
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Parametry musíte nastavit zvlášť pro vinutí 1 (W1) a vinutí 2 (W2).

Nastavení pož. hodnoty
1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Voltage regulator >
Regulation > Desired value 1.
2. Zadejte požadovanou hodnotu.
3. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Výběr pož. hodnoty
Tímto parametrem lze zvolit požadovanou hodnotu, která se použije pro
regulaci.
1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Voltage regulator >
Regulation > Select desired value.
2. Zvolte požadovanou hodnotu ze seznamu.
3. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.

8.3.2.1.3 Postupné zadání požadované hodnoty
Při postupném zadávání požadované hodnoty lze požadovanou hodnotu 1
pro automatickou regulaci napětí pomocí digitálních vstupů nebo příkazů
řídicího systému zvýšit nebo snížit o nastavitelnou velikost kroku.
Při každém příkazu „Zvýšení požadované hodnoty“ nebo „Snížení
požadované hodnoty“ se aktivní požadovaná hodnota 1 zvýší nebo sníží
o nastavenou velikost kroku. Není možné nastavení požadované hodnoty
mimo přípustný rozsah nastavení (49–140 V).
Název

Popis

I: Desired value step width +

Impulsový signál na vstupu zvýší požadovanou
hodnotu 1 o nastavenou velikost kroku.

I: Desired value step width -

Impulsový signál na vstupu sníží požadovanou
hodnotu 1 o nastavenou velikost kroku.

Tabulka 124: Digitální vstupy (I)

Zařízení zpracuje příkazy přes digitální vstupy nebo řídicí systém jen tehdy,
když se nachází v provozním režimu Remote. Navíc musíte příslušným
způsobem nastavit parametr Remote behavior [►Strana 187].
Při konfiguraci zadávání požadované hodnoty v krocích můžete nastavit níže
popsané parametry.
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Nastavení požadované hodnoty 1
1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Voltage regulator >
Regulation > Desired value 1.
2. Zadejte požadovanou hodnotu.
3. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Nastavení velikosti kroku požadované hodnoty
1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Voltage regulator >
Regulation > Desired value step width.
2. Zadejte velikost kroku požadované hodnoty.
3. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
8.3.2.1.4 Přizpůsobení požadované hodnoty napětí v závislosti na činném
výkonu
Funkce TAPCON® Dynamic Setpoint Control (TDSC) slouží k přizpůsobení
pož. hodnoty napětí v závislosti na naměřeném činném výkonu. Díky ní lze
vyrovnat pokles napětí při zvýšeném zatížení nebo zvýšení napětí
v důsledku decentralizovaného napájení.
V závislosti na naměřeném kladném nebo záporném činném výkonu je
výpočet pož. hodnoty založen na 2 lineárních rovnicích (viz příklad na
následujícím obrázku).
Parametr

Funkce

Nastavení (viz
následující vyobrazení)

Umax: maximální požadovaná
hodnota

Maximální nastavená požadovaná hodnota se aktivuje
při překročení Pmax.

103,0 V

Umin: minimální požadovaná
hodnota

Minimální nastavená požadovaná hodnota se aktivuje
při poklesu pod Pmin.

99,0 V

U0: pož. hodnota při činném
výkonu 0

Nastavená požadovaná hodnota se aktivuje, pokud je
naměřen činný výkon 0 MW.

100,00 V

Pmax: činný výkon při max. pož.
hodnotě

Nastavená maximální hodnota činného výkonu, od
které má požadovaná hodnota dosahovat v závislosti
na výkonu maxima Umax.

20,0 MW

Pmax: činný výkon při min. pož.
hodnotě

Nastavená minimální hodnota činného výkonu, od
které má požadovaná hodnota dosahovat v závislosti
na výkonu minima Umin.

-20,0 MW

Tabulka 125: Nastavované parametry pro přizpůsobení požadované hodnoty napětí v závislosti na činném výkonu
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Obrázek 261: Přizpůsobení požadované hodnoty napětí v závislosti na činném výkonu

Uref

Požadovaná hodnota

Umin

Minimální požadovaná
hodnota

Pmeas

Naměřený činný výkon

Umax

Maximální požadovaná
hodnota

Pmin

Činný výkon při minimální pož. U0
hodnotě

Pmax

Činný výkon při maximální
pož. hodnotě

Nastavená pož. hodnota při
naměřeném činném výkonu =
0

Chování při překročení činného výkonu Pmax
Pokud naměřený činný výkon Pmeas překračuje nastavený parametr Pmax,
hodnota Umax se použije jako pož. hodnota.

U ref = U max
Chování při poklesu pod hodnotu činného výkonu Pmin
Pokud naměřený činný výkon Pmeas klesne pod nastavenou hodnotu
parametru Pmin, hodnota Umin se použije jako pož. hodnota.

U ref = U min
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Chování při naměřeném činném výkonu Pmeas = 0 MW:
Pokud naměřený činný výkon Pmeas = 0, převezme se nastavený parametr
U 0.

U ref = U 0
Lineární závislosti při záporném činném výkonu
Pokud je naměřený činný výkon Pmin ≤ Pmeas ≤ 0, vypočte se pož. hodnota
podle následujícího vzorce:

U ref =

U 0 - U min
× Pmeas + U 0
0 - Pmin

Lineární závislosti při kladném činném výkonu
Pokud pro naměřený činný výkon platí 0 ≤ Pmeas ≤ Pmax, vypočte se pož.
hodnota podle následujícího vzorce:

U ref =

U max - U 0
× Pmeas + U 0
Pmax

Pro aktivaci přizpůsobení pož. hodnoty napětí v závislosti na činném výkonu
musíte nastavit následující parametry:
Parametry musíte nastavit zvlášť pro vinutí 1 (W1) a vinutí 2 (W2).

Aktivace TDSC
Funkce TDSC je aktivní jen tehdy, pokud zařízení může vypočítat činný
výkon (správné měření proudu a napětí) a jsou nastaveny potřebné
parametry. V opačném případě probíhá regulace napětí na nastavenou
požadovanou hodnotu [►Odstavec 8.3.2.1.1, Strana 331]. Přizpůsobení
požadované hodnoty napětí podle výkonu lze aktivovat nebo deaktivovat
takto:
▪ Parametr
▪ Digitální vstupy TDSC on a TDSC off (volitelně)
▪ Příkaz řídicího systému (volitelně)
Pokud aktivujete TDSC, deaktivuje se funkce kompenzace ztrát vedení
(kompenzace R-X nebo kompenzace Z).

Při aktivaci/deaktivaci TDSC pomocí parametrů postupujte takto:
1. Vyberte položku nabídky Settings > Parameters > Control > Activate
TDSC.
2. Zvolte požadovanou možnost.
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3. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
TDSC Umax/Umin
Těmito parametry lze nastavit maximální a minimální pož. hodnotu.
Maximální nebo minimální pož. hodnota se aktivuje, když naměřený činný
výkon dosáhne nastavené minimální, případně maximální hodnoty.
1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Control > TDSC Umax/
Umin..
2. Zadejte maximální/minimální požadovanou hodnotu.
3. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
TDSC U0
Tímto parametrem lze nastavit požadovanou hodnotu, která se má použít,
pokud bude naměřená hodnota činného výkonu 0.
1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Control > TDSC U0.
2. Zadejte požadovanou hodnotu při činném výkonu 0.
3. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
TDSC Pmax/Pmin
Těmito parametry lze nastavit maximální a minimální hodnotu činného
výkonu, při které se pro regulaci použije maximální a minimální požadovaná
hodnota v závislosti na činném výkonu.
1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Control > TDSC Pmax/
Pmin.
2. Zadejte činný výkon pro maximální/minimální požadovanou hodnotu.
3. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
8.3.2.1.5 Přizpůsobení požadované hodnoty napětí v závislosti na činném
výkonu se 3 různými požadovanými hodnotami
Funkce TAPCON® Dynamic Setpoint Control (TDSC) slouží k přizpůsobení
pož. hodnoty napětí v závislosti na naměřeném činném výkonu. Díky ní lze
vyrovnat pokles napětí při zvýšeném zatížení nebo zvýšení napětí
v důsledku decentralizovaného napájení.
Zařízení k tomu účelu poskytuje 3 různé sady parametrů. Na základě volby
pož. hodnoty 1, 2 nebo 3 použije zařízení pro TDSC sadu parametrů 1, 2
nebo 3.
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V závislosti na naměřeném kladném nebo záporném činném výkonu je
výpočet pož. hodnoty založen na 2 lineárních rovnicích (viz příklad na
následujícím obrázku).
Parametr

Funkce

Nastavení (viz
následující vyobrazení)

Umax: maximální požadovaná
hodnota

Maximální nastavená požadovaná hodnota se aktivuje
při překročení Pmax.

103,0 V

Umin: minimální požadovaná
hodnota

Minimální nastavená požadovaná hodnota se aktivuje
při poklesu pod Pmin.

99,0 V

U0: pož. hodnota při činném
výkonu 0

Nastavená požadovaná hodnota se aktivuje, pokud je
naměřen činný výkon 0 MW.

100,00 V

Pmax: činný výkon při max. pož.
hodnotě

Nastavená maximální hodnota činného výkonu, od
které má požadovaná hodnota dosahovat v závislosti
na výkonu maxima Umax.

20,0 MW

Pmax: činný výkon při min. pož.
hodnotě

Nastavená minimální hodnota činného výkonu, od
které má požadovaná hodnota dosahovat v závislosti
na výkonu minima Umin.

-20,0 MW

Tabulka 126: Nastavované parametry pro přizpůsobení požadované hodnoty napětí v závislosti na činném výkonu

Obrázek 262: Přizpůsobení požadované hodnoty napětí v závislosti na činném výkonu

Uref

Požadovaná hodnota

Umin

Minimální požadovaná
hodnota

Pmeas

Naměřený činný výkon

Umax

Maximální požadovaná
hodnota
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Pmin

Činný výkon při minimální pož. U0
hodnotě

Pmax

Činný výkon při maximální
pož. hodnotě

Nastavená pož. hodnota při
naměřeném činném výkonu =
0

Chování při překročení činného výkonu Pmax
Pokud naměřený činný výkon Pmeas překračuje nastavený parametr Pmax,
hodnota Umax se použije jako pož. hodnota.

U ref = U max
Chování při poklesu pod hodnotu činného výkonu Pmin
Pokud naměřený činný výkon Pmeas klesne pod nastavenou hodnotu
parametru Pmin, hodnota Umin se použije jako pož. hodnota.

U ref = U min
Chování při naměřeném činném výkonu Pmeas = 0 MW:
Pokud naměřený činný výkon Pmeas = 0, převezme se nastavený parametr
U 0.

U ref = U 0
Lineární závislosti při záporném činném výkonu
Pokud je naměřený činný výkon Pmin ≤ Pmeas ≤ 0, vypočte se pož. hodnota
podle následujícího vzorce:

U ref =

U 0 - U min
× Pmeas + U 0
0 - Pmin

Lineární závislosti při kladném činném výkonu
Pokud pro naměřený činný výkon platí 0 ≤ Pmeas ≤ Pmax, vypočte se pož.
hodnota podle následujícího vzorce:

U ref =

U max - U 0
× Pmeas + U 0
Pmax

Pro aktivaci přizpůsobení pož. hodnoty napětí v závislosti na činném výkonu
musíte nastavit následující parametry:
Parametry musíte nastavit zvlášť pro vinutí 1 (W1) a vinutí 2 (W2).
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Aktivace TDSC
Funkce TDSC je aktivní jen tehdy, pokud zařízení může vypočítat činný
výkon (správné měření proudu a napětí) a jsou nastaveny potřebné
parametry. V opačném případě probíhá regulace napětí na nastavenou pož.
hodnotu 1/2/3 [►Odstavec 8.3.2.1.2, Strana 331]. Přizpůsobení požadované
hodnoty napětí podle výkonu lze aktivovat nebo deaktivovat takto:
▪ Parametr
▪ Digitální vstupy TDSC on a TDSC off (volitelně)
▪ Příkaz řídicího systému (volitelně)
Pokud aktivujete TDSC, deaktivuje se funkce kompenzace ztrát vedení
(kompenzace R-X nebo kompenzace Z).

Při aktivaci/deaktivaci TDSC pomocí parametrů postupujte takto:
1. Vyberte položku nabídky Settings > Parameters > Control > Activate
TDSC.
2. Zvolte požadovanou možnost.
3. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
TDSC 1/2/3 Umax/Umin
Těmito parametry lze nastavit maximální a minimální pož. hodnotu.
Maximální nebo minimální pož. hodnota se aktivuje, když naměřený činný
výkon dosáhne nastavené minimální, případně maximální hodnoty.
1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Control > TDSC Umax/
Umin.
2. Zadejte maximální/minimální požadovanou hodnotu.
3. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
TDSC 1/2/3 U0
Tímto parametrem lze nastavit požadovanou hodnotu, která se má použít,
pokud bude naměřená hodnota činného výkonu 0.
1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Control > TDSC U0.
2. Zadejte pož. hodnotu při činném výkonu 0.
3. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
TDSC 1/2/3 Pmax/Pmin
Těmito parametry lze nastavit maximální a minimální hodnotu činného
výkonu, při které se pro regulaci použije maximální a minimální požadovaná
hodnota v závislosti na činném výkonu.
1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Control > TDSC Pmax/
Pmin.
2. Zadejte činný výkon pro maximální/minimální požadovanou hodnotu.
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3. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
8.3.2.1.6 Zadání požadovaných hodnot podle denního profilu
Pomocí funkce Zadání požadovaných hodnot podle denního profilu můžete
pro dva profily (Pracovní den nebo Svátek) nastavit vždy 12 požadovaných
hodnot. Pro každou z těchto požadovaných hodnot můžete nastavit čas
spuštění. Jakmile aktuální čas zařízení dosáhne nastaveného času
spuštění, aktivuje zařízení přiřazenou požadovanou hodnotu.

Desired value

6
4
5
7

3
2

8
1

0

1

6 7

9

1213

17

2223

Time

Obrázek 263: Zadání požadovaných hodnot podle denního profilu

1 Požadovaná hodnota 1 aktivní

2 Požadovaná hodnota 2 aktivní

3 Požadovaná hodnota 3 aktivní

4 Požadovaná hodnota 4 aktivní

5 Požadovaná hodnota 5 aktivní

6 Požadovaná hodnota 6 aktivní

7 Požadovaná hodnota 7 aktivní

8 Požadovaná hodnota 8 aktivní

Pokud použijete funkci Automatický letní/zimní čas [►Strana 195] a
zařízení posune aktuální čas o 1 hodinu dopředu nebo zpět, zůstane
aktuální požadovaná hodnota aktivní, dokud „nový“ čas zařízení nedosáhne
následujícího času spuštění. To platí především tehdy, pokud z důvodu
automatického přepnutí na letní/zimní čas dojde k přeskočení některého
času spuštění.

8.3.2.1.6.1 Volba denního profilu
Aktivní denní profil můžete zvolit prostřednictvím digitálního vstupu. Zařízení
bude hlásit aktivní denní profil prostřednictvím digitálního výstupu a formou
hlášení události.
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8.3.2.1.6.2 Aktivace další požadované hodnoty
Prostřednictvím digitálního vstupu next desired value můžete aktivovat další
požadovanou hodnotu podle času spuštění v denním profilu.
Příklad: Je 11:30, momentálně je aktivní požadovaná hodnota s časem
spuštění v 11:00. Čas spuštění další požadované hodnoty je 13:00 a další
nejbližší požadované hodnoty pak 18:00. Zadáním příkazu prostřednictvím
digitálního vstupu next desired value aktivujete další požadovanou hodnotu
(13.00), opakováním tohoto příkazu pak další nejbližší požadovanou
hodnotu (18.00).
8.3.2.1.6.3 Nastavení požadovaných hodnot pro profil Pracovní den
Pro profil Pracovní den můžete zadat vždy 12 požadovaných hodnot a 12
časů spuštění.

Obrázek 264: Regulace napětí pro pracovní den

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > On-load tap-changer
regulator > Working day voltage regulation.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Desired value 1-12
Těmito parametry lze nastavit až 12 různých požadovaných hodnot.
Požadované hodnoty jsou navázány na příslušné časy spuštění. Pokud
chcete použít méně než 12 různých požadovaných hodnot, musíte zadat
stejnou požadovanou hodnotu několikrát za sebou (např. požadovaná
hodnota 9, 10, 11, 12 = 100 V).
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Start time 1–12
Těmito parametry můžete nastavit čas spuštění pro každou požadovanou
hodnotu. Jakmile čas zařízení dosáhne nastaveného času spuštění, aktivuje
zařízení příslušnou požadovanou hodnotu. Pro každý parametr musíte zadat
odlišný čas.
8.3.2.1.6.4 Nastavení požadovaných hodnot pro profil Svátek
Pro profil Svátek můžete zadat vždy 12 požadovaných hodnot a 12 časů
spuštění.

Obrázek 265: Regulace napětí pro svátek

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > On-load tap-changer
regulator > Non-working day voltage regulation.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Desired value 1-12
Těmito parametry lze nastavit až 12 různých požadovaných hodnot.
Požadované hodnoty jsou navázány na příslušné časy spuštění. Pokud
chcete použít méně než 12 různých požadovaných hodnot, musíte zadat
stejnou požadovanou hodnotu několikrát za sebou (např. požadovaná
hodnota 9, 10, 11, 12 = 100 V).
Start time 1–12
Těmito parametry můžete nastavit čas spuštění pro každou požadovanou
hodnotu. Jakmile čas zařízení dosáhne nastaveného času spuštění, aktivuje
zařízení příslušnou požadovanou hodnotu. Pro každý parametr musíte zadat
odlišný čas.
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Nastavení šířky pásma
Tímto parametrem lze nastavit, zda má být šířka pásma určena jako
absolutní veličina (V nebo kV) nebo jako relativní veličina (%) vzhledem
k požadované hodnotě.
Bandwidth
Tímto parametrem můžete nastavit maximální přípustnou odchylku
naměřeného napětí Uskut od požadované hodnoty Upož.
Pro nastavení správné hodnoty musíte znát napětí odbočky a jmenovité
napětí transformátoru. Upozorňujeme, že široké pásmo vede k velké
odchylce regulace.
Pásmo musí být vždy větší než následující hodnota:

|± B| ≥ 0,6×

Un- 1 - Un
× 100 %
UN

Un-1

Napětí polohy odbočky n-1

Un

Napětí polohy odbočky n

UN

Jmenovité napětí

Ke zjištění minimálního pásma se používají následující parametry
transformátoru:
Jmenovité napětí UN = 11 000 V
Napětí v poloze odbočky 4 UStep4 = 11275 V
Napětí v poloze odbočky 5 UStep5 = 11 000 V

Delay time T1
Doba zpoždění T1 zpozdí provedení příkazu k přepnutí o zadanou dobu.
Tím se zabrání nežádoucímu přepínání při krátkodobém opuštění rozsahu
pásma.
Chování s dobou zpoždění Pokud se regulovaná veličina
pohybuje v nastaveném pásmu , nejsou
T1 na motorovém pohonu generovány žádné řídicí příkazy pro spínání. Řídicí
příkazy nejsou na motorovém pohonu generovány ani tehdy, když se
regulovaná veličina ještě během nastavené doby zpoždění T1
vrátí do
rozsahu pásma . Opustí-li však regulovaná veličina nastavené pásmo na
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delší dobu , následuje po uplynutí nastavené doby zpoždění T1 spínací
příkaz . Přepínač odboček provede kvůli návratu do rozsahu pásma
přepnutí o odbočku výše nebo o odbočku níže.

Obrázek 266: Chování regulační funkce s dobou zpoždění T1

1 Horní limit pásma

4 Nastavená doba zpoždění T1

2 Požadovaná hodnota

5 Naměřená hodnota regulované
veličiny

3 Dolní limit pásma

6 Rozsah pásma

A Regulovaná veličina je mimo
pásmo. Začíná běžet doba
zpoždění T1.

B Regulovaná veličina se před
uplynutím doby zpoždění T1 vrátila
do rozsahu pásma.

C Regulovaná veličina je mimo
pásmo. Začíná běžet doba
zpoždění T1.

D Regulovaná veličina je až do
uplynutí doby zpoždění T1 ještě
mimo pásmo. Bude zahájeno
spínání

Time response T1
Tímto parametrem lze nastavit časovou charakteristiku doby zpoždění T1.
K dispozici máte následující volby:
▪ Lineární časová charakteristika
▪ Integrální časová charakteristika
Lineární časová V případě lineární časové charakteristiky reaguje zařízení nezávisle na
charakteristika regulační odchylce s konstantní dobou zpoždění.
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Integrální časová V případě integrální časové charakteristiky reaguje zařízení v závislosti na
charakteristika regulační odchylce s variabilní dobou zpoždění. Čím větší je regulační
odchylka (ΔU) pro nastavené pásmo (B), tím kratší je doba zpoždění.
Zařízení tak rychleji reaguje na velké změny napětí v síti. Stoupá přitom
přesnost regulace, ale zvyšuje se četnost spínání.

Obrázek 267: Graf integrální časové charakteristiky

ΔU/B Regulační odchylka „ΔU“ v % požadované hodnoty v poměru
k nastavenému pásmu „B“ v % požadované hodnoty
1 Parametr „Doba zpoždění T1“

Delay time T2
Tímto parametrem lze nastavit dobu zpoždění T2. Doba zpoždění T2 slouží
k rychlejšímu vyrovnávání velkých regulačních odchylek.
Doba zpoždění T2 je účinná pouze tehdy, pokud je ke korekci regulační
odchylky nutné více než jedno přepnutí odboček. K vygenerování prvního
výstupního impulzu dochází po uplynutí nastavené doby zpoždění T1. Po
uplynutí nastavené doby zpoždění přepnutí T2 následují další impulzy
s cílem korigovat zjištěnou regulační odchylku.
Při nastavování doby zpoždění T2 musíte dodržet tyto předpoklady:
▪ Hodnota doby zpoždění T2 musí být větší než doba trvání spínacího
impulzu.
▪ Hodnota doby zpoždění T2 musí být větší než maximální doba chodu
motorového pohonu.
▪ Hodnota doby zpoždění T2 musí být menší než nastavená hodnota doby
zpoždění T1.
Chování při době zpoždění Opustí-li regulovaná veličina
nastavené pásmo na delší dobu , bude
T1 a T2 po uplynutí nastavené doby zpoždění T1 vydán řídicí impulz motorovému
pohonu . Je-li regulovaná veličina nadále mimo pásmo, začne ubíhat
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doba zpoždění T2 . Po uplynutí doby zpoždění T2 bude znovu vydán
motorovému pohonu řídicí impulz pro přepnutí
pro návrat do rozsahu
pásma.

Obrázek 268: Chování regulační funkce s dobou zpoždění T1 a T2

1 Horní limit pásma

4 Nastavená doba zpoždění T1 a
doba zpoždění T2.

2 Požadovaná hodnota

5 Naměřená hodnota regulované
veličiny

3 Dolní limit pásma

6 Rozsah pásma

A Regulovaná veličina je mimo
pásmo. Začíná běžet doba
zpoždění T1.

B Doba zpoždění T1 uplynula.
Přepínání aktivováno.

C Doba zpoždění T2 uplynula.
Přepínání aktivováno.

Activate delay time T2
Tímto parametrem můžete aktivovat nebo deaktivovat dobu zpoždění T2.
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8.3.2.2 Několik souborů parametrů (volitelně)
Pokud je zařízení vybaveno funkcí Několik souborů parametrů, můžete
nastavit příslušné parametry regulace pro každou požadovanou hodnotu
zvlášť (pásmo, doby zpoždění atd.).

Obrázek 269: Regulace napětí s volitelnou funkcí Několik souborů parametrů

8.3.3 Regulace jalového výkonu (volitelně)
V této části jsou popsány všechny parametry potřebné pro funkci regulace
jalového výkonu.
Settings

Parameters

Reactive p...ion

Name

Value

Desired value

0 var

Bandwidth

0 var

Delay time T1

40 s

Time response T1

Linear

Activate delay time T2

Off

Delay time T2

10 s

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

23.09.2020 09:23

Settings

Obrázek 270: Regulace jalového výkonu

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > On-load tap-changer
regulator > Reactive power regulation.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte požadovaný parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
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Desired value
Tímto parametrem lze nastavit požadovanou hodnotu pro regulaci jalového
výkonu.
Bandwidth
Tímto parametrem lze nastavit maximální přípustnou odchylku jalového
výkonu od požadované hodnoty.
Delay time T1
Doba zpoždění T1 zpozdí provedení příkazu k přepnutí o zadanou dobu.
Tím se zabrání nežádoucímu přepínání při krátkodobém opuštění rozsahu
pásma.
Chování s dobou zpoždění Pokud se regulovaná veličina
pohybuje v nastaveném pásmu , nejsou
T1 na motorovém pohonu generovány žádné řídicí příkazy pro spínání. Řídicí
příkazy nejsou na motorovém pohonu generovány ani tehdy, když se
regulovaná veličina ještě během nastavené doby zpoždění T1
vrátí do
rozsahu pásma . Opustí-li však regulovaná veličina nastavené pásmo na
delší dobu , následuje po uplynutí nastavené doby zpoždění T1 spínací
příkaz . Přepínač odboček provede kvůli návratu do rozsahu pásma
přepnutí o odbočku výše nebo o odbočku níže.

Obrázek 271: Chování regulační funkce s dobou zpoždění T1
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1 Horní limit pásma

4 Nastavená doba zpoždění T1

2 Požadovaná hodnota

5 Naměřená hodnota regulované
veličiny

3 Dolní limit pásma

6 Rozsah pásma
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A Regulovaná veličina je mimo
pásmo. Začíná běžet doba
zpoždění T1.

B Regulovaná veličina se před
uplynutím doby zpoždění T1 vrátila
do rozsahu pásma.

C Regulovaná veličina je mimo
pásmo. Začíná běžet doba
zpoždění T1.

D Regulovaná veličina je až do
uplynutí doby zpoždění T1 ještě
mimo pásmo. Bude zahájeno
spínání

Time response T1
Tímto parametrem lze nastavit časovou charakteristiku doby zpoždění T1.
K dispozici máte následující volby:
▪ Lineární časová charakteristika
▪ Integrální časová charakteristika
Lineární časová V případě lineární časové charakteristiky reaguje zařízení nezávisle na
charakteristika regulační odchylce s konstantní dobou zpoždění.
Integrální časová V případě integrální časové charakteristiky reaguje zařízení v závislosti na
charakteristika regulační odchylce s variabilní dobou zpoždění. Čím větší je regulační
odchylka (ΔU) pro nastavené pásmo (B), tím kratší je doba zpoždění.
Zařízení tak rychleji reaguje na velké změny napětí v síti. Stoupá přitom
přesnost regulace, ale zvyšuje se četnost spínání.

Obrázek 272: Graf integrální časové charakteristiky

ΔU/B Regulační odchylka „ΔU“ v % požadované hodnoty v poměru
k nastavenému pásmu „B“ v % požadované hodnoty
1 Parametr „Doba zpoždění T1“

Delay time T2
Tímto parametrem lze nastavit dobu zpoždění T2. Doba zpoždění T2 slouží
k rychlejšímu vyrovnávání velkých regulačních odchylek.
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Doba zpoždění T2 je účinná pouze tehdy, pokud je ke korekci regulační
odchylky nutné více než jedno přepnutí odboček. K vygenerování prvního
výstupního impulzu dochází po uplynutí nastavené doby zpoždění T1. Po
uplynutí nastavené doby zpoždění přepnutí T2 následují další impulzy
s cílem korigovat zjištěnou regulační odchylku.
Při nastavování doby zpoždění T2 musíte dodržet tyto předpoklady:
▪ Hodnota doby zpoždění T2 musí být větší než doba trvání spínacího
impulzu.
▪ Hodnota doby zpoždění T2 musí být větší než maximální doba chodu
motorového pohonu.
▪ Hodnota doby zpoždění T2 musí být menší než nastavená hodnota doby
zpoždění T1.
Chování při době zpoždění Opustí-li regulovaná veličina
nastavené pásmo na delší dobu , bude
T1 a T2 po uplynutí nastavené doby zpoždění T1 vydán řídicí impulz motorovému
pohonu . Je-li regulovaná veličina nadále mimo pásmo, začne ubíhat
doba zpoždění T2 . Po uplynutí doby zpoždění T2 bude znovu vydán
motorovému pohonu řídicí impulz pro přepnutí
pro návrat do rozsahu
pásma.

Obrázek 273: Chování regulační funkce s dobou zpoždění T1 a T2
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1 Horní limit pásma

4 Nastavená doba zpoždění T1 a
doba zpoždění T2.

2 Požadovaná hodnota

5 Naměřená hodnota regulované
veličiny

3 Dolní limit pásma

6 Rozsah pásma
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A Regulovaná veličina je mimo
pásmo. Začíná běžet doba
zpoždění T1.

B Doba zpoždění T1 uplynula.
Přepínání aktivováno.

C Doba zpoždění T2 uplynula.
Přepínání aktivováno.

Activate delay time T2
Tímto parametrem můžete aktivovat nebo deaktivovat dobu zpoždění T2.

8.3.4 Regulace činného výkonu (volitelně)
V této části jsou popsány všechny parametry potřebné pro funkci regulace
činného výkonu.
Settings

Parameters

Active pow...ion

Name

Value

Desired value

0.0 MW

Bandwidth

0.0 MW

Delay time T1

40 s

Time response T1

Linear

Activate delay time T2

Off

Delay time T2

10 s

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

01.03.2021 15:04

Settings

Obrázek 274: Regulace činného výkonu

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > On-load tap-changer
regulator > Active power regulation.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte požadovaný parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Požadovaná hodnota
Tímto parametrem lze nastavit požadovanou hodnotu pro regulaci činného
výkonu.
Pásmo
ah morgen Tímto parametrem lze nastavit maximální přípustnou odchylku
jalového výkonu od požadované hodnoty.
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Delay time T1
Doba zpoždění T1 zpozdí provedení příkazu k přepnutí o zadanou dobu.
Tím se zabrání nežádoucímu přepínání při krátkodobém opuštění rozsahu
pásma.
Chování s dobou zpoždění Pokud se regulovaná veličina
pohybuje v nastaveném pásmu , nejsou
T1 na motorovém pohonu generovány žádné řídicí příkazy pro spínání. Řídicí
příkazy nejsou na motorovém pohonu generovány ani tehdy, když se
regulovaná veličina ještě během nastavené doby zpoždění T1
vrátí do
rozsahu pásma . Opustí-li však regulovaná veličina nastavené pásmo na
delší dobu , následuje po uplynutí nastavené doby zpoždění T1 spínací
příkaz . Přepínač odboček provede kvůli návratu do rozsahu pásma
přepnutí o odbočku výše nebo o odbočku níže.

Obrázek 275: Chování regulační funkce s dobou zpoždění T1
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1 Horní limit pásma

4 Nastavená doba zpoždění T1

2 Požadovaná hodnota

5 Naměřená hodnota regulované
veličiny

3 Dolní limit pásma

6 Rozsah pásma

A Regulovaná veličina je mimo
pásmo. Začíná běžet doba
zpoždění T1.

B Regulovaná veličina se před
uplynutím doby zpoždění T1 vrátila
do rozsahu pásma.

C Regulovaná veličina je mimo
pásmo. Začíná běžet doba
zpoždění T1.

D Regulovaná veličina je až do
uplynutí doby zpoždění T1 ještě
mimo pásmo. Bude zahájeno
spínání
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Time response T1
Tímto parametrem lze nastavit časovou charakteristiku doby zpoždění T1.
K dispozici máte následující volby:
▪ Lineární časová charakteristika
▪ Integrální časová charakteristika
Lineární časová V případě lineární časové charakteristiky reaguje zařízení nezávisle na
charakteristika regulační odchylce s konstantní dobou zpoždění.
Integrální časová V případě integrální časové charakteristiky reaguje zařízení v závislosti na
charakteristika regulační odchylce s variabilní dobou zpoždění. Čím větší je regulační
odchylka (ΔU) pro nastavené pásmo (B), tím kratší je doba zpoždění.
Zařízení tak rychleji reaguje na velké změny napětí v síti. Stoupá přitom
přesnost regulace, ale zvyšuje se četnost spínání.

Obrázek 276: Graf integrální časové charakteristiky

ΔU/B Regulační odchylka „ΔU“ v % požadované hodnoty v poměru
k nastavenému pásmu „B“ v % požadované hodnoty
1 Parametr „Doba zpoždění T1“

Delay time T2
Tímto parametrem lze nastavit dobu zpoždění T2. Doba zpoždění T2 slouží
k rychlejšímu vyrovnávání velkých regulačních odchylek.
Doba zpoždění T2 je účinná pouze tehdy, pokud je ke korekci regulační
odchylky nutné více než jedno přepnutí odboček. K vygenerování prvního
výstupního impulzu dochází po uplynutí nastavené doby zpoždění T1. Po
uplynutí nastavené doby zpoždění přepnutí T2 následují další impulzy
s cílem korigovat zjištěnou regulační odchylku.
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Při nastavování doby zpoždění T2 musíte dodržet tyto předpoklady:
▪ Hodnota doby zpoždění T2 musí být větší než doba trvání spínacího
impulzu.
▪ Hodnota doby zpoždění T2 musí být větší než maximální doba chodu
motorového pohonu.
▪ Hodnota doby zpoždění T2 musí být menší než nastavená hodnota doby
zpoždění T1.
Chování při době zpoždění Opustí-li regulovaná veličina
nastavené pásmo na delší dobu , bude
T1 a T2 po uplynutí nastavené doby zpoždění T1 vydán řídicí impulz motorovému
pohonu . Je-li regulovaná veličina nadále mimo pásmo, začne ubíhat
doba zpoždění T2 . Po uplynutí doby zpoždění T2 bude znovu vydán
motorovému pohonu řídicí impulz pro přepnutí
pro návrat do rozsahu
pásma.

Obrázek 277: Chování regulační funkce s dobou zpoždění T1 a T2

1 Horní limit pásma

4 Nastavená doba zpoždění T1 a
doba zpoždění T2.

2 Požadovaná hodnota

5 Naměřená hodnota regulované
veličiny

3 Dolní limit pásma

6 Rozsah pásma

A Regulovaná veličina je mimo
pásmo. Začíná běžet doba
zpoždění T1.

B Doba zpoždění T1 uplynula.
Přepínání aktivováno.

C Doba zpoždění T2 uplynula.
Přepínání aktivováno.
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Activate delay time T2
Tímto parametrem můžete aktivovat nebo deaktivovat dobu zpoždění T2.

8.3.5 Zobrazení parametrů regulace
V položce nabídky Control parameters je možné zobrazit přehled parametrů
regulace. Můžete zvolit zobrazené parametry a změnit jejich nastavení.

Obrázek 278: Parametry regulace

1. Volitelně: Zvolte symbol regulátoru napětí na hlavní obrazovce.
2. V sekundární navigaci stiskněte tlačítko Control parameters.

8.3.6 Kompenzace ztrát vedení
Pomocí funkce kompenzace lze vyrovnat pokles napětí mezi
transformátorem a spotřebičem, který je závislý na zatížení. Za tím účelem
zařízení poskytuje 2 metody kompenzace:
▪ Kompenzace R-X
▪ Kompenzace Z
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8.3.6.1 Kompenzace R-X
Kompenzace R-X může kompenzovat ztráty napětí ve vedeních, a tím
zajišťovat správné napětí u spotřebiče. K tomu jsou potřebné přesné
parametry vedení. Po zadání všech parametrů vedení zařízení automaticky
vypočte ohmický a indukční pokles napětí a zahrne je při automatické
regulaci napětí.

U

I
ULine-Drop

UTr

VT

ULoad

CT
R

X

Obrázek 279: Náhradní zapojení kompenzace R-X

Obrázek 280: Vektorové znázornění kompenzace R-X

Pro použití kompenzace R-X musíte zadat následující parametry vedení:
▪ Ohmický odpor vodiče v mΩ/m
▪ Indukční odpor vodiče v mΩ/m
▪ Délka vedení v km
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Settings

Parameters

Compensation

Name

Value

Compensation method

R & X compensation

Ohmic resistance load

0.0 Ohm/m

Inductive resistance load

0.0 Ohm/m

Length of line

0.00 m

Voltage increase

0.0 %

Voltage limit value

0.0 %

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

03.02.2020 08:09

Settings

Obrázek 281: Kompenzace

► Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Voltage regulator >
Compensation.
Metoda kompenzace
Tímto parametrem lze nastavit metodu kompenzace.
Ohmický odpor vodiče
Tímto parametrem lze nastavit ohmický odpor vodiče.
Indukční odpor vodiče
Tímto parametrem lze nastavit indukční odpor vodiče.
Délka vedení
Tímto parametrem lze nastavit délku vedení.
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8.3.6.2 Kompenzace Z
Pro udržování konstantního napětí u spotřebiče můžete pomocí
kompenzace Z aktivovat zvýšení napětí v závislosti na proudu. Navíc lze
stanovit limit pro zamezení příliš vysokému napětí na transformátoru.
ΔU%

ΔU% max
ΔU%

I
Obrázek 282: Kompenzace Z

Při použití kompenzace Z musíte vypočítat zvýšení napětí (ΔU)
s přihlédnutím k proudu. Použijte k tomu následující vzorec:

ΔU =

U Tr - U Load I N× kCT
×
× 100 %
U Load
I

∆U

Zvýšení napětí

I

Zatěžovací proud v A

UTr

Napětí transformátoru při
proudu I

IN

Jmenovitý proud přípojky
proudového měřicího
transformátoru v A

ULoad

Napětí na konci vedení při
proudu I a shodné provozní
poloze přepínače odboček

kCT

Transformační poměr měřicího
proudového transformátoru

Příklad výpočtu: UTr = 100,1 V, ULoad = 100,0 V, IN = 5 A kCT = 200 A/5 A, I =
100 A
Vychází zvýšení napětí ∆U v hodnotě 0,2%
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Settings

Parameters

Compensation

Name

Value

Compensation method

R & X compensation

Ohmic resistance load

0.0 Ohm/m

Inductive resistance load

0.0 Ohm/m

Length of line

0.00 m

Voltage increase

0.0 %

Voltage limit value

0.0 %

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

03.02.2020 08:09

Settings

Obrázek 283: Kompenzace

► Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Voltage regulator >
Compensation.
Metoda kompenzace
Tímto parametrem lze nastavit metodu kompenzace.
Zvýšení napětí
Tímto parametrem lze nastavit zvýšení napětí ∆U v závislosti na proudu.
Mezní hodnota napětí
Tímto parametrem lze stanovit maximální přípustné zvýšení napětí, aby se
zabránilo příliš vysokému napětí na transformátoru.

8.3.7 Paralelní chod (volitelně)
Paralelní provoz transformátorů slouží ke zvýšení průchozího nebo
zkratového výkonu na jednom stanovišti. Pro regulaci transformátorů
zařízení poskytuje specifické funkce.
Podmínky pro paralelní Při paralelním provozu transformátorů musí být dodrženy následující obecně
provoz platné podmínky:
▪ Stejná nejvyšší jmenovitá napětí
▪ Poměr výkonu transformátorů (< 3 : 1)
▪ Maximální odchylka zkratových napětí (UK) paralelně zapojených
transformátorů < 10 %
▪ Stejný počet skupin zapojení
▪ Při paralelním chodu s komunikací přes sběrnici CAN: U všech paralelně
běžících zařízení musí být použity měřicí proudové transformátory se
stejnými připojovacími hodnotami
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8.3.7.1 Metody paralelního chodu
Můžete používat různé metody paralelního chodu.
8.3.7.1.1 Synchronizovaný chod
Při použití metody paralelního chodu Synchronizovaný chod funguje jeden
regulátor napětí jako Master a všechny ostatní regulátory napětí jako
Follower.

T1
M

Master

Follower

AVR

AVR

T2
M

Poloha odbočky
Sběrnice CAN

Obrázek 284: Synchronizovaný chod

Zařízení Master přebírá regulaci napětí a prostřednictvím sběrnice CAN
odesílá své aktuální polohy odboček všem zařízením Follower. Zařízení
Follower porovnávají přijatou polohu odbočky s vlastní polohou odbočky.
V případě rozdílné polohy odboček přepnou zařízení Follower na polohu
odbočky přijatou ze zařízení Master. Tímto způsobem se paralelně běžící
transformátory vždy nacházejí ve stejné poloze odbočky.
Můžete nastavit, zda zařízení Master přenese změnu polohy odbočky na
zařízení Follower před nebo po vlastním zapojení odbočky. Tím se zařízení
zapojí buď sekvenčně (nejdříve Master, následně Follower) nebo
synchronně (Master a Follower současně).
V případě rozdílu odboček mezi zařízeními Master a Follower nebude
zařízení Master vysílat řídicí příkaz motorovému pohonu, dokud všechna
zařízení Follower nedosáhnou stejné polohy odbočky. Pokud rozdíl odboček
trvá déle, než je nastavená doba zpoždění pro hlášení chyby v paralelním
chodu, vyvolá zařízení Master událost Step difference to follower.
Regulátory napětí můžete explicitně stanovit jako zařízení Master a Follower
nebo nastavit automatické určení na základě adresy sběrnice CAN.
Pro metodu synchronizovaného paralelního chodu musíte nastavit
následující parametry:
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Parametr

Autom.

Activating parallel
operation
Parallel operation method

Master

Follower

Ano
Auto. tap
synchronization

Master

Follower

Adresa sběrnice CAN

Ano

Circulating reactive
current blocking limit

Volitelná, když je proudová blokace zařízení Master/
Follower aktivní

Master/follower current
blocking

Ano

Master/follower switching
characteristics

Ano

Maximum tap difference

Ano (pokud je
Follower)

Ne

Error if no communication
present

Ano

Behavior if no
communication present

Ano

Parallel operation error
delay time

Ano

Ano

Tabulka 127: Parametry

Parametr

Autom.

Activating parallel
operation
Parallel operation method

Master
Ano

Auto. tap
synchronization

Master

CAN bus address

Ano

Master/follower switching
characteristics

Ano

Maximum tap difference

Follower

Ano (pokud je
Follower)

Ne

Error if no communication
present

Ano

Behavior if no
communication present

Ano

Parallel operation error
delay time

Ano

Follower

Ano

Tabulka 128: Parametry
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8.3.7.1.2 Minimalizace okružního jalového proudu s komunikací po sběrnici CAN
Při metodě paralelního chodu Okružní jalový proud bude paralelní provoz
probíhat metodou minimalizace okružního jalového proudu.

T1

T2
M

AVR

AVR

M

U, I, cosφ
Sběrnice CAN

Obrázek 285: Minimalizace okružního jalového proudu s komunikací po sběrnici CAN

Okružní jalový proud se vypočte z proudů transformátorů a jejich úhlů
fázového posunu. Regulátory napětí skupiny paralelního chodu si tyto
informace vyměňují po sběrnici CAN. Dodatečná regulační odchylka úměrná
okružnímu jalovému proudu bude přičtena k samostatně regulujícím
regulátorům napětí jako oprava ke zjištěné regulační odchylce na základě
naměřeného napětí. Tuto dodatečnou regulační odchylku můžete snížit
nebo zvýšit pomocí parametru Circulating reactive current sensitivity
(Citlivost okružního jalového proudu).
Metoda okružního jalového proudu je vhodná pro paralelně zapojené
transformátory se srovnatelným jmenovitým výkonem a zkratovým napětím
UK a pro skupiny zapojení se stejným nebo nestejným napětím odboček.
Informace o poloze odbočky při tom není potřebná.
Upozorňujeme, že pro metodu paralelního chodu Circulating reactive current
minimization (Minimalizace okružního jalového proudu) musí být splněny tyto
předpoklady:
▪ U všech paralelně běžících transformátorů musíte použít měřicí proudový
transformátor se stejnými připojovacími hodnotami.
▪ Pokud chcete provést paralelní chod se stávajícími zařízeními, musíte
aktivovat parametr Retrofit TAPCON® 2xx [►Odstavec 8.2.10, Strana
325].
Pro metodu paralelního chodu minimalizace okružního jalového proudu
s komunikací přes CAN musíte nastavit následující parametry:
▪ Activating parallel operation
▪ Parallel operation method: Circulating reactive current
▪ CAN bus address
▪ Circulating reactive current sensitivity
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▪ Circulating reactive current blocking limit
▪ Error if no communication present
▪ Behavior if no communication present
▪ Parallel operation error delay time
8.3.7.1.3 Minimalizace okružního jalového proudu bez komunikace po sběrnici
CAN
Při této metodě můžete provozovat více regulátorů napětí bez
komunikačního spojení (sběrnice CAN) v paralelním chodu s minimalizací
okružního jalového proudu.

Požadovaný cosφ

Požadovaný cosφ

T1

T2
M

AVR

AVR

T1: U, I, (cosφ)

M

T2: U, I, (cosφ)

U, I, (cosφ)
Obrázek 286: Minimalizace okružního jalového proudu bez komunikace po sběrnici CAN

Okružní jalový proud se vypočte pomocí obou parametrů požadovaného
účiníku a požadovaného druhu zatížení a naměřeného proudu
transformátoru. Dodatečná regulační odchylka úměrná okružnímu jalovému
proudu bude přičtena k samostatně regulujícím regulátorům napětí jako
oprava ke zjištěné regulační odchylce na základě naměřeného napětí. Tato
dodatečná regulační odchylka je závislá na odchylce naměřeného účiníku
od požadovaného účiníku.
Pro metodu účiníku musíte znát podmínky své sítě pro správné nastavení
parametrů zařízení.
Metoda účiníku je vhodná pro paralelně zapojené transformátory se
srovnatelným jmenovitým výkonem a zkratovým napětím UK a pro skupiny
zapojení se stejným nebo nestejným napětím odboček. Informace o poloze
odbočky při tom není potřebná.
Pro metodu paralelního chodu minimalizace okružního jalového proudu bez
komunikace přes CAN musíte nastavit následující parametry:
▪ Activating parallel operation
▪ Parallel operation method: Power factor
▪ Circulating reactive current sensitivity
▪ Circulating reactive current blocking limit
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▪ Desired power factor
▪ Desired load stress type
▪ Parallel operation error delay time
Upozorňujeme, že parametry „Error if no communication present“ a
„Behavior if no communication present“ nejsou funkční při metodě
paralelního chodu minimalizace okružního jalového proudu bez komunikace
přes sběrnici CAN.
8.3.7.1.4 Minimalizace okružního jalového proudu pomocí měřeného okružního
jalového proudu (bez komunikace po sběrnici CAN)
Při metodě paralelního chodu Měřený okružní jalový proud bude paralelní
provoz probíhat metodou minimalizace okružního jalového proudu. Okružní
jalový proud transformátorů bude měřen přímo zařízením prostřednictvím
analogového propojení. Zařízení nekomunikují po sběrnici CAN.

