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1. Ú el za ízení
Sí ová ochrana NSU (dále jen NSU) slouží pro ochranu sít  p ed nežádoucími

vlivy zdroj  energie p ipojených k síti. NSU dále slouží na ochranu za ízení
ipojených k síti, které jsou citlivé na zm nu stavu napájecí sít . NSU vyhodnocuje

nejen nap tí, frekvenci a fázi jednotlivých nap tí, ale také m í proud a inný výkon.

2. Provozní podmínky
Pro správný provoz NSU je nutné dodržet základní provozní podmínky, které

jsou definovány v následujících kapitolách:
a) správné p ipojení vstupn -výstupních konektor
b) napájení NSU spl ující dané tolerance
c) správné nastavení parametr ídícího SW
d) dodržení provozní teploty okolního prost edí (viz. technické parametry)

3. Mechanické provedení
NSU je umíst n v samostatné kovové sk ce. P ední panel NSU (rozm r viz

technické parametry) obsahuje alfanumerický displej 2x16 znak  s podsvitem pro
tisk informací o stavu NSU a ovládací klávesy. Na bo ních stranách NSU jsou
konektory pro p ipojení NSU k síti a dalším obvod m.

Montáž do rozvad e pomocí úchyt  ICA.

4. Elektrické provedení
NSU je k rozvad i p ipojen pomocí násuvných konektor  PA 256/257

ozna ených S-VA (nap tí první fáze), S-VB (nap tí druhé fáze), S-VC (nap tí t etí
fáze), S-IA (proud v první fázi), S-IB (proud v druhé fázi), S-IC (proud v t etí fázi), S-
VG (nap tí v první fázi zdroje nap tí), S-REL (výstupy - p epínací kontakty relé), S-
OUT (výstupy – spínací tranzistory), S-ANL (analogové výstupy –20..20mA,-10V
..+10V) a S-485 (komunika ní rozhraní).Konektor CANNON slouží pro p ipojení NSU
k PC p es rozhraní RS 232. Napájení NSU  230 V (AC) nebo 12-33V(DC).
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Blokové schéma:
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Rozmíst ní konektor  (pohled 1):

Rozmíst ní konektor  (pohled 2):
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4.1 Základní technické parametry
Parametr Popis
Rozm ry 118x178x105, elní panel 190x119
Napájecí nap tí 180÷250V AC

12÷33V DC
íkon 6W

Jišt ní tavná pojistka 5x20mm; 0,315A 250V
Izola ní pevnost 4kV v napájecí ásti
Elektromagnetické vyza ování Podle SN EN 55 11,
Elektromagnetická odolnost Podle SN  EN 61000-4-2, SN EN 61000-4-3,

SN EN 61000-4-4, SN EN 61000-4-5, SN EN
61000-4-5, SN EN 61000-4-6, SN EN 61000-4-
11

Dále testováno dle SN EN 60947-1 a SN EN 60947-2
Krytí IP20
Pracovní teplota -10÷60°
Jmenovité nap tí sít Plynule nastavitelné v rámci rozsahu m ení
Rozsah m ení nap tí 60÷450V, p i nižším nap tí klesá p esnost nad

0,5%
Maximální p ep tí 600V trvale

esnost m ení nap tí 60÷200V 0,5% z hodnoty
200÷450V 0,25% z hodnoty

Rozsah m ení proudu 0÷5A
Maximální proudové p etížení 6,5A trvale

25A krátkodob  (do 1s)
esnost m ení proudu 0,5% z hodnoty

Jmenovitá frekvence sít 50/60Hz
Rozsah m ení frekvence 45÷65Hz

esnost m ení frekvence 0,2%; m í od 40V
esnost nastavení zpožd ní 60÷130ms dle typu ochrany

Spínané U/I signaliza ních relé 250V AC / 8A
Spínané U/I bin.výstup 80V DC / 50mA (max.100mA)
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4.2 Binární výstupy a relé
Výstupy S-REL.1 ... S-REL.12 jsou realizovány p epínacími kontakty relé.
Výstupy S-OUT.1 ... S-OUT4 jsou realizovány spínacími tranzistory

spínajícími proti zemi (provedení OC) nebo na nap tí 12V (provedení PNP). P i
aktivním výstupu je výstupní tranzistor sepnutý.

