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Směrová nn ochrana MEg51
Charakteristika
Souprava směrové nn ochrany MEg51 se skládá ze dvou konstrukčně oddělených jednotek, z jednotky energy meter MEg40+ rozšířené o vyhodnocení poruch a z jednotky
stykových obvodů MEg51. Jednotky jsou umístěny v samostatných nevodivých krytech
čtvercového profilu a jsou navzájem propojeny obvody ovládání. Jsou připraveny pro instalaci do panelu, s pomocí plastových redukcí je lze instalovat na DIN lištu TC35.
Jednotka MEg40+ vyhodnocuje proudové stavy s nesprávným směrem toku energie z hladiny nn na hladinu vn a do odděleného souboru zapisuje jejich charakteristické hodnoty.
Trvale zaznamenává průběhy napětí, proudů, výkonů, energie a v souladu se standardem
EN 61000-4-30 ed. 2 registruje události na napětí a nadproudy.
Poruchový stav je opticky signalizován v jednotce stykových obvodů magneticky bistabilním indikačním prvkem DOT, který má kontrastní barvou rozlišeny strany otočného
terčíku. Porucha je rovněž signalizována kontakty relé. Na jednotce stykových obvodů
jsou umístěna ovládací tlačítka, která umožňují manuální kontrolu správné funkce soupravy směrové nn ochrany MEg51.
Popis funkce
Směrová nn ochrana MEg51, dále jen směrová ochrana, průběžně vyhodnocuje směr
toku proudu každých dvou period. Při nesprávném směru toku proudu, hodnoty vyšší
než je nastavená hranice, po dobu delší, než je nastavené zpoždění, se aktivuje optická signalizace prvku DOT a vybaví se poruchová relé. Jestliže efektivní hodnota poruchového
proudu i jen krátkodobě poklesne pod nastavenou mez, pak se vyhodnocování poruchy
prodlužuje o další časové zpoždění. Okamžitě je porucha signalizována při nesprávném
směru toku proudu překračujícím předvolenou mez proudu, jestliže se současně napětí
dostane pod jeho nastavenou mez.
Optická signalizace poruchy magneticky bistabilním prvkem DOT trvá i při přerušení
napájení všech tří fází směrové ochrany a i po obnovení napájecího napětí kterékoliv fáze
až do vynulování (reset) ochrany. Vynulování signalizace ochrany se provede manuálně
aktivací tlačítka RESET, a je funkční při přítomnosti napájecího napětí. Magneticky
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bistabilní prvek DOT má v klidovém stavu terčík otočen černou stranou do zorného pole
panelu jednotky stykových obvodů a při vybavení poruchy stranou žlutou. Při požadavku
shodné indikace poruchovým kontaktem i v průběhu přerušení napětí všech tří fází, lze
dodat směrovou ochranu s bistabilním relé. Směrovou ochranu lze naprogramovat pro
hodnocení jednotlivých fází odděleně, to znamená, že porucha je signalizována, i když je
nesprávný (opačný) směr proudu jen v jedné fázi. Při parametrizaci ochrany lze nastavit
hodnocení i podle průměrného proudu. Ten se počítá pouze z fází s otočeným směrem
toku činného výkonu. Ochrana pak signalizuje poruchu, jestliže průměrný proud fází se
záporným tokem činného výkonu je větší než nastavená mez. Rovněž pokles napětí pod
definovanou hranici, který při nesprávném směru toku proudu překračujícím stanovenou
mez, způsobí okamžitou signalizaci poruchy, může být odvozen od poklesu napětí kterékoliv fáze nebo od poklesu průměrného napětí všech tří fází vývodu.
Ve standardním provedení obsahuje směrová ochrana dvě monostabilní relé Re1 a Re2 se