T1

T2
M

AVR

AVR

Ip

T1: I

PB#1

M

Ip

T2: I

Iu

PB#2

U, I, (cosφ)
Obrázek 287: Paralelní chod s měřením okružního jalového proudu prostřednictvím asistenta
paralelního chodu (PB, parallelling balancer)

Dodatečná regulační odchylka úměrná okružnímu jalovému proudu bude
přičtena k samostatně regulujícím regulátorům napětí jako oprava ke
zjištěné regulační odchylce na základě naměřeného okružního jalového
proudu.
Pro metodu paralelního chodu minimalizace okružního jalového proudu
pomocí měřeného okružního jalového proudu musíte nastavit následující
parametry:
▪ Activating parallel operation
▪ Parallel operation method: Measured circulating reactive current
▪ Circulating reactive current sensitivity
▪ Circulating reactive current blocking limit
▪ Parallel operation error delay time
▪ Circulating reactive current measured input rated value
▪ Rotating the circulating reactive current prefix
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8.3.7.2 Konfigurace paralelního chodu
V položce nabídky Parallel operation lze nastavit potřebné parametry pro
paralelní provoz transformátorů.
Settings

Parameters

Parallel...ion

Name

Value

Activating parallel operation

On

Parallel operation method

Master

CAN bus address

1

Circulating reactive current sens...

0.0 %

Circulating reactive current bloc...

20.0 %

Desired power factor

0.9

Desired load stress type

Inductive

Master/follower current blocking

Off

Maximum tap difference

1

Master/follower switching charact...

Sequential

Error if no communication present

No error

Behavior if no communication pres...

Independent regulation

Parallel operation error delay ti...

10 s

EN

CHANGE

REBOOT

admin

Home

Events

Information

03.02.2020 08:09

Recorder

Settings

Obrázek 288: Paralelní chod

► Zvolte položku nabídky Settings > Parameter > Voltage regulator >
Parallel operation.
Activating parallel operation
Tímto parametrem lze aktivovat nebo deaktivovat paralelní chod.
Nastavení metody paralelního chodu
Tímto parametrem lze vybrat metodu paralelního chodu. K dispozici máte
následující volby:
Volba

Popis

Master

Zařízení je nastaveno jako
Master.

Follower

Zařízení je nastaveno jako
Follower.

Auto. tap
synchronization

Automatické přidělování
funkce Master nebo
Follower.

Metoda paralelního chodu
Synchronizovaný chod
[►Odstavec 8.3.7.1.1,
Strana 360]

Pokud není rozpoznáno
žádné zařízení Master, je
jako Master automaticky
nastaveno zařízení
s nejnižší adresou sběrnice
CAN. Všechny ostatní
zařízení budou nastaveny
jako zařízení Follower.
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Volba

Popis

Circulat. react. current

Metoda paralelního chodu Minimalizace okružního
jalového proudu s komunikací po sběrnici CAN
[►Odstavec 8.3.7.1.2, Strana 362]

Power factor

Metoda paralelního chodu Minimalizace okružního
jalového proudu bez komunikace po sběrnici CAN
[►Odstavec 8.3.7.1.3, Strana 363]

Tabulka 129: Nastavení metody paralelního chodu

Měňte metodu paralelního chodu jen tehdy, když přepínač odboček
neprovádí přepínání odboček.

Metodu paralelního chodu vyberete takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Parallel operation >
Parallel operation method.
2. Zvolte požadovanou možnost.
3. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
CAN bus address
Tímto parametrem můžete zařízení přiřadit adresu sběrnice CAN. K tomu,
aby spolu mohla všechna zařízení po sběrnici CAN komunikovat, je nutné,
aby mělo každé zařízení vlastní individuální identifikaci. Nastavíte-li hodnotu
na 0, nebude probíhat žádná komunikace.
Circulating reactive current sensitivity
Tímto parametrem lze nastavit vliv okružního jalového proudu na výpočet
regulační odchylky. Čím vyšší je nastavená hodnota, tím větší je vypočtená
regulační odchylka v důsledku okružního jalového proudu.
Pro zjištění ideální citlivosti okružního jalového proudu se řiďte pokyny
v kapitole v části Uvedení do provozu.
Circulating reactive current blocking limit
Tímto parametrem lze nastavit limit pro maximálně přípustný okružní jalový
proud. Tato hodnota se vztahuje k jmenovitému proudu měřicího
proudového transformátoru. Překročí-li okružní jalový proud během
paralelního provozu nastavený limit, aktivuje zařízení událost Circulating
reactive current blocking limit exceeded. Všechny zařízení, které se nachází
ve skupině paralelního chodu, budou zablokovány.
Desired power factor
Tímto parametrem lze nastavit účiník, který má mít transformátor za
normálních provozních podmínek. Liší-li se naměřený účiník od
požadovaného účiníku, vypočte zařízení korekční hodnotu, která bude
přičtena k regulační odchylce.
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Zadejte požadovaný účiník, který se nerovná 0. Pokud zadáte požadovaný
účiník rovnající se 0, nemůže zařízení vypočítat opravu napětí.

Desired load stress type
Tímto parametrem lze nastavit druh zatížení, který má mít transformátor za
normálních provozních podmínek.
Druh zatížení můžete stanovit pomocí rozdílu úhlů fázového posunu mezi
napětím a proudem. Rozdíl úhlů fázového posunu vypočtete takto:

Obrázek 289: Výpočet rozdílu úhlů fázového posunu

φUI Rozdíl úhlů fázového posunu mezi napětím a proudem
φU Úhel fázového posunu napětí
φI Úhel fázového posunu proudu

Podle vypočteného rozdílu úhlů fázového posunu musíte zvolit následující
možnost:
▪ φUI > 0: Indukční
▪ φUI < 0: Kapacitní
Master/follower current blocking
Tímto parametrem lze aktivovat limit blokace okružního jalového proudu pro
metodu paralelního chodu synchronizovaný chod. Tímto způsobem zařízení
vypočte a kontroluje okružní jalový proud jako při metodě paralelního chodu
minimalizace okružního jalového proudu a poskytuje vám bezpečnostní
funkci blokace okružního jalového proudu. Limit nastavíte parametrem
Circulating reactive current blocking.
Master/follower switching characteristics
Tímto parametrem lze nastavit chování při přepínání pro metodu paralelního
chodu synchronizovaný chod. K dispozici máte následující volby:
▪ Sequentially: Při přepínání odboček sdělí zařízení Master svoji novou
polohu odbočky přes sběrnici CAN do zařízení Follower, jakmile Master
dokončí přepínání odboček. Proto přepínání odboček zařízení Master a
Follower probíhá postupně (sekvenčně).
▪ In sync: Při přepínání odboček sdělí zařízení Master svoji novou polohu
odbočky po sběrnici CAN zařízení Follower, když začne přepínání
odboček zařízení Master. Proto přepínání odboček zařízení Master a
Follower probíhá téměř současně (synchronně).
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Maximum tap difference
Tímto parametrem lze u zařízení Follower nastavit maximální přípustný
rozdíl odboček mezi zařízení Follower a Master.
Je-li rozdíl odboček větší než nastavený maximální rozdíl odboček oproti
zařízení Master, zablokuje se zařízení Follower a již nezkouší dosáhnout
polohu odbočky zařízení Master. Podle nastavené doby zpoždění pro
hlášení chyby v paralelním chodu aktivuje zařízení Follower hlášení
Permitted tap difference to master exceeded.
Error if no communication present
Tímto parametrem lze nastavit, zda se jedná o chybu, pokud zařízení
nepřijímá hlášení po sběrnici CAN nebo pokud se ve stejné skupině
paralelního chodu nenachází další účastník sběrnice CAN.
Behavior if no communication present
Tímto parametrem lze nastavit chování regulátoru napětí, když není možná
komunikace po sběrnici CAN.
Nastavení tohoto parametru je účinné jen tehdy, pokud jste u parametru
Error if no communication present (Chyba, pokud chybí komunikace)
zvolili možnost Error (Chyba).
K dispozici máte následující volby:
Volba

Popis

Independent
regulation

Zařízení přechází z paralelního chodu do normální
automatické regulace napětí

Auto blocking

Je zablokovaná automatická regulace napětí.

cosφ interpolation

Pokračování paralelního chodu s interpolovanými
hodnotami (možné jen u metody paralelního chodu okružní
jalový proud)

Power factor

Metoda paralelního chodu Minimalizace okružního jalového
proudu bez komunikace po sběrnici CAN [►Odstavec
8.3.7.1.3, Strana 363]

Tabulka 130: Chování, pokud chybí komunikace

Parallel operation error delay time
Tímto parametrem můžete nastavit dobu zpoždění pro hlášení chyby
v paralelním chodu, abyste při rozdílných dobách chodu motorových
pohonů, které se podílejí na paralelním chodu, nedostávali krátkodobé
hlášení poruchy.
Circulating reactive current measured input rated value
Tímto parametrem můžete nastavit jmenovitou hodnotu proudového vstupu
pro měření okružního jalového proudu. Nastavená hodnota odpovídá 100 %.
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Swap circulating reactive current polarity
Tímto parametrem můžete změnit znaménko okružního jalového proudu.
8.3.7.3 Rozpoznání paralelního chodu přes vstupy skupin (volitelně)
Můžete ovládat až 16 paralelně zapojených transformátorů v jedné skupině
nebo ve 2 skupinách bez rozpoznání topologie zařízení.
Zařízení v paralelním chodu používají výhradně informace, které jsou ze
zařízení stejné skupiny s paralelním chodem předány po sběrnici CAN.
Pomocí vstupů PARALLEL GROUP 1 a PARALLEL GROUP 2 lze zařízení
přiřadit do některé skupiny s paralelním chodem. Pokud přivedete signál
k oběma vstupům, je zařízení přiřazeno k oběma skupinám paralelního
chodu.
Pokud zařízení není přiřazena žádná skupina s paralelním chodem,
neúčastní se paralelního chodu a provádí samostatnou regulaci napětí.

8.3.7.4 Paralelní chod
V nabídce Parallel operation můžete zobrazit informace o zařízeních
propojených po sběrnici CAN.
Popis
Stav paralelního chodu:
▪ - = samostatný provoz
▪

= paralelní chod je aktivní

▪

= závada paralelního chodu

CAN

Adresa sběrnice CAN

Grp.

Skupina paralelního chodu

Method

Aktivní metoda paralelního chodu

Odbočka

Aktuální poloha odbočky

U

Napětí

I_p

Činný proud

I_q

Jalový proud

Blok.

Blokace:
▪ šedá: paralelní chod neblokován
▪ červená: paralelní chod blokován

Tabulka 131: Informace o paralelním chodu
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Obrázek 290: Paralelní chod

1. Zvolte položku nabídky Information > Voltage regulation > Parallel
operation.
2. V případě potřeby lze tlačítkem Parameter zobrazit nastavení paralelního
chodu zařízení.
3. Zvolte požadovaný parametr, pokud chcete změnit jeho nastavení.
8.3.7.5 Zobrazení naměřeného okružního jalového proudu (volitelně)
Je možné zobrazit naměřený okružní jalový proud a výslednou dodatečnou
odchylku napětí pro regulaci napětí.
Settings

Parameters

Measured c...ent

Name

Value

Apparent I at the measurement i...

22,531 mA

Reactive I polarity at the meas...

-1

Calculated circulating reactive...

-11,176 A

Correction for voltage regulation

-
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EN

CHANGE

REBOOT

admin

26.07.2021 10:58

Settings

Obrázek 291: Naměřený okružní jalový proud

► Zvolte položku nabídky Information > On-load tap-changer regulator >
Measured circulating reactive current values.
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8.3.8 Monitorování šířky pásma U
Monitorování pásma monitoruje níže uvedené limity. Používá k tomu
nastavenou šířku pásma [►Strana 343] regulace napětí.
▪ Horní pásmo
▪ Spodní pásmo
Ke každému limitu lze nastavit následující parametry:
▪ Limit Hysteresis: Zadání procentuální z požadované hodnoty napětí.
▪ Limit Delay time
Chování Je-li naměřená hodnota vyšší než horní limit nebo nižší než dolní limit,
zařízení vydá hlášení Upper bandwidth limit value / Lower bandwidth limit
value.
Funkce Function monitoring slouží k rozpoznávání delšího překročení
pásma nebo poklesu pod něj. Delší překročení pásma nebo pokles pod něj
poukazuje na chybné fungování zařízení, jelikož zařízení nedokáže
korigovat regulační odchylku.
Pokud dojde k překročení pásma [►Strana 343] nebo poklesu pod něj, po
uplynutí nastavené doby zpoždění pro kontrolu funkce se zobrazí událost
Function monitoring. Tato událost bude automaticky potvrzena, jakmile se
hodnota měření vrátí do nastaveného pásma.
Za účelem nastavení kontroly funkce máte k dispozici tyto parametry:
▪ Function monitoring
▪ Hysteresis
▪ Delay time
Settings

Parameters

U bandwidt...ing

Name

Value

Function monitoring

Auto and Manual

Hysteresis

0.0 %

Delay time

15 min

Lower bandwidth hysteresis

0.1 %

Lower bandwidth delay time

2s

Upper bandwidth hysteresis

0.1 %

Upper bandwidth delay time

2s
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Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

23.09.2020 09:23

Settings

Obrázek 292: Monitorování šířky pásma U

► Zvolte položku nabídky Settings > Parameter > Voltage regulator > U
bandwidth monitoring.
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Function monitoring
Tímto parametrem můžete aktivovat kontrolu funkce. K dispozici máte
následující volby:
Nastavení

Chování

Vyp.

Kontrola funkce je deaktivovaná.

Only Auto

Kontrola funkce je aktivní pouze v provozním režimu
AVR AUTO.

Auto and Manual

Kontrola funkce je aktivní v provozních režimech
AVR AUTO i AVR MANUAL

Tabulka 132: Aktivace kontroly funkce

Hysteresis
Tímto parametrem lze nastavit hysterezi. Pokud naměřená hodnota kolísá
kolem prahové hodnoty, lze tak zabránit vydávání zbytečných hlášení.
Delay time
Tímto parametrem lze nastavit dobu zpoždění vygenerování hlášení
události.

8.3.9 Monitorování pásma Q (volitelně)
Monitorování pásma monitoruje níže uvedené limity. Používá k tomu
nastavené pásmo [►Strana 343] regulace jalového výkonu.
▪ Horní pásmo
▪ Spodní pásmo
Ke každému limitu lze nastavit následující parametry:
▪ Limit hystereze
▪ Limit doby zpoždění
Chování Je-li naměřená hodnota vyšší než horní limit nebo nižší než dolní limit,
zařízení vydá hlášení Upper bandwidth limit value / Lower bandwidth limit
value.
Funkce Function monitoring slouží k rozpoznávání delšího překročení
pásma nebo poklesu pod něj. Delší překročení pásma nebo pokles pod něj
poukazuje na chybné fungování zařízení, jelikož zařízení nedokáže
korigovat regulační odchylku.
Pokud dojde k překročení pásma [►Strana 343] nebo poklesu pod něj, po
uplynutí nastavené doby zpoždění pro kontrolu funkce se zobrazí událost
Function monitoring. Tato událost bude automaticky potvrzena, jakmile se
hodnota měření vrátí do nastaveného pásma.
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Za účelem nastavení kontroly funkce máte k dispozici tyto parametry:
▪ Function monitoring
▪ Hysteresis
▪ Delay
Settings

Parameters

U bandwidt...ing

Name

Value

Function monitoring

Auto and Manual

Hysteresis

0.0 %

Delay time

15 min

Lower bandwidth hysteresis

0.1 %

Lower bandwidth delay time

2s

Upper bandwidth hysteresis

0.1 %

Upper bandwidth delay time

2s

Home
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Recorder
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REBOOT
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23.09.2020 09:23

Settings

Obrázek 293: Monitorování pásma Q

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > On-load tap-changer
regulator > Q bandwidth monitoring.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte požadovaný parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Function monitoring
Tímto parametrem můžete aktivovat kontrolu funkce. K dispozici máte
následující volby:
Nastavení

Chování

Vyp.

Kontrola funkce je deaktivovaná.

Only Auto

Kontrola funkce je aktivní pouze v provozním režimu
AVR AUTO.

Auto and Manual

Kontrola funkce je aktivní v provozních režimech
AVR AUTO i AVR MANUAL

Tabulka 133: Aktivace kontroly funkce

Hysteresis
Tímto parametrem lze nastavit hysterezi. Pokud naměřená hodnota kolísá
kolem prahové hodnoty, lze tak zabránit vydávání zbytečných hlášení.
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Delay time
Tímto parametrem lze nastavit dobu zpoždění vygenerování hlášení
události.

8.3.10 Monitorování pásma P (volitelně)
Monitorování pásma monitoruje níže uvedené limity. Používá k tomu
nastavené pásmo [►Strana 343] regulace činného výkonu.
▪ Horní pásmo
▪ Spodní pásmo
Ke každému limitu lze nastavit následující parametry:
▪ Limit hystereze
▪ Limit doby zpoždění
Chování Je-li naměřená hodnota vyšší než horní limit nebo nižší než dolní limit,
zařízení vydá hlášení Upper bandwidth limit value / Lower bandwidth limit
value.
Funkce Function monitoring slouží k rozpoznávání delšího překročení
pásma nebo poklesu pod něj. Delší překročení pásma nebo pokles pod něj
poukazuje na chybné fungování zařízení, jelikož zařízení nedokáže
korigovat regulační odchylku.
Pokud dojde k překročení pásma [►Strana 343] nebo poklesu pod něj, po
uplynutí nastavené doby zpoždění pro kontrolu funkce se zobrazí událost
Function monitoring. Tato událost bude automaticky potvrzena, jakmile se
hodnota měření vrátí do nastaveného pásma.
Za účelem nastavení kontroly funkce máte k dispozici tyto parametry:
▪ Function monitoring
▪ Hysteresis
▪ Delay
Settings

Parameters

P bandwidt...ing

Name

Value

Function monitoring

Auto and Manual

Hysteresis

0.0 MW

Delay time

15 min

Lower bandwidth hysteresis

0.0 MW

Lower bandwidth delay time

2s

Upper bandwidth hysteresis

0.0 MW

Upper bandwidth delay time

2s
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REBOOT

admin
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Obrázek 294: Monitorování pásma P
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1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > On-load tap-changer
regulator > P bandwidth monitoring.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte požadovaný parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Function monitoring
Tímto parametrem můžete aktivovat kontrolu funkce. K dispozici máte
následující volby:
Nastavení

Chování

Vyp.

Kontrola funkce je deaktivovaná.

Only Auto

Kontrola funkce je aktivní pouze v provozním režimu
AVR AUTO.

Auto and Manual

Kontrola funkce je aktivní v provozních režimech
AVR AUTO i AVR MANUAL

Tabulka 134: Aktivace kontroly funkce

Hysteresis
Tímto parametrem lze nastavit hysterezi. Pokud naměřená hodnota kolísá
kolem prahové hodnoty, lze tak zabránit vydávání zbytečných hlášení.
Delay time
Tímto parametrem lze nastavit dobu zpoždění vygenerování hlášení
události.
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8.4 Aktivní část
8.4.1 Asset Intelligence
Funkce Asset Intelligence slouží k diagnostice možných stavů
transformátoru pomocí statistického modelu na základě údajů ze senzorů,
které jsou připojeny k zařízení. Může usnadnit interpretaci naměřených
hodnot a vydaných hlášení událostí.
Čím více senzorů je k transformátoru a zařízení připojeno, tím přesněji může
zařízení provádět diagnostiku. Pokud má zařízení k dispozici pouze málo dat
ze senzorů, nelze signalizovat všechny stavy. Na základě statistického
modelu může trvat až 1 hodinu, než funkce Asset Intelligence poskytne
údaje o možné příčině a vysvětlení některé závady, která se vyskytla.
Displej zařízení zobrazuje pro zvolené stavy následující informace:
▪ Stanovená pravděpodobnost, s níž určitý stav nastal.
▪ Popis stavu.
▪ Možné důsledky pro transformátor a další možnosti pro objasnění situace.
▪ Údaje ze senzorů, na jejichž základě je stanovena hodnota
pravděpodobnosti.
Upozorňujeme, že diagnostika je založena na statistickém modelu, který
nemůže vyhodnotit místní zvláštnosti, předchozí provoz transformátoru ani
vzácné a obtížně diagnostikovatelné stavy. V případě pochybností se
obraťte na odborníky na transformátory, aby se předešlo poškození
transformátoru.

Obrázek 295: Asset Intelligence

1. Zvolte položku nabídky Information > System > Asset Intelligence.
2. Další informace lze zobrazit volbou požadované diagnostiky.
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8.4.2 Monitorování teploty
95.0 °C
100.0
-20.0
-30.0
°C
°C

Pro každou naměřenou/vypočtenou teplotu lze nastavit různé limity. Pokud
je naměřená teplota vyšší než limit > nebo >>, zařízení vydá hlášení
události. Pokud je naměřená teplota nižší než limit < nebo <<, zařízení vydá
hlášení události.
Settings

Parameters
<<

Hot-spot -

Temperat...ing

<

>

>>

-

117.0 °C

122.0 °C

Top oil -25.0 °C

-20.0 °C

90.0 °C

105.0 °C

Ambient -30.0 °C

-20.0 °C

50.0 °C

60.0 °C

Bottom oil -25.0 °C

-20.0 °C

90.0 °C

105.0 °C

OLTC -25.0 °C

-20.0 °C

100.0 °C

110.0 °C

GP 1 -30.0 °C

-20.0 °C

95.0 °C

100.0 °C

GP 2 -30.0 °C

-20.0 °C

95.0 °C

100.0 °C

GP 3 -30.0 °C

-20.0 °C

95.0 °C

100.0 °C

GP 4 -30.0 °C

-20.0 °C

95.0 °C

100.0 °C
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Obrázek 296: Monitorování teploty

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Temperature
monitoring.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte požadovaný parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.

8.4.3 Zobrazení průběhu teploty (volitelně)
Lze si zobrazit průběh naměřené teploty v čase za posledních 10 dnů.

Obrázek 297: Průběh teploty

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 CS

ETOS®

377

8 Provoz

► Zvolte položku nabídky Information > Active part > Temperatures.

8.4.4 Nastavení monitorování statistiky Tx
Pro vypočtené vyčerpání životnosti transformátoru lze nastavit 2 limity.
Pokud je vypočtené vyčerpání životnosti větší než limit, zařízení vygeneruje
událost.
Settings

Parameters

Relative aging rate
Loss-of-life

Tx stati...ing

>

>>

1.5

1.6

95.0 %

100.0 %
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Obrázek 298: Monitorování statistiky Tx

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Active part > Tx
statistics monitoring.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte požadovaný parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Relative aging rate >/>>
Těmito parametry lze nastavit limity pro relativní vyčerpání životnosti
transformátoru.
Loss-of-life >/>>
Těmito parametry lze nastavit limity pro vyčerpání životnosti transformátoru.
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8.4.5 Zobrazení teploty vinutí (volitelně)
Pokud snímáte senzorem teplotu vinutí, lze si zobrazit průběh naměřené
teploty vinutí za posledních 10 dnů. Postupujte takto:

Obrázek 299: Teplota vinutí

► Zvolte položku nabídky Information > Active part > Winding
temperature 1-12/13-24.
Volitelně si lze rovněž nechat zobrazit průběh naměřené teploty za zvolené
období (max. posledních 10 dnů). Další informace naleznete v části
Záznamník naměřených hodnot.

8.4.6 Teplota hot spotu vinutí transformátoru (volitelně)
V závislosti na konfiguraci zařízení lze zjišťovat teplotu hot spotu vinutí
transformátoru měřením nebo výpočtem.
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8.4.6.1 Měření hot spotu
Při měření hot spotu musíte připojit [►Odstavec 8.1.14, Strana 236] senzor
pro snímání teploty vinutí po senzorové sběrnici MR k zařízení a přenesené
datové body propojit [►Odstavec 8.1.15, Strana 247] s funkcí analogového
vstupu (teplota vinutí 1–24). Kromě toho musíte pro parametr „Hot-spot
determination“ zvolit nastavení „Measurement“.

Obrázek 300: Hot spot

► Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Active part > Hot-spot.
Hot-spot determination
Tímto parametrem lze nastavit, jak má zařízení stanovovat teplotu hot spotu.
K dispozici máte následující volby:
▪ Hot-spot measurement
▪ Hot-spot calculation
8.4.6.2 Výpočet hot spotu
Zařízení může vypočítat hot spot na základě teplotních modelů podle norem
IEC 60076-7 a IEEE Std C57.91. Při tom se řiďte pokyny v následujících
částech.
Pokud použijete volitelnou funkci „Výpočet hot spotu na třech různých
vinutích (W1, W2, W3)“, musíte zvlášť pro W1, W2 a W3 nastavit parametry
„IEC: Gradient“, „IEEE: Gradient“, „IEC: Hot-spot factor“ a „Nominal current“.

Pokud používáte chladicí systém, musíte parametry výpočtu zadat pro
každý chladicí stupeň také v části nabídky „CS x hot-spot“.
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Pokud ovládáte chladicí systém volitelnou funkcí Ovládání ventilátoru na
základě frekvence [►Odstavec 8.7.7, Strana 480], musíte parametry
výpočtu nastavit zvlášť pro minimální i maximální otáčky ventilátoru.
Zařízení interpoluje hodnoty parametrů mezi oběma provozními body.

8.4.6.2.1 Výpočet hot spotu podle IEC 60076-7
Pro výpočet hot spotu podle teplotního modelu stanoveného normou
IEC 60076-7 lze nastavit níže popsané parametry.

Obrázek 301: Hot spot

► Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Active part > Hot-spot.
Hot-spot determination
Tímto parametrem lze nastavit, jak má zařízení stanovovat teplotu hot spotu.
K dispozici máte následující volby:
▪ Hot-spot measurement
▪ Hot-spot calculation
Calculation method
Tímto parametrem lze nastavit, kterou metodou má zařízení vypočítávat
teplotu hot spotu:
▪ IEC 60076-7
▪ IEEE Std C57.91
V závislosti na metodě výpočtu musíte navíc nastavit různé parametry
výpočtu.
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Učící se teplotní model
Tímto parametrem lze aktivovat učící se algoritmus, který optimalizuje
parametry teplotního modelu transformátoru během doby provozu. Přístroj
používá nastavené parametry jako výchozí parametry a cyklicky je
přizpůsobuje pomocí optimalizačního algoritmu. Díky této metodě se teplotní
model stále lépe shoduje se skutečným transformátorem.
V závislosti na stanovení hot spotu [►Strana 381] optimalizuje přístroj
následující parametry:
Parametr

Hot-spot determination
Výpočet

Měření

Winding exponent

Ne

Ano

Oil exponent

Ano

Ano

Winding time constant

Ano

Ano

Oil time constant

Ne

Ano

k11

Ano

Ano

k21

Ne

Ano

k22

Ne

Ano

Increase of the upper oil temperature

Ano

Ano

Increase of the hot-spot temperature

Ne

Ano

Ratio of the evaluated power loss

Ano

Ano

Tabulka 135: Optimalizované parametry

Při optimalizaci parametrů musí přístroj zjišťovat následující naměřené
hodnoty:
▪ Při volbě výpočtu hot spotu:
– Okolní teplota
– Teplota svrchní vrstvy oleje
– Koeficient zatížení (měření napětí/proudu)
▪ Při volbě měření hot spotu:
– Okolní teplota
– Teplota svrchní vrstvy oleje
– Teplota hot spotu
– Koeficient zatížení (měření napětí/proudu)
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Cooling method
Tímto parametrem lze zvolit verzi způsob chlazení transformátoru. Na
základě vašeho výběru nastaví přístroj parametry pro výpočet teploty hot
spotu na standardní hodnoty podle normy IEC 60076-7. Máte na výběr
následující možnosti:
▪ Standard: tovární nastavení
▪ ONAN: Oil Natural Air Natural (přirozené proudění oleje a přirozené
proudění vzduchu)
▪ ONAF: Oil Natural Air Forced (přirozené proudění oleje a vnucené
proudění vzduchu)
▪ OD: Oil Directed (řízené proudění oleje)
▪ OF: Oil Forced (nucené proudění oleje)
Parametr

Standardn
í

ONAN

ONAF

OD

OF

Oil exponent

0,9

0,8

0,8

1,0

1,0

Winding exponent

1,3

1,3

1,3

2,0

1,3

k11

1,0

0,5

0,5

1,0

1,0

k21

1,0

2,0

2,0

1,0

1,3

k22

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

Oil time constant

210

210

150

90

90

Winding time
constant

10

10

7

7

7

Tabulka 136: Standardní hodnoty podle IEC 60076-7

Pokud změníte způsob chlazení, výchozí parametry pro učící se teplotní
model se znovu nastaví a optimalizace opět započne.

Pokud je přístroj vybaven volitelnou funkcí Řízení chladicího systému a
pokud zvolíte způsob ONAF, pak přístroj interpoluje parametry výpočtu
hotspotu pro každou chladicí skupinu. Pro stupeň 0 (žádná chladicí skupina
aktivní) přístroj použije parametry ONAN, pro stupeň n (všechny chladicí
skupiny aktivní) přístroj použije parametry pro ONAF. Pro mezistupně
použije přístroj interpolované hodnoty.
IEC: hot-spot factor
Tímto parametrem lze nastavit koeficient hot spotu pro výpočet teploty
hotspotu podle normy IEC 60076-7.
IEC: gradient
Tímto parametrem lze nastavit gradient pro výpočet teploty hotspotu podle
normy IEC 60076-7.
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IEC: winding exponent
Tímto parametrem lze nastavit exponent vinutí pro výpočet teploty hotspotu
podle normy IEC 60076-7.
IEC: Oil exponent
Tímto parametrem lze nastavit exponent oleje transformátoru podle normy
IEC 60076-7.
Winding time constant
Tímto parametrem lze nastavit časovou konstantu vinutí pro výpočet teploty
hotspotu podle normy IEC 60076-7 nebo IEEE Std C57.91.
Oil time constant
Tímto parametrem lze nastavit časovou konstantu oleje pro výpočet teploty
hot spotu podle normy IEC 60076-7 nebo IEEE Std C57.91.
IEC: k21
Tímto parametrem lze nastavit konstantu tepelného modelu k21 pro výpočet
teploty hotspotu podle normy IEC 60076-7.
IEC: k22
Tímto parametrem lze nastavit konstantu tepelného modelu k22 pro výpočet
teploty hotspotu podle normy IEC 60076-7.
IEC: k11
Tímto parametrem lze nastavit konstantu teplotního modelu k11 pro výpočet
teploty horní vrstvy oleje podle normy IEC 60076-7.
Rated current
Tímto parametrem lze nastavit jmenovitý proud transformátoru pro výpočet
teploty hotspotu podle normy IEC 60076-7 nebo IEEE Std C57.91.
Rated power of the transformator
Tímto parametrem lze nastavit jmenovitý výkon transformátoru. Tento
parametr se používá k výpočtu skutečného výkonu podle zjištěného
koeficientu zatížení.
Increase of the hot-spot temperature
Tímto parametrem lze nastavit zvýšení teploty hot spotu oproti teplotě
okolního prostředí podle normy IEEE Std C57.91. Nastavená hodnota závisí
na designu transformátoru.
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Increase of the upper oil temperature
Tímto parametrem lze nastavit zvýšení teploty horní vrstvy oleje oproti
teplotě okolního prostředí (při jmenovitém zatížení). Nastavená hodnota
závisí na designu transformátoru.
Ratio of the evaluated power loss
Tímto parametrem lze nastavit poměr ztrát při zatíženi při jmenovitém
proudu vůči ztrátám při chodu transformátoru naprázdno. Nastavená
hodnota závisí na designu transformátoru.
8.4.6.2.1.1 Zobrazení parametrů učícího se teplotního modelu
Lze si zobrazit výchozí a optimalizované parametry učícího se teplotního
modelu transformátoru.

Obrázek 302: Učící se teplotní model

► Zvolte položku nabídky Information > Active part > Self-learning thermal
model.
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8.4.6.2.2 Výpočet hot spotu podle IEEE Std C57.91
Pro výpočet hot spotu podle teplotního modelu stanoveného normou
IEEE Std C57.91 lze nastavit níže popsané parametry.

Obrázek 303: Hot spot

► Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Active part > Hot-spot.
Hot-spot determination
Tímto parametrem lze nastavit, jak má zařízení stanovovat teplotu hot spotu.
K dispozici máte následující volby:
▪ Hot-spot measurement
▪ Hot-spot calculation
Calculation method
Tímto parametrem lze nastavit, kterou metodou má zařízení vypočítávat
teplotu hot spotu:
▪ IEC 60076-7
▪ IEEE Std C57.91
V závislosti na metodě výpočtu musíte navíc nastavit různé parametry
výpočtu.
Winding time constant
Tímto parametrem lze nastavit časovou konstantu vinutí pro výpočet teploty
hotspotu podle normy IEC 60076-7 nebo IEEE Std C57.91.
Oil time constant
Tímto parametrem lze nastavit časovou konstantu oleje pro výpočet teploty
hot spotu podle normy IEC 60076-7 nebo IEEE Std C57.91.

386

ETOS®

7815063/06 CS

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

8 Provoz

IEEE: gradient
Tímto parametrem lze nastavit gradient pro výpočet teploty hotspotu podle
normy IEEE Std C57.91.
IEEE: exponent
Tímto parametrem lze nastavit exponent pro výpočet teploty hotspotu podle
normy IEEE Std C57.91.
Rated current
Tímto parametrem lze nastavit jmenovitý proud transformátoru pro výpočet
teploty hotspotu podle normy IEC 60076-7 nebo IEEE Std C57.91.
Rated power of the transformator
Tímto parametrem lze nastavit jmenovitý výkon transformátoru. Tento
parametr se používá k výpočtu skutečného výkonu podle zjištěného
koeficientu zatížení.
Increase of the hot-spot temperature
Tímto parametrem lze nastavit zvýšení teploty hot spotu oproti teplotě
okolního prostředí podle normy IEEE Std C57.91. Nastavená hodnota závisí
na designu transformátoru.
Increase of the upper oil temperature
Tímto parametrem lze nastavit zvýšení teploty horní vrstvy oleje oproti
teplotě okolního prostředí (při jmenovitém zatížení). Nastavená hodnota
závisí na designu transformátoru.
Ratio of the evaluated power loss
Tímto parametrem lze nastavit poměr ztrát při zatíženi při jmenovitém
proudu vůči ztrátám při chodu transformátoru naprázdno. Nastavená
hodnota závisí na designu transformátoru.
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8.4.6.3 Prognóza hot spotu (volitelně)
Pomocí volitelné funkce prognózy hot spotu lze nechat vypočítat teplotu hot
spotu v závislosti na profilu zatížení a okolní teplotě pro období 24 h.
Výpočet volitelně probíhá podle normy IEC 60076-7 nebo IEEE Std C57.91
(Clause 7 model). Graf kromě toho znázorňuje koeficient zatížení a relativní
vyčerpání životnosti transformátoru.

Obrázek 304: Prognóza hot spotu

Při výpočtu prognózy hot spotu musíte pro každou hodinu zadat požadované
hodnoty koeficientu zatížení a okolní teploty. Jako počáteční hodnoty
zařízení použije aktuálně naměřené hodnoty. Další hodnoty jsou předem
vyplněny hodnotami naměřenými předchozí den. Pokud nejsou žádné
naměřené hodnoty k dispozici, použije zařízení tovární nastavení.
Pokud si zobrazíte vizualizaci na počítači, lze vypočtené hodnoty exportovat
jako soubor CSV.
Pokud chcete používat prognózu hot spotu, musíte nejdříve nastavit
parametry pro následující funkce:
▪ Hot-spot calculation [►Odstavec 8.4.6.2, Strana 380]
▪ Dynamic Transformer Rating [►Odstavec 8.4.8.1, Strana 391]
1. Zvolte položku nabídky Information > Active part > Forecast values.
2. Zadejte požadované hodnoty pro Ambient temperature, tj. okolní teplotu
a Load factor, tj. koeficient zatížení.
3. Stisknutím tlačítka Start calculation spusťte výpočet.
ð Zobrazí se graf.
4. Volitelně: Stisknutím tlačítka
CSV.

lze vypočtené hodnoty uložit jako soubor

5. V případě potřeby proveďte po stisknutí tlačítka Adjust values změny
zadaných hodnot.
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8.4.7 Nastavení výpočtu vyčerpání životnosti transformátoru
(volitelně)
Při výpočtu vyčerpání životnosti transformátoru transformátoru musíte
nastavit následující parametry.

Obrázek 305: Relativní vyčerpání životnosti

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Active part > Rel.
loss-of-life.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
IEC: Insulating paper
Tímto parametrem lze nastavit, zda transformátor je či není vybaven tepelně
odolným izolačním papírem. Tento parametr slouží k výpočtu relativního
vyčerpání životnosti a má význam jen tehdy, pokud provádíte výpočet hot
spotu podle normy IEC 60076-7.
Transformer age
Tímto parametrem lze nastavit aktuální stáří transformátoru v letech. Tento
parametr slouží pro výpočet relativního vyčerpání životnosti.
Transformer purchase price
Tímto parametrem lze nastavit nákupní cenu transformátoru.
Anticipated service life
Tímto parametrem lze nastavit předpokládanou životnost transformátoru
v letech. Tento parametr slouží pro výpočet relativního vyčerpání životnosti.
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8.4.8 Dynamický provozní limit (volitelně)

POZOR

Nebezpečí poškození transformátoru!
Nepřípustně vysoké nebo dlouhodobé přetížení izolačního systému může
transformátor nevratně poškodit. To může způsobit zvýšenou tvorbu plynu a
výpadek transformátoru. Upozorňujeme, že výpočet přípustného přetížení je
založen na tepelném modelu podle norem IEEE Std C57.91 nebo
IEC 60076-7 a že se v důsledku toho mohou vyskytnout odchylky tepelných
parametrů transformátoru.
► Ujistěte se, že jisticí a ochranná zařízení transformátoru jsou funkční.
► Během provozu s přetížením navíc monitorujte naměřené hodnoty
teploty, výkonu a obsahu plynu.
Doporučujeme stanovení specifických parametrů dimenzování
transformátoru na základě průběhu teplot, aby se zpřesnil výpočet prognózy
tepelného modelu.
Volitelnou funkcí provozního limitu (DTR) lze stanovit teoretickou
přetížitelnost transformátoru a jí způsobené vyčerpání životnosti. Výpočet
volitelně probíhá podle modelů norem IEEE Std C57.91 nebo IEC 60076-7.
U dynamického provozního limitu se rozlišuje mezi 2 provozními režimy. Pro
oba provozní režimy lze nastavit limity.
Nouzový režim
Při nouzovém režimu dochází k neplánovaným poruchám nebo výpadkům
v síti, při nichž musí transformátor snášet zvýšené zatížení. Nouzový režim
při tom pomáhá udržet síť v provozu, aniž by se poškodilo provozní zařízení
nebo ochranné systémy.
Provoz šetrný vůči izolaci
V závislosti na plánované době použití transformátoru musíte v režimu
provozu šetrného vůči izolaci nastavit limity pro teploty a maximální
přípustné zestárnutí za 24 hodin. Lze tak prodloužit životnost transformátoru.
Neurčitost měření
Při výpočtu přípustného přetížení se kromě naměřené teploty vrchní vrstvy
oleje a vypočtené teploty hot spotu zahrnuje vlhkost transformátorového
oleje. Z vlhkosti oleje se vypočítává teplota tvoření bublin.
Výpočet teploty tvoření bublin je dostatečně přesný jen tehdy, pokud byl
transformátor v provozu po dobu delší než 60 dnů a byl zatěžován
rovnoměrně.
Pokud byl transformátor delší dobu mimo provozu a je v provozu kratší dobu
než 60 dnů nebo pokud dochází k silným výkyvům zatížení transformátoru,
zařízení nemůže vypočítat přípustné zatížení dostatečně přesně.
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8.4.8.1 Konfigurace dynamického provozního limitu
Při výpočtu přetížitelnosti transformátoru musíte zadat následující parametry.
Než budete moci využívat tuto funkci, musíte nastavit parametry u položky
nabídky Hot-spot [►Odstavec 8.4.6.2, Strana 380].

Obrázek 306: Dynamický provozní limit

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Active part > Dynamic
Transformer Rating (DTR)..
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Calculation method
Tímto parametrem lze nastavit metodu výpočtu přetížení. K dispozici máte
následující volby:
▪ IEC 60076-7
▪ IEEE Std C57.91
Rated power of the transformator
Tímto parametrem lze nastavit jmenovitý výkon transformátoru. Tento
parametr se používá k výpočtu skutečného výkonu podle zjištěného
koeficientu zatížení.
Emergency mode: max. hot-spot temp.
Tímto parametrem lze nastavit limit pro maximální teplotu hot spotu
transformátoru pro nouzový režim.
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IFM: max. hot-spot temp.
Tímto parametrem lze nastavit limit pro maximální přípustnou teplotu hot
spotu transformátoru pro režim provozu šetrného vůči izolaci (IFM).
Emergency mode: max. top-oil temp.
Tímto parametrem lze nastavit limit pro maximální teplotu vrchní vrstvy
transformátorového oleje pro nouzový režim.
IFM: max. top-oil temperature
Tímto parametrem lze nastavit limit pro maximální přípustnou teplotu vrchní
vrstvy transformátorového oleje pro režim šetrný vůči izolaci (IFM).
IFM: max. rel. LOL
Tímto parametrem lze nastavit limit pro maximální přípustné vyčerpání
životnosti transformátoru za 24 hodin pro režim šetrný vůči izolaci (IFM).
Emergency mode: max. load factor
Tímto parametrem lze nastavit limit pro maximální koeficient zatížení K
transformátoru pro nouzový režim.
IFM: max. load factor
Tímto parametrem lze nastavit limit pro maximální přípustný koeficient
zatížení transformátoru pro režim šetrný vůči izolaci (IFM).
IFM: activate/deactivate rel. LOL limit
Tímto parametrem lze aktivovat nebo deaktivovat omezení pro maximální
přípustné vyčerpání životnosti transformátoru za 24 hodin pro režim šetrný
vůči izolaci (IFM).
8.4.8.2 Zobrazení dynamického provozního limitu
Lze si zobrazit vypočtené hodnoty pro režim šetrný vůči izolaci a rovněž
maximální možný koeficient zatížení transformátoru jako tabulku nebo jako
graf. Funkce Dynamický provozní limit (Dynamic Transformer Rating, DTR)
vypočte na základě aktuálních naměřených hodnot transformátoru a
nastaveného limitu maximální zbývající čas a rovněž maximální možné
koeficienty zatížení pro zadaná období.
Tabulka DTR
V této nabídce se zobrazují následující hodnoty:
▪ Aktuální koeficient zatížení K [%]
▪ Zbývající doba [min.] v závislosti na aktuálním koeficientu zatížení pro
nouzový režim
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▪ Zbývající doba [min.] v závislosti na aktuálním koeficientu zatížení pro
režim šetrný vůči izolaci při > 24 h (IFM)
▪ Maximální možný koeficient zatížení pro různá období (IFM), viz přehled:
Sloupec

Význam

Time

Doba trvání přetížení

Load factor K [%]

Vypočtený koeficient zatížení K v %
Zobrazení přípustného koeficientu zatížení pro
příslušnou dobu trvání přetížení

Power [MVA]

Zobrazení přípustného zdánlivého výkonu
transformátoru pro příslušnou dobu trvání přetížení
Tato hodnota se vypočítává z jmenovitého výkonu a
koeficientu zatížení K.

Limit

Zobrazení nejdříve dosaženého limitu, pokud je
transformátor s doporučeným koeficientem zatížení K
přetěžován na příslušnou dobu trvání přetížení.

Rel. LOL [%]

Relativní vyčerpání životnosti transformátoru v %

Přetížení se vztahuje na životnost
transformátoru. Výpočet závisí na nastavení
parametru Anticipated service life [►Strana 389].
Tabulka 137: Přehled přetížení

Obrázek 307: Tabulka přetížení

► Zvolte položku nabídky Information > Active part > Dynamic
Transformer Rating (DTR).
Graf DTR
V této nabídce si lze graficky zobrazit vypočtené hodnoty. Graf znázorňuje
na zvolenou dobu přetížení přípustný koeficient zatížení K a předpokládaný
průběh teplot (hot spot, vrchní vrstva oleje) a rovněž příslušné limity. Navíc
graf znázorňuje průběh předpokládaného vyčerpání životnosti a rovněž
okolní teplotu v okamžiku výpočtu.
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Pokud si zobrazíte vizualizaci na počítači a jste v uživatelské roli
„Diagnostics“, „Parameter Configurator“ nebo „Administrator“, lze datové
hodnoty grafu DTR exportovat jako soubor CSV.

Obrázek 308: Graf DTR

1. Zvolte položku nabídky Information > Active part > DTR diagram.
2. U položky Overload period zvolte požadovanou dobu přetížení.
3. V případě potřeby tlačítkem aktualizujte zobrazení tlačítkem Update.
4. V případě potřeby lze data z grafu přetížení exportovat tlačítkem

.

8.4.9 Analýza plynu v oleji (volitelně)
Volitelnou funkcí Analýza plynu v oleji (DGA ) lze monitorovat obsah plynu a
vlhkost transformátorového oleje. Zařízení snímá naměřené hodnoty
senzorů v závislosti na konfiguraci jako analogový signál (4–20 mA) nebo po
senzorové sběrnici MR. Při konfiguraci senzorů se řiďte částmi Konfigurace
analogových vstupů a výstupů [►Odstavec 8.1.15, Strana 247] a Senzorová
sběrnice MR [►Odstavec 8.1.14, Strana 236].
Hodnoty zjištěné a vypočtené pomocí funkce Analýza plynu v oleji mohou
být ovlivněny nepřesností měření vzniklé v důsledku nepřesnosti senzorů.
V provozním návodu senzoru proto věnujte pozornost dalším informacím
o přesnosti měření a popř. o potřebné kalibraci.
V závislosti na konfiguraci zařízení zahrnuje analýza plynu v oleji následující
dílčí funkce:
▪ Zobrazení absolutních hodnot
▪ Zobrazení míry vzestupu
▪ Zobrazení průběhu naměřených hodnot
▪ Navíc volitelně:
– Analýza podle Duvala
– Analýza podle Rogerse
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– Analýza podle Dörnenburga
– Analýza podle IEC 60599
8.4.9.1 Konfigurace monitorování DGA
Pro monitorování DGA lze nastavit 3 limity pro absolutní hodnoty a pro míru
vzestupu. V závislosti na konfiguraci zařízení lze monitorovat až 11 signálů
DGA.
Settings

Parameters

DGA monitoring

Name

Value

Sensor measuring accuracy

15.0 %

Reset diagnostic error memory

Off

Rates of increase evaluation in...