Konektor el
S-REL.1 Kontakt p i aktivním stavu rozepíná
S-REL.2 Spole ný kontakt
S-REL.3

Relé 1

Kontakt p i aktivním stavu spíná
S-REL.4 Kontakt p i aktivním stavu rozepíná
S-REL.5 Spole ný kontakt
S-REL.6

Relé 2

Kontakt p i aktivním stavu spíná
S-REL.7 Kontakt p i aktivním stavu rozepíná
S-REL.8 Spole ný kontakt
S-REL.9

Relé 3

Kontakt p i aktivním stavu spíná
S-REL.10 Kontakt p i aktivním stavu rozepíná
S-REL.11 Spole ný kontakt
S-REL.12

Relé 4

Kontakt p i aktivním stavu spíná
S-OUT.0 GND
S-OUT.1 Binární výstup 1 OC (NPN na Gnd ) nebo (PNP na +12V Rout=3k )
S-OUT.2 Binární výstup 2 OC (NPN na Gnd ) nebo (PNP na +12V Rout=3k )
S-OUT.3 Binární výstup 3 OC (NPN na Gnd ) nebo (PNP na +12V Rout=3k )
S-OUT.4 Binární výstup 4 OC (NPN na Gnd ) nebo (PNP na +12V Rout=3k )
Funkce S-OUT se definuje p i objednání verzí HW(OC-PNP). Standardn  je
dodávána verze  OC.
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4.3  Analogové vstupy
Analogové vstupy slouží pro p ipojení sít  k NSU.

Konektor el
S-VA.1
S-VA.2

Propojené svorky pro usnadn ní
instalace Uin= (40-450V AC)

S-VA.3

Nap tí fáze A

S-VB.1
S-VB.2

Propojené svorky pro usnadn ní
instalace

S-VB.3

Nap tí fáze B

S-VC.1
S-VC.2

Propojené svorky pro usnadn ní
instalace

S-VC.3

Nap tí fáze C

S-IA.1
S-IA.2

Proud ve fázi A

S-IB.1
S-IB.2

Proud ve fázi B

S-IC.1
S-IC.2

Proud ve fázi C

S-VG.1
S-VG.2

Nap tí fáze A generátoru

4.3.1 Kalibrace analogových vstup
Všechny analogové vstupy (výkon,nap tí,proud,) lze digitáln  kalibrovat bez

nutnosti zásahu do NSU (nastavování trimr ).
Kalibrace se provádí p ipojením NSU k PC pomocí RS-232.

           Nulování offsetu    Zm na offsetu     Zm na amplitudy

               M ená hodnota

Skute ná hodnota

Doporu ený postup p i kalibraci:

a) Odpojení (nulování) kalibrovaného vstupu
b) Nulování offsetu tla ítkem „Offset 0“
c) P ipojení vstupu na definovanou hodnotu
d) Nastavení požadované hodnoty tla ítky „Amplituda +“ a „Amplituda -“

POZOR: Neodborná manipulace s kalibrací m že zp sobit nesprávnou funkci NSU
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4.4 Analogové výstupy

Konektor el
S-ANL.1 Spole ná svorka AGND
S-ANL.2

Analogový výstup 1
-20..20mA / -10V..+10V Výstup

S-ANL.3 Spole ná svorka AGND
S-ANL.4

Analogový výstup 2
-20..20mA / -10V..10V Výstup

S-ANL.5 Spole ná svorka AGND
S-ANL.6

Analogový výstup 3
-20..20mA / -10V..10V Výstup

4.5 Napájení

4.5.1 Napájení stejnosm rné
Konektor el
S-NDC.1 -  DC zdroje
S-NDC.2 + DC zdroje (12-33 V)

4.5.2 Napájení st ídavé
Konektor el
S-NAC.1 L  (200-260V   AC)
S-NAC.2 PE(ochranný vodi )
S-NAC.3 N

4.6 Komunikace RS-485
Rozhraní RS-485 slouží k propojení NSU s ostatními za ízeními za ú elem

sdílení  m ených veli in a stavu NSU

Konektor el
S-485.1 485 B
S-485.2 485 A

4.7 Komunikace RS-232
Rozhraní RS-232 (9-pinový konektor CANNON) slouží pro monitorování,

nastavování parametr  a kalibraci analogových vstup  NSU pomocí PC. Pro
komunikaci slouží program „MANAGER.EXE“

Zapojení kabelu pro p ipojení NSU k PC:

PC  3 TxD 3     NSU
2 RxD 2
7 RTS 7
8 CTS 8
6 DSR 6
1 DCD 1
4 DTR 4
9 RI 9
5 GND 5
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5. P ehled typ  ochran

5.1 P ep ová ochrana
Aktivuje se p i zvýšení efektivní hodnoty nap tí nad definovanou mez. Lze

definovat varovnou i havarijní mez p ep tí

5.2 Podp ová ochrana
Aktivuje se p i poklesu efektivní hodnoty nap tí pod definovanou. Lze definovat

varovnou i havarijní mez podp tí.