spínacími kontakty. Relé Re1 se spínacím kontaktem na svorkách re11 a re12 jej má sepnut od okamžiku vzniku poruchy tj. aktivace ochrany do okamžiku ukončení poruchy.
Po dobu přerušení napájení je kontakt monostabilního relé Re1 rozpojen. Monostabilní
relé Re2 rovněž spíná svůj kontakt na svorkách re21 a re22 v okamžiku aktivace ochrany, avšak k jeho rozpojení dochází po uplynutí předvolené doby. Místo monostabilního
relé Re2 lze v případě požadavku specifikovaného v objednávce dodat směrovou ochranu
s bistabilním relé Re2 jehož činnost je shodná s výše uvedenou optickou signalizací prvkem DOT. Bistabilní relé má spínací kontakt spojen od okamžiku vzniku poruchy po
okamžik vynulování signalizace tlačítkem RESET, nezávisle na stavu napájecího napětí.
Na jednotce stykových obvodů jsou umístěna tři černá testovací tlačítka L1, L2 a L3
a vpravo jedno bílé tlačítko RESET. Stlačením kteréhokoliv z testovacích tlačítek po
předvolenou dobu zpoždění při zapnutém napájení dojde k aktivaci optické signalizace,
při níž se terčík DOTu otočí z černé na žlutou stranu a současně se vybaví obě relé signalizující poruchu. Pokud je napětí pod přednastavenou mezí, pak k aktivaci ochrany
dochází okamžitě při stisku testovacího tlačítka. Tlačítky L1, L2 a L3 se testuje vyhodnocení poruchy v jednotlivých fázích. Stiskem tlačítka RESET při přítomnosti napájení
se DOT vrátí do základního stavu.
Pozor. Při manipulaci s tlačítky dojde k vybavení zařízení, připojených na výstupní
relé např. k vypnutí silového jističe.
Po zapnutí soupravy směrové ochrany se na displeji jednotky MEg40+ rozšířené o vyhodnocení poruch zobrazí na přechodnou dobu název Ochrana MEg51. Rovněž po stisku
tlačítka Menu se na displeji zobrazí tyto měřicí funkce
• Směrová ochrana - Monitor
• Elektroměr.
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V datové paměti jednotky MEg40+ s paměťovou kartou CARD jsou uchovávány průběžně měřené hodnoty fázových napětí, fázových proudů, fázových činných a jalových výkonů i energií (6 registrů energií pro každou fázi) a standardem EN 50160 ed. 3 stanovené
charakteristické veličiny událostí na napětí. Bližší popis funkce Universal Energy Meter
je v uživatelské příručce [1].
Odděleně od uvedených dat měřených veličin jsou v datové paměti uchovávána data
posledních dvanácti záznamů poruch. Záznam o poruše obsahuje:
• pravé efektivní hodnoty fázových napětí v okamžiku aktivace směrové ochrany,
• pravé efektivní hodnoty fázových proudů v okamžiku aktivace směrové ochrany,
• činné a jalové výkony jednotlivých fází v okamžiku aktivace směrové ochrany,
• datum a čas aktivace směrové ochrany.
Data o poruchách v textovém formátu lze z jednotky energy meter MEg40+ vyčíst do
připojeného PC se spuštěnými uživatelskými programy přes komunikační kabel USB/
EMC zapojený do USB konektoru jednotky. Změřená data a data o poruchách uložená
v paměťové kartě CARD lze do PC přenést vyjmutím nahrané karty CARD a jejím nahrazením vymazanou paměťovou kartou, přičemž data z nahrané karty CARD se do PC
přenesou vyčtením čtečkou paměťových karet, podrobněji v [1].
Výchozí nastavení směrové ochrany
Při výstupní kontrole a kalibraci vyrobené soupravy směrové ochrany se u výrobce nastaví
tyto parametry směrové ochrany a měření:
• Aktivace poruchy proudem jednotlivých fází
• Aktivace poruchy napětím jednotlivých fází
• Hranice poklesu napětí:

85 % Un (lze volit v rozsahu 1 % až 120 % Un)

• Hranice nadproudu v nesprávném směru:
25 % In (lze volit v rozsahu od 1 % do 120 % In)
• Doba zpoždění aktivace směrové ochrany:
5 s (lze nastavit do 655,35 s s rozlišením po 0,01 s)
• Doba nulování monostabilního relé Re2 po aktivaci směrové ochrany: 		
1 s (nelze parametrizovat uživatelským SW)
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Výchozí nastavení jednotky energy meter MEg40+
rozšířené o vyhodnocení poruch
Specifikaci položek okna Zadání textů v nastavení měření určí zákazník po instalaci.

Položka „Název měření“ může vyjadřovat např. označení nn sítě.
Číslo měření pak může označovat pořadové číslo periodického provozního měření.
Místo měření by mělo vycházet z jednotné evidence DTS případně transformátorů.
Položka „Poznámka“ je určena pro záznam nestandardního stavu nebo mimořádného
sdělení.
Podnik, rozumí se majitel měřeného objektu.
Uživatel, možná bližší specifikace.
Identifikátor je určen pro případné informace výrobce.

Výchozí nastavení položek okna Zadání rozsahů v nastaveném měření
Výchozí nastavení rozsahu měření napětí je 230 V ± 10 %.
Výchozí nastavení rozsahu měření proudu je 1000 A.
Při použití paměťové karty CARD je zvolen záznam maximálně 50ti událostí za 6 h 05 m.
Horní a spodní mez události na napětí a hystereze je stanovena normou
EN 50160, ed. 3.
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Vysvětlivky:
1.

Záznam průměrných a maximálních hodnot veličin U, I, P všech tří fází a záznam
minimálních hodnot U je nutný :
• pro posouzení dynamiky zatěžování trafostanice a stanovení vlivu zátěže na
odchylky napětí,
• pro stanovení četnosti a časového rozložení zkratů a přechodných proudových
rázů.

2.

Nastavení mezí detekce událostí se doporučuje dle stávajících norem na ± 10 % Un.
Hranice přerušení je v SW jednotně nastavena na + 5 % Un, hystereze všech hladin je
v SW nastavena na 2 % Un.

3.

Počet událostí se doporučuje volit 50 pro dobu 6 h 05 m.

4.

Do položky „Nominální hodnota proudu jedné fáze“ je důležité zadat hodnotu
proudu. Vhodně lze použít tlačítko se znakem transformátoru, po jehož aktivaci se
z rolety vybere jmenovitá hodnota výkonu transformátoru.
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Výchozí nastavení položek okna Zadání typu startu, paměti a intervalu:
Okamžitý start měření po přivedení napájecího napětí.
Organizace ukládávání dat do paměti je kruhová.
Interval záznamu výše specifikovaných hodnot měřených veličin je 5 min. Z pěti minutového intervalu lze stanovit hodnoty pro interval deseti minutový při hodnocení kvality
napětí i ¼ hodinový pro stanovení energií.

V okně Speciální je počáteční nastavení hodin energy metreru MEg40+ podle počítače,
který má nastaven absolutní čas. Synchronizace hodin je odvozena od kmitočtu sítě. Čas
jednotky energy meter MEg40+ se od absolutního času liší o počáteční rozdíl. Pokud u
jednotky energy meter MEg40+ nastane výpadek síťového napětí, pak jsou její hodiny
řízeny interním oscilátorem.
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Instalace soupravy směrové ochrany
Jednotky směrové ochrany se obvykle instalují do panelu s vodorovně umístěnými čtvercovými otvory o rozměrech 92 × 92 mm vzdálenými od sebe maximálně 50 mm. Maximální tloušťka plechu panelu je 2,0 mm. Jejich zadní panely se svorkami jsou na obr. 1.
Nejprve se jednotky zasunou do panelu a podle schéma na obr. 2 se na jejich svorky
připojí vodiče vhodných délek a vlastností pro instalaci do nn skříně. Následně se každá
jednotka připevní k panelu otočením dvou bílých excentrů vložených svou osou do tvarovaných otvorů v horní a dolní stěně černého krytu. Obě jednotky soupravy směrové
ochrany se propojí výrobcem dodaným signálovým desetižílovým kabelem s konektory
opatřenými klíčem. Pak se dokončí vzájemné propojení svorek U1, U2, U3 a N mezi
oběma jednotkami.
Volné konce vodičů svorek I1K až I3L jednotky energy meter MEg40+ se připojí na
proudovou svorkovnici s možností zkratování proudů. Vodiče s napětími U1, U2 a U3
se ze zdvojených svorek jednotky MEg51 připojí na trojpólový odpínač osazený pojistkami PV 10/2A/gG/500 V 10 × 38 mm. Vodič N se připojí na nulovou svorku spojenou s
uzemněnou zemnicí svorkou. Vodiče z kontaktů re11 až re22 relé Re1 a Re2 se připojí na
čtyřpólovou svorkovnici, maximální dovolené napětí je 275 Vstř nebo 150 Vss a maximální
dovolený proud 5 A.
Při instalaci jednotek soupravy MEg51 musí být zajištěn přístup k ovládacím tlačítkům,
ke konektoru USB a paměťové kartě CARD, včetně možnosti bezpečného pozorování
displeje na jednotce MEg40+.
Pozor: Ve vzdálenosti 5 cm od stěn jednotek soupravy směrové ochrany se nesmí
nacházet živé části s nebezpečným napětím.
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Obr. 1: Popis a svorky zadních panelů jednotek MEg51 a MEg40+