7 days

Nitrogen measurement method

Sensor

C2H2 >

1.0 ppm

C2H2 >>

10.0 ppm

C2H2 >>>

35.0 ppm

C2H4 >

50.0 ppm

C2H4 >>

100.0 ppm

C2H4 >>>

200.0 ppm

C2H6 >

65.0 ppm

C2H6 >>

100.0 ppm

C2H6 >>>

150.0 ppm

EN

CHANGE

REBOOT

admin

Home

Events

Information

Recorder

13.12.2021 08:25

Settings

Obrázek 309: Konfigurace monitorování DGA

Při nastavení monitorování DGA postupujte takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Active part > DGA
monitoring.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Přesnost měření senzoru
Tímto parametrem lze nastavit přesnost měření senzoru v %. Postupujte při
tom podle provozního návodu senzoru.
Reset diagnostických chyb
Tímto parametrem lze resetovat zaznamenané diagnostické chyby pro
všechny analýzy plynu v oleji. To může být účelné např. po výměně
transformátorového oleje.
Interval vyhodnocování míry vzestupu
Tímto parametrem lze nastavit interval, jehož míra vzestupu se má použít
jako základ pro sledování limitu.
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Náhradní hodnota relativní vlhkosti oleje
Tímto parametrem lze zadat hodnotu vlhkosti v transformátorovém oleji
(např. z posledního rozboru oleje). Tuto hodnotu lze použít jako náhradní,
pokud transformátor není vybaven senzorem pro měření vlhkosti v oleji nebo
pokud je senzor vadný.
Použití náhradní hodnoty relativní vlhkosti oleje
Tímto parametrem lze aktivovat náhradní hodnotu pro relativní vlhkost oleje.
Zařízení poté provádí všechny výpočty, pro které se používá hodnota
vlhkosti transformátorového oleje, s touto náhradní hodnotou.
Upozorňujeme, že výpočty mohou být méně přesné, pokud používáte
náhradní hodnotu odlišnou od skutečné hodnoty vlhkosti
v transformátorovém oleji.
Metoda měření množství dusíku
Tímto parametrem lze nastavit, jak má zařízení stanovovat množství dusíku.
▪ Senzor: Zařízení použije naměřenou hodnotu pro dusík, kterou mu
předává senzor DGA.
▪ Výpočet: Zařízení vypočte pomocí matematického modelu podíl dusíku na
základě dostupných naměřených hodnot ze senzoru DGA.
Limity pro absolutní hodnoty
Plyn

Parametr
Limit 1

Limit 2

Limit 3

H2O (%)

H2O>

H2O>>

H2O>>>

H2 (ppm)

H2>

H2>>

H2>>>

N2 (ppm)

N2<

N2<<

N2<<<

CO (ppm)

CO>

CO>>

CO>>>

CO2 (ppm)

CO2>

CO2>>

CO2>>>

CH4 (ppm)

CH4>

CH4>>

CH4>>>

C2H2 (ppm)

C2H2>

C2H2>>

C2H2>>>

C2H4 (ppm)

C2H4>

C2H4>>

C2H4>>>

C2H6 (ppm)

C2H6>

C2H6>>

C2H6>>>

O2<

O2<<

O2<<<

TDCG>

TDCG>>

TDCG>>>

O2 (ppm)
TDCG (ppm)

Tabulka 138: Limity pro absolutní hodnoty
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Limity pro míru vzestupu
Plyn

Parametr

H2O (%/d)

Limit 1

Limit 2

Limit 3

Míra vzestupu
H2O>

Míra vzestupu
H2O>>

Míra vzestupu
H2O>>>

H2 (ppm/d)

Míra vzestupu H2> Míra vzestupu H2>>

Míra vzestupu
H2>>>

N2 (ppm/d)

Míra vzestupu N2< Míra vzestupu N2<<

Míra vzestupu
N2<<<

CO (ppm/d)

Míra vzestupu CO>

Míra vzestupu
CO>>

Míra vzestupu
CO>>>

CO2 (ppm/d)

Míra vzestupu
CO2>

Míra vzestupu
CO2>>

Míra vzestupu
CO2>>>

CH4 (ppm/d)

Míra vzestupu
CH4>

Míra vzestupu
CH4>>

Míra vzestupu
CH4>>>

C2H2 (ppm/d)

Míra vzestupu
C2H2>

Míra vzestupu
C2H2>>

Míra vzestupu
C2H2>>>

C2H4 (ppm/d)

Míra vzestupu
C2H4>

Míra vzestupu
C2H4>>

Míra vzestupu
C2H4>>>

C2H6 (ppm/d)

Míra vzestupu
C2H6>

Míra vzestupu
C2H6>>

Míra vzestupu
C2H6>>>

Míra vzestupu O2<

Míra vzestupu
O2<<

Míra vzestupu
O2<<<

Míra vzestupu
TDCG>

Míra vzestupu
TDCG>>

Míra vzestupu
TDCG>>>

O2 (ppm/d)
TDCG (ppm/d)

Tabulka 139: Limity pro míru vzestupu

8.4.9.2 Zobrazení naměřených hodnot
Přehledová obrazovka zobrazuje aktuální stav analýzy plynu v oleji.

Obrázek 310: Přehledová obrazovka
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V závislosti na analytické metodě se zobrazují následující hodnoty stavu:
Hodnota Popis
Šedá

Žádný limit nepřekročen

Žlutá

Překročen žlutý limit

Červená Překročen červený limit
Tabulka 140: Hodnoty stavu pro absolutní hodnoty a míru vzestupu

Hodnota Popis

Duv.

Rog.

Dörn.

IEC

--

Analysis not possible

+

+

+

+

N

Normal operation

-

+

-

-

D1

Low energy discharge

+

+

-

+

D2

High energy discharge

+

+

+

+

D1/D2

Low/High energy discharge

-

-

-

+

T1

Thermal fault < 300 °C

+

+

-

+

T2

Thermal fault 300–700 °C

+

+

-

+

T3

Thermal fault >700 °C

+

+

-

+

PD

Partial discharge

+

-

+

+

TD

Mixed thermal/electrical fault

+

-

-

-

T1-T3

Thermal decomposition

-

-

+

-

Tabulka 141: Hodnoty stavu pro analýzu podle Duvala, Rogerse, Dörnenburga a IEC 60599

Pro analýzu podle Duvala, Rogerse, Dörnenburga a IEC 60599 musí
hodnoty naměřené senzorem překračovat následující prokazatelné limity.
Pokud jsou naměřené hodnoty menší než prokazatelné limity, použije
zařízení pro výpočet prokazatelný limit.
Plyn

Prokazatelný limit

H2

50 ppm

CH4

10 ppm

C 2H 2

10 ppm

C 2H 4

10 ppm

C 2H 6

10 ppm

Tabulka 142: Prokazatelné limity
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8.4.9.2.1 Absolutní hodnoty
Lze si nechat zobrazit absolutní naměřené hodnoty ze senzorů. Sloupcový
graf navíc graficky zobrazuje naměřenou hodnotu a nastavené limity (žlutě,
červeně).

Obrázek 311: Zobrazení absolutních hodnot

► Zvolte položku nabídky Information > Active part > DGA > Absolute
values.
8.4.9.2.2 Míra vzestupu
Lze si nechat zobrazit vypočtenou míru vzestupu obsahu plynů (ppm/d a
ppm/a). Sloupcový graf zobrazuje aktuální míru vzestupu (ppm/d) a
nastavené limity (žlutě, červeně). Pro zobrazení míry vzestupu je určující
nastavený interval vyhodnocování.

Obrázek 312: Zobrazení míry vzestupu

► Zvolte položku nabídky Information > Active part > DGA > Rates of
increase.
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8.4.9.2.3 Průběh naměřených hodnot
Lze zobrazit průběh naměřených hodnot DGA v čase za posledních 10 dnů.
Postupujte takto:

Obrázek 313: Průběh naměřených hodnot DGA

► Zvolte položku nabídky Information > Active part > DGA > Graph.
Volitelně lze zobrazit také průběh naměřené DGA za zvolené období. Další
informace naleznete v části Záznamník naměřených hodnot.
8.4.9.2.4 Analýza podle Duvala
Zobrazení analýzy podle Duvala obsahuje následující informace:
▪ Duvalův trojúhelník s přiřazením posledních 10 naměřených hodnot do
oblastí různých druhů chyb.
– Poslední naměřená hodnota: nejtmavší čtverec se zobrazením chyby
měření
– Nejstarší naměřená hodnota: nejsvětlejší čtverec
▪ Zobrazení druhů chyb. Druh chyby poslední naměřené hodnoty je
zvýrazněn bíle.
▪ Koncentrace plynu poslední naměřené hodnoty
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Pokud si zobrazíte vizualizaci na počítači, zobrazí se vám jako bublinková
nápověda ke každé naměřené hodnotě koncentrace plynu a okamžik
měření.

Obrázek 314: Zobrazení analýzy podle Duvala

► Zvolte položku nabídky Information > Active part > DGA > Duval.
8.4.9.2.5 Analýza podle Rogerse
Zobrazení analýzy podle Rogerse obsahuje následující informace:
▪ 3D graf s přiřazením posledních 10 naměřených hodnot do oblastí
různých druhů chyb.
– Poslední naměřená hodnota: nejtmavší čtverec se zobrazením chyby
měření
– Nejstarší naměřená hodnota: nejsvětlejší čtverec
▪ Zobrazení druhů chyb. Druh chyby poslední naměřené hodnoty je
zvýrazněn bíle.
▪ Poměr koncentrací plynu z poslední naměřené hodnoty
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Pokud si zobrazíte vizualizaci na počítači, zobrazí se vám jako bublinková
nápověda ke každé naměřené hodnotě poměr koncentrací plynu a okamžik
měření. Graf lze navíc otáčet myší.

Obrázek 315: Zobrazení analýzy podle Rogerse

► Zvolte položku nabídky Information > Active part > DGA > Rogers.
8.4.9.2.6 Analýza podle Dörnenburga
Zobrazení analýzy podle Dörnenburga obsahuje následující informace:
▪ Zobrazení tabulky s posledními 10 chybami
▪ Zobrazení druhů chyb. Druh chyby poslední naměřené hodnoty je
zvýrazněn bíle.
▪ Poměr koncentrací plynu z poslední naměřené hodnoty
Pokud si zobrazíte vizualizaci na počítači, zobrazí se vám jako bublinková
nápověda ke každé naměřené hodnotě poměr koncentrací plynu.

Obrázek 316: Zobrazení analýzy podle Dörnenburga
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► Zvolte položku nabídky Information > Active part > DGA > Dörnenburg.
8.4.9.2.7 Analýza podle IEC 60599
Zobrazení analýzy podle IEC 60599 obsahuje následující informace:
▪ 3D graf s přiřazením posledních 10 naměřených hodnot do oblastí
různých druhů chyb.
– Poslední naměřená hodnota: nejtmavší čtverec se zobrazením chyby
měření
– Nejstarší naměřená hodnota: nejsvětlejší čtverec
▪ Zobrazení druhů chyb. Druh chyby poslední naměřené hodnoty je
zvýrazněn bíle.
▪ Poměr koncentrací plynu z poslední naměřené hodnoty
Pokud si zobrazíte vizualizaci na počítači, zobrazí se vám jako bublinková
nápověda ke každé naměřené hodnotě poměr koncentrací plynu a okamžik
měření. Graf lze navíc otáčet myší.

Obrázek 317: Zobrazení analýzy podle IEC 60599

► Zvolte položku nabídky Information > Active part > DGA > IEC 60599.
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8.4.10 Monitorování objemu plynu Buchholzova relé (transformátoru)
Pokud monitorujete objem plynu Buchholzova relé transformátoru, lze pro
objem plynu nastavit 2 limity. Pokud je naměřený objem plynu větší než limit
> nebo >>, zařízení vydá hlášení události.
Settings

Parameters

Transformer gas volume

Buchholz relay

>

>>

0.3 l

0.4 l

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

04.02.2020 11:14

Settings

Obrázek 318: Limity pro objem plynu Buchholzova relé transformátoru

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Active part >
Buchholz relay.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte požadovaný parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.

8.4.11 Monitorování tlaku oleje (transformátoru)
Pokud monitorujete tlak oleje v transformátoru prostřednictvím
odlehčovacího ventilu (PRD), lze nastavit 2 limity. Pokud je naměřený tlak
oleje větší než limit > nebo >>, zařízení vydá hlášení události.
Settings

Parameters

Transformer oil press.

Pressure...ice

>

>>

15 kPa

20 kPa

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

04.02.2020 11:14

Settings

Obrázek 319: Limity pro tlak oleje v transformátoru
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1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Active part > Pressure
relief device.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte požadovaný parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
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8.5 Přepínač odboček
8.5.1 Monitorování poloh odboček (volitelně)
Pro monitorování poloh odboček lze nastavit dva limity:
▪ Pos<
▪ Pos>
Ke každému limitu lze nastavit následující parametry.
▪ Limit Delay time
▪ Limit Behavior
Settings

Parameters

Tap posi...ing

Name

Value

Number of tap-change operations

775571

Pos<

1

Pos< delay time

0.0 s

Pos< behavior

Off

Pos>

26

Pos> delay time

0.0 s

Pos> behavior

Off

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

29.01.2020 15:45

Settings

Obrázek 320: Monitorování poloh odboček

► Zvolte položku nabídky Settings > Parameter > Voltage regulation >
Tap position monitoring.
Delay time
Tímto parametrem lze nastavit dobu zpoždění vygenerování hlášení
události.

406

ETOS®

7815063/06 CS

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

8 Provoz

Behavior limit value
Tímto parametrem lze nastavit chování zařízení při vygenerování hlášení
události. K dispozici máte následující volby:
Nastavení

Chování

Vyp.

Monitorování poloh odboček je deaktivované.

Auto blocking
position+

Automatická regulace neprovádí přepínání odboček ve směru
k vyšší poloze odbočky (odbočka+).
V ručním režimu lze dále provádět přepínání odboček ve směru
k vyšší poloze odbočky (odbočka+).

Auto blocking
position-

Automatická regulace neprovádí přepínání odboček ve směru
k nižší poloze odbočky (odbočka-).
V ručním režimu lze dále provádět přepínání odboček ve směru
k nižší poloze odbočky (odbočka-).

Auto/manual
Automatická regulace neprovádí přepínání odboček ve směru
blocking position+ k vyšší poloze odbočky (odbočka+).
Nemůžete provádět přepínání odboček v ručním provozu ve
směru k vyšší poloze odbočky (odbočka+).
Auto/manual
blocking position-

Automatická regulace neprovádí přepínání odboček ve směru
k nižší poloze odbočky (odbočka-).
Nemůžete provádět přepínání odboček v ručním provozu ve
směru k nižší poloze odbočky (odbočka-).

Operations counter
Stav počítadla přepnutí zařízení se automaticky zvyšuje při každém přepnutí
odboček. Tímto parametrem můžete nastavit počet přepnutí odboček
například za účelem porovnání s počítadlem přepnutí motorového pohonu.

8.5.2 Monitorování intervalu přepínání
Touto funkcí lze monitorovat typické chování při přepínání transformátoru.
Při tom můžete nastavit počet přepnutí následujících po sobě během
definovaného časového intervalu, která jsou přípustná v automatickém
režimu.
Můžete nechat monitorovat následující přepínání:
▪ Celkový počet přepnutí: Součet přepnutí do vyšší a nižší polohy
▪ Přepínání níže: Součet přepínání do nižší polohy
▪ Přepínání výše: Součet přepínání do vyšší polohy
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Settings

Parameters

Total sw...ing

Total

Lower

Raise

Total No. ops

25

10

10

Time interval

1440.0 min

5.0 min

5.0 min

1.0 min

15.0 min

15.0 min

Auto blockin...

Auto block. ...

Auto block. ...

-

Off

On

Event duration
Response
Count behavior

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

29.01.2020 15:45

Settings

Obrázek 321: Monitorování intervalu přepínání

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > On-load tap-changer >
Switching interval monitoring.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte požadovaný parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stiskem tlačítka Accept.
Total No. ops
Pokud je překročen maximální přípustný počet přepnutí během nastaveného
časového intervalu, aktivuje zařízení příslušnou reakci.
Time interval
Tímto parametrem můžete nastavit časový interval, ve kterém nesmí být
překročen maximální počet přepnutí.
Event duration
Tímto parametrem můžete nastavit, jak dlouho má zařízení reagovat
nastaveným chováním.
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Response
Tímto parametrem můžete nastavit chování zařízení, když je překročen
maximální přípustný počet přepnutí:
Nastavení

Chování

Vyp.

Monitorování intervalu přepínání je deaktivované.

Switch to manual
mode

Po nastavenou dobu reakce se zobrazí událost. Zařízení
automaticky přepne na ruční provoz.

Auto blocking

Po nastavenou dobu reakce se zobrazí událost. Bude
zablokována automatická regulace napětí. Můžete po dobu
blokace vyčkat nebo ručně přejít do ručního provozu a následně
do automatického režimu. Událost bude resetována a blokace
zrušena.

Tabulka 143: Chování

Counting behavior (jen při přepínání níže nebo přepínání výše)
Tímto parametrem můžete nastavit, zda prozatímní přepínání výše nebo
přepínání níže resetují interní počítadlo. K dispozici máte následující volby:
▪ On:
– Při přepínání výše se resetuje interní počítadlo po sobě následujících
přepnutí níže.
– Při přepínání níže se resetuje interní počítadlo po sobě následujících
přepnutí výše.
▪ Off: Interní počítadlo se neresetuje prozatímním přepnutím výše nebo
přepnutím níže.

8.5.3 Monitorování intervalu přepínání
Touto funkcí lze monitorovat typické chování při přepínání transformátoru.
Time interval
Tímto parametrem můžete nastavit časový interval, ve kterém nesmí být
překročen maximální počet přepnutí.
Maximum permissible number of tap-change operations
Pokud je překročen maximální přípustný počet přepnutí během nastaveného
časového intervalu, vygeneruje zařízení událost
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Behavior
Tímto parametrem můžete nastavit chování zařízení, když je překročen
maximální přípustný počet přepnutí.
Nastavení

Chování

Off

Monitorování intervalu přepínání je deaktivované.

On

Monitorování intervalu přepínání je aktivováno.

Tabulka 144: Chování

Nastavení monitorování intervalu přepínání
Při nastavení monitorování intervalu přepínání postupujte takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > On-load tap-changer >
Switching interval monitoring.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stiskem tlačítka Accept.

8.5.4 Chod podle cílové odbočky
Pokud je aktivovaný chod podle cílové odbočky, zařízení přepíná na tuto
cílovou odbočku automaticky.
Settings

Parameters

Move to ...ion

Name

Value

Target tap position

0

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

03.02.2020 08:09

Settings

Obrázek 322: Najetí na definovanou cílovou odbočku

► Zvolte položku nabídky Settings > Parameter > Voltage regulation >
Move to the defined target tap position.
Target tap position
Tímto parametrem lze definovat cílovou odbočku.
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8.5.5 Změna označení polohy odbočky (volitelně)
Touto funkcí lze upravit označení polohy odbočky . Označení se zobrazí
u právě aktivní polohy odbočky na hlavní obrazovce a budou převzata do
řídicího systému.
Settings

Tap position table

Raw value

Tap position

Control system

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

1

5

5

2

6

6

1

7

7

3

8

8

4

9

9

5

10

10

6

Cancel

EN

CHANGE

Home

Events

Information

Recorder

Accept

REBOOT

admin

23.03.2020 08:08

Settings

Obrázek 323: Tabulka poloh odboček

1. Zvolte položku nabídky Settings > Tap position table.
2. Zadejte označení pro polohu odbočky a pro řídicí systém.
3. Stiskněte tlačítko Accept.

8.5.6 Nastavení hlášení polohy odboček (volitelně)
Pokud polohu odbočky přepínače odboček signalizujete prostřednictvím
analogového výstupu nebo digitálních výstupů (BCD, Gray atd.), lze
nastavit, zda má zařízení použít hrubou hodnotu nebo hodnotu upravenou
pro řídicí systém podle tabulky poloh odboček [►Odstavec 8.5.5, Strana
411]. Toto nastavení lze použít k tomu, aby se průchozí polohy přepínače
odboček nehlásily jako vlastní polohy odboček.
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Pokud signalizujete polohu odbočky několikrát, lze toto chování nastavit pro
každý výstup odděleně.
Settings

Parameters

OLTC data

Name

Value

Tap position message (analog)

Raw value

Tap position message (analog) 2

Raw value

Tap position message (analog) 3

Raw value

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

14.04.2020 14:22

Settings

Obrázek 324: Data OLTC (příklad s trojím hlášením polohy odboček prostřednictvím
analogových výstupů)

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > On-load tap-changer >
OLTC data.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte požadovaný parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Tap position message (analog)
Tímto parametrem lze nastavit, které rozmezí hodnot z tabulky poloh
odboček má zařízení použít pro hlášení polohy odbočky prostřednictvím
analogového výstupu.
Pokud změníte nastavení tohoto parametru, musíte se poté ujistit, že
nakonfigurované rozmezí hodnot analogového výstupu [►Odstavec 8.1.15,
Strana 247] se shoduje s rozmezím hodnot z tabulky poloh odboček
[►Odstavec 8.5.5, Strana 411]. Jinak nebude hlášení polohy odbočky
správné.
Hlášení polohy odbočky – BCD
Tímto parametrem lze nastavit, které rozmezí hodnot z tabulky poloh
odboček má zařízení použít pro hlášení polohy odbočky prostřednictvím
digitálních výstupů (BCD).
Hlášení polohy odbočky – kód Gray
Tímto parametrem lze nastavit, které rozmezí hodnot z tabulky poloh
odboček má zařízení použít pro hlášení polohy odbočky prostřednictvím
digitálních výstupů (kód Gray [►Odstavec 8.5.20, Strana 444]).
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Hlášení polohy odbočky – dvojitý kód
Tímto parametrem lze nastavit, které rozmezí hodnot z tabulky poloh
odboček má zařízení použít pro hlášení polohy odbočky prostřednictvím
digitálních výstupů (dvojitý kód).
Hlášení polohy odbočky – dekáda
Tímto parametrem lze nastavit, které rozmezí hodnot z tabulky poloh
odboček má zařízení použít pro hlášení polohy odbočky prostřednictvím
digitálních výstupů (dekadické kódování).

8.5.7 Zobrazení statistiky přepínání (volitelně)
Ve statistice spínání si lze zobrazit, jak často byl přepínač odboček přepnut
do určité polohy odbočky a jak dlouho se přepínač odboček nacházel
v určité poloze odbočky.
Horní graf znázorňuje, jak často bylo provedeno přepnutí do určité polohy
odbočky a jak dlouho se přepínač odboček nacházel v určité poloze
odbočky. Spodní graf znázorňuje průběh poloh odboček v čase za
posledních 10 dnů.

Obrázek 325: Statistika přepínání

► Zvolte položku nabídky Information > On-load tap-changer > Tapchange operation statistics.

8.5.8 Zobrazení informací o opálení kontaktů (pouze OILTAP®)
Pokud monitorujete přepínač odboček typu OILTAP®, lze si nechat zobrazit
aktuální hodnoty opálení spínacích kontaktů (MSCA, MSCB) a odporových
kontaktů (TCA, TCB).

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 CS

ETOS®

413

8 Provoz

Zařízení dál zobrazuje rozdíly v opálení různých kontaktů.

Obrázek 326: Opálení kontaktů

► Zvolte položku nabídky Information > On-load tap-changer > Contact
wear.

8.5.9 Údržba (volitelně)
V závislosti na typu přepínače odboček monitoruje zařízení následující
údržbu:
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Údržba

Popis

Údržba OLTC

Přepínač odboček se musí udržovat v souladu se standardy
MR.

Výměna OLTC

Přepínač odboček se musí nahradit novým přepínačem
odboček.

Výměna vložky
výkonového
přepínače

Vložka výkonového přepínače se musí nahradit novou
vložkou přepínače odboček.

Výměna IEM

Interrupter Exchange Module (IEM) přepínače odboček se
musí nahradit novým IEM.

Opálení kontaktů

Spínací nebo odporové kontakty přepínače odboček se musí
zaměnit nebo nahradit.

Výměna oleje a
čištění

Musí se provádět výměna oleje a čištění vložky výkonového
přepínače, nádoby na olej a expanzní nádoby na olej.

Údržba voliče

Volič přepínače odboček se musí udržovat v souladu se
standardy MR.

Čištění/mazání

Přepínač odboček se musí čistit a mazat.

Vzorek oleje

Musí se odebrat vzorek oleje a podrobit rozboru; musí být
dodrženy limity stanovené společností MR pro nalitý izolační
olej.

Olejová filtrace

Musí se měnit filtr olejové filtrace.
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Údržba

Popis

Interval stanovený
provozovatelem
OLTC

Interval údržby přepínače odboček v závislosti na počtu
přepnutí nebo v závislosti na čase, který může stanovit
provozovatel.

Interval stanovený
provozovatelem
transformátoru

Interval údržby transformátoru v závislosti na čase, který
může stanovit provozovatel.

Tabulka 145: Údržba (dostupnost v závislosti na typu přepínače odboček)

8.5.9.1 Nastavení intervalu stanoveného provozovatelem pro údržbu OLTC
Lze stanovit vlastní interval údržby pro přepínač odboček. Interval údržby lze
volitelně stanovit v závislosti na čase a/nebo na počtu přepnutí. Při dosažení
limitu (100 %) zařízení vygeneruje hlášení události (červené).
Settings

Parameters

Maintena...tor

Name

Value

Interval type

Deactivated

Number of tap-change operations

150000

Duration

1.0 a

Date of next maintenance

17.09.2066 23:59:21

Event (yellow)

90.0 %

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

04.02.2020 11:14

Settings

Obrázek 327: Údržba: provozovatel OLTC

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > On-load tap-changer >
Maintenance: OLTC operator.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte požadovaný parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Typ intervalu
Tímto parametrem lze stanovit typ intervalu údržby OLTC nebo volitelně
údržbu deaktivovat. Máte na výběr následující možnosti:
▪ Deaktivováno: Interval údržby je deaktivován.
▪ Čas: Interval údržby závisí na čase.
▪ Počítadlo: Interval údržby závisí na počtu sepnutí.
▪ Čas a počítadlo: Interval údržby závisí na čase a na počtu sepnutí.
Událost bude vyvolána tím limitem, který bude dosažen dříve.
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Počet sepnutí
Tímto parametrem lze stanovit stav počítadla sepnutí, při němž má přístroj
vydat hlášení události.
Doba trvání
Tímto parametrem lze nastavit, jak dlouhý tento interval má být. V závislosti
na tom vypočte přístroj aktuální dobu zbývající do údržby.
Datum příští údržby
Tímto parametrem lze stanovit cílový termín příští údržby. V závislosti na
tom vypočte přístroj aktuální dobu zbývající do údržby.
Událost (žlutá)
Tímto parametrem lze nastavit, při jak dlouhé době zbývající do údržby
(v procentech) má přístroj vydat hlášení události (žluté).
8.5.9.2 Nastavení intervalu stanoveného provozovatelem pro údržbu
transformátoru
Lze stanovit vlastní interval údržby pro transformátor. Interval údržby závisí
na čase. Při dosažení limitu (100 %) zařízení vygeneruje hlášení události
(červené).
Settings

Parameters

Mainten....tor

Name

Value

Activate interval

Off

Duration

1.0 a

Date of next maintenance

17.09.2066 23:59:21

Event (yellow)

90.0 %

Home
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Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

04.02.2020 11:14

Settings

Obrázek 328: Údržba: provozovatel transf.

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Active part >
Maintenance: Transformer operator.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte požadovaný parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stiskem tlačítka Accept.
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Aktivace intervalu
Tímto parametrem lze aktivovat nebo deaktivovat interval údržby.
Doba trvání
Tímto parametrem lze nastavit, jak dlouhý tento interval má být. V závislosti
na tom vypočte přístroj aktuální dobu zbývající do údržby.
Datum příští údržby
Tímto parametrem lze stanovit cílový termín příští údržby. V závislosti na
tom vypočte přístroj aktuální dobu zbývající do údržby.
Událost (žlutá)
Tímto parametrem lze nastavit, při jak dlouhé době zbývající do údržby
(v procentech) má přístroj vydat hlášení události (žluté).
8.5.9.3 Provádění a potvrzování údržby
Po provedení můžete potvrdit údržbu na zařízení a tím vynulovat interval
údržby. V závislosti na typu údržby lze zadat následující parametry údržby:
Hodnota

Popis

Datum

Datum údržby

Počítadlo přepnutí

Stav počítadla přepnutí v okamžiku údržby
Lze zadat aktuální nebo nižší stav počítadla.

Opálení kontaktů
(pouze OILTAP®)
▪ SKA
▪ SKB
▪ WK1A
▪ WK1B
▪ WK2A
▪ WK2B

Součet opálení pevného kontaktu a pohyblivého kontaktu
Pokud při údržbě naměříte opálení kontaktu a používáte
kontakty v původní poloze, zadejte naměřené hodnoty a
pro následující dotaz „Contacts exchanged/replaced“
zvolte odpověď „No“. Monitorovací systém tím
optimalizuje svůj výpočetní model a budoucí výpočty
opálení kontaktů budou přesnější.
Pokud kontakty zaměníte (jiná poloha) nebo nahradíte,
zadejte opálení namontovaných kontaktů (u nových
kontaktů 0,000 mm) pro následující dotaz „Contacts
exchanged/replaced“ zvolte odpověď „Yes“.

Tabulka 146: Parametr údržby
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Určení opálení kontaktů (pouze OILTAP®)
Zadávaná tloušťka opálení je součtem opálení pohyblivého a pevného
kontaktu.

Obrázek 329: Určení opálení kontaktů

1 Pevný kontakt

y1 Tloušťka opotřebovaného povlaku
kontaktu (pevný kontakt)

2 Pohyblivý kontakt

x2 Tloušťka povlaku kontaktu
v novém stavu (pohyblivý kontakt)

x1 Tloušťka povlaku kontaktu
v novém stavu (pevný kontakt)

y2 Tloušťka opotřebovaného povlaku
kontaktu (pohyblivý kontakt)

Zadávaná tloušťka opálení z se stanovuje takto:
z = x1 - y1 + x2 - y2
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Potvrzení údržby
Při potvrzení údržby postupujte takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > Maintenance wizard.

Obrázek 330: Průvodce údržbou

2. Zvolte údržbu, která se má potvrdit.
3. Stiskněte tlačítko Next.
4. Zadejte parametry údržby.

Obrázek 331: Provádění a potvrzování údržby

5. Změnu parametrů lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
6. Volitelně: Zobrazí se dotaz, zda kontakty byly zaměněny nebo nahrazeny.
Potvrďte dotaz volbou možnosti Yes nebo No.
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8.5.9.4 Zobrazení přehledu údržby
Přehled údržby zobrazuje uplynulou část jednotlivých intervalů údržby.
Kromě toho se zobrazují žluté a červené limity pro hlášení událostí. Pro
intervaly údržby přepínače odboček stanovuje zařízení na základě
shromážděných provozních údajů prognózu data příští údržby. Toto datum
se zobrazí teprve tehdy, pokud je shromážděn dostatek provozních údajů.
Pokud deaktivujete interval „OLTC operator maintenance“ (Údržba
stanovená provozovatelem OLTC) nebo interval „Transformer operator
maintenance“ (Údržba stanovená provozovatelem transformátoru), zobrazí
se tento interval v přehledu údržby zašedlý.

Obrázek 332: Přehled údržby

► Zvolte položku nabídky Information > System > Maintenance.
8.5.9.5 Zobrazení provozního deníku údržby
V provozním deníku údržby se zobrazuje veškerá provedená údržba.
Záznamy se generují automaticky při provedení údržby pomocí průvodce
údržbou. Kromě toho lze vytvářet vlastní záznamy.
Provozní deník údržby zobrazuje následující informace:
▪ Okamžik údržby
▪ Typ údržby
▪ Popis

420

ETOS®

7815063/06 CS

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

8 Provoz

Obrázek 333: Provozní deník údržby

Provozní deník údržby lze zobrazit takto:
► Zvolte položku nabídky Settings > Maintenance logbook.
Úprava záznamu v provozním deníku údržby
V případě potřeby lze záznamy v provozním deníku údržby upravovat.

Obrázek 334: Úprava záznamu v provozním deníku údržby

Při úpravě záznamu v provozním deníku údržby postupujte takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > Maintenance logbook.
2. K úpravě záznamu přejděte stisknutím tlačítka
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Vytvoření záznamu v provozním deníku údržby
Při vytvoření záznamu v provozním deníku údržby bez použití průvodce
údržbou postupujte takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > Maintenance logbook.
2. Stiskněte tlačítko New entry.
3. Zadejte údaje o údržbě.
4. Záznam lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Smazání záznamu v provozním deníku údržby
V případě potřeby lze záznamy v provozním deníku údržby mazat.
Postupujte takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > Maintenance logbook.
2. Záznam lze smazat stisknutím tlačítka

.

8.5.9.6 Potlačení události údržby
Touto funkcí lze na určitý počet přepnutí odboček potlačit hlášení událostí
údržby, jejichž limit byl dosažen. Při potvrzení určité události údržby, aniž by
údržba byla skutečně provedena, vydá zařízení hlášení události po
nastaveném počtu přepnutí odboček znovu.
Settings

Parameters

Maintena...nts

Name

Value

Suppressing transformer maint. ev...

1

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

04.02.2020 11:14

Settings

Obrázek 335: Potlačení události údržby

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Active part >
Maintenance events nebo Settings > Parameters > On-load tapchanger > Maintenance events.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
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8.5.10 Monitorování točivého momentu (volitelně)
Funkce monitorování točivého momentu slouží k monitorování točivého
momentu přepínače odboček. Pro točivý moment jsou v celém průběhu
přepínání stanoveny různé limity, při jejichž překročení monitorovací systém
vygeneruje příslušnou událost.
Monitorování točivého momentu lze používat pouze pro přepínač odboček a
motorový pohon kalibrovaný z výroby. Pokud chcete monitorování točivého
momentu použít pro jiný přepínač odboček, kontaktujte firmu
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
8.5.10.1 Úseky přepínání (okna) M1–M8
Průběh točivého momentu se v závislosti na přepínači odboček a způsobu
přepínání dělí do 8 úseků, tzv. oken (M1–M8). Tyto úseky popisují jednotlivé
spínací kroky, které přepínač odboček projde během přepínání.

Obrázek 336: Průběh točivého momentu přepnutí předvoliče s rozdělením na 8 úseků přepínání
(M1–M8)

8.5.10.2 Způsoby přepínání
Monitorovací systém rozlišuje následující způsoby přepínání:
▪ Change-over selector operation: Předvolič rovněž provádí přepnutí do
tohoto zapojení.
▪ Small tap change: Jemné přepnutí voliče, při němž je vzdálenost mezi
pevnými kontakty voliče, které se pro toto zapojení používají, malá.
▪ Moderate tap change: Jemné přepnutí voliče, při němž je vzdálenost mezi
pevnými kontakty voliče, které se pro toto zapojení používají, středně
velká.
▪ Large tap change: Jemné přepnutí voliče, při němž je vzdálenost mezi
pevnými kontakty voliče, které se pro toto zapojení používají, velká.
▪ Reverse tap-change operation: Přepnutí v opačném směru, než bylo
provedeno poslední přepnutí, při kterém není aktivován volič.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 CS

ETOS®

423

8 Provoz

8.5.10.3 Limity
Monitorovací systém monitoruje následující limity přepínání:
▪ Limit > (M1–M8 >)
▪ Limit >> (M1–M8 >>)
▪ Maximální přípustný točivý moment přepínače odboček (Md,max)
Limit > a limit >>
Pro každý úsek přepnutí (okno M1–M8) jsou stanoveny 2 limity (> a >>).
Limit závisí na přepínači odboček, způsobu přepínání a aktuálně naměřené
teplotě oleje výkonového přepínače a transformátoru.
Po dokončení přepínání zkontrolujte monitorovací systém křivku točivého
momentu, zda splňuje stanovené limity. Při překročení některého limitu
vygeneruje monitorovací systém příslušné hlášení události. V závislosti na
konfiguraci zařízení se při překročení limitu >> zablokují další přepnutí
odboček. V tom případě aktivuje monitorovací systém událost Blocking
active. Aby se tyto události přestaly zobrazovat a příslušná blokace se
zrušila, musíte je potvrdit.
Maximální přípustný točivý moment přepínače odboček (Md,max)
Během tohoto přepnutí se monitoruje maximální přípustný točivý moment
přepínače odboček. To slouží k zamezení mechanického poškození
přepínače odboček. Při překročení limitu pro maximální přípustný točivý
moment přepínače odboček vypne monitorovací systém motorový jistič Q1.
Kromě toho monitorovací systém vygeneruje událost Max. motor torque limit
value exceeded. Při přepnutí předvoliče nezareaguje v oknech M3–M5
motorový jistič Q1.
Jakmile motorový jistič vypne, obdrží monitorovací systém příslušný signál
z motorového pohonu. Následně monitorovací systém vygeneruje událost
Motor protective switch is triggered.
Motorový jistič lze znovu zapojit teprve po potvrzení události Max. motor
torque limit value exceeded. Řiďte se pokyny k odstraňování poruch
v provozním návodu k motorovému pohonu.

8.5.10.4 Monitorování spínání
Zařízení na monitorování spínání slouží k monitorování hnacího soustrojí
mezi přepínačem(přepínači) odboček a motorovým pohonem a rovněž
k monitorování správného přepínání výkonového přepínače. Monitorování
spínání se provádí rovněž při ovládání motorového pohonu ruční klikou.
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Pokud je přepínač odboček vybaven monitorováním spínání, používá
monitorovací systém stav monitorovacích kontaktů S80 a S81 pro
následující vyhodnocování:
▪ Pokud oba monitorovací kontakty hlásí „VYP“ (není přiváděn signál) a
právě se neprovádí přepínání, vygeneruje monitorovací systém událost
Both tap-change supervisory control contacts OFF.
▪ Pokud oba monitorovací kontakty hlásí „ZAP“ (je přiváděn signál) a právě
se neprovádí přepínání, vygeneruje monitorovací systém událost Both
tap-change supervisory control contacts ON.
▪ Pokud bylo provedeno přepnutí a neproběhlo přepnutí signálů
monitorovacích kontaktů (např. z 1 na 2), vygeneruje monitorovací systém
událost Tap-change operation without diverter switch operation.
▪ Monitorování, zda je monitorování spínání správně připojeno a zda je
snímač polohy správně kalibrován. Jinak monitorovací systém vygeneruje
událost Tap-change supervisory control wiring error.
▪ Pokud se signál monitorovacího kontaktu během přepnutí odboček
přepne ze „ZAP.“ na „VYP.“, označí se toto místo na křivce točivého
momentu svislou čárou. Tím je znázorněno, že proběhl skok výkonového
přepínače.
▪ Monitorování skoku výkonového přepínače Pokud skok výkonového
přepínače neproběhne ve správný okamžik, vygeneruje monitorovací
systém hlášení události OLTC and MD insufficiently centered.
▪ Při náhradě nebo u kombinací přepínačů odboček (vícepólové provedení)
monitoruje monitorovací systém synchronní přepínání přepínačů odboček.
Pokud synchronizace není dostatečná, vygeneruje monitorovací systém
událost OLTC synchronization insufficient.
8.5.10.5 Vyhodnocená a nevyhodnocená přepnutí odboček
Monitorovací systém rozlišuje mezi vyhodnocenými a nevyhodnocenými
přepnutími odboček . Přepnutí odboček se považuje za vyhodnocené tehdy,
když bylo detekováno přepnutí výkonového přepínače a bylo možné
zkontrolovat limity točivého momentu. Při nevyhodnoceném přepnutí
odboček se limity točivého momentu M1–M8 >/>> nekontrolují.
Jak při vyhodnocených, tak při nevyhodnocených přepnutích odboček se
v databázi ukládá celá křivka točivého momentu.
V následujících případech se přepnutí odboček nevyhodnocuje:
▪ Napětí motoru, motorový proud nebo frekvence motoru jsou mimo
přípustné rozmezí.
▪ Zjištěné teploty se pohybují mimo přípustné rozmezí.
▪ Nesprávný signál snímače otáček
▪ Nebylo detekováno přepnutí výkonového přepínače. U přepínačů
odboček s monitorováním spínání neproběhlo přepnutí kontaktů
monitorování přepínání a je vygenerována událost Tap-change operation
without diverter switch operation. U přepínačů odboček bez monitorování
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spínání se přepnutí výkonového přepínače detekuje s využitím křivky
točivého momentu. Pokud se přepnutí výkonového přepínače nepodařilo
správně detekovat, přepnutí se rovněž nevyhodnocuje.
▪ U vícepólových provedení: chyba synchronního chodu
V případě točivého momentu se kontroluje maximální točivý moment motoru
(Md,max) i v tom případě, že nebylo detekováno přepnutí výkonového
přepínače.

8.5.10.6 Zobrazení monitorování točivého momentu
Lze si zobrazit průběh točivého momentu pro každé přepnutí odboček.
Přehledová obrazovka zobrazuje ke každému přepnutí odboček následující
informace:
▪ Způsob přepínání
▪ Směr přepínání (z polohy do polohy)
▪ Okolní teplota
▪ Okamžik přepnutí
▪ Hlášení události
– Modře: vyhodnocené přepnutí odboček bez překročení limitů
– Žlutě: vyhodnocené přepnutí odboček s překročením limitu >
– Červeně: vyhodnocené přepnutí odboček s překročením limitu >>
– Šedě: nevyhodnocené přepnutí odboček
Pomocí políčka pro výběr lze filtrovat požadované způsoby přepnutí. Pomocí
záhlaví tabulky lze zobrazení seřadit vzestupně nebo sestupně podle
požadovaného sloupce.

Obrázek 337: Přehled monitorování točivého momentu
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► Zvolte položku nabídky Information > On-load tap-changer > Torque
monitoring.
Zobrazení průběhu točivého momentu
Lze si zobrazit průběh točivého momentu pro každé zaznamenané přepnutí
odboček. Pro každý úsek přepnutí (M1–M8) se zobrazují limity > a >> a
rovněž okamžik přepnutí výkonového přepínače (svislá čára).

Obrázek 338: Průběh točivého momentu

Lze zvolit více průběhů točivého momentu, aby bylo možné je porovnat
(max. 10 průběhů točivého momentu na displeji zařízení; max. 100 průběhů
točivého momentu ve webové vizualizaci na počítači). Pokud zvolíte více
průběhů točivého momentu různých způsobů přepnutí, limity se nezobrazují.
Když zobrazíte průběh točivého momentu, uloží se data monitorování
točivého momentu ve vyrovnávací paměti prohlížeče. Pokud přejdete
z průběhu točivého momentu zpět na přehled točivého momentu, načtou se
data z vyrovnávací paměti prohlížeče. Přepnutí odboček, která mezitím
proběhla, se proto v přehledu nezobrazují. Stisknutím tlačítka Home lze
data z vyrovnávací paměti prohlížeče vymazat a poté monitorování točivého
momentu znovu načíst.
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Obrázek 339: Srovnání průběhů točivého momentu

1. Zvolte položku nabídky Information > On-load tap-changer > Torque
monitoring.
2. Zvolte požadovaná přepnutí odboček.
3. Stiskněte tlačítko Display.

8.5.11 Provádění zkušebních přepnutí
Uvedení monitorovacího systému do provozu je nutné dokončit provedením
zkušebních přepnutí. K tomu lze aktivovat režim „Trial tap-change
operations“ (Zkušební přepínání). V tomto režimu se při prováděných
přepnutích nevypočítává opálení a začazení a monitorování intervalu
přepínání je deaktivováno. Dokud je tento režim aktivní, generuje zařízení
událost Trial tap-change operations active.
Režim „Zkušební přepínání“ se automaticky deaktivuje za následujících
okolností:
▪ 8 hodin po aktivaci tohoto režimu
▪ Při restartu zařízení

Obrázek 340: Zkušební přepínání
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Při aktivaci režimu Zkušebního přepínání postupujte takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > Trial tap-change operations.
2. Stiskněte tlačítko Activate.
ð Režim zkušebního přepínání je aktivní.
3. Po dokončení zkušebního přepínání tento režim ukončete stisknutím
tlačítka Deactivate.

8.5.12 Vibroakustické monitorování přepínače odboček (VAM)
8.5.12.1 Nastavení aktualizační směrnice VAM
Aktualizační směrnicí lze stanovit, která přepnutí se zaznamenávají a
analyzují. K dispozici máte následující volby:
Volba

Popis

Evaluation and
statistics update

Přepínání odboček se zaznamenává, kontroluje se
věrohodnost údajů a vyhodnocuje se.
Aktualizace statistiky zajišťuje naučení žluté křivky limitu
(obalové křivky).

No statistics update

Přepínání odboček se zaznamenává, kontroluje se
věrohodnost údajů a vyhodnocuje se.
Aktualizace statistiky se neprovádí.
Porušení limitů se mohou vyskytnout i přesto, že předtím
neproběhlo naučení křivky limitu. V případě pochybnosti
konzultujte se společností Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.

No evaluation

Záznam přepínání odboček se neanalyzuje a
nevyhodnocuje.