5.3 Špi ková ochrana
Aktivuje se p i p ekro ení špi kové hodnoty (amplitudy) nap tí nad definovanou

mez. Lze definovat pouze havarijní mez, p esnost nastavení je 10V.

5.4 Ochrana proti nap ové nesymetrii
Aktivuje se p i zv tšení rozdílu nap tí mezi libovolnými dv ma fázemi nad

definovanou mez. Lze definovat varovnou i havarijní mez nap ové nesymetrie.

5.5 Nadproudová ochrana
Aktivuje se p i zvýšení efektivní hodnoty proudu nad definovanou mez. Lze

definovat varovnou i havarijní mez nadproudu

5.6 Ochrana proti proudové nesymetrii
Aktivuje se p i zv tšení rozdílu proudu mezi libovolnými dv ma fázemi nad

definovanou mez. Lze definovat varovnou i havarijní mez proudové nesymetrie.

5.7 Podfrekven ní ochrana
Aktivuje se p i poklesu frekvence (frekvence se m í ze signálu fáze A) pod

definovanou mez. Lze definovat varovnou i havarijní mez podfrekvence.

5.8 Nadfrekven ní ochrana
Aktivuje se p i nár stu frekvence (frekvence se m í ze signálu fáze A) nad

definovanou mez. Lze definovat varovnou i havarijní mez nadfrekvence.

5.9 Ochrana sledu fází
Aktivuje se v p ípad , že fáze signál  B respektive C se liší o více jak

definovaný úhel od o ekávané hodnoty 120° respektive 240°.

5.10 Vektorová ochrana
Aktivuje se okamžit  p i skokové zm  fáze signálu v libovolné fázi (nap . p i

skokové zm  zatížení generátoru) o více jak definovaný úhel.

5.11 Ochrana nízkého výkonu
Aktivuje se v p ípad , že m ený výkon klesne pod hodnotu parametru

„PwrMin“ (nízký výkon). Inverzí výstupu lze dosáhnout také toho, že výstup se
aktivuje p i nár stu výkonu nad tento parametr.
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6. Nastavení ochran
NSU indikuje stav ochran pomocí ty ech indika ních led, výstupních relé a

binárních výstup .
Lze definovat šest skupin ochran P1÷P6, každé lze p adit, p i jakém typu

ochrany se aktivuje.
Relé, binárním výstup m a LED diodám se p azuje, která z definovaných

skupin ochran je ovládá. Relé a binárním výstup m lze dále definovat, zda je
aktivuje p ekro ení varovné i havarijní meze, inverze, zpožd ní sepnutí a zpožd ní
rozepnutí. LED diody indikují bezprost ední stav ochran (bez zpožd ní), je-li

ekro ena varovná mez, indika ní dioda bliká, je-li p ekro ena havarijní mez,
indika ní dioda svítí.

Havarijní hlášení (ochrany, které zap inili aktivaci relé nebo binárního
výstupu) na displeji NSU z stávají zobrazeny i po odezn ní ochrany a deaktivaci
výstupu až do okamžiku kvitace poruchových hlášení klávesou kvitace.

Ochrana, která nezp sobuje aktivaci relé ani binárního výstupu je neaktivní a i
i jejím p sobení se na displeji NSU neobjeví p íslušné chybové hlášení. Pokud se

má nap . ochrana „P ep tí“ zobrazovat a do kvitace ukládat na displeji NSU, musí
být definovaná v n které skupin  ochran P1÷P6 a tato ochrana musí ovládat
alespo  jedno relé nebo binární výstup. Na displeji NSU se tedy zobrazují pouze ty
ochrany (poruchy), které zp sobí aktivaci relé nebo binárního výstupu.

7. Analogové výstupy
NSU má 3 analogové výstupy –20..20mA/-10V..10V. Každému analogovému

výstupu lze p adit, jaké m ené veli in  s jakým m ítkem hodnota výstupního
proudu odpovídá.

8. Fázování
Pomocí NSU je možné ovládat nap tí, frekvenci a deon generátoru. Aktivaci

fázování  lze provést pomocí servisního SW nebo povelem po RS-485 zaslaným
ídícím systémem.
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8.1 Regulace nap tí
hem fázování NSU reguluje nap tí pomocí binárních signál  (nap tí více,

nap tí mén ) nebo analogového signálu 10V (20mA) nap tí generátoru tak, aby bylo
nap tí generátoru o definovaný parametr vyšší než nap tí sít .

Který analogový výstup (binární výstupy) ovládá (ovládají) regulátor nap tí lze
definovat softwarov .

8.2 Regulace otá ek
hem fázování NSU reguluje otá ky pomocí binárních signál  (nap tí více,

nap tí mén ) nebo analogového signálu 10V (20mA) frekvenci generátoru tak, aby
byla o 0.1Hz vyšší než frekvence generátoru.

Který analogový výstup (binární výstupy) ovládá (ovládají) regulátor otá ek lze
definovat softwarov .

8.3 Sepnutí deonu generátor
Pro sepnutí deonu generátoru musí být spln ny následující podmínky:

 Rozdíl nap tí sít  a generátoru (v první fázi) je s definovanou tolerancí roven
požadované hodnot

 Frekvence generátoru je o 0.05-0.15Hz vyšší než frekvence sít
 Rozdíl fáze nap tí sít  a generátoru (v první fázi) je nižší než parametr

tolerance vyvážení fáze

Jsou-li spln ny všechny požadavky pro nafázování, NSU vyšle s definovaným
edstihem p ed požadovaným okamžikem sepnutí (nap tí je v definované fázi 0-

180 stup ) požadavek na aktivaci deonu generátoru.
Který binární výstup (relé) ovládá deon generátoru lze definovat softwarov .

9. Ovládání NSU
NSU lze ovládat pomocí 4 kláves (nahoru, dolu, výb r a kvitace).
Tla ítkem výb r se volí informace zobrazovaná na displeji NSU (názvy

aktivovaných ochran, m ené veli iny, nastavení parametr ).
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Je-li na obrazovce zvolen p ehled aktivovaných ochran, text “ZADNA
PORUCHA“ indikuje, že není aktivována žádná z ochran nastavená v n které ze
signalizací. Je-li n která ochrana aktivní, je na displeji text „PORUCHA X/N“. N
indikuje celkový po et aktivovaných ochran, X indikuje, kolikátá z aktivních ochran je
zobrazena na druhém ádku displeje (listovat lze pomocí kláves nahoru a dolu).
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10. RS-485
Dle typu firmware slouží rozhraní RS-485 pro komunikaci s ostatními za ízeními

UNIMA-KS (nap ídící systém 852) komunika ním protokolem UNIMA-KS, nebo je
na toto rozhranní implementovaný protokol ModBUS.

10.1 ModBUS
Pomocí parametr  NSU je nutné nastavit správnou komunika ní rychlost

sb rnice a adresu za ízení. Další parametry komunika ní linky: 8 datových bit , bez
parity, jeden stop-bit.

NSU podporuje na ModBUSu funkci 4 („Read Input Registers“)

Adresa
registru

Obsah
registru

Rozm r

0x00 Efektivní nap tí ve fázi A 0.1V
0x01 Efektivní proud ve fázi A 0.1A
0x02 inný výkon ve fázi A 0.1kW
0x03 Jalový výkon ve fázi A 0.1kVAr
0x04 Efektivní nap tí ve fázi B 0.1V
0x05 Efektivní proud ve fázi B 0.1A
0x06 inný výkon ve fázi B 0.1kW
0x07 Jalový výkon ve fázi B 0.1kVAr
0x08 Efektivní nap tí ve fázi C 0.1V
0x09 Efektivní proud ve fázi C 0.1A
0x0A inný výkon ve fázi C 0.1kW
0x0B Jalový výkon ve fázi C 0.1kVAr
0x0C Celkový inný výkon 0.1kW
0x0D Celkový jalový výkon 0.1kVAr
0x0E iník 0.01
0x0F Frekvence 0.1Hz
0x10 Vyrobená inná energie dodaná (kladná), vyšší slovo 6553.6kWh
0x11 Vyrobená inná energie odebraná (záporná), nižší slovo 0.1kWh
0x12 Vyrobená jalová energie L (kladná), vyšší slovo 6553.6kWh
0x13 Vyrobená jalová energie C (záporná), nižší slovo 0.1kWh
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10.1.1 tení vstupních registr  (funkce 4)