Zobrazení analýzy VAM neobsahuje pro toto přepnutí
žádné informace.
Tabulka 147: Aktualizační směrnice VAM
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Obrázek 341: Aktualizační směrnice VAM

1. Zvolte položku nabídky Settings > VAM update guidelines.
2. Zvolte požadovanou polohu odbočky a u vícesloupkového provedení
požadovaný sloupek přepínače odboček (A, B nebo C).
3. Nastavte parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
8.5.12.2 Zobrazení analýzy VAM
Pro každé zaznamenané přepnutí se zobrazí následující informace:
▪ Způsob přepínání
▪ Počáteční a koncová poloha přepnutí
▪ Okamžik přepnutí
▪ Stav

Obrázek 342: Analýza VAM
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► Zvolte položku nabídky Information > On-load tap-changer > VAM
analysis.
Způsob přepínání
Monitorovací systém rozlišuje následující způsoby přepínání:
▪ Change-over selector operation: Předvolič rovněž provádí přepnutí do
tohoto zapojení.
▪ Small tap change: Jemné přepnutí voliče, při němž je vzdálenost mezi
pevnými kontakty voliče, které se pro toto zapojení používají, malá.
▪ Moderate tap change: Jemné přepnutí voliče, při němž je vzdálenost mezi
pevnými kontakty voliče, které se pro toto zapojení používají, středně
velká.
▪ Large tap change: Jemné přepnutí voliče, při němž je vzdálenost mezi
pevnými kontakty voliče, které se pro toto zapojení používají, velká.
▪ Reverse tap-change operation: Přepnutí v opačném směru, než bylo
provedeno poslední přepnutí, při kterém není aktivován volič.
Informace o stavu
Barevné
označení

Význam

modré

Žádné nesrovnalosti: Kritéria věrohodnosti a limity byly dodrženy.

žluté

Byl porušen limit.

šedé

Vyhodnocení se nezdařilo.

Možnosti filtrování
Pomocí rozevírací nabídky lze omezit výběr na přepnutí odboček určitého
druhu nebo určitou vlastností:
▪ Výběr podle způsobu přepnutí:
– Přepnutí předvoliče
– Malý, střední nebo velký spínací krok
– Reverzní přepnutí
▪ Výběr podle vlastnosti:
– Vše
– Označené
– Vyhodnocení OK
– Anomálie
– Bez vyhodnocení
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Zobrazení zvolených přepnutí odboček
Chcete-li jednotlivá přepnutí odboček s příslušným signálem VAM a
zvýrazněným limitem zobrazit jako křivku, postupujte takto:
1. V prvním sloupci aktivujte zaškrtávací políčko
před přepnutími
odboček, která se mají zobrazit jako křivka. Ve vizualizaci ve webovém
prohlížeči lze zobrazit až 100 přepnutí. Na displeji zařízení lze zobrazit
maximálně 10 přepnutí.
2. Stiskněte tlačítko Display.
ð Zobrazení se provádí různě v závislosti na počtu zvolených přepnutí
odboček.
Při výběru více než jednoho přepnutí odboček se kvůli přehlednosti upouští
od zobrazení křivek limitů:
Počet zvolených přepnutí odboček

1

2–100

>100

Zobrazení signálu VAM

Ano

Ano

Ne

Zobrazení křivky limitů

Ano

Ne

Ne

Následující obrázek obsahuje příklad vizualizace jednotlivého přepnutí
odboček:

Obrázek 343: Zobrazení přepnutí odboček
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Následující obrázek obsahuje příklad zobrazení více současně zvolených
přepnutí odboček:

Obrázek 344: Zobrazení více přepnutí

Pokud bylo pro vizualizaci zvoleno více přepnutí, lze jednotlivá přepnutí při
zobrazení skrýt nebo zobrazit kliknutím v legendě.
Při použití webové vizualizace ISM™ Intuitive Control lze určitý úsek signálu
přiblížit. To lze provést nakreslením rámu kolem požadovaného úseku myší
se stisknutým levým tlačítkem. K původnímu zobrazení se lze vrátit kliknutím
na symbol

.

8.5.12.3 Reset VAM
U monitorovacího systému MSENSE® VAM se v softwaru používá
algoritmus, který se sám učí a který se vzrůstajícím počtem přepnutí
přibližuje limity vibroakustickému průběhu signálu. Statistiku uloženou pro
tento účel lze resetovat v tomto okně zobrazení.
Vynulování počítadla
První a druhá anomálie v hodnoticím clusteru se v analýze VAM zobrazují
jako žluté hlášení stavu. Při třetí anomálii v hodnoticím clusteru se navíc
generuje hlášení události. Hlášení události se přenáší do připojeného
systému SCADA.
Volbou „Counters“ lze resetovat počítadla, která spouštějí události pro
vibroakustické vyhodnocení. Naučená statistika zůstane zachována.
Reset statistiky
Uložená statistika slouží mimo jiné k zobrazení naučeného limitu (žlutá
křivka).
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Volbou položky „Statistics“ lze současně resetovat naučenou statistiku a
počítadla vyhodnocení vibroakustických signálů.
1. Zvolte položku nabídky Settings > Reset VAM.
2. Zvolte požadovanou možnost.
3. Hodnoty resetujete stisknutím tlačítka Accept.

8.5.13 OLTC data
V této nabídce lze provádět nastavení přepínače odboček (OLTC).
Settings

Parameters

OLTC data

Name

Value

Tap position message (analog)

Raw value

Tap position message (analog) 2

Raw value

Tap position message (analog) 3

Raw value

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

14.04.2020 14:22

Settings

Obrázek 345: Data OLTC

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > On-load tap-changer >
OLTC data.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte požadovaný parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
OLTC A/B/C serial number
Tímto parametrem lze nastavit sériové číslo přepínače odboček.
U vícepólových provedení lze pro každý přepínač odboček nastavit vlastní
sériové číslo.

8.5.13.1 Nastavení hlášení polohy odboček (volitelně)
Pokud polohu odbočky přepínače odboček signalizujete prostřednictvím
analogového výstupu nebo digitálních výstupů (BCD, Gray atd.), lze
nastavit, zda má zařízení použít hrubou hodnotu nebo hodnotu upravenou
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pro řídicí systém podle tabulky poloh odboček [►Odstavec 8.5.5, Strana
411]. Toto nastavení lze použít k tomu, aby se průchozí polohy přepínače
odboček nehlásily jako vlastní polohy odboček.
Pokud signalizujete polohu odbočky několikrát, lze toto chování nastavit pro
každý výstup odděleně.
Settings

Parameters

OLTC data

Name

Value

Tap position message (analog)

Raw value

Tap position message (analog) 2

Raw value

Tap position message (analog) 3

Raw value

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

14.04.2020 14:22

Settings

Obrázek 346: Data OLTC (příklad s trojím hlášením polohy odboček prostřednictvím
analogových výstupů)

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > On-load tap-changer >
OLTC data.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte požadovaný parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Tap position message (analog)
Tímto parametrem lze nastavit, které rozmezí hodnot z tabulky poloh
odboček má zařízení použít pro hlášení polohy odbočky prostřednictvím
analogového výstupu.
Pokud změníte nastavení tohoto parametru, musíte se poté ujistit, že
nakonfigurované rozmezí hodnot analogového výstupu [►Odstavec 8.1.15,
Strana 247] se shoduje s rozmezím hodnot z tabulky poloh odboček
[►Odstavec 8.5.5, Strana 411]. Jinak nebude hlášení polohy odbočky
správné.
Hlášení polohy odbočky – BCD
Tímto parametrem lze nastavit, které rozmezí hodnot z tabulky poloh
odboček má zařízení použít pro hlášení polohy odbočky prostřednictvím
digitálních výstupů (BCD).
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Zablokování spínacího proudu
Tento parametr může nastavit pouze Technický servis společnosti
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Tímto parametrem můžete nastavit dobu zablokování přepínání odboček po
zapnutí výkonového vypínače. Cílem je zabránit poškození přepínače
odboček z důvodu přepínání během zapínacího proudu.
Maximální přípustná provozní teplota OLTC
Tento parametr může nastavit pouze Technický servis společnosti
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Tímto parametrem lze nastavit horní limit přípustné provozní teploty
přepínače odboček. Pokud je tato provozní teplota vyšší než nastavený limit,
přepínání odboček se zablokuje. Vypínací hystereze má 2 kelviny.
Minimální přípustná provozní teplota OLTC
Tento parametr může nastavit pouze Technický servis společnosti
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Tímto parametrem lze nastavit dolní limit přípustné provozní teploty
přepínače odboček. Pokud je tato provozní teplota nižší než nastavený limit,
přepínání odboček se zablokuje. Vypínací hystereze má 2 kelviny.
8.5.13.2 Doba prodlevy při přepínání odboček
Tento parametr může nastavit pouze Technický servis společnosti
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Tímto parametrem lze nastavit dobu prodlevy mezi dvěma po sobě
následujícími přepnutími odboček. Tato funkce slouží k tomu, aby se
zabránilo přehřívání přepínače odboček z důvodu častého přepínání
odboček.
8.5.13.3 Nastavení výstražného hlášení pro provozní teplotu přepínače odboček
Pro monitorování provozní teploty přepínače odboček lze nastavit dva limity.
Pokud je provozní teplota vyšší než horní limit nebo nižší než dolní limit,
zařízení vydá hlášení události.
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Události
No.

Událost

Popis

3405

OLTC operating
temperature warning

The operating temperature of the OLTC has
exceeded the limit for the warning.

Tabulka 148: Události

Digitální vstupy a výstupy
Název

Popis

O: Warn. OLTC temp.

Provozní teplota OLTC překročila limit pro
výstrahu.

Tabulka 149: Digitální vstupy (I) výstupy (O)

Horní limit varování při teplotě OLTC
Tímto parametrem lze nastavit horní limit pro výstražné hlášení kvůli
provozní teplotě přepínače odboček. Vypínací hystereze má 2 kelviny.
Dolní limit varování při teplotě OLTC
Tímto parametrem lze nastavit dolní limit pro výstražné hlášení kvůli
provozní teplotě přepínače odboček. Vypínací hystereze má 2 kelviny.

8.5.14 Zobrazení charakteristiky výkonu
Lze si zobrazit zaznamenané charakteristiky výkonu motorového pohonu za
posledních 1000 přepnutí odboček. Zobrazí se následující údaje:
▪ Poloha odbočky
▪ Činný výkon motorového pohonu
▪ Limit činného výkonu
Information
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Threshold
0

13
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Obrázek 347: Zobrazení charakteristiky výkonu
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► Zvolte položku nabídky Information > On-load tap-changer > Power
characteristics.

8.5.15 Monitorování objemu plynu Buchholzova relé (OLTC)
Pokud monitorujete objem plynu Buchholzova relé přepínače odboček, lze
pro objem plynu nastavit 2 limity. U vícepólového provedení přepínače
odboček lze pro každý pól nastavit 2 limity. Pokud je naměřený objem plynu
větší než limit > nebo >>, zařízení vydá hlášení události.
Settings

Parameters

Buchholz relay

>
OLTC gas volume

Home

0.3 l

0.4 l

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

04.02.2020 11:14

Settings

Obrázek 348: Limity pro objem plynu Buchholzova relé přepínače odboček

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > On-load tap-changer >
Buchholz relay.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte požadovaný parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
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8.5.16 Monitorování tlaku oleje (přepínače odboček)
Pokud monitorujete tlak oleje v přepínači odboček prostřednictvím
odlehčovacího ventilu (PRD), lze nastavit 2 limity. U vícepólového provedení
přepínače odboček lze pro každý pól nastavit 2 limity. Pokud je naměřený
tlak oleje větší než limit > nebo >>, zařízení vydá hlášení události.
Settings

Parameters

Pressure...ice

>
OLTC oil pressure

Home

15 kPa

20 kPa

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

04.02.2020 11:14

Settings

Obrázek 349: Limity pro tlak oleje v přepínači odboček

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > On-load tap-changer >
Pressure relief device.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte požadovaný parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.

8.5.17 Ovládání olejové filtrace
Pokud je zařízení vybaveno volitelnou funkcí „Ovládání olejové filtrace“, pak
se olejová filtrace ovládá prostřednictvím modulů ISM zařízení. V závislosti
na konfiguraci může zařízení ovládat až 3 systémy olejové filtrace.
Následující nastavení platí vždy stejnou měrou pro všechny systémy olejové
filtrace.
Jsou možné následující provozní režimy:
▪ Normální provoz: Při normálním provozu aktivuje zařízení čerpadlo
olejové filtrace automaticky po každém přepnutí odbočky. V závislosti na
typu přepínače odboček zařízení vypne čerpadlo po stanovené době
chodu:
– OILTAP® V/M/MS: 30 minut
– OILTAP® R/RM/T: 60 minut
– OILTAP® G: 90 minut
▪ Provoz zastudena (volitelně): Při teplotě oleje nižší než 0 °C zařízení
automaticky aktivuje čerpadlo olejové filtrace. Když teplota oleje dosáhne
5 °C, zařízení opět čerpadlo vypne.
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▪ Časově řízený provoz: Kromě normálního režimu lze nastavit až 3 časové
intervaly, v nichž má zařízení aktivovat čerpadlo olejové filtrace.
▪ Zkušební provoz: Přepínačem S30 lze zvolit zkušební provoz. Ve
zkušebním provozu aktivuje zařízení čerpadlo olejové filtrace.
▪ Volitelně pro VACUTAP® VR: olejové chlazení
Události
No.

Událost

Popis

1165

Plan oil filter replacement

Overpressure detected in the oil filter
unit, the oil filter must be replaced soon.

1166

Overpressure detected in the
oil filter unit, the oil filter must
be replaced soon.

Ensure that the stop-cock of the return
line is open. Otherwise, change the filter
cartridge. If the fault cannot be fixed,
contact Maschinenfabrik Reinhausen's
Technical Service department.

3370

Oil filter unit controller error

The power supply for the oil filter unit
control circuit has been interrupted.

3371

Oil filt. unit 1 motor protective
switch

The motor protective switch of the oil
filter unit 1 pump has triggered.

3372

Oil filt. unit 2 motor protective
switch

The motor protective switch of the oil
filter unit 2 pump has triggered.

3373

Oil filt. unit 3 motor protective
switch

The motor protective switch of the oil
filter unit 3 pump has triggered.

3421

Oil filter unit test operation

Test operation of the oil filter unit has
been activated.

3422

Oil filter unit cold-weather
operation

Cold-weather operation of the oil filter
unit has been activated.

3423

Oil filter unit switched on

The signal for switching on the oil filter
unit is active.

Tabulka 150: Události

Digitální vstupy a výstupy
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Název

Popis

O: Oil filter supply

Hlášení, že napájecí elektrický obvod olejové
filtrace je přerušen.

O: Oil filt. MPS 1

Hlášení, že napájecí elektrický obvod olejového
čerpadla 1 je přerušen.

O: Oil filt. MPS 2

Hlášení, že napájecí elektrický obvod olejového
čerpadla 2 je přerušen.

O: Oil filt. MPS 3

Hlášení, že napájecí elektrický obvod olejového
čerpadla 3 je přerušen.

I: Oil filt. test operation

Vstup pro aktivaci zkušebního provozu olejové
filtrace

I: Oil filt. cold weather op

Vstup pro aktivaci provozu olejové filtrace
zastudena
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Název

Popis

O: Oil filt. ON (control)

Výstup pro aktivaci olejové filtrace

O: Oil filt. ON (message)

Hlášení o aktivaci olejové filtrace

O: Oil filt. overpressure

Hlášení o detekování přetlaku v olejové filtraci.

O: Motor running

Signál pro ovládání externí olejové filtrace

Tabulka 151: Digitální vstupy (I) výstupy (O)

8.5.17.1 Nastavení časově řízeného provozu
Čerpadlo olejové filtrace lze aktivovat na základě časového řízení. Při tom
lze nastavit až pro 3 časové intervaly okamžik spuštění a ukončení.
V období mezi spuštěním a vypnutím zařízení aktivuje čerpadlo. Doba
chodu čerpadla po přepnutí odbočky zůstává tímto nastavením nezměněna.

Spuštění: 19:00

Vypnutí: 1:00Spuštění: 7:00 Vypnutí: 9:00

18:00

0:00

6:00

h

Obrázek 350: Časově řízený provoz se 2 časovými intervaly (příklad)

Pokud pro okamžik spuštění a vypnutí nastavíte stejný čas, časový spínač
se tím deaktivuje.

Settings

Parameters

Oil filter unit

Name

Value

Time switch start 1

00:00

Time switch end 1

02:00

Time switch start 2

00:00

Time switch end 2

00:00

Time switch start 3

00:00

Time switch end 3

00:00

Operating duration

903600 s

Number of starts

251

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

13.12.2021 08:25

Settings

Obrázek 351: Olejová filtrace

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 CS

ETOS®

441

8 Provoz

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > On-load tap-changer >
Oil filter unit.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte požadovaný parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Spuštění časového spínače
Tímto parametrem lze nastavit okamžik, po kterém má zařízení zapnout
čerpadlo olejové filtrace.
Vypnutí časového spínače
Tímto parametrem lze nastavit okamžik, po kterém má zařízení vypnout
čerpadlo olejové filtrace.
8.5.17.2 Nastavení doby provozu a počtu spuštění
Lze nastavit dobu provozu a počet spuštění olejové filtrace. Tuto funkci lze
využít pro opětovné vynulování počítadla po údržbě (např. výměně
olejového filtru).
Počítadlo se po údržbě olejové filtrace automaticky nevynuluje.

Settings

Parameters

Oil filter unit

Name

Value

Time switch start 1

00:00

Time switch end 1

02:00

Time switch start 2

00:00

Time switch end 2

00:00

Time switch start 3

00:00

Time switch end 3

00:00

Operating duration

903600 s

Number of starts

251

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

13.12.2021 08:25

Settings

Obrázek 352: Olejová filtrace

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > On-load tap-changer >
Oil filter unit.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte požadovaný parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
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Doba trvání provozu
Tímto parametrem lze nastavit dobu trvání provozu olejové filtrace.
Počet spuštění
Tímto parametrem lze nastavit počet spuštění olejové filtrace.
8.5.17.3 Zobrazení stavu olejové filtrace
Zařízení zobrazuje následující informace o stavu olejové filtrace:
▪ Stav (modrá = olejová filtrace aktivní, šedá = olejová filtrace neaktivní)
▪ Provozní režim
▪ Počet spuštění
▪ Doba trvání provozu
▪ Hlášení o přetlaku olejové filtrace
▪ Závada ovládání olejové filtrace (volitelně)
▪ Motorový jistič filtrační jednotky 1/2/3 (volitelně)

Obrázek 353: Olejová filtrace

► Zvolte položku nabídky Information > On-load tap-changer > Oil filter
unit.
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8.5.18 Zobrazení maximální a minimální polohy odbočky
Lze si nechat zobrazit minimální a maximální dosaženou polohu odbočky a
příslušný okamžik.

Obrázek 354: Minimální a maximální poloha odbočky

1. Zvolte položku nabídky Information > On-load tap-changer > Minimum
and maximum tap position.
2. V případě potřeby lze stiskem tlačítka Reset vynulovat minimální a
maximální hodnoty.

8.5.19 Hlášení
Název

Popis

O: Pulse switch

Výstup sepne, pokud se přepínač odboček
nachází v oblasti mezi jednotkami spínacích
kroků (SSE) 17–30. Výstup nesepne, pokud
ovládáte motorový pohon ruční klikou.

O: OLTC running

Výstup sepne, pokud se přepínač odboček
nachází v oblasti mezi jednotkami spínacích
kroků (SSE) 4–29. Výstup nesepne, pokud
ovládáte motorový pohon ruční klikou.

8.5.20 Hlášení polohy odbočky jako kód Gray
Zařízení používá následující výstupy pro hlášení polohy odbočky jako
Grayův kód.
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Název

Popis

O: Tap position Gray +

Hlášení polohy odbočky jako Grayův kód,
znaménko „+“

O: Tap position Gray -

Hlášení polohy odbočky jako Grayův kód,
znaménko „–“

O: Tap position Gray 01

Hlášení polohy odbočky jako Grayův kód, bit 1
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Název

Popis

O: Tap position Gray 02

Hlášení polohy odbočky jako Grayův kód, bit 2

O: Tap position Gray 03

Hlášení polohy odbočky jako Grayův kód, bit 3

O: Tap position Gray 04

Hlášení polohy odbočky jako Grayův kód, bit 4

O: Tap position Gray 05

Hlášení polohy odbočky jako Grayův kód, bit 5

O: Tap position Gray 06

Hlášení polohy odbočky jako Grayův kód, bit 6

O: Tap position Gray 07

Hlášení polohy odbočky jako Grayův kód, bit 7

O: Tap position Gray 08

Hlášení polohy odbočky jako Grayův kód, bit 8

O: Tap position Gray 09

Hlášení polohy odbočky jako Grayův kód, bit 9

Tabulka 152: Výstupy zařízení pro hlášení polohy odbočky jako Grayův kód

Následující tabulka uvádí příklad kódování polohy odbočky jako Grayův kód
pro rozsah -35 – +35.
Pol.

-

06

05

-35

X

X

X

-34

X

X

X

-33

X

X

X

-32

X

X

X

-31

X

X

-30

X

X

-29

X

X

X

-28

X

X

X

-27

X

X

X

X

-26

X

X

X

X

-25

X

X

X

-24

X

X

X

-23

X

X

X

X

-22

X

X

X

X

-21

X

X

X

X

X

-20

X

X

X

X

X

-19

X

X

X

X

-18

X

X

X

X

-17

X

X

X

-16

X

X

X

-15

X

X

-14

X

X

-13

X

X

X

-12

X

X

X
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Pol.

+

-

06

05

04

03

02

01

-11

X

X

X

X

-10

X

X

X

X

-9

X

X

X

-8

X

X

X

-7

X

X

-6

X

X

-5

X

X

X

-4

X

X

X

-3

X

X

-2

X

X

-1

X

X

-1

X

X

X
X

X
X

X

0
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1

X

X

2

X

X

3

X

X

4

X

X

X

5

X

X

X

6

X

X

7

X

X

8

X

X

X

9

X

X

X

10

X

X

X

X

11

X

X

X

X

12

X

X

X

13

X

X

X

14

X

X

15

X

X

16

X

X

X

17

X

X

X

18

X

X

X

X

19

X

X

X

X

20

X

X

X

X

X

21

X

X

X

X

X

22

X

X

X

X

23

X

X

X

X
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Pol.

+

-

06

05

04

03

02

24

X

X

X

25

X

X

X

26

X

X

X

X

27

X

X

X

X

28

X

X

X

29

X

X

X

30

X

X

31

X

X

32

X

X

X

33

X

X

X

34

X

X

X

35

X

X

X

01

X
X

X
X

X
X

X

X

Tabulka 153: Hlášení polohy odbočky jako Grayův kód (příklad pol. -35 – +35)

8.5.21 Hlášení polohy odbočky jako kód BCD
Zařízení používá následující výstupy pro hlášení polohy odbočky jako kód
BCD.
Název

Popis

O: BCD +

Hlášení polohy odbočky jako kód BCD,
znaménko „+“

O: BCD -

Hlášení polohy odbočky jako kód BCD,
znaménko „–“

O: BCD 1

Hlášení polohy odbočky jako kód BCD, řád 1

O: BCD 2

Hlášení polohy odbočky jako kód BCD, řád 2

O: BCD 4

Hlášení polohy odbočky jako kód BCD, řád 4

O: BCD 8

Hlášení polohy odbočky jako kód BCD, řád 8

O: BCD 10

Hlášení polohy odbočky jako kód BCD, řád 10

O: BCD 20

Hlášení polohy odbočky jako kód BCD, řád 20

O: BCD 40

Hlášení polohy odbočky jako kód BCD, řád 40

Tabulka 154: Výstupy zařízení pro hlášení polohy odbočky jako kód BCD

Následující tabulka uvádí příklad kódování polohy odbočky jako kód BCD
pro rozsah -35 – +35.
Pol.

BCD +

BCD -

BCD 20 BCD 10 BCD 8

BCD 4

BCD 2

-35

x

x

x

x

-34

x

x

x

x

-33

x

x

x

x

-32

x

x

x

x
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Pol.

BCD +

BCD -

BCD 20 BCD 10 BCD 8

BCD 4

BCD 2

-31

x

x

x

-30

x

x

x

-29

x

x

x

-28

x

x

x

-27

x

x

x

x

-26

x

x

x

x

-25

x

x

x

-24

x

x

x

-23

x

x

x

-22

x

x

x

-21

x

x

-20

x

x

-19

x

x

x

-18

x

x

x

-17

x

x

x

x

-16

x

x

x

x

-15

x

x

x

-14

x

x

x

-13

x

x

x

-12

x

x

x

-11

x

x

-10

x

x

-9

x

x

-8

x

x

-7

x

x

x

-6

x

x

x

-5

x

x

-4

x

x

-3

x

x

-2

x

x

-1

x

BCD 1
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0
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1

x

x

2

x

x

3

x

x

4

x

x

x
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Pol.

BCD +

BCD -

BCD 20 BCD 10 BCD 8

BCD 4

BCD 2

5

x

x

6

x

x

x

7

x

x

x

8

x

x

9

x

x

10

x

x

11

x

x

12

x

x

x

13

x

x

x

14

x

x

x

15

x

x

x

16

x

x

x

x

17

x

x

x

x

18

x

x

x

19

x

x

x

20

x

x

21

x

x

22

x

x

x

23

x

x

x

24

x

x

x

25

x

x

x

26

x

x

x

x

27

x

x

x

x

28

x

x

x

29

x

x

x

30

x

x

x

31

x

x

x

32

x

x

x

x

33

x

x

x

x

34

x

x

x

x

35

x

x

x

x

BCD 1
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tabulka 155: Hlášení polohy odbočky jako kód BCD (příklad pol. -35 – +35)

8.5.22 Hlášení polohy odbočky jako duální kód
Zařízení používá následující výstupy pro hlášení polohy odbočky jako duální
kód.
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Název

Popis

O: Tap position Dual +

Hlášení polohy odbočky jako duální kód,
znaménko „+“

O: Tap position Dual -

Hlášení polohy odbočky jako duální kód,
znaménko „–“

O: Tap position Dual 1

Hlášení polohy odbočky jako duální kód, řád 1

O: Tap position Dual 2

Hlášení polohy odbočky jako duální kód, řád 2

O: Tap position Dual 4

Hlášení polohy odbočky jako duální kód, řád 4

O: Tap position Dual 8

Hlášení polohy odbočky jako duální kód, řád 8

O: Tap position Dual 16

Hlášení polohy odbočky jako duální kód, řád 16

O: Tap position Dual 32

Hlášení polohy odbočky jako duální kód, řád 32

O: Tap position Dual 64

Hlášení polohy odbočky jako duální kód, řád 64

O: Tap position Dual 128

Hlášení polohy odbočky jako duální kód, řád 128

Tabulka 156: Výstupy zařízení pro hlášení polohy odbočky jako duální kód

Následující tabulka uvádí příklad kódování polohy odbočky jako duální kód
pro rozsah -35 – +35.
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Tabulka 157: Hlášení polohy odbočky jako duální kód (příklad pol. -35 – +35)

8.5.23 Hlášení polohy odbočky jako dekadický kód
Zařízení používá následující výstupy pro hlášení polohy odbočky jako
dekadický kód.
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Název

Popis

O: Tap position decimal -

Hlášení polohy odbočky jako dekadický kód,
znaménko „–“

O: Tap position decimal 0

Hlášení polohy odbočky jako dekadický kód, na
místě jednotek hodnota 0

O: Tap position decimal 1

Hlášení polohy odbočky jako dekadický kód, na
místě jednotek hodnota 1

O: Tap position decimal 2

Hlášení polohy odbočky jako dekadický kód, na
místě jednotek hodnota 2

O: Tap position decimal 3

Hlášení polohy odbočky jako dekadický kód, na
místě jednotek hodnota 3

O: Tap position decimal 4

Hlášení polohy odbočky jako dekadický kód, na
místě jednotek hodnota 4

O: Tap position decimal 5

Hlášení polohy odbočky jako dekadický kód, na
místě jednotek hodnota 5

O: Tap position decimal 6

Hlášení polohy odbočky jako dekadický kód, na
místě jednotek hodnota 6

O: Tap position decimal 7

Hlášení polohy odbočky jako dekadický kód, na
místě jednotek hodnota 7

O: Tap position decimal 8

Hlášení polohy odbočky jako dekadický kód, na
místě jednotek hodnota 8
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Název

Popis

O: Tap position decimal 9

Hlášení polohy odbočky jako dekadický kód, na
místě jednotek hodnota 9

O: Tap position decimal 00

Hlášení polohy odbočky jako dekadický kód, na
místě desítek hodnota 00

O: Tap position decimal 10

Hlášení polohy odbočky jako dekadický kód, na
místě desítek hodnota 10

O: Tap position decimal 20

Hlášení polohy odbočky jako dekadický kód, na
místě desítek hodnota 20

O: Tap position decimal 30

Hlášení polohy odbočky jako dekadický kód, na
místě desítek hodnota 30

O: Tap position decimal 40

Hlášení polohy odbočky jako dekadický kód, na
místě desítek hodnota 40

O: Tap position decimal 50

Hlášení polohy odbočky jako dekadický kód, na
místě desítek hodnota 50

O: Tap position decimal 60

Hlášení polohy odbočky jako dekadický kód, na
místě desítek hodnota 60

O: Tap position decimal 70

Hlášení polohy odbočky jako dekadický kód, na
místě desítek hodnota 70

O: Tap position decimal 80

Hlášení polohy odbočky jako dekadický kód, na
místě desítek hodnota 80

O: Tap position decimal 90

Hlášení polohy odbočky jako dekadický kód, na
místě desítek hodnota 90

Tabulka 158: Výstupy zařízení pro hlášení polohy odbočky jako dekadický kód

Následující tabulka uvádí příklad kódování polohy odbočky jako dekadický
kód pro rozsah -35 – +35.
Pol.
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Tabulka 159: Hlášení polohy odbočky jako dekadický kód (příklad pol. -35 – +35)
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8.6 Motorový pohon a řídicí skříň
8.6.1 Ovládání ETOS® ED
8.6.1.1 Ovládání motorového pohonu na dálku
Motorový pohon ovládejte při běžném provozu na dálku.
Ovládání lze zahájit jednorázovým řídicím impulzem, např. volitelným
balíčkem funkcí „Automatická regulace napětí“.
Tento proces přepínání se nuceně ukončí nezávisle na tom, zda jsou během
spínání vydány další řídicí impulzy. Opětovné přepnutí je ve standardním
provedení možné teprve po dosažení klidové polohy všech ovládacích
členů.
V případě přepínačů odboček s průchozími polohami se ujistěte, že je
zapnutá řídicí jednotka zařízení (ISM). Jinak nebude přepínání přes
průchozí polohy přepínače odboček probíhat správně.

Chování při přerušení napětí
Dojde-li během přepínání odboček k přerušení napětí, ukončí motorový
pohon po obnovení napájení původně zahájené přepínání odboček.
8.6.1.2 Ovládání motorového pohonu na místě instalace
Motorový pohon můžete ve zvláštních provozních případech (např. při
provádění údržby) ovládat také přímo na místě instalace, a to elektricky
pomocí otočného přepínače S3.
V případě přepínačů odboček s průchozími polohami se ujistěte, že je
zapnutá řídicí jednotka zařízení (ISM). Jinak nebude přepínání přes
průchozí polohy přepínače odboček probíhat správně.

456

ETOS®

7815063/06 CS

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

8 Provoz

8.6.1.3 Ovládání motorového pohonu ruční klikou

VAROVÁNÍ

Nebezpečí výbuchu!
Nedovolené ovládání motorového pohonu ruční klikou může zapříčinit
smrtelné úrazy nebo těžká poranění.
► Domníváte-li se, že je na transformátoru nebo přepínači odboček /
přepojovači závada, motorový pohon nikdy neovládejte elektricky nebo
ruční klikou, dokud neodpojíte transformátor od sítě.
► Elektricky zahájené, avšak plně nedokončené přepnutí odbočky nikdy
nedokončujte ruční klikou.
► V případě těžkého chodu nesmíte ruční klikou dále točit.
► Při ovládání motorového pohonu ruční klikou nikdy neobracejte směr
otáčení.
► V případě jakýchkoli pochybností o řádném stavu přepínače odboček /
přepojovače nebo příčině závady na motorovém pohonu neprodleně
kontaktujte technický servis společnosti Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.
► K ručnímu ovládání motorového pohonu používejte výhradně ruční kliku
upevněnou v motorovém pohonu.
Informace o odstraňování poruch najdete v kapitole „Odstraňování poruch“.
Běžný provoz
V běžném provozu není ovládání ruční klikou zapotřebí. Ruční klika je
zapotřebí hlavně během instalace nebo při zkoušení ve výrobně
transformátorů.
Ovládat motorový pohon ruční klikou je povoleno při odpojeném
transformátoru, například při provádění údržby, jestliže na transformátoru
nebo na přepínači odboček / přepojovači není patrná porucha a bylo
správně dokončeno předchozí přepnutí odbočky.
Výjimka – nouzový provoz
Je-li navzdory poruše v motorovém pohonu bezpodmínečně nutné přepnout
odbočku ve chvíli, kdy je transformátor pod napětím, hovoříme o nouzovém
provozu. V tomto případě bezpodmínečně dbejte výše uvedených
výstražných upozornění.
Ovládání motorového pohonu ruční klikou
Chcete-li přepnout odbočku ruční klikou, postupujte následujícím způsobem:
1. Otevřete dveře skříně motorového pohonu.
2. Vypněte motorový jistič Q1 (poloha 0).
3. Ruční kliku upevněnou v motorovém pohonu zasuňte do otvoru pro ruční
kliku v horní krycí desce.
ð Vestavěný blokovací spínač ruční kliky přeruší na 2 pólech motorový
obvod. Řídicí obvod se nepřerušuje.
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4. POZOR! Poškození přepínače odboček v důsledku nesprávně
dokončeného přepnutí odbočky. Ruční klikou otáčejte jedním směrem,
dokud ručička ukazatele spínacích kroků neoběhne celý ukazatel
spínacích kroků a nezastaví se ve středu šedě vyznačené oblasti
ukazatele spínacích kroků.
ð Přepnutí odbočky je dokončeno.
5. Sejměte ruční kliku a umístěte ji zpět do držáku.
6. Zapněte motorový jistič Q1 (poloha I).
7. Zavřete dveře skříně motorového pohonu.

8.6.2 Ovládání ETOS® TD
8.6.2.1 Ovládání motorového pohonu na místě instalace
Při ovládání motorového pohonu na místě postupujte takto:
ü Přepínač provozních režimů S32 nebo S132 je v poloze LOC.
► Otočte otočný přepínač S3 ve směru přepnutí výše nebo níže.
ð Motorový pohon provede přepnutí.
8.6.2.2 Volba provozního režimu
Lze zvolit následující provozní režimy:
▪ LOC (Local)
▪ REM (Remote)
▪ AUTO (pouze při volbě „Automatická regulace napětí“)
Při volbě provozního režimu postupujte takto:
► Otočte otočný přepínač S32 nebo S132 do požadované polohy.

8.6.3 Řízení motorového pohonu
Pomocí níže uvedených parametrů můžete konfigurovat řízení motorového
pohonu. Můžete nastavit tyto parametry:
▪ Spínací impulz
▪ Doba chodu motoru
▪ Směr přepínání
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Settings

Parameters

Motor co...nit

Name

Value

Switching pulse type

Time-controlled pulse

Switching pulse time

1.5 s

Switching pulse pause

2.5 s

Activate motor runtime monitoring

Off

Motor runtime

6s

Activate switching direction moni...

Off

Switching direction

Standard

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

03.02.2020 08:09

Settings

Obrázek 355: Řízení motoru

► Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Motor and control
cabinet > Torque monitoring.
8.6.3.1 Nastavení spínacího impulzu k řízení motorového pohonu
Pomocí parametrů Switching pulse type, Switching pulse time a Switching
pulse pause lze spínací impulz zařízení přizpůsobit požadavkům řízení
motorového pohonu.
1. Vyberte položku nabídky Settings > Parameters > Motor and control
cabinet > Motor control..
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Switching pulse type
Tímto parametrem lze přepínat druh spínacího impulzu mezi trvalým
impulzem a časově řízeným spínacím impulzem.
Continuous pulse Pokud zvolíte možnost „Continuous pulse“, bude zařízení v provozním
režimu AVR Auto vysílat spínací impulz tak dlouho, než se naměřená
hodnota bude znovu nacházet v rámci pásma. V provozním režimu AVR
Manual vysílá zařízení spínací impulz tak dlouho, dokud držíte stisknuté
tlačítko
nebo
.
Pokud je zařízení v tomto případě provozováno jako Follower v paralelním
chodu, vysílá regulátor TAPCON® spínací impulz tak dlouho, než je splněn
některý z následujících předpokladů:
▪ Byla dosažena nastavená doba chodu motoru.
▪ Signál Motor running přejde ze stavu 1 na 0
▪ Byla dosažena zadaná poloha odbočky zařízení Master
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Po každém spínacím impulzu bude před vysláním dalšího spínacího impulzu
vynucena přestávka.
Time-controlled pulse Pokud vyberete možnost „Time-controlled pulse“, zařízení vysílá spínací
impulz po nastavitelnou dobu. Po každém spínacím impulzu
bude před
vysláním dalšího spínacího impulzu vynucena přestávka .
Pokud používáte motorový pohon společnosti Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH, musíte zvolit možnost „Time-controlled pulse“.

V

s

1

2

1

Obrázek 356: Doba trvání spínacího impulzu a přestávka mezi spínacími impulzy

1 Doba trvání spínacího impulzu

2 Přestávka mezi spínacími impulzy

Switching pulse time
Tímto parametrem můžete nastavit maximální dobu trvání spínacího
impulzu. Spínací impulz se resetuje po uplynutí doby trvání impulzu, nebo
pokud zařízení předtím obdrží signál Motor running nebo dojde ke změně
polohy odbočky.
Switching pulse pause
Tímto parametrem můžete nastavit přestávku mezi dvěma spínacími
impulzy. Zařízení může vyslat další spínací impulz až po uplynutí této
přestávky.
8.6.3.2 Nastavení monitorování doby chodu motoru
Zařízení může monitorovat dobu chodu motorového pohonu. Tato funkce
slouží k rozpoznání chybného fungování motorového pohonu během
přepínání a případně k provedení vhodných akcí.
Chování Motorový pohon generuje během přepínání signál Motor-drive unit running.
Tento signál je aktivní, dokud přepínání neskončí. Zařízení porovná dobu
trvání tohoto signálu s nastavenou dobou chodu motoru. Při překročení
nastavené doby chodu motoru vyvolá zařízení následující akce:
1. Událost Motor runtime exceeded
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2. Signál impulzu přes výstupní relé Trigger motor protective switch
Upozorňujeme, že motorové pohony s průchozími polohami a motorové
pohony bez krokového přepínání někdy běží déle. V takovém případě
nastavte delší dobu chodu motoru.
1. Vyberte položku nabídky Settings > Parameters > Motor and control
cabinet > Motor control..
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Limit monitorování doby chodu motoru
Tímto parametrem lze nastavit limit pro monitorování doby chodu motoru.
Motor runtime monitoring
Tímto parametrem můžete aktivovat, resp. deaktivovat monitorování doby
chodu motoru.
8.6.3.3 Nastavení směru přepínání
Můžete nastavit směr přepínání motorového pohonu.
1. Vyberte položku nabídky Settings > Parameters > Motor and control
cabinet > Motor control..
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stiskem tlačítka Accept.
U switching direction
Tímto parametrem lze nastavit směr přepínání pro regulaci napětí. Můžete
tak přizpůsobit chování zařízení konfiguraci přepínače odboček a
motorového pohonu. K dispozici máte následující volby:
Nastavení

Význam

Standardní

Zařízení vyšle přes výstup Raise signál ke zvýšení napětí.
Zařízení vyšle přes výstup Lower signál ke snížení napětí.

Swapped

Zařízení vyšle přes výstup Lower signál ke zvýšení napětí.
Zařízení vyšle přes výstup Raise signál ke snížení napětí.

Tabulka 160: Chování
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Q switching direction (optional)
Tímto parametrem můžete nastavit směr přepínání pro regulaci jalového
výkonu. Můžete tak přizpůsobit chování zařízení konfiguraci přepínače
odboček a motorového pohonu. K dispozici máte následující volby:
Nastavení

Význam

Standardní

Zařízení vyšle přes výstup Raise signál ke zvýšení jalového
výkonu.
Zařízení vyšle přes výstup Lower signál ke snížení jalového
výkonu.

Swapped

Zařízení vyšle přes výstup Lower signál ke zvýšení jalového
výkonu.
Zařízení vyšle přes výstup Raise signál ke snížení jalového
výkonu.

Tabulka 161: Chování

Switching direction monitoring
Tímto parametrem můžete nastavit monitorování směru přepínání. Tato
funkce monitoruje, zda bylo přepínání odboček provedeno chybným směrem
(např. z důvodu chyby zapojení).
Pokud je rozpoznáno přepínání odboček chybným směrem, vydá zařízení
hlášení události Switching direction monitoring a zablokuje automatickou
regulaci. Automatická regulace bude zablokovaná, dokud tuto událost
nepotvrdíte [►Odstavec 8.1.17.1, Strana 252].
Monitorování směru přepínání není aktivní, pokud je motorový pohon řízen
trvalým impulzem [►Odstavec 8.6.3.1, Strana 459].

8.6.4 Přehled pohonu
Přehledné zobrazení motorového pohonu obsahuje následující informace:
▪ Aktuální poloha odbočky včetně vlečné ručky.
▪ Zobrazení jednotek spínacích kroků (SSE, volitelně)
▪ Počítadlo přepnutí
▪ Hlášení stavu
– Provozní režim
– Zablokování přepínání (volitelně)
– Motorový jistič
– Dvířka řídicí skříně otevřená/zavřená
▪ Okolní teplota (volitelně)
▪ Vnitřní teplota motorového pohonu (volitelně)
▪ Příští údržba (volitelně)
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Obrázek 357: Přehled pohonu

1 Poloha odbočky

2 Jednotka spínacích kroků (SSE)

3 Počítadlo přepnutí

4 Provozní režim

5 Zablokování přepínání

6 Motorový jistič

7 Dvířka otevřená/zavřená

8 Teploty

9 Příští údržba

► Vyberte položku nabídky Information > Motor and control cabinet >
Drive.
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8.6.5 Motor Current Index (MCI)
Jako Motor Current Index (podle IEEE PC57.143) se označuje plocha křivky
motorového proud během přepnutí odboček. Motor Current Index je veličina
zahrnující spínací proud, aktuální podmínky přepnutí a dobu trvání přepnutí.
Motorový proud

Motor Current Index

15
A
12

1000

9

600

I 6

MCI 400

3

200

800

0

0
0

1

2

3

s

4

t

Přepnutí odboček

Obrázek 358: Příklad znázornění časového průběhu motorového proudu I a vypočteného Motor
Current Index MCI ve srovnání s hodnotami MCI pro další přepínání odboček

V závislosti na způsobu přepnutí se odlišuje doba chodu motoru a Motor
Current Index. Pro lepší srovnání se proto Motor Current Index člení do
kategorií podle následujících způsobů přepínání:
Způsob přepínání

Popis

TSO/CSO

Směr přepnutí je stejný jako předchozí směr
přepnutí. Příklad:

Jemné přepnutí voliče / přepnutí
předvoliče

▪ Předchozí přepnutí: pol. 2 → pol. 3
▪ Aktuální přepnutí: pol. 3 → pol. 4

RSO

Směr přepnutí není stejný jako předchozí směr
přepnutí. Příklad:

Reverzní přepnutí

▪ Předchozí přepnutí: pol. 2 → pol. 3
▪ Aktuální přepnutí: pol. 3 → pol. 2
Unknown

Způsob přepínání není znám. Tak tomu bývá
po restartu zařízení nebo po vypnutí
motorového jističe.

Tabulka 162: Způsoby přepínání

Pro správné zjištění Motor Current Index je nutné použít modul hlášení
polohy odbočky, který hlásí rovněž průchozí polohy jako vlastní polohu
odbočky.
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8.6.5.1 Nastavení monitorování MCI
Zařízení může monitorovat Motor Current Index (MCI) a vygenerovat hlášení
události, pokud je Motor Current Index mimo přípustné rozmezí. Pokud si
přejete monitorovat Motor Current Index, musíte nastavit následující
parametry.
Settings

Parameters

Motor Curr...dex

Name

Value

Limit value monitoring

Off

Primary transformer current

10 A

K1/K2 signal assignment

Standard

TSO/CSO >

1045

TSO/CSO <

849

RSO >

1195

RSO <

849

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

05.02.2020 10:09

Settings

Obrázek 359: Motor Current Index

1. Vyberte položku nabídky Settings > Parameters > Motor-drive unit >
Motor Current Index.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte požadovaný parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Stanovení limitů V továrním nastavení nejsou limity nastaveny. Při stanovení limitů
doporučuje společnost Maschinenfabrik Reinhausen GmbH následující
postup:
1. Při uvádění výrobku do provozu deaktivujte monitorování limitů.
2. Po uplynutí jednoho roku si zobrazte minimální a maximální hodnoty
Motor Current Index (MCI extreme values [►Odstavec 8.6.5.2, Strana
466]).
3. Jako horní limit použijte maximální hodnotu MCI + 20 %, jako dolní limit
minimální hodnotu MCI - 20 %.
4. Postup 1x ročně opakujte, poté krajní hodnoty MCI resetujte.
Limit value monitoring
Tímto parametrem lze aktivovat nebo deaktivovat Motor Current Index.
TSO/CSO >
Tímto parametrem lze nastavit horní limit pro jemné přepínání voliče /
přepínání předvoliče. Pokud je Motor Current Index větší než horní limit,
zařízení vydá hlášení události.
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TSO/CSO <
Tímto parametrem lze nastavit dolní limit pro jemné přepínání voliče /
přepínání předvoliče. Pokud je Motor Current Index menší než dolní limit,
zařízení vydá hlášení události.
RSO >
Tímto parametrem lze nastavit horní limit pro reverzní přepínání. Pokud je
Motor Current Index větší než horní limit, zařízení vydá hlášení události.
RSO <
Tímto parametrem lze nastavit dolní limit pro reverzní přepínání. Pokud je
Motor Current Index menší než dolní limit, zařízení vydá hlášení události.
Primary transformer current
Tímto parametrem lze nastavit primární proud měřicího proudového
transformátoru pro měření motorového proudu. Sekundární proud je 5 A.
8.6.5.2 Zobrazení MCI
Lze si zobrazit průběh a krajní hodnoty Motor Current Index.
MCI values
V položce nabídky MCI values lze zobrazit zaznamenané hodnoty Motor
Current Index a příslušnou polohu odbočky za posledních 3000 přepnutí.
Pro navigaci v grafu jsou k dispozici následující tlačítka:
▪
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▪
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Obrázek 360: Hodnoty MCI

1. Zvolte položku nabídky Information > On-load tap-changer > MCI
values.
2. V případě potřeby použijte tlačítka pro přecházení mezi stranami.
MCI extreme values
V položce nabídky MCI extreme values lze zobrazit maximální a minimální
hodnoty Motor Current Index a příslušné datum.