Funkce 4 – Dotaz
Adresa 1 Byt 0x00 ÷ 0xFF (MBSaddr)
Kód funkce 1 Byt 0x04
Adresa prvního registru 2 Byty 0x0000 ÷ 0x0011
Po et registr  ke tení (N) 2 Byty 0x0001 ÷ 0x0011
Kontrolní sou et 2 Byty CRC16

Funkce 4 – Odpov
Adresa 1 Byt 0x00 ÷ 0xFF (MBSaddr)
Kód funkce 1 Byt 0x04
Po et datových byt 1 Byt 2*N
Hodnoty tených registr  *) 2*N Byt
Kontrolní sou et 2 Byty CRC16
*) hodnoty registr  jsou dvou-bytové, vyšší byte obsahu registru jde první.

Funkce 4 - P íklad (Adresa NSU=1)
Dotaz na tení 2 registr  od adresy 4
(nap tí a proud ve fázi B)
01 04 00 04 00 02 30 A0

Odpov
Ub = 0x08FC = 2300 = 230,0V
Ib   = 0x05DC = 1500 = 150,0A
01 04 04 08 FC 05 DC 3B 1D
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11. Parametry NSU
Parametry NSU definují vlastnosti jednotlivých ochran a konfiguraci signalizací

a výstup . Všechny parametry lze nastavit pomocí PC  programem „Manager.exe“.
tšinu parametr  (toleran ní meze, asová zpožd ní) lze nastavit p ímo z

klávesnice NSU, nastavení konfigura ních parametr  (nastavení signalizací, relé,
binárních a analogových signál ) lze provád t pouze pomocí PC.

Jméno Popis Min/
Max

Krok

Nap tí
Varovné p ep tíVrmsVHi

i p ekro ení horní varovné meze
efektivního nap tí "VrmsVHi" dojde k
aktivaci varovné ochrany p ep tí. Ochrana
se deaktivuje bezprost edn  po poklesu
nap tí pod varovnou mez.

100/
500

1V

Havarijní p ep tíVrmsHHi
i p ekro ení horní havarijní meze

efektivního nap tí "VrmsHHi" dojde k
aktivaci havarijní ochrany p ep tí.
Ochrana se deaktivuje bezprost edn  po
poklesu nap tí pod havarijní mez.

100/
500

1V

Varovné podp tíVrmsVLo
i p ekro ení dolní varovné meze

efektivního nap tí "VrmsVLo" dojde k
aktivaci varovné ochrany podp tí.
Ochrana se deaktivuje bezprost edn  po
nár stu nap tí nad varovnou mez.

100/
500

1V

Havarijní podp tíVrmsHLo
i p ekro ení dolní havarijní meze

efektivního nap tí "VrmsHLo" dojde k
aktivaci havarijní ochrany podp tí.
Ochrana se deaktivuje bezprost edn  po
nár stu nap tí nad havarijní mez.

100/
500

1V
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Špi ková amplitudaVpeak
ekro í-li amplituda nap tí špi kovou

hodnotu "Vpeak" dojde okamžit  k aktivaci
havarijní ochrany špi kové amplitudy.
Ochrana se deaktivuje po uplynutí 1s bez

ekro ení špi kové hodnoty nap tí.