Obrázek 361: Krajní hodnoty MCI

1. Zvolte položku nabídky Information > On-load tap-changer > MCI
extreme values.
2. V případě potřeby použijte tlačítko Reset pro smazání zaznamenaných
krajních hodnot.
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8.6.6 Kalibrace snímače polohy
Pokud byl snímač polohy motorového pohonu vyměněn nebo je nesprávně
kalibrován, slouží tato funkce k jeho kalibraci. Řiďte se pokyny v servisním
návodu.
Kalibraci snímače polohy provádějte výhradně tehdy, pokud byl vyměněn a
po konzultaci se společnosti Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Nesprávná kalibrace může způsobit, motorový pohon již nebude fungovat
správně.

Obrázek 362: Kalibrace snímače polohy

Při kalibraci snímače polohy postupujte takto:
ü Snímač polohy je vyměněn podle servisního návodu a motorový pohon je
v seřizovací poloze (červená značka setrvačníku).
1. Zvolte položku nabídky Settings > Calibrate hardware > Position
sensor.
2. Stiskněte tlačítko Calibrate.
3. Potvrďte dotaz volbou možnosti Yes.
ð Snímač polohy je zkalibrován.
4. Zvolte položku nabídky Information > Drive a porovnejte zobrazení
polohy odbočky a jednotek spínacích kroků (SSE) se zobrazením
motorového pohonu. Hodnoty se musí shodovat.

8.6.7 Synchronizace motorového pohonu
Při uvedení do provozu musíte polohu odbočky přepínače odboček
synchronizovat s řízením motorového pohonu.
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8.6.7.1 Jednopólové provedení přepínače odboček
U jednopólového provedení přepínače odboček lze polohu odbočky
synchronizovat dvěma různými způsoby:
▪ Ruční zadání aktuální polohy odbočky
▪ Automatická synchronizace
Settings

Calibrate hardware

Home
Synchronize by entering the
current tap position

Tap position (manual)
Tap position (automatic)

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

25.03.2020 10:36

Settings

Obrázek 363: Synchronizace motorového pohonu

Ručně
Pro ruční zadání aktuální polohy odbočky musí být známa aktuální poloha
odbočky přepínače odboček. Aktuální polohu odbočky lze odečíst na hlavě
přepínače odboček. Postupujte při tom podle provozního návodu přepínače
odboček.
Pokud je zařízení vybaveno funkcí Monitorování točivého momentu, provede
zařízení při ruční kalibraci dvě přepnutí odboček ve směru „výše“ a dvě
přepnutí odboček ve směru „níže“. Před ruční kalibrací se ujistěte, že se
přepínač odboček nenachází v koncové poloze.
Ujistěte se, že jste nastavili správnou polohu odbočky. V opačném případě
nelze zaručit řádnou funkci motorového pohonu.

Při ručním zadání aktuální polohy odbočky postupujte takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > Calibrate hardware > Tap position
(manual).
2. Zvolte aktuální polohu odbočky přepínače odboček.
3. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
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Automaticky
Při automatické synchronizaci zjišťuje řízení motorového pohonu aktuální
polohu odbočky přepínače odboček automaticky. Při tom přepínač odboček
pojíždí po celém rozsahu regulace.
Automatická synchronizace není možná, pokud má přepínač odboček
polohy, na které se nesmí přepínat (zablokované polohy). V takovém
případě proveďte ruční synchronizaci.
Počítejte s tím, že při automatické synchronizaci se projíždí celý rozsah
regulace přepínače odboček. Při tom se mohou na transformátoru
vyskytnout velké změny napětí. Proto provádějte automatickou
synchronizaci na transformátoru bez napětí.
Podmínky pro automatickou synchronizaci:
▪ Motorový pohon je v lokálním provozním režimu (Local).
▪ Motorový jistič je zapnutý (poloha I).
▪ Napětí motoru je v přípustném rozmezí.
1. Zvolte položku nabídky Settings > Calibrate hardware > Tap position
(automatic).
2. Stiskněte tlačítko Start.
3. Potvrďte upozornění stisknutím tlačítka Start.
ð Provede se automatická synchronizace.
8.6.7.2 Vícepólové provedení přepínače odboček
U vícepólového provedení přepínače odboček lze provést synchronizaci
automaticky. Při tom přepínače odboček pojíždějí v celém rozsahu regulace.
Všechny přepínače odboček se aktivují současně.
Počítejte s tím, že při automatické synchronizaci se projíždí celý rozsah
regulace přepínače odboček. Při tom se mohou na transformátoru
vyskytnout velké změny napětí. Proto provádějte automatickou
synchronizaci na transformátoru bez napětí.
Podmínky pro automatickou synchronizaci
▪ Motorový pohon je v lokálním provozním režimu (Local).
▪ Motorový jistič je zapnutý (poloha I).
▪ Napětí motoru je v přípustném rozmezí.
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Obrázek 364: Synchronizace motorového pohonu

1. Zvolte položku nabídky Settings > Calibrate hardware > Tap position
(automatic).
2. Stiskněte tlačítko Synchronize.
3. Potvrďte upozornění stisknutím tlačítka Start.
ð Přepínače odboček se přepnou do dolní koncové polohy (v závislosti
na konfiguraci pohonu nejnižší nebo nejvyšší poloha odbočky). Při
dosažení koncové polohy se zobrazí upozornění s aktuální polohou
odbočky.
4. Průzorem přepínače odboček zkontrolujte, zda se všechny přepínače
odboček nacházejí ve stejné poloze odbočky, která se zobrazuje v textu
upozornění.
5. Pokud se polohy odboček shodují: Potvrďte upozornění stisknutím tlačítka
Yes. V opačném případě stiskněte tlačítko Cancel a řiďte se pokyny
v kapitole Odstraňování poruch [►Odstavec 9.1.7, Strana 512].
ð Přepínače odboček se přepnou do horní koncové polohy (v závislosti
na konfiguraci pohonu nejvyšší nebo nejnižší poloha odbočky).
ð Automatická synchronizace je dokončena.

8.6.8 Monitorování řídicí skříně
Pomocí funkce Monitorování řídicí skříně můžete monitorovat klimatické
podmínky uvnitř řídicí skříně. Zařízení zaznamenává a monitoruje
následující měřené hodnoty:
▪ teplota
▪ relativní vlhkost vzduchu
8.6.8.1 Nastavení monitorování řídicí skříně
K zaznamenaným naměřeným hodnotám můžete vždy nastavit limity a dobu
zpoždění.
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Je-li naměřená hodnota vyšší než horní limit (> nebo >>) nebo nižší než
dolní limit (< nebo <<), zařízení vygeneruje hlášení události. Navíc zařízení
vydá signál na výstupu Limit value interior climate control cabinet exceeded.

Obrázek 365: Monitorování řídicí skříně

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Motor and control
cabinet > Control cabinet monitoring.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte požadovaný parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Control cabinet RH >/>> limit value
Těmito parametry lze nastavit dva horní limity pro monitorování relativní
vlhkosti v řídicí skříni.
RH delay time
Tímto parametrem lze nastavit dobu zpoždění vygenerování hlášení události
Control cabinet RH >/>> limit value.
Temperature <
Tímto parametrem lze nastavit dolní limit pro monitorování teploty v řídicí
skříni.
Temperature delay time
Tímto parametrem lze nastavit dobu zpoždění vygenerování hlášení události
Control cabinet temp limit value <.
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8.6.8.2 Zobrazení naměřených hodnot snímačů řídicí skříně
Lze si zobrazit průběh naměřených hodnot snímačů řídicí skříně v čase za
posledních 10 dnů.

Obrázek 366: Snímače řídicí skříně

► Zvolte položku nabídky Information > Motor and control cabinet >
Control cabinet sensors.
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8.7 Řízení systému chlazení (volitelně)
Balíčkem funkcí Řízení systému chlazení lze v závislosti na konfiguraci
zařízení ovládat a/nebo monitorovat až 6 chladicích stupňů.

8.7.1 Konfigurace chladicích stupňů
Pro řízení chladicího systému je třeba pro každou chladicí skupinu nastavit
následující parametry.
Settings

Parameters

Control, c...p 1

Name

Value

Activate

On

Switch-on input variable

Hot-spot temperature

Switch-off input variable

Top-oil temperature

Switching point

60°C

Hysteresis

5K

Switch-on delay

2 min

Activate altern. mode

On

Activate period. mode

On

Active if error

On

Home

Events

Information

Recorder

EN

CHANGE

REBOOT

admin

23.09.2020 09:23

Settings

Obrázek 367: Chladicí stupeň

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Cooling system >
Cooling group X control.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Activate
Tímto parametrem lze aktivovat nebo deaktivovat chladicí stupeň.
▪ Chladicí stupeň se použije pro řízení systému chlazení.
▪ Off: Chladicí stupeň se pro řízení systému chlazení nepoužije.
Activate cooling stage X
V ručním provozním režimu [►Odstavec 8.7.2, Strana 476] lze tímto
parametrem spustit nebo zastavit chladicí stupeň.
Pokud jste chladicí stupně spustili ručně a dojde k výpadku napětí, zařízení
chladicí stupně opět spustí po obnovení napětí.
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Switch-on input variable
Tímto parametrem lze nastavit, která naměřená hodnota teploty se má
použít k zapnutí chladicího stupně. K dispozici máte následující volby:
▪ Top-oil temperature
▪ Hot-spot temperature
▪ Ambient temperature
▪ Lower oil temperature
▪ OLTC oil temperature
▪ Generic temperature
Switch-off input variable
Tímto parametrem lze nastavit, která naměřená hodnota teploty se má
použít k vypnutí chladicího stupně. K dispozici máte následující volby:
▪ Top-oil temperature
▪ Hot-spot temperature
▪ Ambient temperature
▪ Lower oil temperature
▪ OLTC oil temperature
▪ Generic temperature
Switching point
Tímto parametrem lze nastavit teplotu, při které se má chladicí stupeň
zapnout nebo vypnout. Pokud je teplota vyšší než bod zapnutí, chladicí
stupeň se zapne. Pokud je teplota nižší než bod zapnutí snížený o volitelnou
hysterezi, chladicí stupeň se vypne.
Hysteresis
Tímto parametrem lze nastavit hysterezi pro teploty nižší než bod zapnutí.
Chladicí stupeň se vypne teprve tehdy, když je teplota nižší než bod zapnutí
snížený o hysterezi.
Switch-on delay
Tímto parametrem lze nastavit zpoždění pro chladicí stupeň. Chladicí stupeň
se zapne teprve tehdy, když bude naměřená teplota vyšší než bod zapnutí
po delší dobu než nastavené zpoždění zapnutí.
Alternating mode
Tímto parametrem lze aktivovat režim alternace [►Odstavec 8.7.6, Strana
479] chladících stupňů.
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Periodic mode
Tímto parametrem lze aktivovat periodický režim [►Odstavec 8.7.5, Strana
478] chladících stupňů.
Active if error
Tímto parametrem lze nastavit, zda má zařízení aktivovat chladicí stupeň
v případě závady (režim fail-safe). Jsou detekovány následující druhy závad:
▪ Vstupní signál pro teplotu se pohybuje v nepřípustném rozmezí (např.
přerušení kabelu, závada senzoru).
▪ Zatěžovací proud transformátoru se pohybuje v nepřípustném rozmezí.

8.7.2 Nastavení provozního režimu
Tímto parametrem lze nastavit provozní režim řízení systému chlazení.
K dispozici máte následující volby:
▪ Automatic: Zařízení spouští a zastavuje jednotlivé chladicí stupně
automaticky.
▪ Manual: Jednotlivé chladicí stupně lze spouštět a zastavovat ručně
prostřednictvím vizualizace [►Odstavec 8.7.1, Strana 474] nebo řídicího
systému.
Při nastavení provozního režimu postupujte takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Cooling system >
Cooling system control > Operating mode.
2. Zvolte požadovanou možnost.
3. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.

8.7.3 Deaktivace řízení systému chlazení
Signálem na digitálním vstupu I: Deactivate ISM cooling system control lze
deaktivovat řízení systému chlazení, aby bylo možné regulovat chladicí
stupně např. externím zařízením. Při konfiguraci digitálního vstupu se řiďte
částí Konfigurace digitálních vstupů a výstupů [►Odstavec 8.1.16, Strana
250].

8.7.4 Konfigurace režimu závislosti na zatížení
V režimu závislosti na zatížení se všechny chladicí stupně aktivují, pokud je
zatěžovací proud transformátoru větší než nastavený bod zapnutí. Bod
zapnutí lze nastavit jako procentuální hodnotu vzhledem ke jmenovitému
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proudu transformátoru. Po uplynutí zpoždění zapnutí se chladicí stupně
aktivují. Aby se omezil zapínací proud chladicích stupňů, zapojují se chladicí
stupně postupně s dobou zpoždění 60 sekund.
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Operating mode

Manual

Load-dep. mode

Off

Load-dep. mode: Switching point

100.0 %

Load-dep. mode: Switch-on delay
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Load-dep. mode: Overrun time

30.0 min

Activate period. mode

Off

Period. mode: Interval

24 h

Period. mode: Switch-on duration

30 min

Period. mode: Switch-on delay

120 min

Activate altern. mode

Off

Altern. mode: Change interval

24 h
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Obrázek 368: Řízení systému chlazení

Pro možnost využití této funkce musíte aktivovat příslušný chladicí stupeň
[►Odstavec 8.7.1, Strana 474].

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Cooling system >
Cooling system control.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Activate load-dependent mode
Tímto parametrem lze aktivovat režim závislosti řízení systému chlazení na
zatížení.
Load-dependent mode: Switching point
Tímto parametrem lze nastavit práh zapnutí v procentech vzhledem ke
jmenovitému proudu transformátoru. Pokud je zatěžovací proud
transformátoru větší než nastavený bod zapnutí, všechny chladicí stupně se
aktivují.
Load-dependent mode: Switch-on delay
Tímto parametrem lze nastavit dobu zpoždění pro zapnutí prvního
chladicího stupně.
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Load-dependent mode: Overrun time
Tímto parametrem lze nastavit dobu, po kterou zůstanou chladicí stupně i
nadále zapnuté, když zatěžovací proud transformátoru bude opět nižší než
nastavený bod zapnutí.

8.7.5 Konfigurace periodického režimu
Periodický režim slouží jako ochrana před zadřením ložisek chladicích
stupňů v důsledku dlouhých prostojů. V něm se chladicí stupně
v pravidelných intervalech uvádějí do provozu nezávisle na naměřené
teplotě. Periodický režim lze aktivovat/deaktivovat pro každý chladicí stupeň
jednotlivě (Konfigurace chladicích stupňů [►Odstavec 8.7.1, Strana 474]).
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Obrázek 369: Řízení systému chlazení

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Cooling system >
Cooling system control.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Activate periodic mode
Tímto parametrem lze aktivovat periodický režim řízení systému chlazení.
Periodic mode: Interval
Tímto parametrem lze nastavit dobu, po kterou se chladicí stupně mají
poprvé zapnout.
Periodic mode: Switch-on duration
Tímto parametrem lze nastavit dobu, po kterou mají být chladicí stupně
zapnuté.
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Periodic mode: Switch-on delay
Tímto parametrem lze nastavit dobu, po které se chladicí stupně mají znovu
zapnout.

8.7.6 Konfigurace režimu alternace
Pokud je transformátor vybaven více rovnocennými chladicími stupni, lze je
provozovat v režimu alternace. V režimu alternace jsou příslušné chladicí
stupně v provozu střídavě, aby se jejich vytížení rovnoměrně rozložilo.
Režim alternace lze aktivovat/deaktivovat pro každý chladicí stupeň
jednotlivě (Konfigurace chladicích stupňů [►Odstavec 8.7.1, Strana 474]).
Režim alternace používejte pouze pro shodné chladicí stupně.

Příklad: Pokud režim alternace aktivujete pro 2 chladicí stupně a nastavíte
interval střídání 24 hodin, chladicí stupeň 1 se po 24 hodinách vypne a
chladicí stupeň 2 se zapne. Po dalších 24 hodinách se chladicí stupeň 2
vypne a chladicí stupeň 1 se zapne atd.
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Obrázek 370: Chlazení obecně

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Cooling system >
Cooling system control.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Activate alternating mode
Tímto parametrem lze pro řízení systému chlazení aktivovat režim
alternace .
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Alternating mode: Change interval
Tímto parametrem lze nastavit dobu, po které se mají chladicí stupně střídat.

8.7.7 Konfigurace frekvenčního řízení ventilátoru
Pomocí volitelné funkce Ovládání ventilátoru na základě frekvence lze
ventilátor systému chlazení ovládat na základě frekvence. Zařízení
vypočítává otáčky ventilátoru v závislosti na teplotě vrchní vrstvy oleje a
koeficientu zatížení. Zařízení používá nejvyšší otáčky, které vyplývají
z nakonfigurovaných závislostí.
Zařízení nastavuje otáčky ventilátoru jako analogový signál (0–10 V) a
používá při tom inverzní logiku: 100 % = 0 V, 0 % = 10 V. Zařízení snímá
stav připojených měničů frekvence prostřednictvím inverzní logiky (low
active).
Otáčky ventilátoru v závislosti na teplotě vrchní vrstvy oleje
Pokud je teplota vrchní vrstvy oleje nižší než dolní prahová hodnota, použije
zařízení minimální otáčky ventilátoru. Pokud je teplota vrchní vrstvy oleje
vyšší než horní prahová hodnota, použije zařízení maximální otáčky
ventilátoru. Pokud se teplota vrchní vrstvy oleje pohybuje mezi dolní a horní
prahovou hodnotou, vypočte zařízení potřebné otáčky na základě přímky
mezi oběma body S1 a S2.
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Následující graf znázorňuje příklad průběhu otáček ventilátoru v závislosti na
teplotě vrchní vrstvy oleje na základě nastavených parametrů.
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Obrázek 371: Otáčky ventilátoru v závislosti na teplotě vrchní vrstvy oleje

n Otáčky ventilátoru
nmin Minimální otáčky ventilátoru
θS1 Dolní prahová hodnota teploty
vrchní vrstvy oleje

θTopoil Teplota vrchní vrstvy oleje
nmax Maximální otáčky ventilátoru
θS2 Horní prahová hodnota
teploty vrchní vrstvy oleje

Otáčky ventilátoru v závislosti na koeficientu zatížení
Koeficient zatížení je poměr zatěžovacího a jmenovitého proudu. Pokud je
koeficient zatížení nižší než dolní prahová hodnota, použije zařízení
minimální otáčky ventilátoru. Pokud je koeficient zatížení vyšší než horní
prahová hodnota, použije zařízení minimální otáčky ventilátoru. Pokud se
koeficient zatížení pohybuje mezi dolní a horní prahovou hodnotou, vypočte
zařízení potřebné otáčky na základě přímky mezi oběma body S1 a S2.
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Následující graf znázorňuje příklad průběhu otáček ventilátoru v závislosti na
koeficientu zatížení na základě nastavených parametrů.
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Obrázek 372: Otáčky ventilátoru v závislosti na koeficientu zatížení

n Otáčky ventilátoru

θTopoil Teplota vrchní vrstvy oleje

nmin Minimální otáčky ventilátoru

nmax Maximální otáčky ventilátoru

LS1 Dolní prahová hodnota
koeficientu zatížení
Settings
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LS2 Horní prahová hodnota
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Min. fan run time after error

300 s

Minimum fan speed

10 %

Maximum fan speed

100 %

Lower threshold for top-oil temp.

20°C

Upper threshold for top-oil temp.

60°C

Lower load factor threshold

0%

Upper load factor threshold

100 %
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Obrázek 373: Ovládání ventilátoru na základě frekvence

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Cooling system >
Cooling system control.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte parametr.
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4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Min. fan run time after error
Tímto parametrem lze nastavit, jak dlouho mají být ventilátory nadále
v chodu, pokud se v řízení ventilátoru vyskytne závada. Po tuto dobu trvání
běží ventilátory na plný výkon.
Minimum fan speed
Tímto parametrem lze nastavit minimální otáčky ventilátoru.
Maximum fan speed
Tímto parametrem lze nastavit maximální otáčky ventilátoru.
Upper threshold for top-oil temperature
Tímto parametrem lze nastavit teplotu vrchní vrstvy oleje, při níž mají
ventilátory běžet na maximální otáčky.
Lower threshold for top-oil temperature
Tímto parametrem lze nastavit teplotu vrchní vrstvy oleje, při níž mají
ventilátory běžet na minimální otáčky.
Upper load factor threshold
Tímto parametrem lze nastavit koeficient zatížení, při němž mají ventilátory
běžet na maximální otáčky.
Lower load factor threshold
Tímto parametrem lze nastavit koeficient zatížení, při němž mají ventilátory
běžet na minimální otáčky.

8.7.8 Zobrazení stavu chladicích stupňů
Lze si zobrazit stav chladicích stupňů. Pro každý chladicí stupeň jsou
k dispozici následující informace:
▪ Stav
– Šedá: chladicí stupeň neaktivní
– Modrá: chladicí stupeň aktivní
– Žlutá, červená: hlášení události
▪ Number of starts
▪ Operating time
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▪ Nastavené parametry
– Delay
– Hysteresis
– Switching point

Obrázek 374: Stav chladicích stupňů

► Zvolte položku nabídky Information > Cooling system > Cooling
system control.
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8.8 Monitorování chladicího systému (volitelně)
Pomocí volitelné funkce Monitorování chladicího systému lze monitorovat
chladicí systém transformátoru.

8.8.1 Nastavení monitorování systému chlazení
Obecné funkce monitorování systému chlazení lze nastavit následujícími
parametry.
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Obrázek 375: Monitorování systému chlazení

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Cooling system >
Cooling system monitoring.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Run-in time evaluation
Tímto parametrem lze nastavit časové rozmezí, jak dlouho má být určitý
chladicí stupeň aktivní předtím, než zařízení provede vyhodnocení
monitorovaných hodnot funkce „Monitorování průtoku chladicího systému“.
Tím se zabraňuje nesprávným hlášením událostí během zapínání systému
chlazení.
Number of starts
Zařízení zaznamenává počet spuštění chladicího stupně. Tímto parametrem
lze vynulovat počet spuštění příslušného chladicího stupně, pokud jste např.
provedli výměnu ventilátorů nebo čerpadel v chladicím systému.
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Operating duration
Zařízení zaznamenává dobu provozu chladicího stupně. Tímto parametrem
lze vynulovat dobu provozu příslušného chladicího stupně, pokud jste např.
provedli výměnu ventilátorů nebo čerpadel v chladicím systému.

8.8.2 Zobrazení stavu chladicích stupňů
Lze si zobrazit stav chladicích stupňů. Pro každý chladicí stupeň jsou
k dispozici následující informace:
▪ Stav
– Šedá: chladicí stupeň neaktivní
– Modrá: chladicí stupeň aktivní
– Žlutá, červená: hlášení události
▪ Number of starts
▪ Operating time
▪ Nastavené parametry
– Delay
– Hysteresis
– Switching point

Obrázek 376: Stav chladicích stupňů

► Zvolte položku nabídky Information > Cooling system > Cooling
system control.
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8.8.3 Monitorování výkonu chlazení (volitelně)
Zařízení může monitorovat výkonnost systému chlazení. Při tom zařízení
vyhodnocuje výkon chlazení na základě následujících ukazatelů:
▪ Tepelný odpor Rth
▪ Porovnání naměřené a vypočtené teploty horní vrstvy oleje
▪ Porovnání teploty přívodu a teploty zpátečky chladiče
8.8.3.1 Nastavení monitorování výkonu chlazení
Při nastavení monitorování výkonu chlazení je nutné nastavit následující
parametry.
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Obrázek 377: Monitorování výkonu chlazení

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Cooling system >
Cooling system monitoring..
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stiskem tlačítka Accept.
Transformer short-circuit losses
Tímto parametrem lze u transformátoru nastavit ztráty nakrátko (ztráty v
mědi) PCU pro výpočet tepelného odporu chladicího systému.
Transformer no-load losses
Tímto parametrem lze u transformátoru nastavit ztráty naprázdno P0 pro
výpočet tepelného odporu chladicího systému.
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8.8.3.2 Zobrazení výkonu chlazení
Lze si zobrazit časový průběh průměru tepelného odporu chladicího
systému Rth za posledních 10 dnů.

Obrázek 378: Výkon chlazení

► Zvolte položku nabídky Information > Cooling system > Cooling
efficiency.

8.8.4 Monitorování průtoku systému chlazení (volitelně)
Zařízení může monitorovat systém chlazení se 2 chladicími stupni olej-voda.
Při tom zařízení monitoruje pro chladicí média olej a vodu následující
ukazatele:
▪ Teplota
– Přívod
– Zpětné vedení
– Rozdíl přívod / zpětné vedení (pouze olej)
▪ Tlak
▪ Průtočné množství
▪ Příkon proudu čerpadla
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Olej
Voda
Chladicí stupeň 1

Chladicí stupeň 2

0,96 bar

1,10 bar

0,96 bar

1,10 bar

3,6 m³/h

3,9 m³/h

3,6 m³/h

3,6 m³/h

45 °C

8 °C

47 °C

8 °C

38 °C

14 °C

41 °C

15 °C

Obrázek 379: Charakteristiky monitorování průtoku chladicího systému

8.8.4.1 Nastavení monitorování průtoku systému chlazení
Pro monitorování průtoku chladicího systému lze pro každé z chladicích
médií olej a vodu nastavit následující limity:
Naměřená hodnota

Dolní limit
2

Dolní limit
1

Horní limit
1

Horní limit
2

Teplota přívodu

<<

<

>

>>

Teplota zpětného vedení

<<

<

>

>>

Rozdíl teplot

<<

<

-

-

Tlak

<<

<

-

-

Průtočné množství

<<

<

-

-

Proud čerpadla

<<

<

>

>>

Tabulka 163: Limity pro monitorování průtoku systému chlazení
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Chování Je-li naměřená hodnota vyšší než horní limit (> nebo >>) nebo nižší než
dolní limit (< nebo <<), zařízení vydá hlášení události.

Obrázek 380: Monitorování chladicího stupně 1

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Cooling system >
Cooling stage 1/2 monitoring.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte požadovaný parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Feed oil temperature
Těmito parametry lze nastavit limity pro přípustnou teplotu přívodu v cirkulaci
oleje. Pro každý chladicí stupeň lze nastavit dva horní a dva dolní limity.
Return oil temperature
Těmito parametry lze nastavit limity pro přípustnou teplotu zpátečky
v cirkulaci oleje. Pro každý chladicí stupeň lze nastavit dva horní a dva dolní
limity.
Oil temperature difference
Tímto parametrem lze nastavit limity pro přípustný rozdíl teplot mezi
přívodem a zpátečkou v cirkulaci oleje. Pro každý chladicí stupeň lze
nastavit dva dolní limity.

Δθ = θ f low - θreturn
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Oil pressure
Těmito parametry lze nastavit limity pro přípustný tlak v cirkulaci oleje. Pro
každý chladicí stupeň lze nastavit dva dolní limity.
Oil flow
Těmito parametry lze nastavit limity pro přípustné průtočné množství
v cirkulaci oleje. Pro každý chladicí stupeň lze nastavit dva dolní limity.
Oil pump current
Těmito parametry lze nastavit limity pro přípustný příkon proudu čerpadla
cirkulace oleje. Pro každý chladicí stupeň lze nastavit dva horní a dva dolní
limity.
Feed water temperature
Těmito parametry lze nastavit limity pro přípustnou teplotu přívodu v cirkulaci
vody. Pro každý chladicí stupeň lze nastavit dva horní a dva dolní limity.
Return water temperature
Těmito parametry lze nastavit limity pro přípustnou teplotu zpátečky
v cirkulaci vody. Pro každý chladicí stupeň lze nastavit dva horní a dva dolní
limity.
Water pressure
Těmito parametry lze nastavit limity pro přípustný tlak v cirkulaci vody. Pro
každý chladicí stupeň lze nastavit dva dolní limity.
Water flow
Těmito parametry lze nastavit limity pro přípustné průtočné množství
v cirkulaci vody. Pro každý chladicí stupeň lze nastavit dva dolní limity.
Water pump current
Těmito parametry lze nastavit limity pro přípustný příkon proudu čerpadla
cirkulace vody. Pro každý chladicí stupeň lze nastavit dva horní a dva dolní
limity.
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8.8.4.2 Zobrazení průtoku chladiče
Lze si zobrazit průběh naměřených hodnot průtoku chladiče v čase za
posledních 10 dnů.

Obrázek 381: Průtok chladiče

► Zvolte položku nabídky Information > Cooling system > Cooling stage
1/2.

492

ETOS®

7815063/06 CS

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

8 Provoz

8.9 Průchodky
8.9.1 Konfigurace monitorování průchodek
Při konfiguraci monitorování kapacity a monitorování koeficientu ztrát se
řiďte následujícími částmi.
8.9.1.1 Nastavení označení pole
Označení pole se zobrazuje na přehledové obrazovce [►Odstavec 8.9.2,
Strana 501] monitorování průchodek. Pro každé pole lze nastavit vlastní
označení.
Settings

Parameters

Bushing ...d 1

Name

Value

F1-C: Activate cap. monitoring

On

F1-C: C1 phase L1

0.6 nF

F1-C: C1 phase L2

0.6 nF

F1-C: C1 phase L3

0.6 nF

F1-C: ΔC1 >

5.0 %

F1-C: ΔC1 >>

10.0 %

F1-C: Perform standardization

No

F1-tanδ: Activate diss. factor mo...

On

F1-tanδ: Δtanδ >

0.5 %

F1-tanδ: Perform standardization

No
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Obrázek 382: Monitorování průchodek

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Bushing monitoring >
Bushing monitoring field1/field2.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte požadovaný parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
Field designation
Tímto parametrem lze kvůli identifikaci nastavit označení pole.
8.9.1.2 Konfigurace monitorování kapacity
Zařízení monitoruje změnu rozdílu kapacity C1 oproti fázím. Pokud se
kapacita C1 všech 3 průchodek změní obdobně (např. v důsledku změny
teploty), zůstane rozdíl kapacit ΔC1 konstantní. Pokud se změní kapacita 1
nebo 2 průchodek, změní se také rozdíl kapacit.
Pro pole 1 nebo pole 2 lze pro monitorování průchodek nastavit dva limity:
▪ F1/F2-C: ΔC1 >
▪ F1/F2-C: ΔC1 >>
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Max.
Arial 9 Pt

1,5 Pt, rgb(0,147,214)

Při překročení limitů vygeneruje monitorovací systém hlášení události a
Min.
vyšle signál na digitálním
výstupu.
Společnost Maschinenfabrik Reinhausen GmbH doporučuje následující
limity: F1/F2-C: ΔC1 >: 5 %, F1/F2-C: ΔC1 >>: 10 %
Min.

0,7 Pt, Pfeil (Voll, 4, 30)

Max.

Analogsignal

C1
L3
L1
L2

t
ΔC1
ΔC1>>

10 %

L3

ΔC1>

5%

L1
L2

t

1

Obrázek 383: Monitorování kapacity

1 Stav průchodky (šedá: OK,
žlutá/červená: limit
překročen)

C1 Kapacita C1

ΔC1 Rozdíl kapacit ΔC1
ΔC1>> Limit ΔC1>>

ΔC1> Limit ΔC1>
L1, L2, L3 Fáze L1, L2, L3

Pro monitorování kapacity průchodek je třeba při uvedení transformátoru do
provozu nastavit následující parametry:
▪ F1/F2-C: aktivace monitorování kapacity
▪ F1/F2-C: C1 fáze L1/L2/L3
▪ F1/F2-C: ΔC1 >
▪ F1/F2-C: ΔC1 >>
▪ F1/F2-C: Perform standardization
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Pokud používáte monitorování průchodek s volbou možnosti „Monitoring
6 bushings“, musíte parametry nastavit zvlášť pro pole 1 (F1) a pole 2 (F2).
Pole 1 a pole 2 popisuje vždy jednu sadu tvořenou 3 průchodkami. Pokud
používáte monitorování průchodek s volbou možnosti „Monitorování
3 průchodek“, nastavují se pouze parametry pro pole 1.
Settings

Parameters

Bushing ...d 1

Name

Value

F1-C: Activate cap. monitoring

On

F1-C: C1 phase L1

0.6 nF

F1-C: C1 phase L2

0.6 nF

F1-C: C1 phase L3

0.6 nF

F1-C: ΔC1 >

5.0 %

F1-C: ΔC1 >>

10.0 %

F1-C: Perform standardization

No

F1-tanδ: Activate diss. factor mo...

On

F1-tanδ: Δtanδ >

0.5 %

F1-tanδ: Perform standardization

No
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Obrázek 384: Monitorování průchodek

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Bushing monitoring >
Bushing monitoring field1/field2.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte požadovaný parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
F1/F2-C: Activate capacitance monitoring
Tímto parametrem lze aktivovat nebo deaktivovat monitorování kapacity pro
pole 1 nebo pole 2.
Monitorování kapacity je po zapnutí aktivní teprve po uplynutí doby
zpoždění (tovární nastavení: 2 minuty), aby se zabránilo závadám
v důsledku zakmitávání.

F1/F2-C: C1 Phase L1
Tímto parametrem lze pro pole 1 nebo pole 2 nastavit referenční kapacitu
C1 pro průchodku fáze L1. Referenční hodnotou je hodnota, kterou jste pro
uvedení do provozu naměřili externím měřicím přístrojem.
F1/F2-C: C1 Phase L2
Tímto parametrem lze pro pole 1 nebo pole 2 nastavit referenční kapacitu
C1 pro průchodku fáze L2. Referenční hodnotou je hodnota, kterou jste pro
uvedení do provozu naměřili externím měřicím přístrojem.
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F1/F2-C: C1 Phase L3
Tímto parametrem lze pro pole 1 nebo pole 2 nastavit referenční kapacitu
C1 pro průchodku fáze L3. Referenční hodnotou je hodnota, kterou jste pro
uvedení do provozu naměřili externím měřicím přístrojem.
F1/F2-C: ΔC1 >
Tímto parametrem lze nastavit limit F1/F2-C: ΔC1 >.
F1/F2-C: ΔC1 >>
Tímto parametrem lze nastavit limit F1/F2-C: ΔC1 >>.
F1/F2-C: Perform standardization
Při uvádění monitorovacího systému do provozu musíte provést
standardizaci pro pole 1 a pole 2. Standardizace slouží ke kompenzaci
tolerance měření v rámci řetězce měření (průchodka, adaptér průchodky a
propojovací jednotka).
Standardizaci provádějte výhradně během uvádění monitorovacího systému
do provozu a s průchodkami v bezchybném stavu. Jinak by nebylo zajištěno
správné fungování monitorování průchodek.
Při standardizaci postupujte takto:
ü Transformátor je ve stabilním stavu (typické zatížení, bez přepínání
odboček nebo výrazných změn zatížení transformátoru, tepelně ustálený).
1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Bushing monitoring >
Bushing monitoring field1/field2 > F1/F2-C: Perform standardization.
2. Zvolte možnost Yes.
3. Stisknutím tlačítka Accept standardizaci potvrdíte.
ð Standardizace se provede a parametr se resetuje na možnost No.
4. Zkontrolujte hlášení událostí [►Odstavec 8.1.17.1, Strana 252], zda se
podařilo standardizaci úspěšně provést. V opačném příčině odstraňte
příčinu závady a opakujte standardizaci.
F1/F2-C: C BCU phase L1
Nastavte pro každé pole kapacitu spínací jednotky průchodky fáze L1.
F1/F2-C: C BCU phase L2
Nastavte pro každé pole kapacitu spínací jednotky průchodky fáze L2.
F1/F2-C: C BCU phase L3
Nastavte pro každé pole kapacitu spínací jednotky průchodky fáze L3.
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F1/F2-C: Min. measured voltage
Nastavte pro každé pole minimální přípustné napětí na spínacích jednotkách
pro monitorování kapacity průchodek.
F1/F2-C: Standardization min. ref. volt.
Nastavte pro každé pole minimální přípustné napětí na spínacích jednotkách
pro monitorování kapacity průchodek.
F1/F2-C: Standardization min. meas. volt.
Nastavte pro každé pole minimální přípustné napětí na spínacích jednotkách
jako normu pro monitorování kapacity.
F1/F2-C: Standardization max. meas. volt.
Nastavte pro každé pole maximální přípustné napětí na spínacích
jednotkách jako normu pro monitorování kapacity.
F1/F2-C: Min. reference voltage
Nastavte pro každé pole minimální přípustné referenční napětí.
8.9.1.3 Konfigurace monitorování koeficientu ztrát (MSENSE® BM-T)
Zařízení monitoruje změnu rozdílu kapacity koeficientu ztrát tanδ oproti
fázím. Pokud se tanδ všech 3 fází změní obdobně (např. v důsledku změny
teploty), zůstane koeficientů ztrát Δtanδ konstantní. Pokud se změní
koeficient ztrát 1 nebo 2 průchodek, změní se také rozdíl koeficientů ztrát.
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Min.

Pro pole 1 nebo pole 2 lze pro monitorování průchodek nastavit limit: Při
Min.
Max.
Analogsignal
0,7 Pt, Pfeil
(Voll,vygeneruje
4, 30)
překročení
limitu
monitorovací systém hlášení události a vyšle
signál na digitálním výstupu.
tanδ

L3

L1
L2

t
Δtanδ

L3

Δtanδ>
L1
L2

t

1

Obrázek 385: Monitorování koeficientu ztrát

1 Stav průchodky (šedá: OK,
žlutá/červená: limit
překročen)
Δtanδ Rozdíl koeficientů ztrát
Δtanδ

tanδ Koeficient ztrát tanδ

Δtanδ> Limit Δtanδ>

L1, L2, L3 Fáze L1, L2, L3

Pro monitorování koeficientu ztrát je třeba při uvedení transformátoru do
provozu nastavit následující parametry:
▪ F1/F2-tanδ: Activate diss. factor monit.
▪ F1/F2-tanδ: tanδ phase L1/L2/L3
▪ F1/F2-tanδ: Δtanδ >
▪ F1/F2-tanδ: Perform standardization
Pokud používáte monitorování průchodek s volbou možnosti „Monitoring
6 bushings“, musíte parametry nastavit zvlášť pro pole 1 (F1) a pole 2 (F2).
Pole 1 a pole 2 popisuje vždy jednu sadu tvořenou 3 průchodkami. Pokud
používáte monitorování průchodek s volbou možnosti „Monitorování
3 průchodek“, nastavují se pouze parametry pro pole 1.
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Settings

Parameters

Bushing ...d 1

Name

Value

F1-C: Activate cap. monitoring

On

F1-C: C1 phase L1

0.6 nF

F1-C: C1 phase L2

0.6 nF

F1-C: C1 phase L3

0.6 nF

F1-C: ΔC1 >

5.0 %

F1-C: ΔC1 >>

10.0 %

F1-C: Perform standardization

No

F1-tanδ: Activate diss. factor mo...

On

F1-tanδ: Δtanδ >

0.5 %

F1-tanδ: Perform standardization

No
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Obrázek 386: Monitorování průchodek

1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Bushing monitoring >
Bushing monitoring field1/field2.
2. Zvolte požadovaný parametr.
3. Nastavte požadovaný parametr.
4. Změnu parametru lze uložit stisknutím tlačítka Accept.
F1/F2-tanδ: Activate dissipation factor monitoring
Tímto parametrem lze pro pole 1 nebo pole 2 aktivovat nebo deaktivovat
monitorování koeficientu ztrát.
Monitorování koeficientu ztrát je po zapnutí aktivní teprve po uplynutí doby
zpoždění, aby se zabránilo závadám v důsledku zakmitávání (zobrazení
naměřené hodnoty po cca 7 minutách, monitorování po cca 1 hodině).

8.9.1.3.1 F1/F2-tanδ: tanδ phase L1
Tímto parametrem lze pro pole 1 nebo pole 2 nastavit koeficient ztrát tanδ
pro průchodku fáze L1. Referenční hodnotou je hodnota, kterou jste pro
uvedení do provozu naměřili externím měřicím přístrojem.
8.9.1.3.2 F1/F2-tanδ: tanδ phase L2
Tímto parametrem lze pro pole 1 nebo pole 2 nastavit koeficient ztrát tanδ
pro průchodku fáze L2. Referenční hodnotou je hodnota, kterou jste pro
uvedení do provozu naměřili externím měřicím přístrojem.
8.9.1.3.3 F1/F2-tanδ: tanδ phase L3
Tímto parametrem lze pro pole 1 nebo pole 2 nastavit koeficient ztrát tanδ
pro průchodku fáze L3. Referenční hodnotou je hodnota, kterou jste pro
uvedení do provozu naměřili externím měřicím přístrojem.
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8.9.1.3.4 Limit value F1/F2-tanδ: Δtanδ >
Tímto parametrem lze nastavit limit F1/F2-tanδ: Δtanδ >.
F1/F2-tanδ: Perform standardization
Tímto parametrem lze pro pole 1 a pole 2 provést standardizaci
monitorování koeficientu ztrát. Při tom se všechny naměřené a vypočtené
hodnoty monitorování koeficientu ztrát vymažou.
Při standardizaci postupujte takto:
1. Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Bushing monitoring >
Bushing monitoring field1/field2 > F1/F2-tanδ: Perform
standardization.
2. Zvolte možnost Yes.
3. Stisknutím tlačítka Accept standardizaci potvrdíte.
ð Standardizace se provede a parametr se resetuje na možnost No.
4. Zkontrolujte hlášení událostí [►Odstavec 8.1.17.1, Strana 252], zda se
podařilo standardizaci úspěšně provést.
F1/F2-tanδ: Min. measured voltage
Nastavte pro každé pole minimální přípustné napětí na spínacích jednotkách
pro monitorování součinitele ztrát průchodek.
8.9.1.4 Metoda souhrnného proudu
V této nabídce lze nastavit parametry pro metodu souhrnného proudu.
Pomocí této funkce může zařízení vypočítat souhrnný proud z naměřených
hodnot napětí a fázového posunu ve třífázové síti a rovněž z kapacit
průchodek.
Zařízení neprovádí analýzu. Tato funkce vám poskytne podporu při
provádění diagnostiky.

► Zvolte položku nabídky Settings > Parameters > Bushings > Bushing
monitoring field1/field2.
I: F1-I/F2-I: Activate sum current method
Tímto parametrem lze pro každé pole aktivovat nebo deaktivovat metodu
souhrnného proudu.
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Alternativně lze metodu souhrnného proudu aktivovat nebo deaktivovat
prostřednictvím digitálních vstupů. Při tom dbejte následujících pokynů:
▪ Musíte zvolit provozní režim REMOTE.
▪ Pokud je přiveden signál High na oba vstupy současně, bere se zřetel
pouze na první signál High. Tento parametr lze popř. nastavit z nabídky
ve vizualizaci.
▪ Tento parametr nelze změnit z nabídky ve vizualizaci, pokud je přiveden
signál High pro aktivaci nebo deaktivaci.
I: F1-I/F2-I: Nastavení intervalu pro záznam měření souhrnného proudu
Tímto parametrem lze pro každé pole nastavit interval pro záznam měření a
výpočet souhrnného proudu. V závislosti na nastavení tohoto parametru se
zaznamenává a vypočítává hodnota mediánu, maximální a minimální
hodnota.
8.9.1.5 Monitorování výkonového vypínače
Pro monitorování stavových hlášení výkonových vypínačů referenčního
systému lze nakonfigurovat až čtyři digitální vstupy. Monitorování slouží
k detekci toho, zda je referenční systém aktivní (výkonový vypínač v poloze
ZAP.) nebo neaktivní (výkonový vypínač v poloze VYP.).
Když je monitorování výkonového vypínače nakonfigurováno a výkonový
vypínač hlásí polohu VYP., reaguje přístroj následovně:
▪ Monitorování průchodek je deaktivováno.
▪ Nelze provádět standardizaci.
Při konfiguraci se řiďte částí Konfigurace digitálních vstupů a výstupů
[►Odstavec 8.1.16, Strana 250].
Pokud používáte monitorování průchodek s volbou možnosti „Monitoring
6 bushings“, lze zvlášť pro pole 1 (F1) a pole 2 (F2) nakonfigurovat až čtyři
vstupy. Pokud používáte monitorování průchodek s volbou možnosti
„Monitoring 3 bushings“, zobrazí se vám pouze vstupy pro pole 1.
Monitorování průchodek se deaktivuje pouze pro příslušné pole.

8.9.2 Zobrazení stavu průchodek
Zařízení zobrazuje aktuální stav průchodek a následující naměřené hodnoty:
▪ Zobrazení stavu průchodek podle nastavených hodnot
– Šedá: vše v pořádku
– Žlutá: Rozdíl kapacit ΔC1 je větší než limit ΔC1 >.
Pouze s volitelným
vybavením BM-T

– Žlutá: Rozdíl koeficientů ztrát Δtanδ je větší než limit Δtanδ >.
– Červená: Rozdíl kapacit ΔC1 je větší než limit ΔC1 >>.
▪ C1: vypočtená (kompenzovaná) kapacita průchodky
▪ ΔC1: procentuální odchylka rozdílu kapacit ΔC1 od referenční kapacity C1
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Pouze s volitelným ▪ Třífázový referenční systém:
vybavením BM-T
– tanδ: vypočtený (kompenzovaný) koeficient ztrát průchodky
– Δtanδ: rozdíl koeficientů ztrát Δtanδ
– U ref: aktuální naměřené napětí referenčního systému
Pokud používáte monitorování průchodek s volbou možnosti „Monitorování
6 průchodek“, zobrazují se následující hodnoty ve 2 různých pohledech pro
pole 1 (F1) a pole 2 (F2).