100/
600

10V

Varovná nesymetrieVunsyV
Je-li rozdíl nap tí mezi libovolnými fázemi

tší než tento parametr, dojde k aktivaci
varovné ochrany nap ové nesymetrie.
Ochrana se deaktivuje bezprost edn
potom, co se rozdíl nap tí vrátí do
tolerovaného rozdílu

1/
50

1V

Havarijní nesymetrieVunsyH
Je-li rozdíl nap tí mezi libovolnými fázemi

tší než tento parametr, dojde k aktivaci
havarijní ochrany nap ové nesymetrie.
Ochrana se deaktivuje bezprost edn
potom, co se rozdíl nap tí vrátí do
tolerovaného rozdílu

1/
50

1V
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Proud
Varovný nadproudIrmsVHi

i p ekro ení horní varovné meze
efektivního proudu "IrmsVHi" dojde k
aktivaci varovné ochrany nadproudu.
Ochrana se deaktivuje bezprost edn  po
poklesu proudu pod varovnou mez

0/
5000

1A

Havarijní nadproudIrmsHHi
i p ekro ení horní havarijní meze

efektivního proudu "IrmsHHi" dojde k
aktivaci havarijní ochrany nadproudu.
Ochrana se deaktivuje bezprost edn  po
poklesu proudu pod havarijní mez

0/
5000

1A

Varovná nesymetrieIunsyV
Je-li rozdíl proudu mezi libovolnými fázemi

tší než tento parametr, dojde k aktivaci
varovné ochrany proudové nesymetrie.
Ochrana se deaktivuje bezprost edn
potom, co se rozdíl proudu vrátí do
tolerovaného rozdílu

0/
1000

1A

Havarijní nesymetrieIunsyH
Je-li rozdíl proudu mezi libovolnými fázemi

tší než tento parametr, dojde k aktivaci
havarijní ochrany proudové nesymetrie.
Ochrana se deaktivuje bezprost edn
potom, co se rozdíl proudu vrátí do
tolerovaného rozdílu

0/
1000

1A
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Frekvence / fáze
Nominální frekvenceFreqNom
Nominální frekvence sít

35/
75

1Hz

Varovná nadfrekvenceFreqVHi
Je-li skute ná frekvence vyšší než tento
parametr, dojde k aktivaci varovné
ochrany nadfrekvence. Ochrana se
deaktivuje bezprost edn  po poklesu
frekvence pod varovnou mez

35/
75

0.1
Hz

Havarijní nadfrekvenceFreqHHi
Je-li skute ná frekvence vyšší než tento
parametr, dojde k aktivaci havarijní
ochrany nadfrekvence. Ochrana se
deaktivuje bezprost edn  po poklesu
frekvence pod havarijní mez

35/
75

0.1
Hz

Varovná podfrekvenceFreqVLo
Je-li skute ná frekvence nižší než tento
parametr, dojde k aktivaci varovné
ochrany podfrekvence. Ochrana se
deaktivuje bezprost edn  po nár stu
frekvence nad varovnou mez

35/
75

0.1
Hz

Havarijní podfrekvenceFreqHLo
Je-li skute ná frekvence nižší než tento
parametr, dojde k aktivaci havarijní
ochrany podfrekvence. Ochrana se
deaktivuje bezprost edn  po nár stu
frekvence nad havarijní mez

35/
75

0.1
Hz

Tolerance sledu fázíPhsTol
Je-li absolutní hodnota odchylky

edpokládané hodnoty fáze (0°, 120°,
240°) a skute né hodnoty fáze vyšší než
parametr "PhaseTol" dojde k aktivaci
havarijního ochrany sledu fází. Tato
ochrana kontroluje správnost p ipojení
po adí fází.

1/
60

1°

Tolerance vektorového skokuPhsJmp
Nastane-li jednorázový skok fáze o více
jak uvedený parametr, dojde k aktivaci
havarijní ochrany vektorového skoku.
Výstup se deaktivuje po uplynutí doby 1s
bez p ekro ení maxima vektorového
skoku.

1/
60

1°
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Ochrany
Ochrana P1P1
Nastavení, které stavy aktivují p íslušnou
ochranu. Ochrana je aktivní, je-li aktivní
alespo  jeden z navolených stav .

P2 Ochrana P2
P3 Ochrana P3

P4 Ochrana P4

P5 Ochrana P5

P6 Ochrana P6

Signalizace LED
Nastavení LED 1LED1
Nastavení, která ochrana, stav výstupu i
ídící signál je indikován p íslušnou LED.

Je-li LED nastavena na indikaci ochrany
P1÷P6, p i p ekro ení varovné meze LED
bliká, p i p ekro ení havarijní meze LED
svítí. LED indikuje okamžitý stav ochrany
bez zpožd ní.