Obrázek 387: Stav průchodek

► Přejděte na položku nabídky Information > Bushings > Bushing
monitoring field1/field2.
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8.9.3 Zobrazení průběhu kapacity
Lze si zobrazit průběh kapacity C1 v čase a rozdíl kapacit ΔC1 za
posledních 28 dnů.

Obrázek 388: Průběh kapacity

► Přejděte na položku nabídky Information > Bushings > Capacitance
C1/ΔC1 field1/field2.

8.9.4 Zobrazení průběhu koeficientu ztrát (MSENSE® BM-T)
Lze si zobrazit průběh koeficientu ztrát tanδ v čase a rozdíl koeficientů ztrát
Δtanδ za posledních 28 dnů.

Obrázek 389: Průběh koeficientu ztrát

► Přejděte na položku nabídky Information > Bushings > Dissipation
factor tanδ/Δtanδ field1/field2.
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8.9.5 Zobrazení informací o souhrnném proudu
Pokud jste aktivovali metodu souhrnného proudu, lze si nechat zobrazit
zaznamenané hodnoty takto:
Souhrnný proud pole°1/pole 2
V tabulkovém zobrazení se pro každé pole zobrazují v reálném čase
hodnoty pro metodu souhrnného proudu pro průchodky.

Obrázek 390: Tabulkové zobrazení

► Přejděte na položku nabídky Information > Bushings > Sum current
field1/field2.
Graf souhrnného proudu pole 1/pole 2
Lze si nechat zobrazit hodnoty a průměr za určité období pro každé pole
jako polární graf.

Obrázek 391: Graf

504

ETOS®

7815063/06 CS

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

8 Provoz

► Přejděte na položku nabídky Information > Bushings > Sum current
diagram field1/field2.
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8.10 Ochranná zařízení
8.10.1 Zobrazení naměřených hodnot Buchholzova relé (volitelně)
Lze si zobrazit průběh naměřených hodnot Buchholzova relé v čase za
posledních 10 dnů.

Obrázek 392: Průběh naměřených hodnot Buchholzova relé

► Zvolte položku nabídky Information > Protective devices > Buchholz
relay.

8.10.2 Zobrazení naměřených hodnot odlehčovacího ventilu (volitelně)
Lze si zobrazit průběh naměřených hodnot odlehčovacího ventilu (PRD)
v čase za posledních 10 dnů.

Obrázek 393: Průběh naměřených hodnot odlehčovacího ventilu

► Zvolte položku nabídky Information > Protective devices > Pressure
relief device.
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8.10.3 Zobrazení stavu jisticích zařízení (volitelně)
Přehledné zobrazení obsahuje aktuální stav připojených jisticích zařízení.

Obrázek 394: Přehledné zobrazení stavu jisticích zařízení

► Zvolte položku nabídky Information > Protective devices > Protective
devices status.
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8.11 Izolační kapaliny
8.11.1 Zobrazení průběhu naměřených hodnot výšky hladiny oleje a
odvlhčovače vzduchu (volitelně)
Lze si zobrazit průběh naměřených hodnot výšky hladiny oleje a
odvlhčovače vzduchu v čase za posledních 10 dnů. Postupujte takto:

Obrázek 395: Průběh naměřených hodnot výšky hladiny oleje a odvlhčovače vzduchu

► Zvolte položku nabídky Information > Insulating fluids > Historic oil
level/dehydrating breather.
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9 Odstraňování poruch
9.1 Odstraňování poruch motorového pohonu
9.1.1 Bezpečnostní upozornění

VAROVÁNÍ

Nebezpečí ohrožení života a těžkého poranění!
Nebezpečí ohrožení života a těžkého poranění výbušnými plyny v přepínači
odboček / přepojovači, v systému vedení či na otvoru vysoušeče vzduchu
nebo odlétávajícími díly a vystříknutím horkého oleje!
► Aktivuje-li se některé ochranné zařízení nebo domníváte-li se, že došlo
k poruše, nejprve zkontrolujte transformátor, přepínač odboček /
přepojovač a motorový pohon. Do té doby nikdy neovládejte motorový
pohon elektricky či pomocí ruční kliky, dokud bude k transformátoru
připojeno napětí.
► Provoz obnovte až po odstranění poruchy.
► Zajistěte, aby práce prováděli výhradně vyškolení odborníci.
► Noste vhodné osobní ochranné prostředky.
► Zajistěte, aby v bezprostředním okolí nehořel nebo nebyl zapálen
otevřený oheň, nenacházely se v něm horké plochy nebo neodlétávaly
jiskry (například v důsledku statického náboje).
► Zajistěte, aby všechna bezpečnostní zařízení přepínače odboček /
přepojovače byla připravena k provozu.
► Zajistěte, aby nádoba na olej přepínače odboček byla správně naplněna
olejem dle návodu.

9.1.2 Obecné pokyny
Každou poruchu dokumentujte, a to i v případě, že bude možné závadu
snadno odstranit.
Při poruchách na přepínači odboček / přepojovači nebo motorovém pohonu,
které nelze ihned snadno odstranit přímo na místě, a při aktivaci některého
ochranného zařízení informujte příslušného zástupce společnosti MR,
výrobce transformátoru nebo přímo společnost:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technický servis
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Německo
Telefon: +49 94140 90-0
Telefax: +49 9 41 40 90-7001
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E-mail: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com

9.1.3 Porucha v okolí motorového pohonu
Typ závady

Opatření

Žádná změna napětí na transformátoru
navzdory změně polohy na motorovém
pohonu

▪ Kontaktujte společnost MR

Hlučnost u hnacího hřídele nebo
motorového pohonu během přepínání
odbočky

▪ Zajistěte správnou montáž
motorového pohonu dle kapitoly
Montáž.
▪ Zajistěte správnou montáž hnacího
hřídele včetně ochranného krytu dle
provozního návodu přepínače
odboček / přepojovače.

Tabulka 164: Porucha v okolí motorového pohonu

9.1.4 Porucha v motorovém pohonu při nedokončeném přepnutí
Pokud je motorový pohon zastavený a ručička ukazatele spínacích kroků se
nenachází v šedě vyznačené oblasti (viz část Zobrazovací panel, pol. 3),
nebylo přepnutí správně ukončeno.
Tento stav nepředstavuje přípustný stacionární stav a je nutné ho
neprodleně odstranit. Pokud poruchu nedokážete neprodleně odstranit,
měli byste vypnout transformátor. Ihned kontaktujte technický servis
společnosti Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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Pokud si poruchy v motorovém pohonu všimnete hned, měli byste
neprodleně zahájit odstraňování poruchy podle následující tabulky.
Typ závady

Opatření

Aktivace motorového jističe Q1

▪ Ovládání ruční klikou je zakázáno
▪ Jistič Q1 zapínejte pouze jednou
▪ Pokud se jistič Q1 znovu neaktivuje
a na systému není žádná další
porucha, motorový pohon automaticky
dokončí zahájené přepínání.
▪ Pokud se jistič Q1 znovu aktivuje,
neprovádějte žádné další pokusy
o přepnutí a kontaktujte společnost
MR.

Přerušení napájecího napětí motorového ▪ Ovládání ruční klikou je zakázáno
pohonu nebo řízení motoru
▪ Obnovte napájení
▪ Po obnovení napájení motorový
pohon automaticky dokončí zahájené
přepínání.
Porucha některé ze součástí motorového ▪ Ovládání ruční klikou je zakázáno
pohonu
▪ Kontaktujte společnost MR
Tabulka 165: Porucha v motorovém pohonu při nedokončeném přepnutí

9.1.5 Porucha v motorovém pohonu po správně dokončeném přepnutí
Typ závady

Opatření

Aktivace motorového jističe Q1

▪ Zapněte jistič Q1

Přerušení napájecího napětí motorového ▪ Obnovte napájení
pohonu nebo řízení motoru
Porucha některé ze součástí motorového ▪ Kontaktujte společnost MR
pohonu
Tabulka 166: Porucha v motorovém pohonu po správně dokončeném přepnutí

9.1.6 Ovládání ruční klikou v případě poruch
Ovládání ruční klikou v případě poruch
Je-li navzdory poruše v motorovém pohonu bezpodmínečně nutné přepnout
odbočku ve chvíli, kdy je transformátor pod napětím, hovoříme o nouzovém
provozu.
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Nebezpečí výbuchu!

VAROVÁNÍ

Nedovolené ovládání motorového pohonu ruční klikou může zapříčinit
smrtelné úrazy nebo těžká poranění.
► Domníváte-li se, že je na transformátoru nebo přepínači odboček /
přepojovači závada, motorový pohon nikdy neovládejte elektricky nebo
ruční klikou, dokud neodpojíte transformátor od sítě.
► Elektricky zahájené, avšak plně nedokončené přepnutí odbočky nikdy
nedokončujte ruční klikou.
► V případě těžkého chodu nesmíte ruční klikou dále točit.
► Při ovládání motorového pohonu ruční klikou nikdy neobracejte směr
otáčení.
► V případě jakýchkoli pochybností o řádném stavu přepínače odboček /
přepojovače nebo příčině závady na motorovém pohonu neprodleně
kontaktujte technický servis společnosti Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.
► K ručnímu ovládání motorového pohonu používejte výhradně ruční kliku
upevněnou v motorovém pohonu.
Podrobný popis ovládání ruční klikou najdete v kapitole Provoz.

9.1.7 Motorový pohon
Popis/podrobnosti

Příčina

Odstranění

Není možné přepínání odboček

Motorový pohon není
synchronizovaný

Proveďte synchronizaci motorového pohonu
[►Odstavec 8.6.7, Strana 468].

Není možné přepínání odboček

Napětí motoru je mimo přípustné
rozmezí.

Zkontrolujte přívod napětí.

Není možné přepínání odboček

Mechanické zablokování
motorového pohonu nebo
přepínače odboček

Kontaktujte společnost Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

Je aktivní funkce OLTC-PreCheck
a je překročen některý z limitů.

Zkontrolujte naměřené hodnoty:

▪ Stav motoru „Error“

▪ Je aktivní událost „Blocking
the drives“.
Není možné přepínání odboček
▪ Indikace stavu pro OLTCPreCheck svítí červeně

▪ hladina oleje přepínače odboček
▪ teplota oleje přepínače odboček
▪ proud transformátoru
Zkontrolujte konfiguraci.

Závada kabeláže

Zkontrolujte kabeláž podle schématu zapojení.

Závada snímače

Vyměňte snímač.

Není možné přepínání odboček

Závada kabeláže

Zkontrolujte kabeláž podle schématu zapojení.

▪ Absence signálu z vačkového
spínače S13

Vadný vačkový spínač S13

Kontaktujte společnost Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

Není možné přepínání odboček

Vadný stykač motoru

Kontaktujte společnost Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.
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Popis/podrobnosti

Příčina

Odstranění

Není možná synchronizace
motorového pohonu

Závada kabeláže

Zkontrolujte kabeláž podle schématu zapojení.

Není připojený ukazatel polohy.

Připojte ukazatel polohy podle schématu
zapojení.

Mechanické zablokování
motorového pohonu nebo
přepínače odboček

Kontaktujte společnost Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

Závada kabeláže (obrácená
polarita)

Zkontrolujte kabeláž podle schématu zapojení.

Není možná synchronizace
motorového pohonu
▪ Motorový pohon spíná
v nesprávném směru
Tabulka 167: Motorový pohon
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9.2 Odstraňování poruch ISM (hardware i software)

9.2.1 Obecné poruchy
Popis/podrobnosti

Příčina

Odstranění

Zařízení nefunguje.

Chybí zdroj napětí.

Zkontrolujte přívod napětí.

▪ Zařízení se nespustí

Aktivovala se pojistka.

Kontaktujte společnost Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

Relé drnčí.

Vysoké zatížení
elektromagnetickým rušením.

Použijte stíněné kabely nebo externí filtry.

Špatné uzemnění

Zkontrolujte funkční uzemnění.

Tabulka 168: Obecné poruchy

9.2.1.1 CPU I, CPU II
Popis/podrobnosti

Příčina

Odstranění

Zařízení nefunguje.

Otočné přepínače modulu CPU
jsou nesprávně nastavené.

Upravte polohu otočných přepínačů:

▪ LED ERR svítí.

▪ Poloha 0
▪ Poloha RUN

Chyba konfigurace

Kontaktujte společnost Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

Tabulka 169: Poruchy modulu CPU I/CPU II

9.2.1.2 CPU
Popis/podrobnosti

Příčina

Odstranění

Normální fungování

Připojte senzory podle schématu zapojení.

▪ LED RY svítí.

Nejsou připojeny všechny senzory
podle schématu zapojení.

▪ LED ER svítí.

Není připojen řídicí systém.

Připojte řídicí systém podle schématu zapojení.

Modul detekoval závadu.

Kontaktujte společnost Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

Chybí elektrické napájení.

Zkontrolujte elektrické napájení.

Modul je odstaven.

Kontaktujte společnost Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

Nouzový režim modulu aktivní

Kontaktujte společnost Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

Zařízení nefunguje.
▪ LED RY nesvítí.
▪ LED ER nesvítí.
Zařízení nefunguje.
▪ LED RY rovnoměrně bliká.
▪ LED ER svítí.
Zařízení nefunguje.
▪ LED RY bliká.
▪ LED ER bliká.
Tabulka 170: Poruchy modulu CPU
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9.2.2 Uživatelské rozhraní stroje
Popis/podrobnosti

Příčina

Odstranění

Nic se nezobrazuje / obrazovka
se nenačte.

Je přerušen přívod napětí.

Zkontrolujte přívod napětí.

Chyba při načítání aktuální
obrazovky v prohlížeči.

Aktualizujte obrazovku stiskem tlačítka [F5].

Vadná pojistka.

Kontaktujte společnost Maschinenfabrik
Reinhausen.

Vadný propojovací kabel.

Zkontrolujte propojovací kabel.

IP adresy vizualizace a systému
SCADA jsou ve stejné podsíti.

Zkontrolujte a případně opravte nastavení IP
adresy zařízení.

Počítač není ve stejné podsíti
jako vizualizace.

Zkontrolujte a případně opravte nastavení IP
adres zařízení a počítače.

Prohlížeč odmítá spojení SSL
s certifikátem, který není
podepsán veřejným klíčem
(odpovídá stavu zařízení při
expedování).

Importujte podepsaný certifikát SSL nebo
upravte nastavení prohlížeče.

Vypršela platnost SSL certifikátu
zařízení.

Importujte certifikát SSL.

Datum/čas zařízení jsou
nesprávně nastaveny.

Nastavte datum a čas.

IP adresa rozhraní ETH2.2 je
změněná.

Importujte certifikát SSL s novou IP adresou
(„Alternativní jméno žadatele“).

Nelze se připojit k vizualizaci.

Při navazování spojení
s vizualizací prohlížeč zobrazuje
varování kvůli SSL.

Při použití synchronizace času prostřednictvím
SNTP: zkontrolujte SNTP server.

Tabulka 171: Uživatelské rozhraní stroje

9.2.3 Monitorování točivého momentu
Popis/podrobnosti

Příčina

Odstranění

Překročen limit M1–M6 >

Závada napájení motorového
pohonu

Zkontrolujte, zda se při přepínání odboček
nevyskytlo přerušení nebo pokles napětí
v jedné nebo více fázích elektrického napájení.

▪ Č. události 1819, 1821, 1823,
1825, 1827 nebo 1829

Pokud ano, můžete událost potvrdit. Pokud se
událost nevyskytne znovu, můžete přepínač
odboček dále provozovat.
Těžký chod hnacích hřídelí

Zkontrolujte lehký chod hnacích hřídelí a
převodovky.

Jiná příčina nebo při opakovaném
výskytu události

Exportujte servisní údaje a kontaktujte
společnost Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.
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Popis/podrobnosti

Příčina

Odstranění

Překročen limit M7/M8 >

Závada napájení motorového
pohonu

Zkontrolujte, zda se při přepínání odboček
nevyskytlo přerušení nebo pokles napětí
v jedné nebo více fázích elektrického napájení.

▪ Č. události 1831 nebo 1833

Pokud ano, můžete událost potvrdit. Pokud se
událost nevyskytne znovu, můžete přepínač
odboček dále provozovat.
Těžký chod hnacích hřídelí

Zkontrolujte lehký chod hnacích hřídelí a
převodovky.

U přepínače odboček OILTAP® M, Exportujte servisní údaje a kontaktujte
OILTAP® R nebo VACUTAP® VR: společnost Maschinenfabrik Reinhausen
závada přitlačovacího zařízení.
GmbH.

Překročen limit M1–M6 >>
▪ Č. události 1820, 1822, 1824,
1826, 1828 nebo 1830

Jiná příčina nebo při opakovaném
výskytu události

Exportujte servisní údaje a kontaktujte
společnost Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.

Závada napájení motorového
pohonu

Zkontrolujte, zda se při přepínání odboček
nevyskytlo přerušení nebo pokles napětí
v jedné nebo více fázích elektrického napájení.
Pokud ano, můžete událost potvrdit. Pokud se
událost nevyskytne znovu, můžete přepínač
odboček dále provozovat.

Překročen limit M7/M8 >>
▪ Č. události 1832 nebo 1834

Těžký chod hnacích hřídelí

Zkontrolujte lehký chod hnacích hřídelí a
převodovky.

Jiná příčina nebo při opakovaném
výskytu události

Nepotvrzujte událost.

Závada napájení motorového
pohonu

Zkontrolujte, zda se při přepínání odboček
nevyskytlo přerušení nebo pokles napětí
v jedné nebo více fázích elektrického napájení.

Exportujte servisní údaje a kontaktujte
společnost Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.

Pokud ano, můžete událost potvrdit. Pokud se
událost nevyskytne znovu, můžete přepínač
odboček dále provozovat.
Těžký chod hnacích hřídelí

Zkontrolujte lehký chod hnacích hřídelí a
převodovky.

U přepínače odboček OILTAP® M, Exportujte servisní údaje a kontaktujte
OILTAP® R nebo VACUTAP® VR: společnost Maschinenfabrik Reinhausen
závada přitlačovacího zařízení.
GmbH.
Jiná příčina nebo při opakovaném
výskytu události
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Popis/podrobnosti

Příčina

Odstranění

Překročen limit Md-Max

Závada napájení motorového
pohonu

Zkontrolujte, zda je ke všem 3 fázím
elektrického napájení motorového pohonu
přivedeno napětí.

Závada v kabeláži motorového
pohonu

Zkontrolujte kabeláž relé přepnutí výše/níže.

Jiná příčina (např. závada
přepínače odboček)

Neuvádějte přepínač odboček do chodu.

Vyskytla se potřeba jiného
okamžitého zásahu.

Zkontrolujte nastalé události.

▪ Č. události 1801

Potřeba okamžitého zásahu
▪ Č. události 1884

Zkontrolujte řídicí obvod motorového pohonu.
Exportujte servisní údaje a kontaktujte
společnost Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.
Odstraňte poruchu podle části Porucha
v motorovém pohonu při nedokončení přepnutí
[►Odstavec 9.1.4, Strana 510].

Elektrické přepnutí odboček není Přepínač odboček je
dokončeno.
v nedefinované poloze.

Zkontrolujte motorový jistič a napájecí napětí
motorového pohonu.

▪ Č. události 1817

Odstraňte poruchu podle části Porucha
v motorovém pohonu při nedokončení přepnutí
[►Odstavec 9.1.4, Strana 510].

Přepnutí předvoliče
nedokončeno.

Překročen limit Md-Max. Přepínač Zkontrolujte motorový jistič a napájecí napětí
odboček je v nedefinované poloze. motorového pohonu.
Odstraňte poruchu podle části Porucha
v motorovém pohonu při nedokončení přepnutí
[►Odstavec 9.1.4, Strana 510].

▪ Č. události 1885

Chybné vypnutí motorového
jističe

Vypnul motorový jistič, ale vypnutí
nelze detekovat.

Zkontrolujte kabeláž a nastavení motorového
jističe.
Zkontrolujte kabeláž a stykač K53.

▪ Č. události 1887

Přepínání odboček bylo
zablokováno, ale nebylo
detekováno.

Monitorování točivého momentu
Md-Max není možné.

Monitorování točivého momentu
Md-Max není momentálně možné.

Událost je generována společně s jinými
událostmi. Zkontrolujte jiné události, aby bylo
možné zúžit vyhledávání závady.

Monitorování točivého momentu
8 okny není momentálně možné.

Událost je generována společně s jinými
událostmi. Zkontrolujte jiné události, aby bylo
možné zúžit vyhledávání závady.

Přepínání odboček je blokováno.

Událost je generována společně s jinými
událostmi. Zkontrolujte jiné události, aby bylo
možné zúžit vyhledávání závady.

Přepínač odboček a motorový
pohon jsou nedostatečně
vystředěny.

Proveďte vystředění přepínače odboček a
motorového pohonu.

Napětí příliš vysoké nebo nízké.

Zkontrolujte elektrické napájení motorového
pohonu.

▪ Č. události 1886
Chybná blokace

▪ Č. události 1904
Monitorování točivého momentu
8 okny není možné.
▪ Č. události 1864
Blokace aktivní
▪ Č. události 1870
OLTC a MD nedostatečně
vystředěny.
▪ Č. události 1808
Závada elektrického napájení
motorového pohonu

Proveďte opatření pro stabilizaci napětí během
provozu motorového pohonu (např. délka a
průřez kabelů).

▪ Č. události 1871, 1872, 1881,
1882
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Popis/podrobnosti

Příčina

Odstranění

MD: nesprávná frekvence sítě

Nesprávná frekvence sítě

▪ Č. události 1883

Zkontrolujte elektrické napájení motorového
pohonu.

Výpadek napětí během přepínání Výpadek napětí

Zjistěte příčinu výpadku napětí.

▪ Č. události 1903
MD: rozdíl napětí

Rozdíl napětí mezi fázemi větší
než 10 V.

Zkontrolujte elektrické napájení motorového
pohonu.

▪ Č. události 1804

Rozdíl proudu mezi fázemi větší
než 0,4 A (ED100) nebo 0,8 A
(ED200)

Zkontrolujte elektrické napájení motorového
pohonu.

Zvýšený točivý moment v okně
M7

Točivé momenty v okně M7 jsou
vyšší než v okně M8.

-

▪ Č. události 1803
MD: rozdíl proudu

▪ Č. události 1905
Tabulka 172: Monitorování točivého momentu

9.2.4 Monitorování teploty
Popis/podrobnosti

Příčina

Limit vnitřní teploty MD

Vnitřní teplota motorového pohonu Zkontrolujte, zda je naměřená hodnota
je vyšší než limit >.
věrohodná.

▪ Č. události 1858, 1859, 1860
nebo 1861

Odstranění

Vnitřní teplota motorového pohonu Událost se automaticky resetuje, pokud je
naměřená hodnota opět menší než limit.
je vyšší než limit >>.
Vnitřní teplota motorového pohonu Zkontrolujte, zda je naměřená hodnota
je nižší než limit <.
věrohodná.
Vnitřní teplota motorového pohonu Událost se automaticky resetuje, pokud je
naměřená hodnota opět větší než limit.
je nižší než limit <<.
Chyba konfigurace

Zkontrolujte konfiguraci analogového vstupu
[►Odstavec 7.2.6, Strana 172].
Zkontrolujte nastavení limitu.

Závada kabeláže

Zkontrolujte kabeláž podle schématu zapojení.
▪ Senzor CT373, svorka X6.1:1/4

Neplatná vnitřní teplota MD

Závada senzoru

Vyměňte senzor.

Chyba konfigurace

Zkontrolujte konfiguraci analogového vstupu.
[►Odstavec 7.2.6, Strana 172].

Závada kabeláže

Zkontrolujte kabeláž podle schématu zapojení.

▪ Č. události 1325

▪ Senzor CT373, svorka X6.1:1/4

Vadný senzor vnitřní teploty MD

Závada senzoru

Vyměňte senzor.

Závada senzoru

Vyměňte senzor.

▪ Č. události 1837
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Popis/podrobnosti

Příčina

Odstranění

Limit okolní teploty

Okolní teplota je vyšší než limit >.

▪ Č. události 1026, 1027, 1028
nebo 1029

Okolní teplota je vyšší než limit >>.

Zkontrolujte, zda je naměřená hodnota
věrohodná.
Událost se automaticky resetuje, pokud je
naměřená hodnota opět menší než limit.

Okolní teplota je nižší než limit <.
Okolní teplota je nižší než limit <<.

Zkontrolujte, zda je naměřená hodnota
věrohodná.
Událost se automaticky resetuje, pokud je
naměřená hodnota opět větší než limit.

Chyba konfigurace

Zkontrolujte konfiguraci analogového vstupu
[►Odstavec 7.2.6, Strana 172].
Zkontrolujte nastavení limitu.

Závada kabeláže

Zkontrolujte kabeláž podle schématu zapojení.
▪ Senzor CT372, svorka X6.1:5/8

Hodnota okolní teploty neplatná

Závada senzoru

Vyměňte senzor.

Chyba konfigurace

Zkontrolujte konfiguraci analogového vstupu
[►Odstavec 7.2.6, Strana 172].

Závada kabeláže

Zkontrolujte kabeláž podle schématu zapojení.

▪ Č. události 1001

▪ Senzor CT372, svorka X6.1:5/8

Senzor okolní teploty vadný

Závada senzoru

Vyměňte senzor.

Závada senzoru

Vyměňte senzor.

Teplota svrchní vrstvy oleje je
vyšší než limit >.

Zkontrolujte, zda je naměřená hodnota
věrohodná.

Teplota svrchní vrstvy oleje je
vyšší než limit >>.

Událost se automaticky resetuje, pokud je
naměřená hodnota opět menší než limit.

▪ Č. události 1844
Limit teploty svrchní vrstvy oleje
▪ Č. události 1112, 1113, 1114
nebo 1115

Teplota svrchní vrstvy oleje je nižší Zkontrolujte, zda je naměřená hodnota
než limit <.
věrohodná.
Teplota svrchní vrstvy oleje je nižší Událost se automaticky resetuje, pokud je
naměřená hodnota opět větší než limit.
než limit <<.
Chyba konfigurace

Zkontrolujte konfiguraci analogového vstupu
[►Odstavec 7.2.6, Strana 172].
Zkontrolujte nastavení limitu.

Závada kabeláže

Zkontrolujte kabeláž podle schématu zapojení.
▪ Senzor CT375, svorka X6.1:9-12

Závada senzoru

Vyměňte senzor.

Teplota horní vrstvy oleje
neplatná

Chyba konfigurace

Zkontrolujte konfiguraci analogového vstupu
[►Odstavec 7.2.6, Strana 172].

▪ Č. události 1123

Závada kabeláže

Zkontrolujte kabeláž podle schématu zapojení.
▪ Senzor CT375, svorka X6.1:9-12

Závada senzoru
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Popis/podrobnosti

Příčina

Odstranění

Senzor teploty svrchní vrstvy
oleje vadný

Závada senzoru

Vyměňte senzor.

▪ Č. události 1845
Limit teploty oleje OLTC
Jednopólové provedení:

Teplota oleje přepínače odboček je Zkontrolujte, zda je naměřená hodnota
vyšší než limit >.
věrohodná.

▪ Č. události 1106, 1107, 1108
nebo 1109

Teplota oleje přepínače odboček je Událost se automaticky resetuje, pokud je
naměřená hodnota opět menší než limit.
vyšší než limit >>.

Vícepólové provedení:

Teplota oleje přepínače odboček je Zkontrolujte, zda je naměřená hodnota
nižší než limit <.
věrohodná.

▪ Č. události 1395, 1396, 1397
nebo 1398 (pól A)
▪ Č. události 1332, 1334, 1336
nebo 1338 (pól B)

Teplota oleje přepínače odboček je Událost se automaticky resetuje, pokud je
naměřená hodnota opět větší než limit.
nižší než limit <<.
Chyba konfigurace

Zkontrolujte konfiguraci analogového vstupu.
[►Odstavec 7.2.6, Strana 172].

▪ Č. události 1333, 1335, 1337,
nebo 1339 (pól C)

Zkontrolujte nastavení limitu.
Závada kabeláže

Zkontrolujte kabeláž podle schématu zapojení.
Jednopólové provedení:
▪ Senzor CT387, svorka X6.1:13-16
Vícepólové provedení:
▪ Pól A: senzor CT387, svorka X6.1:13-16
▪ Pól B: senzor CT388, svorka X6.2:1-4
▪ Pól C: senzor CT389, svorka X6.2:5-8

Závada senzoru

Vyměňte senzor.

Chyba konfigurace

Jednopólové provedení:

Zkontrolujte konfiguraci analogového vstupu
[►Odstavec 7.2.6, Strana 172].

▪ Č. události 1121

Zkontrolujte nastavení limitu.

Teplota oleje OLTC neplatná

Vícepólové provedení:

Závada kabeláže

Zkontrolujte kabeláž podle schématu zapojení.

▪ Č. události 1399 (pól A)

Jednopólové provedení:

▪ Č. události 1326 (pól B)

▪ Senzor CT387, svorka X6.1:13-16

▪ Č. události 1327 (pól C)

Vícepólové provedení:
▪ Pól A: senzor CT387, svorka X6.1:13-16
▪ Pól B: senzor CT388, svorka X6.2:1-4
▪ Pól C: senzor CT389, svorka X6.2:5-8
Závada senzoru

Vyměňte senzor.

Senzor teploty oleje OLTC vadný Závada senzoru

Vyměňte senzor.

Jednopólové provedení:
▪ Č. události 1838
Vícepólové provedení:
▪ Č. události 1402 (pól A)
▪ Č. události 1839 (pól B)
▪ Č. události 1840 (pól C)
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Popis/podrobnosti

Příčina

Odstranění

Limit teploty oleje voliče
Jednopólové provedení:

Teplota oleje voliče je vyšší než
limit >.

Zkontrolujte, zda je naměřená hodnota
věrohodná.

▪ Č. události 1846, 1847, 1848
nebo 1849

Teplota oleje voliče je vyšší než
limit >>.

Událost se automaticky resetuje, pokud je
naměřená hodnota opět menší než limit.

Vícepólové provedení

Teplota oleje voliče je nižší než
limit <.

Zkontrolujte, zda je naměřená hodnota
věrohodná.

Teplota oleje voliče je nižší než
limit <<.

Událost se automaticky resetuje, pokud je
naměřená hodnota opět větší než limit.

Chyba konfigurace

Zkontrolujte konfiguraci analogového vstupu
[►Odstavec 7.2.6, Strana 172].

▪ 1876, 1877, 1878 nebo 1879
(pól A)
▪ 1850, 1851, 1852 nebo 1853
(pól B)
▪ 1854, 1855, 1856 nebo 1857
(pól C)

Zkontrolujte nastavení limitu.
Závada kabeláže

Zkontrolujte kabeláž podle schématu zapojení.
▪ Senzor CT390, svorka X6.1:9-12

Závada senzoru

Vyměňte senzor.

Chyba konfigurace

Jednopólové provedení:

Zkontrolujte konfiguraci analogového vstupu
[►Odstavec 7.2.6, Strana 172].

▪ Č. události 1328

Zkontrolujte nastavení limitu.

Teplota oleje voliče neplatná

Vícepólové provedení:

Závada kabeláže

Zkontrolujte kabeláž podle schématu zapojení.
▪ Senzor CT390, svorka X6.1:9-12

▪ Č. události 1875 (pól A)
Závada senzoru

Vyměňte senzor.

Senzor teploty oleje voliče vadný Závada senzoru

Vyměňte senzor.

▪ Č. události 1329 (pól B)
▪ Č. události 1330 (pól C)
Jednopólové provedení:
▪ Č. události 1841
Vícepólové provedení:
▪ Č. události 1880 (pól A)
▪ Č. události 1842 (pól B)
▪ Č. události 1843 (pól C)
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Popis/podrobnosti

Příčina

Odstranění

Limit rozdílu teplot oleje

Rozdíl teplot oleje mezi voličem a
výkonovým přepínačem je větší
než limit >.

Zkontrolujte, zda je naměřená hodnota
věrohodná.

Jednopólové provedení:
▪ Č. události 1890 nebo 1891
Vícepólové provedení:
▪ Č. události 1892 nebo 1893
(pól A)

Rozdíl teplot oleje mezi voličem a
výkonovým přepínačem je větší
než limit >>.
Chyba konfigurace

Zkontrolujte konfiguraci analogového vstupu
[►Odstavec 7.2.6, Strana 172].

▪ Č. události 1894 nebo 1895
(pól B)
▪ Č. události 1896 nebo 1897
(pól C)

Událost se automaticky resetuje, pokud je
naměřená hodnota opět menší než limit.

Zkontrolujte nastavení limitu.
Závada kabeláže

Zkontrolujte kabeláž podle schématu zapojení.
Jednopólové provedení:
▪ Senzor CT387, svorka X6.1:13-16 a senzor
CT390, svorka X6.1:9-12
Vícepólové provedení:
▪ Pól A: senzor CT387, svorka X6.1:13-16 a
senzor CT390, svorka X6.1:9-12
▪ Pól B: senzor CT388, svorka X6.2:1-4
▪ Pól C: senzor CT389, svorka X6.2:5-8

Senzor teploty spodní vrstvy
oleje vadný

Závada senzoru

Vyměňte senzor.

Závada senzoru

Vyměňte senzor.

▪ Č. události 1862
Nepřípustné teplotní rozmezí
OLTC

Teplota oleje přepínače odboček je Zkontrolujte, zda je naměřená hodnota
příliš vysoká nebo příliš nízká.
věrohodná.
Událost se automaticky resetuje, pokud se
naměřená hodnota opět pohybuje v rámci
přípustného rozmezí.

▪ Č. události 3380
Přepnutí odboček bylo
zablokováno.
Chyba konfigurace

Zkontrolujte konfiguraci analogového vstupu
[►Odstavec 7.2.6, Strana 172].

Závada kabeláže

Zkontrolujte kabeláž podle schématu zapojení.
▪ Senzor CT387, svorka X6.1:13-16

Řídicí obvod přerušen
▪ Č. události 3382

Závada senzoru

Vyměňte senzor.

Byla vyvolána událost, při níž má
zařízení přerušit řídicí obvod.

Zkontrolujte nastalé události.

Přepnutí odboček bylo
zablokováno.
Tabulka 173: Monitorování teploty
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9.2.5 Hlášení údržby
Popis/podrobnosti

Příčina

Odstranění

Je nutná údržba OLTC

Je dosažen limit údržby.

Proveďte údržbu, poté ji potvrďte ve vizualizaci.

▪ Č. události 1146

Údržba byla provedena, ale nebyla Potvrďte údržbu ve vizualizaci.
potvrzena ve vizualizaci.

Plánování údržby OLTC
▪ Č. události 1145

Počítadlo přepnutí vizualizace je
nesprávně nastavené.

Porovnejte počítadlo přepnutí vizualizace
s počítadlem přepnutí motorového pohonu a
popř. upravte nastavení.

Nesprávné údaje o údržbě

Otevřete protokol údržby a zkontrolujte údaje
o poslední údržbě.

Je dosažen limit plánování údržby. Naplánujte údržbu a brzy ji proveďte, poté ji
potvrďte ve vizualizaci.
Údržba byla provedena, ale nebyla Potvrďte údržbu ve vizualizaci.
potvrzena ve vizualizaci.
Počítadlo přepnutí vizualizace je
nesprávně nastavené.

Porovnejte počítadlo přepnutí vizualizace
s počítadlem přepnutí motorového pohonu a
popř. upravte nastavení.

Nesprávné údaje o údržbě

Otevřete protokol údržby a zkontrolujte údaje
o poslední údržbě.

Je nutná výměna oleje a čištění

Je dosažen limit údržby.

Proveďte údržbu, poté ji potvrďte ve vizualizaci.

▪ Č. události 1171

Údržba byla provedena, ale nebyla Potvrďte údržbu ve vizualizaci.
potvrzena ve vizualizaci.
Počítadlo přepnutí vizualizace je
nesprávně nastavené.

Porovnejte počítadlo přepnutí vizualizace
s počítadlem přepnutí motorového pohonu a
popř. upravte nastavení.

Nesprávné údaje o údržbě

Otevřete protokol údržby a zkontrolujte údaje
o poslední údržbě.

Plánování výměny oleje a čištění Je dosažen limit plánování údržby. Naplánujte údržbu a brzy ji proveďte, poté ji
potvrďte ve vizualizaci.
▪ Č. události 1170
Údržba byla provedena, ale nebyla Potvrďte údržbu ve vizualizaci.
potvrzena ve vizualizaci.

Je nutná výměna vložky
výkonového přepínače.
▪ Č. události 1150

Počítadlo přepnutí vizualizace je
nesprávně nastavené.

Porovnejte počítadlo přepnutí vizualizace
s počítadlem přepnutí motorového pohonu a
popř. upravte nastavení.

Nesprávné údaje o údržbě

Otevřete protokol údržby a zkontrolujte údaje
o poslední údržbě.

Je dosažen limit údržby.

Proveďte údržbu, poté ji potvrďte ve vizualizaci.

Údržba byla provedena, ale nebyla Potvrďte údržbu ve vizualizaci.
potvrzena ve vizualizaci.
Počítadlo přepnutí vizualizace je
nesprávně nastavené.

Porovnejte počítadlo přepnutí vizualizace
s počítadlem přepnutí motorového pohonu a
popř. upravte nastavení.

Nesprávné údaje o údržbě

Otevřete protokol údržby a zkontrolujte údaje
o poslední údržbě.
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Popis/podrobnosti

Příčina

Odstranění

Plánování výměny vložky
výkonového přepínače

Je dosažen limit plánování údržby. Naplánujte údržbu a brzy ji proveďte, poté ji
potvrďte ve vizualizaci.

▪ Č. události 1149

Údržba byla provedena, ale nebyla Potvrďte údržbu ve vizualizaci.
potvrzena ve vizualizaci.
Počítadlo přepnutí vizualizace je
nesprávně nastavené.

Porovnejte počítadlo přepnutí vizualizace
s počítadlem přepnutí motorového pohonu a
popř. upravte nastavení.

Nesprávné údaje o údržbě

Otevřete protokol údržby a zkontrolujte údaje
o poslední údržbě.

Je nutná údržba voliče.

Je dosažen limit údržby.

Proveďte údržbu, poté ji potvrďte ve vizualizaci.

▪ Č. události 1152

Údržba byla provedena, ale nebyla Potvrďte údržbu ve vizualizaci.
potvrzena ve vizualizaci.

Plánování údržby voliče
▪ Č. události 1151

Počítadlo přepnutí vizualizace je
nesprávně nastavené.

Porovnejte počítadlo přepnutí vizualizace
s počítadlem přepnutí motorového pohonu a
popř. upravte nastavení.

Nesprávné údaje o údržbě

Otevřete protokol údržby a zkontrolujte údaje
o poslední údržbě.

Je dosažen limit plánování údržby. Naplánujte údržbu a brzy ji proveďte, poté ji
potvrďte ve vizualizaci.
Údržba byla provedena, ale nebyla Potvrďte údržbu ve vizualizaci.
potvrzena ve vizualizaci.
Počítadlo přepnutí vizualizace je
nesprávně nastavené.

Porovnejte počítadlo přepnutí vizualizace
s počítadlem přepnutí motorového pohonu a
popř. upravte nastavení.

Nesprávné údaje o údržbě

Otevřete protokol údržby a zkontrolujte údaje
o poslední údržbě.

Je nutná výměna olejového filtru. Je dosažen limit údržby.
▪ Č. události 1166

Proveďte údržbu, poté ji potvrďte ve vizualizaci.

▪ Signál na svorce X1:105 a
1000, přepnutí odboček
provedeno
Údržba byla provedena, ale nebyla Potvrďte údržbu ve vizualizaci.
potvrzena ve vizualizaci.

Plánování výměny olejového
filtru
▪ Č. události 1165

Závada kabeláže

Zkontrolujte zapojení svorek X1:105/106.

Je dosažen limit údržby.

Proveďte údržbu, poté ji potvrďte ve vizualizaci.

▪ Signál na svorce X1:105 a 900,
přepnutí odboček provedeno
Údržba byla provedena, ale nebyla Potvrďte údržbu ve vizualizaci.
potvrzena ve vizualizaci.
Závada kabeláže
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Popis/podrobnosti

Příčina

Odstranění

Je nutná výměna kontaktů.

Je dosažen limit údržby.

Proveďte údržbu, poté ji potvrďte ve vizualizaci.

▪ Č. události 1168

Údržba byla provedena, ale nebyla Potvrďte údržbu ve vizualizaci.
potvrzena ve vizualizaci.

Plánování výměny kontaktů
▪ Č. události 1167

Nesprávné měření zatěžovacího
proudu.

Zkontrolujte naměřené hodnoty.

Nesprávné údaje o údržbě

Otevřete protokol údržby a zkontrolujte údaje
o poslední údržbě.

Zkontrolujte kabeláž modulu pro měření
zatěžovacího proudu (UI nebo AIO).

Je dosažen limit plánování údržby. Naplánujte údržbu a brzy ji proveďte, poté ji
potvrďte ve vizualizaci.
Údržba byla provedena, ale nebyla Potvrďte údržbu ve vizualizaci.
potvrzena ve vizualizaci.
Nesprávné měření zatěžovacího
proudu.

Zkontrolujte naměřené hodnoty.

Nesprávné údaje o údržbě

Otevřete protokol údržby a zkontrolujte údaje
o poslední údržbě.

Je nutná výměna OLTC.

Je dosažen limit údržby.

Proveďte údržbu, poté ji potvrďte ve vizualizaci.

▪ Č. události 1148

Údržba byla provedena, ale nebyla Potvrďte údržbu ve vizualizaci.
potvrzena ve vizualizaci.
Nesprávné údaje o údržbě

Plánování výměny OLTC

Zkontrolujte kabeláž modulu pro měření
zatěžovacího proudu (UI nebo AIO).

Otevřete protokol údržby a zkontrolujte údaje
o poslední údržbě.

Je dosažen limit plánování údržby. Naplánujte údržbu a brzy ji proveďte, poté ji
potvrďte ve vizualizaci.

▪ Č. události 1147

Údržba byla provedena, ale nebyla Potvrďte údržbu ve vizualizaci.
potvrzena ve vizualizaci.
Nesprávné údaje o údržbě

Otevřete protokol údržby a zkontrolujte údaje
o poslední údržbě.

Tabulka 174: Hlášení údržby

9.2.6 Kontrola funkce
Popis/podrobnosti

Příčina

Odstranění

Oba kontakty monitorování
přepínání ZAP.

Přilepte kontakty monitorování
přepínání S80/S81.

Zkontrolujte funkci kontaktů monitorování
přepínání S80/S81.

▪ Č. události 1805

Relé K80/K81 vadné.

Zkontrolujte funkci relé K80/K81.

Závada kabeláže

Zkontrolujte kabeláž mezi kontakty
monitorování přepínání S80/S81 a relé K80/
K81 podle schématu zapojení.
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Popis/podrobnosti

Příčina

Odstranění

Oba kontakty monitorování
přepínání VYP.

Výpadek jedné nebo více fází
elektrického napájení motorového
pohonu během posledního
přepnutí odboček.

U vícepólového provedení zkontrolujte, zda
jsou všechny přepínače odboček ve stejné
poloze odbočky. Pokud ano, můžete událost
potvrdit. A přepínač odboček lze nadále
provozovat.

Zlomení hnací hřídele

Zkontrolujte hnací hřídel.

▪ Č. události 1806

Pokud je hnací hřídel zlomená, je třeba
zkontrolovat vložku výkonového přepínače.
Kontaktujte společnost Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.
Výpadek řídicího napětí kontaktů
monitorování přepínání S80/S81.

Zkontrolujte řídicí napětí kontaktů monitorování
přepínání S80/S81.

Relé K80/K81 vadné.

Zkontrolujte funkci relé K80/K81.

Závada kabeláže

Zkontrolujte kabeláž mezi kontakty
monitorování přepínání S80/S81 a relé K80/
K81 podle schématu zapojení.

Závada kabeláže

Zkontrolujte kabeláž mezi kontakty
monitorování přepínání S80/S81 a relé K80/
K81 podle schématu zapojení.

▪ Č. události 1818

Snímač polohy není zkalibrován,
nebo je vadný.

Zkontrolujte kabeláž snímače polohy B30 podle
schématu zapojení. Exportujte servisní údaje.
Kontaktujte společnost MR. Při výměně:
Zkalibrujte snímač polohy.

Neplatná poloha odbočky

Závada kabeláže

Zkontrolujte kabeláž podle schématu zapojení.

▪ Č. události 51

Snímač polohy je vadný.

Exportujte servisní údaje. Kontaktujte
společnost MR. Při výměně: Zkalibrujte snímač
polohy.

Výpočet proudu přepínače
odboček

Chyba konfigurace.

Zkontrolujte konfiguraci analogového vstupu.
[►Odstavec 7.2.6, Strana 172].

▪ Č. události 1899

Závada kabeláže

Zkontrolujte kabeláž podle schématu zapojení.

Motorový jistič

Motorový jistič byl ručně vypnut
(poloha O).

Znovu zapněte motorový jistič (poloha I).

Motorový jistič byl aktivován
monitorovacím systémem.

Zkontrolujte hlášení událostí monitorovacího
systému. Zkontrolujte příčinu vypnutí
motorového jističe.

Motorový jistič vypnul kvůli zkratu
nebo přetížení obvodu motoru.

Zkontrolujte obvod motoru.

Motorový jistič byl aktivován
externím spínačem na svorkách
X1:14/15.

Zkontrolujte příčinu vypnutí motorového jističe
externím spínačem.

Vložen můstek X100, funkce
blokování je zrušena.

Ukončete nouzový režimu vyjmutím můstku
X100.

Pomocný stykač K100 je vadný.

Zkontrolujte funkci pomocného stykače K100.

Závada kabeláže monitorování
spínání
▪ Č. události 1810
Závada snímání polohy.

▪ Č. události 156

Vstup nouzového režimu (X100)
▪ Č. události 1869
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Popis/podrobnosti

Příčina

Odstranění

Nadproudový vstup

K nadproudovému vstupu je
přiveden signál.

Zkontrolujte zdroj signálu.

Závada kabeláže

Zkontrolujte zapojení.

▪ Č. události 1868

MD: nesprávná frekvence sítě při Frekvence sítě během přepnutí se
přepínání
neshodovala se jmenovitou
frekvencí motorového pohonu.
▪ Č. události 1802

Zkontrolujte typový štítek motorového pohonu.
Připojte elektrické napájení se správnou
frekvencí.