LED2 Nastavení LED 2
LED3 Nastavení LED 3
LED4 Nastavení LED 4
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Relé
Relé 1Rel1
Nastavení, která ochrana i ídící signál
ovládá relé.
Je-li relé nastaveno na varovnou i
havarijní ochranu, relé spíná, je-li ochrana
aktivní déle jak definovanou dobu
zpožd ní aktivace relé. Relé rozepíná,
není-li ochrana aktivní déle jak
definovanou dobu zpožd ní deaktivace
relé.
Není-li relé nastaveno na ochranu,
parametry zpožd ní aktivace a deaktivace
relé se neuplat ují, relé bez zpožd ní
kopíruje stav svého ovládacího signálu.
Pomocí relé lze spínat nap tí 250V (max
380V) a proud 8A (max 10A)
Inverze relé 1Rel1Inv
Je-li nastaven p ímý výstup, relé je v
klidovém stavu bez nap tí na ovládací
cívce (poloha kontakt  viz obr.), p i chyb
je na ovládací cívku relé p ivedeno nap tí.
Je-li nastaven invertovaný výstup,  na
ovládací cívku relé je v klidovém stavu

ivedeno nap tí, je-li tedy NSU bez
napájecího nap tí, kontakty relé indikují
chybu.
Je doporu eno havarijní výstupy
nastavovat jako invertované (NSU bez
nap tí indikuje chybu) a ovládání deonu
generátoru jako p ímé (NSU bez nap tí
odepne deon generátoru)
Zpožd ní aktivace relé 1Rel1Del
Relé se aktivuje, je-li ochrana aktivní
minimáln  tuto dobu. Pokud relé není
ovládáno ochranou, parametr se
neuplat uje.
Zpožd ní deaktivace relé 1Rel1Time
Relé se deaktivuje, je-li ochrana neaktivní
minimáln  tuto dobu. Pokud relé není
ovládáno ochranou, parametr se
neuplat uje.

Rel2 Relé 2
Rel2Inv Inverze relé 2
Rel2Del Zpožd ní aktivace relé 2
Rel2Time Zpožd ní deaktivace relé 2
Rel3 Relé 3
Rel3Inv Inverze relé 3
Rel3Del Zpožd ní aktivace relé 3
Rel3Time Zpožd ní deaktivace relé 3
Rel4 Relé 4
Rel4Inv Inverze relé 4
Rel4Del Zpožd ní aktivace relé 4
Rel4Time Zpožd ní deaktivace relé 4
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Binární výstupy
Binární výstup 1BinOut1
Nastavení, která ochrana i ídící signál
ovládá binární výstup.
Je-li výstup nastaven na varovnou i
havarijní ochranu, spíná, je-li ochrana
aktivní déle jak definovanou dobu
zpožd ní aktivace výstupu. Výstup
rozepíná, není-li ochrana aktivní déle jak
definovanou dobu zpožd ní deaktivace
výstupu.
Není-li výstup nastaven na ochranu,
parametry zpožd ní aktivace a deaktivace
výstupu se neuplat ují, výstup bez
zpožd ní kopíruje stav svého ovládacího
signálu.
Maximální spínané nap tí tranzistor  je
60V, maximální proud 100mA.
Inverze binárního výstupu 1BinOut1Inv
Je-li nastaven p ímý výstup, tranzistor je v
klidovém stavu rozepnutý, p i chyb  spíná
proti zemi.
Je-li nastaven invertovaný výstup,
tranzistor je v klidovém stavu sepnutý, p i
chyb  rozepíná.
Zpožd ní aktivace výstupu 1BinOut1Del
Binární výstup se aktivuje, je-li ochrana
aktivní minimáln  tuto dobu. Pokud binární
výstup není ovládán ochranou, parametr
se neuplat uje.
Zpožd ní deaktivace výstupu 1BinOut1Tim
Binární výstup se deaktivuje, je-li ochrana
neaktivní minimáln  tuto dobu. Pokud
binární výstup není ovládán ochranou,
parametr se neuplat uje.