Výpočet opálení kontaktů

Opálení kontaktů nelze vypočítat.

Exportujte servisní údaje a kontaktujte
společnost Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.

Přepínače odboček nepřepínají
dostatečně synchronizovaně.

Nastavte synchronní přepínání přepínačů
odboček podle provozního návodu.

Při přepínání odboček nebylo
detekováno přepnutí při zatížení.

Zkontrolujte hnací hřídel, kontakty monitorování
přepínání S80/S81, relé K16/K17 a kabeláž
snímače polohy. Exportujte servisní údaje.
Kontaktujte společnost MR.

▪ Č. události 1169
Nedostatečná synchronizace
OLTC
▪ Č. události 1812
Přepínání odboček bez přepnutí
při zatížení
▪ Č. události 1807
Tabulka 175: Kontrola funkce

9.2.7 Ostatní poruchy
Pokud porucha nemá snadno zjistitelné řešení, kontaktujte technický servis
a připravte si následující údaje:
▪ sériové číslo
– typový štítek (je umístěn na zadní straně modulu CPU)
▪ verze softwaru
Připravte si odpovědi na tyto otázky:
▪ Byla provedena aktualizace softwaru?
▪ Byly s tímto zařízením problémy už v minulosti?
▪ Kontaktovali jste už v této věci společnost Maschinenfabrik Reinhausen?
Pokud ano, koho?
Technický servis
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Německo
Telefon: +49 94140 90-0
E-mail: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com
Přehled o dostupných službách k výrobku naleznete na zákaznickém
portálu: https://portal.reinhausen.com
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10 Prohlídky a údržba
V této kapitole najdete pokyny k prohlídkám a údržbě výrobku.

10.1 Péče
10.1.1 Čištění řídicí skříně
Pouzdro řídicí skříně lze čistit vlhkou utěrkou. Vnitřek řídicí skříně lze čistit
suchou utěrkou.

10.1.2 Čištění snímače vibrací VS 1
Modul snímače vibrací VS 1 (snímač, adaptér, chránič proti šlápnutí) a kabel
snímače čistěte vlhkou utěrkou.

10.1.3 Čištění adaptéru průchodky a propojovací jednotky
Adaptér průchodky a propojovací jednotku lze čistit vlhkou utěrkou.

10.1.4 Čištění motoru s převodovkou
Motor s převodovkou lze čistit vlhkou utěrkou.
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10.2 Prohlídky
V uvedených intervalech provádějte tyto kontroly motorového pohonu:
Interval

Opatření

Detail

Při kontrolách na
transformátoru

Vizuální kontroly

▪ Zkontrolujte těsnění řídicí skříně.
Nejsou-li těsnění v bezvadném stavu, kontaktujte společnost
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
▪ Zkontrolujte lak řídicí skříně. Při poškození lak opravte
[►Odstavec 6.1, Strana 94].

Každý rok

Kontrola motorového
jističe

ü Motorový jistič Q1 je zapnutý (poloha I).
1. Z dozorny vypněte motorový jistič.
ð Motorový jistič vypne (poloha O). Pokud by
motorový jistič nevypnul, zkontrolujte připojení
motorového jističe k dozorně a případně
kontaktujte společnost Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.
2. Znovu zapněte motorový jistič (poloha I).
ð Vypnutí motorového jističe z dozorny je
zkontrolováno.

Kontrola proudového
chrániče

1. Stiskněte kontrolní tlačítko T proudového chrániče.
ð Proudový chránič musí ihned vypnout.
2. Pověřte kvalifikovaného elektrikáře kontrolou
účinnosti ochranného opatření v instalaci.

Kontrola ohřevu

1. Nastavte termostat v řídicí skříni na teplotu, která je
nižší než momentální teplota okolí.
ð Asi po 15 minutách se musí ohřev citelně zahřát.
2. Opět nastavte termostat na předchozí hodnotu
(tovární nastavení viz schéma zapojení).
Není-li ohřev v bezvadném stavu, kontaktujte společnost
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Každé 4 roky

Kontrola

▪ Zkontrolujte řídicí skříň, zda není znečištěná, poškozená
nebo zkorodovaná, a vyčistěte ji.
▪ Pověřte kvalifikovaného elektrikáře kontrolou
potenciálových kontaktů a v případě potřeby dotáhněte
šroubové spoje.
▪ Zkontrolujte šroubové spoje všech svorek elektrických
rozvodů a v případě potřeby je dotáhněte (utahovací
moment 2,5–3 Nm).

Tabulka 176: Plán prohlídek
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10.3 Údržba
10.3.1 Údržba motorového pohonu
Motorový pohon nevyžaduje údržbu. Při údržbě přepínače odboček /
přepojovače / ARS rovněž proveďte kontrolu funkčnosti motorového pohonu.
Přepnutí

Činnost

250 000

U motoru 1AC (viz schéma zapojení nebo typový štítek):
Výměna odstředivého spínače.
Kontaktujte technický servis společnosti
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

600 000

Kontaktujte technický servis společnosti
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

1 000 000

Výměna vačkových spínačů, relé, stykačů atd.
Kontaktujte technický servis společnosti
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Tabulka 177: Plán údržby

Důrazně doporučujeme, abyste údržbu přepínače odboček i kontrolu
motorového pohonu svěřili našemu technickému servisu. Tím je kromě
odborného provedení všech prací zaručeno i dovybavení určitými
součástkami, které vždy odpovídají nejnovějšímu stavu techniky a úrovni
výroby.
Pokud údržbu a kontroly neprovádí náš technický servis, je třeba zajistit, aby
pracovníci byli vyškoleni společností MR nebo měli jinou kvalifikaci
k provádění těchto prací. V takovém případě žádáme o sdělení informací
o provádění údržby pro doplnění naší databáze údržby. Při poptávkách
náhradních dílů žádáme o uvedení výrobního čísla (viz typový štítek na
přepínači odboček a na motorovém pohonu) a počtu přepnutí.
Technický servis
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Německo
Telefon: +49 94140 90-0
Telefax: +49 9 41 40 90-7001
E-mail: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com
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10.3.2 Údržba topení
Po 20 letech provozu se musí topení vyměnit. Kontaktujte společnost
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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VAROVÁNÍ

Ohrožení života a nebezpečí vážného úrazu!
Transformátor a součásti přepínače odboček / přepojovače / ARS a
motorového pohonu, které jsou pod napětím, mohou během demontáže
způsobit vážné až smrtelné úrazy!
► Vypněte elektrické napájení.
► Zajistěte elektrické napájení proti opětovnému zapnutí.
► Zjistěte, zda je zařízení bez napětí.
► Sousední díly pod napětím zakryjte nebo ohraďte.

11.1 Montáž hnací hřídele
► Vyjměte svislou hnací hřídel a ochrannou trubku mezi úhlovou
převodovkou a řídicí skříní.

Obrázek 396: Demontáž ochranné trubky a hnací hřídele
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11.2 Demontáž motoru s převodovkou
Při demontáži motoru s převodovkou se navíc řiďte pokyny v provozním
návodu příslušného přepínače odboček ohledně snížení hladiny oleje
v přepínači odboček.
1. Odpojte propojovací kabel mezi motorem s převodovkou a řídicí skříní.
2. Snižte hladinu oleje v přepínači odboček až pod úroveň víka hlavy
přepínače odboček.
3. Povolte šroubové spoje motoru s převodovkou na hlavě přepínače
odboček (3x M12).
4. Zvedacím zařízením zvedněte motor s převodovkou z hlavy přepínače
odboček.
5. Zakryjte odkrytou hřídel a těsnění, aby byly chráněny před z nečištěním a
poškozením.
ð Motor s převodovkou je demontovaný.

11.3 Demontáž adaptéru průchodky a propojovací jednotky
VAROVÁNÍ

Nebezpečí výbuchu s časovou prodlevou a nebezpečí požáru!
Pokud měřicí přípojka není uzemněná nebo není správně propojená
s adaptérem průchodky, může dojít ke zničení průchodky a požáru
transformátoru. To může mít za následek usmrcení nebo vážná zranění.
► V žádném případě neprovozujte měřicí přípojku otevřenou. Řiďte se
provozním návodem průchodky.
► Po demontáži adaptéru průchodky uzavřete měřicí přípojku průchodky
originální krytkou, aby bylo zajištěno uzemnění.
Při demontáži propojovací jednotky a adaptéru průchodky postupujte takto:
1. Odpojte propojovací kabel mezi řídicí skříní a propojovací jednotkou.
2. Na přípojku tvaru U propojovací jednotky namontujte krytku.
3. Odpojte propojovací kabel mezi propojovací jednotkou a adaptérem
průchodky.
4. Odpojte uzemňovací kabel mezi transformátorem a přidržovacím plechem
propojovací jednotky.
5. Povolte montážní šroub na přírubě průchodky a demontujte propojovací
jednotku včetně přidržovacího plechu.
6. Namontujte montážní šrouby na přírubu průchodky podle provozního
návodu od výrobce průchodky.
7. Demontujte adaptér průchodky.
8.

VAROVÁNÍ! Namontujte krytku na měřicí přípojku průchodky. Při tom
se řiďte se pokyny v provozním návodu od výrobce průchodky. Jinak
může výbuch průchodky způsobit usmrcení nebo vážná zranění.

ð Adaptér průchodky a propojovací jednotka jsou demontované.
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11.4 Demontáž řídicí skříně
VAROVÁNÍ

Ohrožení života a nebezpečí hmotných škod!
Ohrožení života a nebezpečí hmotných škod při převrhnutí nebo pádu
břemena!
► Výběr zavěšovacích prostředků a zavěšování břemen mohou provádět
jen vyškolené a autorizované osoby.
► Nevstupujte pod zavěšená břemena.
► Používejte dopravní a zvedací prostředky s dostatečnou nosností podle
údajů o hmotnosti v části Technické údaje.
ü Odpojte všechny připojovací kabely (kabel snímače, řídicí kabel
motorového pohonu, uživatelské kabely, uzemnění atd.) od svorek v řídicí
skříni.
1.

VAROVÁNÍ! Vážné úrazy a poškození řídicí skříně v důsledku pádu.
Použijte všechna 4 , nejméně však 2 závěsná oka umístěná úhlopříčně
naproti sobě.

Obrázek 397: Závěsná oka pro zvedací zařízení

2. Otočte závěsná oka ve směru zvedacího zařízení.
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3.

VAROVÁNÍ! Vážné úrazy a poškození řídicí skříně v důsledku pádu.
Upevněte zvedací zařízení tak, aby bylo lano vůči svislici vždy v úhlu
menším než 45°.

Obrázek 398: Maximální přípustný úhel lana při úvazu řídicí skříně na zvedací zařízení

4. Povolte montážní matice řídicí skříně.
5. Zvedněte řídicí skříň z transformátoru.
6.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

VAROVÁNÍ! Vážné úrazy při převrácení řídicí skříně a poškození
kabelové průchodky, pokud se řídicí skříň pokládá, přepravuje a skladuje
nastojato. Řídicí skříň pokládejte, přepravujte a skladujte výhradně
naležato.

7815063/06 CS

ETOS®

535

12 Technické údaje

12 Technické údaje
12.1 Řídicí skříň
Řídicí skříň
Rozměry (šířka × výška ×
hloubka)

1200

1500

779 × 1336 × 483 mm

779 × 1647 × 483 mm

Odběr proudu InA

Viz typový štítek

Zdroj napětí Un

Viz typový štítek

Frekvence

Viz typový štítek

Zdroj napětí řídicího a
topného obvodu Ue

Viz typový štítek

Výkon ohřevu

100 W

Zásuvka

150 W

220–240 V AC, max. 10 A

Stupeň krytí

IP66

Možná kategorie korozní
agresivity podle ISO
12944-2:2018
Přípustná celková
hmotnost

C4 high; C4 very high
C5 high, C5 very high
150 kg

200 kg

Tabulka 178: Technické údaje řídicí skříně

12.2 Přípustné okolní podmínky
Přípustná okolní teplota za provozu

Standard: -25 – +50 °C
Subtropické/aridní: -25 – +55 °C
Arktické: -45 – +40 °C

Teplota skladování

-40/-30 – +70 °C (v závislosti na
konfiguraci zařízení)

Nadmořská výška instalace / tlak
vzduchu

Odpovídající 2000 m n. m.

Tabulka 179: Přípustné okolní podmínky
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12.3 Motorový pohon
12.3.1 Motorový pohon (Side Drive)
Technické údaje odpovídají standardnímu provedení a mohou se odlišovat
od dodaného provedení. Změny vyhrazeny.
Výkon motoru

0,75 kW

2,0 kW

Napájení motorového obvodu

2,2 kW

3 AC/N 230/400 V

Proud

asi 1,9 A

asi 5,2 A

Frekvence

asi 6,2 A

50 Hz

Synchronní otáčky

1 500 1/min.

Otáčky hnací hřídele na jedno přepnutí

16,5

Doba chodu na jedno přepnutí odboček

asi 5,4 s

Jmenovitý točivý moment na hnací hřídeli

45 Nm

Otáčky ruční kliky na jedno přepnutí

90 Nm
33

Maximální počet provozních poloh

125 Nm
54

35

Napájení řídicího obvodu a obvodu ohřevu

AC 230 V

Příkon řídicího obvodu (řízení/pohon)

100 VA / 25 VA

Zatížitelnost mikrospínačů

Spínací schopnost: 100 W
Provoz na střídavý proud: AC 250 V; 1 mA – 3 A
Provoz na stejnosměrný proud: DC 220 V; 1 mA – 100 mA

Stupeň krytí

IP 66 dle DIN EN 60529

Zkušební napětí vůči zemi

2 kV / 60 s

Tabulka 180: Technické údaje zařízení ETOS® ED

12.3.2 Technické údaje zařízení k signalizaci polohy
Modul pro signalizaci polohy v odporovém provedení
Standardní stupeň: 10,0 Ω (0,6 W, +/-1 %) na stupeň
Počet požadovaných provozních poloh určuje počet zatížených odporů.
Rozhodující ztrátový výkon modulu pro signalizaci polohy činí 0,6 W, protože
v horším případě se zatíží jen jeden odpor. Napájecí napětí by nemělo
překročit DC 220 V. V případě vyšších požadavků se spojte se společností
Maschinenfabrik Reinhausen.
Modul pro signalizaci polohy ve spojovacím provedení (přepínání
s přerušením)
AC: 250 V, 0,5 A (ohmické zatížení)
DC: 220 V, 0,2 A (ohmické zatížení)
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Minimální úroveň napětí pro zpracování signálů a údajů: 24 V
Modul pro signalizaci polohy ve spojovacím provedení (přepínání bez
přerušení)
AC, DC: 250 V, 0,02 A (ohmické zatížení)
AC, DC: 24 V, 0,20 A (ohmické zatížení)
Minimální úroveň napětí pro zpracování signálů a údajů: 24 V
Modul pro signalizaci polohy ve spojovacím provedení 10 A (přepínání
bez přerušení) pro ovládání vloženého měřicího proudového
transformátoru pro průmyslové aplikace.
AC, DC: 250 V, 10 A (ohmické zatížení)
Modul pro signalizaci polohy, diodová matice
DC: 220 V, 0,2 A (ohmické zatížení)
Minimální úroveň napětí pro zpracování signálů a údajů: 24 V

12.3.3 Motor s převodovkou
Motor s převodovkou
Instalovaný příkon

ETOS® TD
0,45–0,75 kW

Zdroj napětí

3 AC/N
330–480 V

Frekvence

1

50 Hz nebo 60 Hz

Doba chodu hnané hřídele na jedno přepnutí
odboček

asi 6,5 s

Maximální počet provozních poloh

35

Přípustná okolní teplota za provozu

-25 až +55 °C

Třída ochrany (DIN EN 60529)

IP 66

Hmotnost (vč. příruby adaptéru)

asi 23,5 kg

Délka připojovacího kabelu

6,5 m
Jiné délky na vyžádání

Tabulka 181: Technické údaje motoru s převodovkou
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1

) V souladu s objednávkou obdržíte motor s převodovkou v provedení pro
sítě s frekvencí 50 Hz nebo 60 Hz. Řiďte se údaji na typovém štítku.

Obrázek 399: Rozměry motoru s převodovkou
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12.4 Snímače
12.4.1 Vibroakustika
12.4.1.1 Snímač vibrací VS 1
VS 1
Typ snímače

Piezoelektrický snímač vibrací

Pouzdro

Hermeticky utěsněné

Provozní teplota

-50 až +125 °C

Třída ochrany

IP67 podle IEC 60529

Odolnost proti korozi

316L, korozivzdorná ocel

Tabulka 182: Snímač vibrací VS 1

12.4.2 Monitorování průchodek
12.4.2.1 Adaptér průchodky
Hodnoty utahovacího momentu adaptérů průchodek jsou uvedeny v kapitole
Montáž adaptéru průchodky [►Odstavec 6.7.2, Strana 124].
Adaptér průchodky

A001

Typ průchodky

Micafil
RTKF, RTKG

Rozměry
Vstup

Ø 50 × 64 mm
Měřicí přípojka

Ø 4 mm (zásuvka)

Závit

Vnitřní, G¾"

Těsnění

O-kroužek, 40 × 2 NBR 70

Výstup

Zdířka N

Přípustná okolní teplota za provozu

-40 až +90 °C

Stupeň krytí (IEC 60529)

IP 66

Hmotnost

Cca 170 g

Tabulka 183: Technické údaje adaptéru průchodky A001
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Adaptér průchodky

A002

Typ průchodky

HSP
SETFt 1550/420-1800,
SETFt 600/123-2000

Rozměry

Ø 50 × 60 mm

Vstup

Měřicí přípojka

Ø 4 mm (zásuvka)

Závit

Vnější, M30 × 1,5

Těsnění
Výstup

Ploché těsnění, 26 × 35 × 2 65
Shore
Zdířka N

Přípustná okolní teplota za provozu
Stupeň krytí (IEC 60529)
Hmotnost

-40 až +90 °C
IP 66
Cca 180 g

Tabulka 184: Technické údaje adaptéru průchodky A002

Adaptér průchodky
Typ průchodky

A003
ABB
GOB 1050-750-1100-0.6-B
GSA 123-OA/1600/0.5
GSA 52-OA/2000/0.5

Rozměry

Ø 40 × 82 mm

Vstup

Měřicí přípojka
Závit
Těsnění

Výstup

Ø 4 mm (zásuvka)
Vnější, M30 × 2
O-kroužek, 32 × 2 NBR 70
Zdířka N

Přípustná okolní teplota za provozu
Stupeň krytí (IEC 60529)
Hmotnost

-40 až +90 °C
IP 66
Cca 190 g

Tabulka 185: Technické údaje adaptéru průchodky A003

Adaptér průchodky
Typ průchodky

A004
Trench
COT 750-800

Rozměry
Vstup

Ø 25 × 61 mm
Měřicí přípojka

Ø 4 mm (zásuvka)

Závit

Vnější, M16 × 1,5

Těsnění
Výstup

Zdířka N

Přípustná okolní teplota za provozu

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022
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Adaptér průchodky

A004

Stupeň krytí (IEC 60529)

IP 66

Hmotnost

Cca 60 g

Tabulka 186: Technické údaje adaptéru průchodky A004

Adaptér průchodky

A005

Typ průchodky

HSP
SETFt 750-170-4000
SETFt 1200/245-1250
SETFt 1425-420-1600
SESTFt 1050-245-B E6 B
SESTFt 1425-420-B E6 B-1600A
EKTG 72,5-800 kV

Rozměry
Vstup

Ø 45 × 71 mm
Měřicí přípojka

Ø 4 mm (zásuvka)

Závit

Vnější, M24 × 1,5

Těsnění

O-kroužek, 22 × 2,5 NBR 70

Výstup

Zdířka N

Přípustná okolní teplota za provozu

-40 až +90 °C

Stupeň krytí (IEC 60529)

IP 66

Hmotnost

Cca 100 g

Tabulka 187: Technické údaje adaptéru průchodky A005

Adaptér průchodky

A006

Typ průchodky

PCORE
Standard CSA POC, sér. II
ABB
GOE, GSB (245–550 kV)

Rozměry
Vstup

Ø 80 × 104 mm
Měřicí přípojka

Ø 8 mm (zásuvka)

Závit

Vnější, 2¼" – 12 UNF

Těsnění

O-kroužek, 64 × 3 NBR 70

Výstup

Zdířka N

Přípustná okolní teplota za provozu

-40 až +90 °C

Stupeň krytí (IEC 60529)

IP 66

Hmotnost

Cca 190 g

Tabulka 188: Technické údaje adaptéru průchodky A006
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Adaptér průchodky
Typ průchodky

A007
PCORE
B-81515-57-70

Rozměry

Ø 40 × 60 mm

Vstup

Měřicí přípojka
Závit
Těsnění

Výstup

Ø 5 mm (kontaktní pružina)
Vnější, 1¼" – 12 UNF
O-kroužek, 32 × 2 NBR 70
Zdířka N

Přípustná okolní teplota za provozu
Stupeň krytí (IEC 60529)
Hmotnost

-40 až +90 °C
IP 66
Cca 190 g

Tabulka 189: Technické údaje adaptéru průchodky A007

Adaptér průchodky
Typ průchodky

A008
Passoni Villa
PNO, POBO, PCTO, PAO
< 110 kV

Rozměry

Ø 45 × 70 mm

Vstup

Měřicí přípojka
Závit
Těsnění

Výstup

Ø 8 mm (zásuvka)
Vnější, 1⅛" – 12 UNF
O-kroužek, 25 × 2,5 NBR 70
Zdířka N

Přípustná okolní teplota za provozu
Stupeň krytí (IEC 60529)
Hmotnost

-40 až +90 °C
IP 66
Cca 150 g

Tabulka 190: Technické údaje adaptéru průchodky A008

Adaptér průchodky
Typ průchodky

ABB O Plus C (O Plus Dry)

Vnější průměr × délka
Vstup

A010

Měřicí přípojka
Závit
Těsnění

Ø 35 × 79 mm
Ø 9 mm (kontaktní pružina)
Vnější, 3/4"– 14 NSPM
O-kroužek, 24 × 2 NVQ 70

Výstup

-40 až +90 °C

Přípustná okolní teplota za provozu

-40 až +90 °C

Stupeň krytí (IEC 60529)
Hmotnost

IP 66
Cca 142 g

Tabulka 191: Technické údaje adaptéru průchodky A010
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12.4.2.2 Propojovací jednotka
Propojovací jednotka
Rozměry (šířka × výška × hloubka)

117 × 100 × 60 mm

Vstup
Výstup

Zdířka N
Měření napětí (U)

Zdířka TNC

Měření dílčího úbytku napětí (PD);
volitelné
Kapacita

Podle objednávky:
0,033–4,7 µF (± 5 %)

Výstupní napětí

Typ. (RMS): 75 V AC
Max. (RMS): 125 V AC

Přípustná okolní teplota za provozu

-40 až +80 °C

Stupeň krytí (IEC 60529)

IP 66

Hmotnost

asi 1,2 kg

Tabulka 192: Technické údaje propojovací jednotky

63 ± 0,5

85 ± 0,5

Ø 4,8

Obrázek 400: Rozměrový výkres pro otvory v přídržné desce propojovací jednotky (rozměry
v mm)
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12.4.2.3 Propojovací kabel
Propojovací kabel

Adaptér
průchodky –
propojovací
jednotka

Typ kabelu

Propojovací
jednotka – řídicí
skříň

RG142/U

Délka

Konektor
Minimální přípustný poloměr ohybu

0,8 m

Podle objednávky
10 m, 15 m nebo
25 m

Konektor N
(oboustranný)

Konektor TNC
(jednostranný)
50 mm

Tabulka 193: Technické údaje propojovacích kabelů
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12.5 Moduly ISM®
12.5.1 Elektrické napájení QS3.241
PULS QS3.241
Přípustný rozsah napětí

85–276 V AC
88–375 V DC
UN: 100–240 V AC
UN: 110–300 V DC

Přípustné rozmezí frekvencí

50/60 Hz

Maximální příkon (trvalý)

66 W

Tabulka 194: Technické údaje modulu QS3.241

12.5.2 Elektrické napájení CP5.241
PULS CP5.241
Přípustný rozsah napětí

85–264 V AC
88–180 V DC
UN: 100–240 V AC
UN: 110–150 V DC

Přípustné rozmezí frekvencí

50/60 Hz

Maximální příkon (trvalý)

97,5 W

Tabulka 195: Technické údaje modulu CP5.241

12.5.3 Elektrické napájení PS
8620

8640

18–78 V DC

18–78 V DC

UN: 24–60 V DC

UN: 24–60 V DC

-

-

Jmenovitý příkon

19,2 W

55 W

Odevzdaný výkon

12 W

Přípustný rozsah napětí
Přípustné rozmezí frekvencí

45 W

Tabulka 196: Technické údaje modulu PS
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143 mm (5.63 in)
30 mm (1.18 in)

132 mm (5.19 in)

124 mm (4.88 in)

Obrázek 401: Rozměry PS

12.5.4 Měření napětí a měření proudu UI 1
UI 1
Měření

Jednofázové

Měření napětí

UN (RMS): 100 V AC
Rozsah měření (RMS): 19,6–150 V AC
Přesnost měření (při UN, -25–+70 °C): <± 0,3 %
Vlastní spotřeba: < 1 VA
Kategorie měření III podle IEC 61010-2-30

Měření proudu

IN: 0,2 / 1 / 5 A
Rozsah měření: 0,01–2,1 · IN
Přetížitelnost: 12,5 A (trvalá), 500 A (po dobu 1 s)
Přesnost měření (při IN, -25 až +70 °C): <± 0,5 %
Vlastní spotřeba: < 1 VA

Úhel fázového posunu

Přesnost měření (-25–+70 °C): Ux/Ix <± 0,5°; Ux/Uy <
± 0,3°

Měření frekvence

fN: 50 / 60 Hz
Rozsah měření: 45–65 Hz
Přesnost měření (-25–+70 °C): <± 0,03 %

Tabulka 197: Technické údaje modulu UI 1

Rozhraní

N

Kontakt Popis

L NC NC

N

Neutrální vodič napěťového vstupu

L

Fáze napěťového vstupu L

NC

-

NC

-

Tabulka 198: Měření napětí

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 CS

ETOS®

547

12 Technické údaje

Rozhraní

Kontakt Popis
k

Fáze proudového vstupu L

l

Fáze proudového výstupu L

NC

-

NC

-

NC

-

NC

-

Tabulka 199: Měření proudu
ca. 120 mm (4.72 in)
54 mm (2.12 in)
RDY

(4.69 in)

UI 3

119 mm

55 mm (2.17 in)

N

L1

L2

L3

k1
l1
k2
l2
k3
l3

Obrázek 402: Rozměry UI 1

12.5.5 Měření napětí a měření proudu UI 3
UI 3
Měření

Třífázové

Měření napětí

UN (RMS): 100 V AC
Rozsah měření (RMS): 19,6–150 V AC
Přesnost měření (při UN, -25–+70 °C): <± 0,3 %
Vlastní spotřeba: < 1 VA
Kategorie měření III podle IEC 61010-2-30

Měření proudu

IN: 0,2 / 1 / 5 A
Rozsah měření: 0,01–2,1 · IN
Přetížitelnost: 12,5 A (trvalá), 500 A (po dobu 1 s)
Přesnost měření (při IN, -25 až +70 °C): <± 0,5 %
Vlastní spotřeba: < 1 VA
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UI 3
Úhel fázového posunu

Přesnost měření (-25–+70 °C): Ux/Ix <± 0,5°; Ux/Uy <
± 0,3°

Měření frekvence

fN: 50 / 60 Hz
Rozsah měření: 45–65 Hz
Přesnost měření (-25–+70 °C): <± 0,03 %

Tabulka 200: Technické údaje modulu UI 3

Rozhraní

Kontakt Popis

N L1 L2 L3

N

Neutrální vodič napěťového vstupu

L1

Fáze napěťového vstupu L1 (UI 3)

L2

Fáze napěťového vstupu L2

L3

Fáze napěťového vstupu L3

Tabulka 201: Měření napětí

Rozhraní

Kontakt Popis
k1

Fáze proudového vstupu L1

l1

Fáze proudového výstupu L1

k2

Fáze proudového vstupu L2

l2

Fáze proudového výstupu L2

k3

Fáze proudového vstupu L3

l3

Fáze proudového výstupu L3

Tabulka 202: Měření proudu
ca. 120 mm (4.72 in)
54 mm (2.12 in)

(4.69 in)

119 mm

55 mm (2.17 in)

RDY

UI 3

N

L1

L2

L3

k1
l1
k2
l2
k3
l3

Obrázek 403: Rozměry UI 3
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12.5.6 Měření napětí a měření proudu UI 5-3
UI 5-3
Měření

Třífázové

Měření napětí

UN (RMS): 100 V AC
Rozsah měření (RMS): 19,6–150 V AC
Přesnost měření (při UN, -25–+70 °C): <± 0,3 %
Vlastní spotřeba: < 1 VA
Kategorie měření III podle IEC 61010-2-30

Měření proudu

IN: 5 A
Rozsah měření: 10 mA – 15 A
Přetížitelnost: 15 A (trvalá), 100 A (po dobu 1 s)
Přesnost měření (při IN, -25 až +70 °C): <± 0,4 %
Vlastní spotřeba: < 1 VA

Úhel fázového posunu

Přesnost měření (-25–+70 °C): Ux/Ix <± 0,6°; Ux/Uy <
± 0,15°

Měření frekvence

fN: 50 / 60 Hz
Rozsah měření: 35–75 Hz
Přesnost měření (-25 – +70 °C): <± 0,002 Hz

Tabulka 203: Technické údaje modulů UI 5-3

Rozhraní

Kontakt Popis

L1
NC
L2
NC
L3
N

L1

Fáze napěťového vstupu L1

NC

nepoužívá se

L2

Fáze napěťového vstupu L2

NC

nepoužívá se

L3

Fáze napěťového vstupu L3

N

Neutrální vodič napěťového vstupu

Tabulka 204: Měření napětí

Rozhraní

Kontakt Popis

k1
l1
k2
l2
k3
l3

k1

Fáze proudového vstupu L1

l1

Fáze proudového výstupu L1

k2

Fáze proudového vstupu L2

l2

Fáze proudového výstupu L2

k3

Fáze proudového vstupu L3

l3

Fáze proudového výstupu L3

Tabulka 205: Měření proudu
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Rozhraní

Kontakt Popis
1A, 1B,
1C, 2A,
2B, 2C

1A
1B
1C
2A
2B
2C

Zařízení nefunguje

Tabulka 206: Relé
ca. 120 mm (4.72 in)
109 mm (4.29 in)

55 mm (2.17 in)

UI 5-3

k1

119 mm

(4.69 in)

L1
NC

l1

L2

k2

NC

l2

L3

k3

N

l3

+
-

Obrázek 404: Rozměry UI 5-3

12.5.7 Měření napětí a měření proudu UI 5-4
UI 5-4
Měření

Třífázové

Měření napětí

UN (RMS): 230 V AC
Rozsah měření (RMS): 10–300 V AC
Přesnost měření (při UN, -25–+70 °C): <± 0,2 %
Vlastní spotřeba: < 1 VA
Kategorie měření III podle IEC 61010-2-30

Měření proudu

IN: 5 A
Rozsah měření: 10 mA – 15 A
Přetížitelnost: 15 A (trvalá), 100 A (po dobu 1 s)
Přesnost měření (při IN, -25 až +70 °C): <± 0,4 %
Vlastní spotřeba: < 1 VA
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UI 5-4
Úhel fázového posunu

Přesnost měření (-25–+70 °C): Ux/Ix <± 0,6°; Ux/Uy <
± 0,15°

Měření frekvence

fN: 50 / 60 Hz
Rozsah měření: 35–75 Hz
Přesnost měření (-25 – +70 °C): <± 0,002 Hz

Tabulka 207: Měření napětí / měření proudu UI 5-4

Rozhraní

Kontakt Popis

L1
NC
L2
NC
L3
N

L1

Fáze napěťového vstupu L1

NC

nepoužívá se

L2

Fáze napěťového vstupu L2

NC

nepoužívá se

L3

Fáze napěťového vstupu L3

N

Neutrální vodič napěťového vstupu

Tabulka 208: Měření napětí

Rozhraní

Kontakt Popis

k1
l1
k2
l2
k3
l3

k1

Fáze proudového vstupu L1

l1

Fáze proudového výstupu L1

k2

Fáze proudového vstupu L2

l2

Fáze proudového výstupu L2

k3

Fáze proudového vstupu L3

l3

Fáze proudového výstupu L3

Tabulka 209: Měření proudu

Rozhraní

Kontakt Popis

1A
1B
1C
2A
2B
2C

1A, 1B,
1C, 2A,
2B, 2C

Zařízení nefunguje

Tabulka 210: Relé
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ca. 120 mm (4.72 in)
55 mm (2.17 in)

109 mm (4.29 in)
UI 5-3

k1

119 mm

(4.69 in)

L1
NC

l1

L2

k2

NC

l2

L3

k3

N

l3

+
-

Obrázek 405: Rozměry UI 5

12.5.8 Měření napětí U 3
U3
Měření

Třífázové

Napěťové vstupy

4 (galvanicky oddělené)

Jmenovité napětí UN (AC)

10–250 V

UN typ. (AC)

110 V, 110 V/√3, 230 V

Max. naměřené napětí

150 % UN, pokud UN ≤ 110 V
110 % UN, pokud UN ≤ 250 V

Přesnost měření

Odchylka < ± 0,3 % · UN

Měření frekvence

fN: 16,7, 50 nebo 60 Hz
Rozsah měření: fN ± 15 %

Tabulka 211: Technické údaje modulů U 3

Rozhraní

Kontakt Popis

4
3

4

Společná reference výstupu 1

3

Společná reference výstupu 0

2

Digitální výstup 1

1

Digitální výstup 0

2
1

Tabulka 212: Konektor X1
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Rozhraní

Kontakt Popis
10

Nepoužívá se

9

Fáze napěťového vstupu 1

8

Neutrální vodič napěťového vstupu 1

7

Fáze napěťového vstupu 2

6

6

Neutrální vodič napěťového vstupu 3

5

5

Fáze napěťového vstupu 3

4

4

Neutrální vodič napěťového vstupu 3

3

Nepoužívá se

2

Fáze napěťového vstupu 4

1

Neutrální vodič napěťového vstupu 4

10
9
8
7

3
2
1

Tabulka 213: Konektor X2
143 mm (5.63 in)
124 mm (4.88 in)

132 mm (5.19 in)

30 mm (1.18 in)

Obrázek 406: Rozměry U 3

12.5.9 Měření proudu I 3
I3
Měření

Třífázové

Jmenovitý proud IN

0,5–6 A
1A/2A/5A/6A

Přetížitelnost

2 × IN

Přesnost měření

Odchylka < ± 0,5 % · IN

Jmenovitá frekvence

50 / 60 / 16,7 Hz

Vlastní spotřeba

< 0,1 W do I = 1 A
< 0,3 W do I = 5 A

Tabulka 214: Technické údaje modulu I 3
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Rozhraní

Kontakt Popis

6

6

Fáze proudového vstupu 1

5

Neutrální vodič napěťového vstupu 1

4

Fáze proudového vstupu 2

3

Neutrální vodič napěťového vstupu 2

2

Fáze proudového vstupu 3

1

Neutrální vodič napěťového vstupu 3

I1
5
4
I2
3

2
I3
1

Tabulka 215: Konektor X1

124 mm (4.88 in)

132 mm (5.19 in)

30 mm (1.18 in)

Obrázek 407: Rozměry I 3

12.5.10 Digitální vstupy a výstupy (DIO 28-15)
DIO 28-15
Vstupy
(galvanicky
oddělené
konektory)

Počet

28

Logická 0

0–10 V AC (RMS)
0–10 V DC

Logická 1

18–260 V AC (RMS)
18–260 V DC (RMS)

Vstupní proud

Min. 1,3 mA

Součinitel současnosti

Max. 50 %

(při okolní teplotě 70 °C a
vstupním napětí ≥ 230 V)
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DIO 28-15
Výstupy
(bezpotenciálové
reléové výstupy)

Počet (z toho přepínacích
kontaktů)

15 (9)

Zatížitelnost kontaktu

Provoz na střídavý proud:
UN: 230 V AC; IN: 5 A
Provoz na stejnosměrný proud:
viz graf

Součinitel současnosti

Do 60 °C: 100 %, > 60 °C: –5
%/K

(když je výstup zatížen 5 A)
Tabulka 216: Technické údaje modulu DIO 28-15

300
V

100
Ohmické zatížení
50
U 40
30
20

10
0,1

0,2

0,5

1

2

5

10 A 20

I
Obrázek 408: Zatížitelnost kontaktů digitálních výstupů při ohmickém zatížení

UPOZORNĚNÍ

Zasažení elektrickým proudem!
Vstupy modulu DION jsou galvanicky oddělené konektory. Záměna rozsahů
napětí (např. malého napětí a nízkého napětí) nebo různých fází v jednom
konektoru může způsobit oslabení ochrany před zásahem elektrickým
proudem.
► V jednom konektoru použijte stejné rozsahy napětí.
► V jednom konektoru použijte stejnou fázi.
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Rozhraní

Kontakt

Popis

1

9

17

25

Vstup

2

10

18

26

Vstup

3

11

19

27

Vstup

4

12

20

28

Vstup

5

13

21

29

Vstup

6

14

22

30

Vstup

7

15

23

31

Vstup

8

16

24

32

Common

Tabulka 217: Digitální vstupy

Rozhraní

Kontakt

Popis

1A

6A

11 A

Klidový kontakt

1C

6C

11C

Společný kontakt

1B

6B

11B

Pracovní kontakt

2A

7A

12 A

Klidový kontakt

2C

7C

12C

Společný kontakt

2B

7B

12B

Pracovní kontakt

3A

8A

13 A

Klidový kontakt

3C

8C

13C

Společný kontakt

3B

8B

13B

Pracovní kontakt

4C

9C

14C

Společný kontakt

4B

9B

14B

Pracovní kontakt

5C

10C

15C

Společný kontakt

5B

10B

15B

Pracovní kontakt

Tabulka 218: Digitální výstupy

ca. 150 mm (5.9 in)
164 mm (6.46 in)

93 mm (3.66 in)

DIO 28-15

CAN
INIT
ERR
CD
AB E

F0 1

H

F0 1

CD
AB E

32 31 30 29 28 27 26 25

RUN

L

+
24V DC

9

DI

24 23 22 21 20 19 18 17

1
8

7

6

5

4

3

2

DI

16 15 14 13 12 11 10

15B 15C 14B 14C 13B 13C 13A 12B 12C 12A 11B 11C 11A

10B 10C 9B 9C 8B 8C 8A 7B 7C 7A 6B 6C 6A

DI

45
23 6

5B 5C 4B 4C 3B 3C 3A 2B 2C 2A 1B 1C 1A

(4.69 in)

DI

45
23 6

119 mm

DO

789

DO

789

DO

-

Obrázek 409: Rozměry DIO 28-15
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12.5.11 Digitální vstupy a výstupy DIO 28-15 (HL)
DIO 42-20
Vstupy (galvanicky
oddělené konektory)

Počet

42

Logická 0
Logická 1

0–10 V AC (RMS)

0–40 V AC (RMS)

0–10 V DC

0–40 V DC

18–260 V AC (RMS)

170–260 V AC (RMS)

18–260 V DC

170–260 V DC

Vstupní proud

Typ. 1,3 mA (nezávisle na U)

Součinitel souslednosti
Výstupy
(bezpotenciálové
reléové výstupy)

DIO 42-20 HL

při 70 °C a U ≥ 230 V: max. 50 %

Počet (z toho přepínacích
kontaktů)

20 (12)

Zatížitelnost kontaktu

Max. AC: 230 V AC; 5 A
Max. DC: viz diagram

Součinitel souslednosti

Do 60 °C: 100 %, > 60 °C: –5 %/K

Tabulka 219: Technické údaje modulů DIO 42-20 (HL)

300
V

100
Ohmické zatížení
50
U 40
30
20

10
0,1

0,2

0,5

1

2

5

10 A 20

I
Obrázek 410: Zatížitelnost kontaktů digitálních výstupů při ohmickém zatížení

UPOZORNĚNÍ

Zasažení elektrickým proudem!
Vstupy modulu DION jsou galvanicky oddělené konektory. Záměna rozsahů
napětí (např. malého napětí a nízkého napětí) nebo různých fází v jednom
konektoru může způsobit oslabení ochrany před zásahem elektrickým
proudem.
► V jednom konektoru použijte stejné rozsahy napětí.
► V jednom konektoru použijte stejnou fázi.
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Rozhraní

Kontakt

Popis

1

9

17

25

33

41

Vstup

2

10

18

26

34

42

Vstup

3

11

19

27

35

43

Vstup

4

12

20

28

36

44

Vstup

5

13

21

29

37

45

Vstup

6

14

22

30

38

46

Vstup

7

15

23

31

39

47

Vstup

8

16

24

32

40

48

Common

Tabulka 220: Digitální vstupy

Rozhraní

Kontakt

Popis

1A

6A

11 A

16 A

Klidový kontakt

1C

6C

11C

16C

Společný kontakt

1B

6B

11B

16B

Pracovní kontakt

2A

7A

12 A

17 A

Klidový kontakt

2C

7C

12C

17C

Společný kontakt

2B

7B

12B

17B

Pracovní kontakt

3A

8A

13 A

18 A

Klidový kontakt

3C

8C

13C

18C

Společný kontakt

3B

8B

13B

18B

Pracovní kontakt

4C

9C

14C

19C

Společný kontakt

4B

9B

14B

19B

Pracovní kontakt

5C

10C

15C

20C

Společný kontakt

5B

10B

15B

20B

Pracovní kontakt

Tabulka 221: Digitální výstupy
ca. 150 mm (5.9 in)
93 mm (3.66 in)

219 mm (8,62 in)
DIO 42-20

CAN
RUN
INIT
ERR
CD
AB E

F01

H

F01

CD
AB E

48 47 46 45 44 43 42 41

DI

L

+
24V DC

40 39 38 37 36 35 34 33

DI

32 31 30 29 28 27 26 25

DI

24 23 22 21 20 19 18 17

9

8

7

6

5

4

3

1

DI

2

DI

16 15 14 13 12 11 10

20B 20C 19B 19C 18B 18C 18A 17B 17C 17A 16B 16C 16A

15B 15C 14B 14C 13B 13C 13A 12B 12C 12A 11B 11C 11A

10B 10C 9B 9C 8B 8C 8A 7B 7C 7A 6B 6C 6A

DI

45
23 6

5B 5C 4B 4C 3B 3C 3A 2B 2C 2A 1B 1C 1A

(4,69 in)

DO

45
23 6

119 mm

DO

789

DO

789

DO

-

Obrázek 411: Rozměry DIO 42-20
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12.5.12 Digitální vstupy DI 16–24 V
DI 16–24V
Vstupy

2 × 8, galvanicky oddělené konektory

Jmenovité napětí

24 V DC
24 V AC (při 50 Hz +-10 %; 60 Hz +-10 %)

Max. provozní napětí

31,2 V DC
28 V AC

Logická 0

≤ 12 V

Logická 1

≥ 18 V

Vstupní proud

2,4 mA

Součinitel souslednosti (při
okolní teplotě 65 °C)

-

Tabulka 222: Technické údaje modulu DI 16–24V

Rozhraní

Kontak Popis
t
10

Společná reference (Common)

10

9

Společná reference (Common)

9

8

Vstup 7

7

Vstup 6

6

6

Vstup 5

5

5

Vstup 4

4

4

Vstup 3

3

3

Vstup 2

2

Vstup 1

1

Vstup 0

8
7

2
1

Tabulka 223: Konektor X1 (skupina 0)
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Rozhraní

Kontak Popis
t
10

Společná reference (Common)

10

9

Společná reference (Common)

9

8

Vstup 17

7

Vstup 16

6

6

Vstup 15

5

5

Vstup 14

4

4

Vstup 13

3

3

Vstup 12

2

Vstup 11

1

Vstup 10

8
7

2
1

Tabulka 224: Konektor X2 (skupina 1)
143 mm (5.63 in)
30 mm (1.18 in)

132 mm (5.19 in)

124 mm (4.88 in)

Obrázek 412: Rozměry DI 16–24V

12.5.13 Digitální vstupy DI 16–48 V
DI 16–48V
Vstupy

2 × 8, galvanicky oddělené konektory

Jmenovité napětí

48 V DC / 60 V DC
48 V AC (při 50 Hz +-10 %; 60 Hz +-10 %)

Max. provozní napětí

78 V DC
57 V AC

Logická 0

≤ 24 V

Logická 1

≥ 36 V

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 CS

ETOS®

561

12 Technické údaje

DI 16–48V
Vstupní proud

1,1 mA

Součinitel souslednosti (při
okolní teplotě 65 °C)

-

Tabulka 225: Technické údaje modulu DI 16–48V

Rozhraní

Kontak Popis
t
10

Společná reference (Common)

10

9

Společná reference (Common)

9

8

Vstup 7

7

Vstup 6

6

6

Vstup 5

5

5

Vstup 4

4

4

Vstup 3

3

3

Vstup 2

2

Vstup 1

1

Vstup 0

8
7

2
1

Tabulka 226: Konektor X1 (skupina 0)

Rozhraní

Kontak Popis
t
10

Společná reference (Common)

10

9

Společná reference (Common)

9

8

Vstup 17

7

Vstup 16

6

6

Vstup 15

5

5

Vstup 14

4

4

Vstup 13

3

3

Vstup 12

2

Vstup 11

1

Vstup 10

8
7

2
1

Tabulka 227: Konektor X2 (skupina 1)
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143 mm (5.63 in)
30 mm (1.18 in)

132 mm (5.19 in)

124 mm (4.88 in)

Obrázek 413: Rozměry DI 16–48V

12.5.14 Digitální vstupy DI 16–110 V
DI 16–110V
Vstupy

2 × 8, galvanicky oddělené konektory

Jmenovité napětí

110 V DC
120 V AC (při 50 Hz +-10 %; 60 Hz +-10 %)

Max. provozní napětí

143 V DC
144 V AC

Logická 0

≤ 55 V

Logická 1

≥ 82,5 V

Vstupní proud

0,9 mA

Součinitel souslednosti (při
okolní teplotě 65 °C)

Max. 13 vstupů

Tabulka 228: Technické údaje modulu DI 16–110V
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Rozhraní

Kontak Popis
t
10

Společná reference (Common)

10

9

Společná reference (Common)

9

8

Vstup 7

7

Vstup 6

6

6

Vstup 5

5

5

Vstup 4

4

4

Vstup 3

3

3

Vstup 2

2

Vstup 1

1

Vstup 0

8
7

2
1

Tabulka 229: Konektor X1 (skupina 0)

Rozhraní

Kontak Popis
t
10

Společná reference (Common)

10

9

Společná reference (Common)

9

8

Vstup 17

7

Vstup 16

6

6

Vstup 15

5

5

Vstup 14

4

4

Vstup 13

3

3

Vstup 12

2

Vstup 11

1

Vstup 10

8
7

2
1

Tabulka 230: Konektor X2 (skupina 1)
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143 mm (5.63 in)
30 mm (1.18 in)

132 mm (5.19 in)

124 mm (4.88 in)

Obrázek 414: Rozměry DI 16–110V

12.5.15 Digitální vstupy DI 16–220 V
DI 16–220V
Vstupy

2 × 8, galvanicky oddělené konektory

Jmenovité napětí

220 V DC
230 V AC (při 50 Hz +-10 %; 60 Hz +-10 %)

Max. provozní napětí

253 V DC
253 V AC

Logická 0

≤ 110 V

Logická 1

≥ 165 V

Vstupní proud

0,6 mA

Součinitel souslednosti (při
okolní teplotě 65 °C)

Max. 13 vstupů

Tabulka 231: Technické údaje modulu DI 16–220V
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Rozhraní

Kontak Popis
t
10

Společná reference (Common)

10

9

Společná reference (Common)

9

8

Vstup 7

7

Vstup 6

6

6

Vstup 5

5

5

Vstup 4

4

4

Vstup 3

3

3

Vstup 2

2

Vstup 1

1

Vstup 0

8
7

2
1

Tabulka 232: Konektor X1 (skupina 0)

Rozhraní

Kontak Popis
t
10

Společná reference (Common)

10

9

Společná reference (Common)

9

8

Vstup 17

7

Vstup 16

6

6

Vstup 15

5

5

Vstup 14

4

4

Vstup 13

3

3

Vstup 12

2

Vstup 11

1

Vstup 10

8
7

2
1

Tabulka 233: Konektor X2 (skupina 1)
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143 mm (5.63 in)
30 mm (1.18 in)

132 mm (5.19 in)

124 mm (4.88 in)

Obrázek 415: Rozměry DI 16–220V

12.5.16 Digitální výstupy DO 8
DO 8
Výstupy (galvanicky oddělené
konektory)

8 relé

Spínací napětí

DC: 24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 220 V

4 skupiny na každý modul
AC: 110 V, 230 V

Zatížitelnost kontaktu

Min.: 5 V DC, 10 mA
Max. DC: viz graf

Max. AC: 250 V; 3 A (8 aktivních
výstupů) nebo 5 A (4 aktivní výstupy)
Tabulka 234: Technické údaje modulu DO 8
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300
V

100
Ohmické zatížení
50
U 40
30
20

10
0,1

0,2

0,5

1

2

5

10 A 20

I
Obrázek 416: Zatížitelnost kontaktů digitálních výstupů při ohmickém zatížení

UPOZORNĚNÍ

Zasažení elektrickým proudem!
Výstupy modulu DO jsou galvanicky oddělené konektory. Záměna rozsahů
napětí (např. malého napětí a nízkého napětí) nebo různých fází v jednom
konektoru může způsobit oslabení ochrany před zásahem elektrickým
proudem.
► V jednom konektoru použijte stejné rozsahy napětí.
► V jednom konektoru použijte stejnou fázi.
Rozhraní

Kontak Popis
t
4

Společná reference (Common) výstupu 1

4

3

Společná reference (Common) výstupu 0

3

2

Výstup 1

1

Výstup 0

2
1

Tabulka 235: Konektor X1 (skupina 0)
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Rozhraní

Kontak Popis
t
4

Společná reference (Common) výstupu 3

4

3

Společná reference (Common) výstupu 2

3

2

Výstup 3

1

Výstup 2

2
1

Tabulka 236: Konektor X2 (skupina 1)

Rozhraní

Kontak Popis
t
4

Společná reference (Common) výstupu 5

4

3

Společná reference (Common) výstupu 4

3

2

Výstup 5

1

Výstup 4

2
1

Tabulka 237: Konektor X3 (skupina 2)

Rozhraní

Kontak Popis
t
4

Společná reference (Common) výstupu 7

4

3

Společná reference (Common) výstupu 6

3

2

Výstup 7

1

Výstup 6

2
1

Tabulka 238: Konektor X4 (skupina 3)
143 mm (5.63 in)
124 mm (4.88 in)

132 mm (5.19 in)

30 mm (1.18 in)

Obrázek 417: Rozměry DO 8

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 CS

ETOS®

569

12 Technické údaje

12.5.17 Analogové vstupy a výstupy AIO 2
Kanály (vstup nebo výstup)

2

Vstupy

0–10 V

Rozsah měření

0–20 mA
4–20 mA

Výstupy

Činný odpor (0/4–
20 mA)

max. 300 Ω

Rozsah signálu

0–10 V
0–20 mA
4–20 mA

Činný odpor (0/4–
20 mA)
Sériově zapojené odporové kontakty

max. 500 Ω
maximální odpor 100 Ω–10 kΩ, max.
35 poloh odbočky

Tabulka 239: Technické údaje modulu AIO 2

Rozhraní

Kontakt

Popis

1

6

I OUT (+): proudový výstup +

2

7

I/U IN (+) U OUT (+): napěťový vstup
+, proudový vstup +, napěťový
výstup +

3

8

I/U IN (-): napěťový vstup -,
proudový vstup -

4

9

I/U OUT (-): napěťový výstup -,
proudový výstup -

5

10

nepoužívá se

Tabulka 240: Analogové vstupy a výstupy

Obrázek 418: Rozměry AIO 2
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12.5.18 Analogové vstupy a výstupy AIO 4
AIO 4
Kanály (vstup nebo výstup)

4

Vstupy

0–10 V

Rozsah měření

0–20 mA
4–20 mA

Výstupy

Činný odpor (0/4–
20 mA)

max. 300 Ω

Rozsah signálu

0–10 V
0–20 mA
4–20 mA

Činný odpor (0/4–
20 mA)

max. 500 Ω

Sériově zapojené odporové kontakty

Maximální odpor 100 Ω–10 kΩ, max.
35 poloh odboček

Tabulka 241: Technické údaje modulu AIO 4

Rozhraní

Kontakt

Popis

1

6

11

16

I OUT (+): proudový výstup +

2

7

12

17

I/U IN (+) U OUT (+): napěťový vstup
+, proudový vstup +, napěťový
výstup +

3

8

13

18

I/U IN (-): napěťový vstup -,
proudový vstup -

4

9

14

19

I/U OUT (-): napěťový výstup -,
proudový výstup -

5

10

15

20

nepoužívá se

Tabulka 242: Analogové vstupy a výstupy
ca. 120 mm (4.72 in)
54 mm (2.12 in)
RDY

AIO

(4.69 in)

1
2
3
4
5

11
12
13
14
15

+
24V DC

119 mm

55 mm (2.17 in)

-

6
7
8
9
10

16
17
18
19
20

Obrázek 419: Rozměry AIO 4
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12.5.19 Analogové vstupy a výstupy AIO 8
AIO 8
Kanály (vstup)

8, z toho max. 4 proudové vstupy
(kanál 1, 2, 7, 8)

Vstupy

Rozsah měření

0–10 V
0–20 mA
4–20 mA

Činný odpor (0/4–
20 mA)

max. 300 Ω

Galvanické oddělení kanálů a od systému

500 V

Tabulka 243: Technické údaje modulu AIO 8

Rozhraní

Kanál/kontakt

Popis

Ch1

Ch2

Ch3

Ch4

Ch5

Ch6

Ch7

Ch8

1

6

11

16

21

26

31

36

I OUT (+): proudový výstup +

2

7

12

17

22

27

32

37

I/U IN (+) U OUT (+): napěťový vstup +,
proudový vstup +, napěťový výstup +

3

8

13

18

23

28

33

38

I/U IN (-): napěťový vstup -, proudový vstup -

4

9

14

19

24

29

34

39

I/U OUT (-): napěťový výstup -, proudový
výstup -

5

10

15

20

25

30

35

40

nepoužívá se

Tabulka 244: Analogové vstupy a výstupy
ca. 120 mm (4.72 in)
54 mm (2.12 in)
RDY

AIO
1
2
3
4
5

(4.69 in)

11
12
13
14
15

+
24V DC

119 mm

55 mm (2.17 in)

-

6
7
8
9
10

16
17
18
19
20

Obrázek 420: Rozměry AIO 8
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12.5.20 Analogové vstupy AI 4-T
AI 4-T
Vstupy (galvanicky oddělené)

2×2

Rozsah měření

40–400 Ω (Pt100)
400–4000 Ω (Pt1000)

Přesnost

0,19 % při 0 – +50 °C
0,4 % při -40 – +70 °C

Referenční proud

0,25 mA

Max. odpor vodiče přívodního a
zpětného kabelu

300 Ω

Tabulka 245: Technické údaje modulu AI 4-T

Rozhraní

Kontak Popis
t
10

IREF1- proudový výstup 1

10

9

IN V1- napěťový vstup 1

9

8

IN V1+ napěťový vstup 1

7

IREF1+ proudový výstup 1

6

6

Nepoužívá se

5

5

Nepoužívá se

4

4

IREF0- proudový výstup 0

3

3

IN V0- napěťový vstup 0

2

IN V0+ napěťový vstup 0

1

IREF0+ proudový výstup 0

8
7

2
1

Tabulka 246: Konektor X1 (skupina 0)

Rozhraní

Kontak Popis
t
10

IREF3- proudový výstup 3

10

9

IN V3- napěťový vstup 3

9

8

IN V3+ napěťový vstup 3

7

IREF3+ proudový výstup 3

6

6

Nepoužívá se

5

5

Nepoužívá se

4

4

IREF2- proudový výstup 2

3

3

IN V2- napěťový vstup 2

2

IN V2+ napěťový vstup 2

1

IREF2+ proudový výstup 2

8
7

2
1

Tabulka 247: Konektor X2 (skupina 1)
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143 mm (5.63 in)
30 mm (1.18 in)

132 mm (5.19 in)

124 mm (4.88 in)

Obrázek 421: Rozměry AI 4-T

12.5.21 Analogové vstupy AI 4
AI 4
Vstupy (galvanicky oddělené)

4×1

Rozsah měření

-20 až +20 mA, nadproud asi 20 %
-10 až +10 V, přepětí asi 30 %

Přesnost

0,15 % při 25 °C
Proud
0,2 % při 0–50 °C
0,3 % při -20–70 °C
0,4 % při -40–70 °C
Napětí
0,4 % při 0–50 °C
0,5 % při -20–70 °C
0,6 % při -40–70 °C

Vstupní impedance

52 Ω při ±20 mA
20,5 kΩ při ±10 V

Tabulka 248: Technické údaje modulu AI 4

Rozhraní

Kontak Popis
t
4

V0 U- napěťový vstup

4

3

V0 I- proudový vstupu

3

2

V0 I+ proudový výstup

1

V0 U+ napěťový výstup

2
1

Tabulka 249: Konektor X1 (skupina 0)
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Rozhraní

Kontak Popis
t
4

V1 U- napěťový vstup

4

3

V1 I- proudový vstupu

3

2

V1 I+ proudový výstup

1

V1 U+ napěťový výstup

2
1

Tabulka 250: Konektor X2 (skupina 1)

Rozhraní

Kontak Popis
t
4

V2 U- napěťový vstup

4

3

V2 I- proudový vstupu

3

2

V2 I+ proudový výstup

1

V2 U+ napěťový výstup

2
1

Tabulka 251: Konektor X3 (skupina 2)

Rozhraní

Kontak Popis
t
4

V3 U- napěťový vstup

4

3

V3 I- proudový vstupu

3

2

V3 I+ proudový výstup

1

V3 U+ napěťový výstup

2
1

Tabulka 252: Konektor X4 (skupina 3)
143 mm (5.63 in)
124 mm (4.88 in)

132 mm (5.19 in)

30 mm (1.18 in)

Obrázek 422: Rozměry AI 4

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 CS

ETOS®

575

12 Technické údaje

12.5.22 Analogové výstupy AO 4
AI 4
Výstupy (galvanicky oddělené)

4×1

Rozsah signálu

Max. -10 – +10 V při min. zatížení 1 kΩ
Max. -10 – +10 mA při max. zatížení 500 kΩ
Max. -20 – +20 mA při max. zatížení 1 kΩ

Přesnost

0,3 % při 25 °C
0,4 % při 0 °C až 50 °C
0,7 % při -20 °C až 70 °C
0,8 % při -40 °C až 70 °C

Tabulka 253: Technické údaje modulu AO 4

Rozhraní

Kontak Popis
t
4

Nepoužívá se

4

3

V0- proudový vstup

3

2

V0+ proudový výstup

1

Nepoužívá se

2
1

Tabulka 254: Konektor X1 (skupina 0)

Rozhraní

Kontak Popis
t
4

Nepoužívá se

4

3

V1- proudový vstup

3

2

V1+ proudový výstup

1

Nepoužívá se

2
1

Tabulka 255: Konektor X2 (skupina 1)

Rozhraní

Kontak Popis
t
4

Nepoužívá se

4

3

V2- proudový vstup

3

2

V2+ proudový výstup

1

Nepoužívá se

2
1

Tabulka 256: Konektor X3 (skupina 2)
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Rozhraní

Kontak Popis
t
4

Nepoužívá se

4

3

V3- proudový vstup

3

2

V3+ proudový výstup

1

Nepoužívá se

2
1

Tabulka 257: Konektor X4 (skupina 3)
143 mm (5.63 in)
30 mm (1.18 in)

132 mm (5.19 in)

124 mm (4.88 in)

Obrázek 423: Rozměry AO 4

12.5.23 Centrální výpočetní jednotka CPU I
CPU I
Procesor

266 MHz

Operační paměť

256 MB

Rozhraní

1× sériové RS-232/485 (galvanicky oddělené)
3× Ethernet 10/100 Mb
1× USB 2.0
1× CAN (galvanicky oddělené)
1× CAN

NVRAM (paměť SRAM
zálohovaná akumulátorem)

256 kB

Aplikační paměť

1 GB

Napájení

+24 V DC (18–36 V DC)

Tabulka 258: Technické údaje modulu CPU I
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Rozhraní

Kontakt Popis
2

RXD (RS-232)

3

TXD (RS-232)

5

GND (RS-232, RS-485)

6

RXD+/TXD+ (RS-485)

9

RXD-/TXD- (RS-485)

Tabulka 259: COM2 (RS-232, RS-485)

Rozhraní

Kontakt Popis
1

VCC

2

D-

3

D+

4

GND

Tabulka 260: USB 2.0

Rozhraní

Kontakt Popis
1

TxD+

2

TxD-

3

RxD+

4

NC

5

NC

6

RxD-

7

NC

8

NC-

Tabulka 261: ETH1, ETH 2.1, ETH 2.2 (RJ-45)

Rozhraní

Kontakt Popis
2

CAN-L

3

CAN-GND

7

CAN-H

Tabulka 262: CAN1, CAN2
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ca. 120 mm (4.72 in)
55 mm (2.17 in)

109 mm (4.29 in)
CPU

9

COM 1
1

CAN 2

1

(4.69 in)

ERR

1

CAN 1

9

INIT
2 4 6
0
8 L
E C A
2 4 6
8 H
C A

9

RUN

9

COM 2
1

USB2.0

119 mm

TEST
PROG
RUN

24V DC

ETH 1

ETH 2.1

ETH 2.2

+
-

Obrázek 424: Rozměry CPU

Volitelné příslušenství
Sběrnice CAN

Zakončovací odpor
▪ Konektor D-SUB (9 pólů)
▪ R = 120 Ω
Konektor se svorkovnicí k přímému připojení kabelů CAN

Konvertor médií pro
rozhraní COM2 (pouze
RS-232)

Adaptér z D-SUB (9 pólů) na optický kabel:
▪ ACF660/ST: F-ST, 660 nm, dosah max. 60 m při
40 kBaud
▪ ACF660/SMA: F-SMA, 660 nm, dosah max. 60 m při
40 kBaud
▪ ACF850/ST: F-ST, 850 nm, dosah max. 1000 m při
40 kBaud
▪ ACF850/SMA: F-SMA, 850 nm, dosah max. 1000 m při
40 kBaud

Tabulka 263: Volitelné příslušenství

12.5.24 Centrální výpočetní jednotka CPU II
CPU II
Procesor

433 MHz

Operační paměť

256 MB

Rozhraní

1× sériové RS-232/485 (galvanicky oddělené)
3× Ethernet 10/100 Mb
1× USB 2.0
1× CAN (galvanicky oddělené)
1× CAN

NVRAM (paměť SRAM
zálohovaná akumulátorem)

512 kB

Aplikační paměť

Max. 4 GB
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CPU II
Napájení

+24 V DC (18–36 V DC)

Příkon

Max. 22 W

Tabulka 264: Technické údaje modulu CPU II

Rozhraní

Kontakt Popis
2

RXD (RS-232)

3

TXD (RS-232)

5

GND (RS-232, RS-485)

6

RXD+/TXD+ (RS-485)

9

RXD-/TXD- (RS-485)

Tabulka 265: COM2 (RS-232, RS-485)

Rozhraní

Kontakt Popis
1

VCC

2

D-

3

D+

4

GND

Tabulka 266: USB 2.0

Rozhraní

Kontakt Popis
1

TxD+

2

TxD-

3

RxD+

4

NC

5

NC

6

RxD-

7

NC

8

NC-

Tabulka 267: ETH1, ETH 2.1, ETH 2.2 (RJ-45)
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Rozhraní

Kontakt Popis
2

CAN-L

3

CAN-GND

7

CAN-H

Tabulka 268: CAN1, CAN2
ca. 120 mm (4.72 in)
55 mm (2.17 in)

109 mm (4.29 in)
CPU

9

COM 1
1

CAN 2

1

(4.69 in)

ERR

1

CAN 1

9

INIT

9

RUN

2 4 6
0
8 L
E C A
2 4 6
8 H
C A

9

COM 2
1

USB2.0

119 mm

TEST
PROG
RUN

24V DC

ETH 1

ETH 2.1

ETH 2.2

+
-

Obrázek 425: Rozměry CPU

Volitelné příslušenství
Sběrnice CAN

Zakončovací odpor
▪ Konektor D-SUB (9 pólů)
▪ R = 120 Ω
Konektor se svorkovnicí k přímému připojení kabelů CAN

Konvertor médií pro
rozhraní COM2 (pouze
RS-232)

Adaptér z D-SUB (9 pólů) na optický kabel:
▪ ACF660/ST: F-ST, 660 nm, dosah max. 60 m při
40 kBaud
▪ ACF660/SMA: F-SMA, 660 nm, dosah max. 60 m při
40 kBaud
▪ ACF850/ST: F-ST, 850 nm, dosah max. 1000 m při
40 kBaud
▪ ACF850/SMA: F-SMA, 850 nm, dosah max. 1000 m při
40 kBaud

Tabulka 269: Volitelné příslušenství
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12.5.25 Centrální výpočetní jednotka CPU
CPU
Procesor

800 MHz

Operační paměť

512 MB

NVRAM (paměť SRAM
zálohovaná akumulátorem)

256 kB

Aplikační paměť

4 GB

Rozhraní

1× sériové RS232
1× sériové RS485/422 (galvanicky oddělené)
2× Ethernet 10/100 Mb (galvanicky oddělené)

Výstupy

2 × 1 (galvanicky oddělené) pro hlášení
Watchdog / hlášení závady
Jmenovité napětí 24/48/60 V DC

Trvalý proud 1 A
Tabulka 270: Technické údaje modulu CPU

300
V

100
Ohmické zatížení
50
U 40
30
20

10
0,1

0,2

0,5

1

2

5

10 A 20

I
Obrázek 426: Zatížitelnost kontaktů digitálních výstupů CPU-X1 při ohmickém zatížení
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Rozhraní

Kontakt Popis
1

WD_COM

2

WD_NC

3

WD_NO

4

ER_COM

2

5

ER_NC

1

6

ER_NO

6
5
4
3

Tabulka 271: Konektor X1 (Watchdog, Error)

Rozhraní

Kontakt Popis
1

TxD+

2

TxD-

3

RxD+

4

NC

5

NC

6

RxD-

7

NC

8

NC-

Tabulka 272: Konektor X2, X3 (Ethernet)

Rozhraní

Kontakt Popis
1

TXD-/RXD- (RS485/422)

2

TXD+/RXD+ (RS485/422)

3

NC

4

NC

5

NC

6

GND

7

RXD- (RS422)

8

RXD+ (RS422)

Tabulka 273: Konektor X4 (RS485/422)
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Rozhraní

Kontakt Popis
1

CTS (I)

2

RTS (O)

3

VCC/OUT 5 V / 12 V

4

TXD (O)

5

RXD (I)

6

GND

7

DCD (I)

8

DTR (O)

Tabulka 274: Konektor X5 (RS232)
143 mm (5.63 in)
30 mm (1.18 in)

132 mm (5.19 in)

124 mm (4.88 in)

Obrázek 427: Rozměry CPU

12.5.26 Propojení systému MC 2-2
MC 2-2
Popis

Konvertor médií

Rozhraní

2× RJ45
2× Duplex-LC (SFP)

RJ45

Max. 100 m (na každou fázi)
10/100 MBit/s
Impedance kabelu 100 Ω

Optický kabel

Max. 2 000 m
100 MBit/s
Dioda vydávající světlo: Třída 1
Vlnová délka: 1 310 nm
Max. optický výstupní výkon: <1 mW (podle
IEC 60825-1:2014)

Tabulka 275: Technické údaje modulu MC 2-2
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Rozhraní

Kontakt Popis
1

TxD+

2

TxD-

3

RxD+

4

NC

5

NC

6

RxD-

7

NC

8

NC-

Tabulka 276: ETHxx (RJ-45)

Rozhraní

Popis

Optická vlákna 50/125 a 62,5/125 multimode

Tabulka 277: ETHxx (Duplex-LC SFP)
ca. 150 mm (5.9 in)
54 mm (2.12 in)

93 mm (3.66 in)

ETH21

ETH22

ETH11

+
24V DC

+
24V DC

119 mm

ETH12

(4.69 in)

MC 2-2

-

-

Obrázek 428: Rozměry MC2-2

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 CS

ETOS®

585

12 Technické údaje

12.5.27 Propojení systému SW 3-3
SW 3-3
Popis

Managed Fast Ethernet Switch podle IEEE 802.3,
store-and-forward-switching

Rozhraní

Konvertor médií:
▪ 1× RJ45
▪ 1× Duplex-LC (SFP)
Ovládaný přepínač s redundantní funkcí
▪ 2× RJ-45
▪ 2× Duplex-LC (SFP)

Protokoly redundance

PRP1, RSTP

Synchronizace času

PTPv2 (IEEE 1588-2008)

RJ-45

Max. 100 m (na každou fázi)
10/100 Mb/s
Impedance kabelu 100 Ω

Optický kabel

Max. 2000 m
100 Mb/s
Elektroluminiscenční dioda: Třída 1
Vlnová délka: 1310 nm
Max. optický výstupní výkon: <1 mW (podle
IEC 60825-1:2014)

Tabulka 278: Technické údaje modulu SW 3-3
1)

Tovární nastavení

Rozhraní

Kontakt Popis
1

TxD+

2

TxD-

3

RxD+

4

NC

5

NC

6

RxD-

7

NC

8

NC-

Tabulka 279: ETHxx (RJ-45)
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Rozhraní

Popis

Optická vlákna 50/125 a 62,5/125 multimode

Tabulka 280: ETHxx (Duplex-LC SFP)
ca. 150 mm (5.9 in)
93 mm (3.66 in)

54 mm (2.12 in)

ETH21

ETH22

ETH11

+
24V DC

+
24V DC

119 mm

ETH12

(4.69 in)

MC 2-2

-

-

Obrázek 429: Rozměry SW3-3

12.5.28 Propojení systému COM-ETH
COM-ETH
Rozhraní

5× Ethernet přes RJ45

RJ-45

Max. 100 m (na každou fázi)
10/100 Mb/s

Protokoly redundance

HSR, PRP, RSTP

Tabulka 281: Technické údaje modulu COM-ETH

Rozhraní

Kontakt Popis
1

TxD+

2

TxD-

3

RxD+

4

NC

5

NC

6

RxD-

7

NC

8

NC-

Tabulka 282: Konektor X1–X5 (Ethernet)
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30 mm (1.18 in)

132 mm (5.19 in)

124 mm (4.88 in)

Obrázek 430: Rozměry COM-ETH

12.5.29 Propojení systému BEM1/BES1
Popis

BEM 1

BES 1

Master

Slave

Rozhraní

1× optický kabel

Optický kabel

Max. délka: 40 m

(Polymeric Optical Fiber)

Min. poloměr ohybu: 30 mm

Integrovaný síťový zdroj

Ne

Ano

Přípustný rozsah napětí

-

18–34 V DC
UN: 24 V DC

Příkon

-

14 W

Tabulka 283: Technické údaje modulů BEM 1 a BES 1

12.5.30 Propojení systému BES
BES
Rozhraní

2× Ethernet přes RJ45

RJ-45

Max. 100 m (na každou fázi)
10/100 Mb/s

Vstupní napětí

18–78 V DC
UN 24–60 V DC

Vstupní proud

0,6/0,3/0,25 A (24/48/60 V DC)

Tabulka 284: Technické údaje modulu BES
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Rozhraní

Kontakt Popis
1

Elektrické napájení (+)

2

Nepoužívá se

3

Nepoužívá se

4

Elektrické napájení (-)

Tabulka 285: Svorka X1

Rozhraní

Kontakt Popis
1

TxD+

2

TxD-

3

RxD+

4

NC

5

NC

6

RxD-

7

NC

8

NC-

Tabulka 286: Zdířka X2, X3 (Ethernet)
143 mm (5.63 in)
30 mm (1.18 in)

132 mm (5.19 in)

124 mm (4.88 in)

Obrázek 431: Rozměry BES

12.5.31 Snímač vibrací, vstupní modul VI 4
VI 4
Analogové vstupy

pro snímače vibrací podle standardu
IEPE

Vstupní napětí

24 V DC

Odběr proudu

max. 200 mA

Provozní teplota

-25 až +70 °C

Relativní vlhkosti vzduchu za provozu

5–95 % nekondenzující
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VI 4
Teplota skladování

-40 až +85 °C

Relativní vlhkosti vzduchu při skladování 5–95 % kondenzující
Tabulka 287: Snímač vibrací, vstupní modul VI 4
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12.6 Normy a směrnice

Motorový pohon
IEC 60214-1

Přepínače odboček – Část 1: Požadavky na provedení a
metody zkoušek

Tabulka 288: Motorový pohon

Elektrická bezpečnost řídicí skříně
IEC 61439-1

Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná
ustanovení

IEC 61439-2

Rozváděče nízkého napětí – Část 2: Výkonové rozváděče

Tabulka 289: Elektrická bezpečnost řídicí skříně

Elektromagnetická kompatibilita řídicí skříně
IEC 61000-6-4

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-4:
Kmenové normy – Emise – Průmyslové prostředí

IEC 61000-6-5

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-5:
Kmenové normy – Odolnost pro zařízení používané
v elektrárnách a rozvodnách

Tabulka 290: Elektromagnetická kompatibilita řídicí skříně

Zkoušky odolnosti řídicí skříně vůči okolním vlivům
IEC 60529

IP66
IPXXB (při otevřených dveřích rozvaděče)

Tabulka 291: Zkoušky odolnosti řídicí skříně vůči okolním vlivům

Zkoušky odolnosti vůči vibracím a šokům
IEC 60721-3-4:2019

4M11

IEC 60721-3-4:1995

100/120 Hz při jmenovité frekvenci 50/60 Hz
4 m/s²
1 cyklus, doba trvání zkoušky 30 h (10 h na každou ze tří
hlavních os)
Zkouška funkčnosti v celém rozsahu spínání na začátku a
na konci zkoušky při aktivním zkušebním stavu

Tabulka 292: Zkoušky odolnosti vůči vibracím a šokům
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Glosář

Glosář
CSO
Přepnutí předvoliče
DGA
Analýza plynů rozpuštěných v oleji (Dissolved
Gas Analysis)

MR
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

DTR
Dynamic Transformer Rating

PRD
Odlehčovací ventil (Pressure Relief Device)

EMC
Elektromagnetická kompatibilita

PRP
Protokol redundance IEC 62439-3 (Parallel
Redundancy Protocol)

GPI
General Purpose Input
GPO
General Purpose Output
Hot spot
Místo s nejvyšší teplotou ve vinutí transformátoru
ICD
IED Capability Description
IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE) je mezinárodní profesní organizace
působící v oboru elektrotechniky a informační
techniky.
IFM
Provoz šetrný vůči izolaci

PTP
PTP (Precision Time Protocol) je standard pro
synchronizaci času v počítačové síti.
Synchronizace probíhá s vysokou přesností.
RADIUS
Protokol k ověření uživatelů v počítačových sítích
podle RFC 2865 (Remote Authentication Dial-In
User Service).
RSO
Reverzní přepnutí
RSTP
Protokol redundance podle IEEE 802.1D-2004
(Rapid Spanning Tree Protocol)
SCADA
Monitorování a řízení technických procesů
pomocí počítačového systému (Supervisory
Control and Data Acquisition)

IP
Internet Protocol
Motor Current Index
Křivkový integrál motorového proudu (plocha pod
křivkou) po dobu trvání přepnutí odbočky

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

MQTT
Message Queuing Telemetry Transport. Síťový
protokol pro komunikaci stroj-stroj, který
umožňuje přenos ISM® ve formě zpráv mezi
zařízeními.

SNMP
SNMP (Simple Network Management Protocol) je
protokol pro správu síťových zařízení.
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Glosář

SNTP
NTP (Network Time Protocol) je protokol pro
synchronizaci hodin v počítačových systémech
prostřednictvím paketových komunikačních sítí.
SNTP (Simple Network Time Protocol) je
zjednodušená verze protokolu NTP.

elektrický výkon, stejným směrem, jedná se
o šipkový systém spotřebiče. Veličina u * i
představuje výkon přijímaný prvkem sítě.
TDSC
TAPCON® Dynamic Set Point Control

Šipkový systém generátoru
TPLE
Nastavení popisu elektrických obvodů. Orientační
Transformer Personal Logic Editor
šipky směru proudu a napětí na „spotřebiči“, který
přijímá elektrický výkon (např. odpor), směřují do
TSO
různých směrů. Veličina U*I představuje výkon
Jemné přepnutí voliče
vytvářený v prvku sítě a -U*I výkon přijímaný
prvkem sítě.
URL
Uniform Resource Locator
Šipkový systém spotřebiče
Stanovení k popisu elektrických obvodů. Ukazujíli šipky proudu a napětí na „spotřebiči“, tedy na
druhém pólu (odpor, cívka...), který přijímá
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A
A00x
76
Absolute
315, 318, 320
Access point
199
Access rights
260
Activate
474
Activate alternating mode
479
Activate cooling stage X
474
Activate delay time T2 346, 351,
355
Activate desired value 1
234
Activate desired value 2
234
Activate desired value 3
234
Activate desired value 4
234
Activate desired value 5
234
Activate load-dependent mode
477
Activate periodic mode
478
Activate RADIUS client
263
Activate remote mode
234
Activate syslog
197
Activating parallel operation
365
Active if error
476
Active power regulation
351
Adaptér průchodky
76
Address of time server
195
AI 4
63
AI 4-T
62
AIO
60, 61
AIO 8
62
Aktivace intervalu
417
Aktualizační směrnice VAM
429
Alternating mode
475
Change interval
480
Analogové vstupy a výstupy 172,
247
Anticipated service life
389
AO 4
63
ASDU adress
202, 205, 207

604
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ASDU sequence optimization 203,
207
ASDU single character
confirmation
203
Asset Intelligence
376
Authentication protocol
263
Auto-logout
188
Autom. daylight saving / standard
time
195
Automatic tap synchronization
parallel operation method 233

B
Bandwidth
343, 348, 351
Bandwidth monitoring
371, 372,
374
Baud rate 201, 205, 210, 212, 238
BCD tap position message
412,
435
Behavior
316, 324
Behavior for reversal of power flow
322
Behavior if no communication
present
368
Behavior limit value
407
BES
66
Blocking
233
Broker
193
Client username
194
Password
194
Port
194
Broker address
194
Broker port
194

7815063/06 CS

C
C002
77
C1
Progression
503
Calculation method 381, 386, 391
Capacitance C1
Progression
503
Circulating reactive current
362
Circulating reactive current
blocking limit
366
Circulating reactive current
measured input rated value 368
Circulating reactive current
sensitivity
366
COM-ETH
66
Commissioning wizard
187
Compensation
355
Z compensation
358
Configure data points
219
Control cabinet monitoring
471
Control cabinet RH >/>> limit value
472
Control cabinet sensors
473
Control parameters
331, 355
Control system protocol
187
Control variable
312, 330
Cooling method
383
Cooling stages
Status
483, 486
Cooling system
Periodic mode
478
Cooling systém
Alternating mode
479
Counting behavior
409
CP5.241
49
CPU I
49, 50
Current transformer
Secondary transformer current
296
Current-transformer circuit
297
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D
Data
Import/export
266
Date
196
Datum příští údržby
416, 417
Deactivate parallel operation 233
Decimal tap position message 413
Decrease desired value
234
Delay time T1
343, 348, 352
Delay time T2
345, 349, 353
Délka vedení
357
Denní profil
340
Desired load stress type
367
Desired power factor
366
Desired value 331, 332, 333, 348,
351
Desired value 1,,,12
341, 342
Destination address
212
Device address
212
Device designation
198
Device ID
199
DFC compatibility
206
DGA
394, 395
Absolute values
399
Dörnenburg
402
Duval
400
IEC 60599
403
Rates of increase
399
Rogers
401
Trend
400
DI 16-110V
59
DI 16-220V
59
DI 16-24V
58
DI 16-48V
58
Digitální vstupy a výstupy
250
DIO 28-15
56
DIO 42-20
57
Display power factor negative 313
Dissipation factor tanδ
Progression
503
DNP3
211
DNP3 transmission type
211
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DNS
Activate
192
DNS server
IP adress
192
DO 8
60
Doba chodu motoru
460
Doba trvání
416, 417
Doporučené kabely
135
Dörnenburg
402
Dual code tap position message
413
Duval
400
Dynamic Transformer Rating 390

E
Edition
199
Elektromagnetická kompatibilita
142
Emergency mode
Max. hot-spot temperature. 391
Max. top-oil temperature
392
Emergency mode: max. load
factor
392
Error if no communication present
368
Evaluation interval for rates of
increase
395
Event duration
408
Events
252
Expert mode
86
Export
266

F
F1/F2
Primary transformer voltage ref.
311
Secondary trans. voltage ref.
311
F1/F2-C: Activate capacitance
monitoring
495
F1/F2-C: C1 Phase L1
495
F1/F2-C: C1 Phase L2
495
F1/F2-C: C1 Phase L3
496
F1/F2-C: ΔC1 >
496
F1/F2-tanδ: Activate dissipation
factor monitoring
499
F1/F2-tanδ: Perform
standardization
500
F1/F2-tanδ: tanδ phase L1
499
F1/F2-tanδ: tanδ phase L2
499
F1/F2-tanδ: tanδ phase L3
499
Feed oil temperature
490
Feed water temperature
491
Field 1/Field 2 sum current
504
Field designation
493
Field 1/field 2 sum current diagram
504
Follower parallel operation method
233
Frequency-based cooling system
control
480
Function monitoring 324, 371, 372,
373, 374, 375

G
Gateway address
191
Gateway target address
191
General
186
Remote behavior
187
Generic digital output
235, 236
GPI
232
GPO
232
Gray code tap position message
412
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H

I

Hardware
264
Heslo
258
High-speed return
234
Hlavní obrazovka
79
Hot spot
Prognóza
388
Hot-spot determination 380, 381,
386
Hysteresis
475
Chladicí systém
Konfigurace chladicí skupiny
474

I3
55
IEC 60870-5-101
201
IEC 60870-5-103
204
IEC 60870-5-104
207
IEC 61850
199
IEC 60599
403
IEC: Gradient
383
IEC: Hot-spot factor
383
IEC: Insulating paper
389
IEC: k11
384
IEC: k21
384
IEC: k22
384
IEC: Oil exponent
384
IEC: winding exponent
384
IED name
199
IEEE: Exponent
387
IEEE: Gradient
387
IFM
Max. hot-spot temperature 392
Max. load factor
392
max. rel. LOL
392
Max. top-oil temperature
392
Relative loss of life limit
392
Import
266
Increase desired value
234
Increase of the hot-spot
temperature
384, 387
Increase of the upper oil
temperature
385, 387
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Independent regulation
Indukční odpor vodiče
Informace
Průchodky
Inrush current blocking
IP address Client
IP address client 1–6
IP adress

233
357
501
436
208
199
191

K
Kanál (AIO)
Key (shared secret)

156
264

L
Language
170
Limit value F1/F2-tanδ: Δtanδ &gt;
500
Limit value monitoring
465
Link address
202
Load-dependent mode
Overrun time
478
Switching point
477
Switch-on delay
477
Loss-of-life >/>>
378
Lower limit warning OLTC temp.
437
Lower load factor threshold
483
Lower threshold for top-oil
temperature
483
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M
Mapování IO
232
Master parallel operation method
233
Master/follower current blocking
367
Master/follower switching
characteristics
367
Maximum difference
324
Maximum fan speed
483
Maximum permissible OLTC
operating temperature
436
Maximum tap difference
368
Maximum TCP connections
209
MC 2-2
64
Mean value interval
231
Measured circulating reactive
current
364
Measured value
Recorder
228
Measured value display
187
Measured values
Setting display
187
Measurement mode
296
Measuring accuracy of the sensor
395
Messages
252
Metoda kompenzace
357, 359
Metoda měření množství dusíku
396
Mezní hodnota napětí
359
Min. fan run time after error
483
Minimum fan speed
483
Minimum permissible OLTC
operating temperature
436
Modbus
209
Modbus address
209
Modbus type
209
Mode
315, 318
Modul
A00x
76
AI 4
63
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AI 4-T
62
AIO
60, 61, 62
AO 4
63
BES
66
C002
77
COM-ETH
66
CP5.241
49
CPU I
49, 50
DI 16-110V
59
DI 16-220V
59
DI 16-24V
58
DI 16-48V
58
DIO
56, 57
DO 8
60
I3
55
MC 2-2
64
PS
49
QS3.241
48
SW
64
U3
55
UI
51, 52, 53, 54
Monitorování doby chodu motoru
460
Monitorování kapacity
Konfigurace
494
Monitorování koeficientu ztrát
Konfigurace
498
Monitorování napětí
313
Monitorování proudu
317
Monitorování spínání
424
Monitorování toku výkonu
321
Monitorování výkonu
319
Motor protective switch
Status
462
Motor runtime monitoring
461
Motor runtime monitoring limit 461
Motorový pohon
Přehled
462
MQTT
193
Activate
193
Broker address
194
Client username
194

7815063/06 CS

Password
Port

194
194

N
Navigace
85
Network settings
190
No. of information object address
202
Nouzový režim
42
Number of ASDU address octets
202
Number of cause of transmission
octets
202
Number of data bits 202, 205, 210,
212, 238
Number of link address octets 202
Number of starts
443, 485
Number of stop bits 202, 205, 210,
212, 238

O
Obrácení toku výkonu
321
Odhlášení
84
Ohmický odpor vodiče
357
Oil flow
491
Oil pressure
491
Oil pump current
491
Oil temperature difference
490
Oil time constant
384, 386
Olejová filtrace
439
OLTC A/B/C serial number
434
OLTC data
434
Opálení kontaktů
Určení
418
Zobrazení
413
Operating duration
443, 486
Operating mode
Status
462
Operations counter
407
Operations number
407
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Přepětí
313
Přihlášení
84
Přizpůsobení požadované hodnoty
podle činného výkonu
333
Přizpůsobní požadované hodnoty
podle činného výkonu
336
PS
49
PTP
195, 196
PTP hops
196
PTP interface
196
PTP version
196

P

Paměť událostí
255
Paralelní chod
Hlášení chyby v paralelním
chodu
368
Sběrnice CAN
366
Paralelní provoz
359
Parallel operation
365
Circulating reactive current 362
Information
369
Power factor
363
Tap synchronization
360
Parallel operation method
365 Q
Parity
202, 205, 210, 212, 238 Q switching direction
Percentage
315, 318 QS3.241
Perform standardization
496
Periodic mode
476
Interval
478
Switch-on delay
479
Switch-on duration
478
Phase angle correction
296
Počet sepnutí
416
Počítadlo přepnutí
462
Podpětí
313
Pohon
Přehled
462
Poloha odbočky
Zobrazení
462
Power factor
363
Power characteristics
437
Pracovní den
340
Primary transformer current 295,
466
Primary transformer voltage 295
Prognóza hot spotu
388
Propojovací jednotka
76
Montáž
127
Protective device status
507
Provozní návod
Stažení
172
Provozní režim
41
Volba
458
Průvodce uvedením do provozu
171
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R

R&X compensation
356
RADIUS
261
RADIUS server
263
RADIUS server port
263
Rated current
384, 387
Rated power of the transformer
384, 387, 391
Ratio of the evaluated power loss
385, 387
Reaction
319, 321
Reactive power regulation
347
Receiver IP address 208, 210, 213
198
462 Reconnect delay time
228
48 Recorder
Mean value interval
231
Reference time 204, 206, 208, 213
Regulation
331
Regulation mode
313
Relative aging rate >/>>
378
Relative moisture in oil default
value
396
Remote behavior
187
Repeat unsolicited messages
indefinitely
212
Repetition of unsolicited messages
212
RES bit test
203
Reset diagnostic error memory
395
Response
409
Response to SCADA
disconnection
329
Retrofit TAPCON® 2xx 325, 326
Return oil temperature
490
Return water temperature
491
RFC 3164
197
RFC 5424
197
RH delay time
472
Rogers
401
RSO <
466
RSO >
466
Run-in time evaluation
485
Řídicí systém
198
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Syslog server
197 T
Syslog server port
198
Sběrnice CAN
366 Systém chlazení
tanδ
SCADA
198
Progression
503
Režim závislosti na zatížení
SCADA disconnection delay time
tap
difference
476
330
Follower
368
Search
85
Tap position
Secondary transformer voltage
Changing designation
411
295
Tap position message (analog)
Select desired value
332
412, 435
Self-learning model
382
Tap position monitoring
406
Senzorová sběrnice
Tap synchronization
360
Propojení funkcí
240
TAPCON® Dynamic Setpoint
Senzorová sběrnice MR 146, 236
Control
333, 336
Konfigurace
237
tap-change operation
Serial interface 201, 205, 210, 211
evaluated
425
Service user access
189
Tap-change operation statistics
Service user access activation 189
413
Seřízení
468
tap-change operations
Severity level
198
unevaluated
425
SNMP Agent
190
Tap-change operations waiting
SNTP
194, 195
time
436
SNTP time server
195
Target tap position
410
Software
Target-tap-position operation 234
Information
266
TCP Keepalive
209
Soubor ICD
200
TCP port
207, 209, 211
Správa uživatelů
256
Temperature <
472
SSL/TLS encryption
192, 194
Temperature delay time
472
Standard AVR mode
330
Teplota
Standard Syslog
197
Monitorování
377
Start time 1–12
342
Průběh
377
Statistika Tx
378
Time
196
Stav průchodek
501
Time interval
408
Subnet mask
191
Time response T1 344, 349, 353
Sum current method
500
Time server SNTP 2
196
Svátek
340
Time shift
196
SW 3-3
64
Time switch end
442
Konfigurace
271
Time switch start
442
Swap circulating reactive current
Time synchronization
194
polarity
369
Activate
195
Switch off input variable
475
Reference time 204, 206, 208,
Switch on input variable
475
213
Switching direction monitoring 462
Time until auto-logout
188
Switching interval monitoring 407,
Time zone
196
409
Timeout
213
Switching point
475
Timeout for response confirmation
Switching pulse pause
460
213
Switching pulse time
460
TLS version
192
Switching pulse type
459
Tok výkonu
Switch-on delay
475
záporný
321
Synchronizace
468
Total tap-change operations 408
Synchronization interval
195
TPLE
39, 276
Syslog
197
Transformátor

S

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7815063/06 CS

ETOS®

609

Rejstřík

Přehled
79
Transformer age
389
Transformer data
295, 310
Secondary transformer current
296
Transformer name
187
Transformer no-load losses
487
Transformer purchase price
389
Transformer short-circuit losses
487
Transmission procedure
202
TSO/CSO <
466
TSO/CSO >
465
Typ intervalu
415
Typový štítek
227
Zobrazení
228

U
U3
55
U switching direction
461
Událost (žlutá)
416, 417
Události
Export
255
Konfigurace
253
Potvrzení
252
Zobrazení
252
UI 1
51
UI 3
52
UI 5-3
53
UI 5-4
54
UI measuring channels
312
Unsolicited Messages
212
Upper limit warning OLTC temp.
437
Upper load factor threshold
483
Upper threshold for top-oil
temperature
483
USB interface
Activating/Deactivating
187
Use relative moisture in oil default
value
396
User ID Code
213
Uživatelské role
256
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V

Z

VAM analysis
430
Velikost kroku požadované
hodnoty
333
Visualization release
192
Vizualizace
Způsob ovládání
84
Voltage balance
297
Voltage-transformer circuit
296
Vstupy
analogové
172, 247
digitální
250
Vyčerpání životnosti
Nastavení výpočtu
389
Zobrazení
378
Výstupy
analogové
172, 247
digitální
250

Z compensation
358
Zadání požadovaných hodnot 340
zadávání požadované hodnoty
postupné
332
Zkouška funkčnosti
180
Změna uživatele
84
Zobrazení výkonu chlazení
488
Způsob ovládání
84
Zvedací zařízení
Uvazovací body
92
Zvýšení napětí
359

W
Water flow
Water pressure
Water pump current
Winding temperature
Winding time constant

491
491
491
379
384, 386

X
X100

42
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