BinOut2 Binární výstup 2
BinOut2Inv Inverze binárního výstupu 2
BinOut2Del Zpožd ní aktivace výstupu 2
BinOut2Tim Zpožd ní deaktivace výstupu 2
BinOut3 Binární výstup 3
BinOut3Inv Inverze binárního výstupu 3
BinOut3Del Zpožd ní aktivace výstupu 3
BinOut3Tim Zpožd ní deaktivace výstupu 3
BinOut4 Binární výstup 4
BinOut4Inv Inverze binárního výstupu 4
BinOut4Del Zpožd ní aktivace výstupu 4
BinOut4Tim Zpožd ní deaktivace výstupu 4
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Analogové výstupy
Analogový výstup 1AnlOut1
Nastavení, který z m ených signál
ovládá analogový výstup

ítko analogového výstupu 1AnlOut1Max
Hodnota nap tí [V], proudu [A], spot eby
[kW] (dle nastavení analogového vstupu)
odpovídající proudu 20mA/10V

10/
2000

1

Typ analogového výstupu 1AnlOut1Typ
Nastavení typu analogového výstupu
-20..20mA / -10..10V

AnlOut2 Analogový výstup 2
AnlOut2Max ítko analogového výstupu 2 10/

2000
1

AnlOut2Typ Typ analogového výstupu 2
AnlOut3 Analogový výstup 3
AnlOut3Max ítko analogového výstupu 3 10/

2000
1

AnlOut3Typ Typ analogového výstupu 3
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Podmínky nafázování
Ochrany blokující nafázováníPhsCon
Ochrany, které blokují sepnutí deonu
generátoru.
Tolerance nap tíRegUgTol
Je-li odchylka efektivní hodnoty nap tí
sít  a nap tí generátoru menší než tento
parametr, je možné sepnout deon
generátoru (UgenOK)

0/
10

0.1V

Tolerance vyvážení fázePhsBalTol
Je-li odchylka fáze nap tí sít  a fáze
nap tí generátoru menší než tento
parametr, je možné sepnout deon
generátoru

2/
20

1

Fáze aktivace deonuDeonPhse
Fáze signálu nap tí sít , ve které se

ipne deon generátoru. Je-li fáze
nastavena na nulovou hodnotu, deon
spíná p i pr chodu nap tí nulovou
hodnotou.

0/
180

1

Zpožd ní sepnutí deonuDeonDelay
asový p edstih, se kterým NSU vysílá

povel na sepnutí deonu generátoru p ed
požadovaným okamžikem sepnutí.
Je-li deon generátoru ovládán pomocí
relé NSU, je nutné k asovému zpožd ní
deonu p íst asové zpožd ní relé NSU.

i p ímém výstupu relé (výstup relé
není invertován), je toto zpožd ní 5ms.

0/
200

0.1
ms
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Regulace
Aktivace regulacíRegAct
Aktivace regulace otá ek (výkonu) a
nap tí (ú iníku) v závislosti na sepnutí
deonu sít , deonu generátoru a
poždavku na p ifázování.
Regulace jsou vždy neaktivní, je-li nap tí
generátoru nižší než 50V a aktivuje se až
po uplynutí 5s od nár stu nap tí nad tuto
mez.

RegOtDef Výchozí poloha regulace otá ek -50/
50

0.1%

RegUDef Výchozí poloha regulace nap tí -50/
50

0.1%

Perioda regulace otá ekRegOtPer
Opakovací doba regulace otá ek

1/
20

0.1s

Rychlost regulace otá ekRegOtMul
Proporcinální konstanta regulace otá ek

i fázování

0/
100

1

Perioda regulace nap tíRegUgPer
Opakovací doba regulace nap tí

1/
20

0.1s

Rychlost regulace nap tíRegUMul
Proporcionální konstanta regulace nap tí

i fázování

0/
100

1

Odchylka nap tí generátoruRegUgD
Regulátor nap tí nastavuje nap tí
generátoru o tento parametr více než je
nap tí sít

0/
20

0.1V

Perioda regulace výkonuRegPPer
Opakovaci doba regulace výkonu po
nafázování

1/
20

0.1s

Rychlost regulace výkonuRegPMul
Proporcionální konstanta regulace
výkonu po nafázování

0/
100

1

Požadovaný ú iníkCosFi
Požadované hodnota ú iníku
Perioda regulace ú iníkuRegFIPer
Opakovaci doba regulace ú iníku po
nafázování
Rychlost regulace ú iníkuRegFiMul
Proporcionální konstanta regulace

iníku po nafázování
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12. Modifikace SW NSU

SW Dne Zm ny
V 1.0 Vývojová verze
V 1.2 13.04.04 Jiné nastavení - definované ochrany ovládají LED, relé, výstupy
V 1.22 20.04.07 ModBUS, m ení energie, výpo et ú iníku
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