Poznámka: Napájení ochrany je trojfázové, napětí U1 se odebírá přímo ze svorky U1
jednotky MEg40+ a napájení napětími U2 a U3 z odpovídajících svorek jednotky MEg51.

Seznam komponent
1 ks

jednotka Universal Energy Meter MEg40+ rozšířená o vyhodnocení poruch

1 ks

jednotka stykových obvodů MEg51

1 ks

datová karta CARD s Flash pamětí 16 MB

4 ks

bílý excentr

1 ks

signálový kabel s konektory, L = 15 cm

1 ks

CD s popisem a uživatelským programem směrové ochrany i Universal
Energy Meteru MEg40+ označeným MEg4x se SW modulem SO MEg51

1 ks

protokol kontroly přesnosti měření a funkce se záručním a dodacím listem

Volitelné příslušenství
2 ks

plastová redukce pro DIN lištu

1 ks

bistabilní relé Re2

1 ks

komunikační kabel USB/EMC, L = 2 m

Poznámky:
1. V objednávce je nutné uvést jmenovitou hodnotu proudu In o velikosti 1 A nebo 5 A.
2. Souprava směrové ochrany MEg51 musí být sestavena z jednotky energy meter
MEg40+ rozšířené o vyhodnocení poruch a jednotky stykových obvodů MEg51
shodného výrobního čísla SoNNN.
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Obr. 2 : Zapojení soupravy směrové ochrany
a) Pořadí zleva MEg40+, MEg51
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b) Pořadí zleva MEg51, MEg40+
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Pokyny pro údržbu
Směrová nn ochrana vyžaduje běžné čištění panelu s periodickou kontrolou funkce testovacími tlačítky. Doba kontroly vychází z krytí IP20 ochrany a pracovních podmínek
v místě instalace předpokládá se cca 1 rok. Při čištění lze použít pouze měkké materiály
a neagresivní roztoky, nejlépe vodu se saponátem. V hrubých provozních podmínkách je
nutné zajistit průchodnost větracích otvorů v zadním panelu přístroje.
Dodání
Místem předání, pokud není určeno jinak, je místo sídla výrobce. Jednotky směrové nn
ochrany MEg51 a MEg40+ se dodávají v obalu z vícevrstvé lepenky s dodacím a záručním
listem. Na obale je uvedeno výrobní číslo ochrany.
Při přepravě je nutné přední panely jednotek ochrany chránit před mechanickým poškozením vložkou z vícevrstvé lepenky.
Záruka
Na směrovou nn ochranu je poskytována záruka po dobu 24 měsíců ode dne prodeje,
nejdéle však 30 měsíců po vyskladnění od výrobce. Vady vzniklé v této lhůtě prokazatelně
vadnou konstrukcí, vadným provedením nebo nevhodným materiálem budou bezplatně
opraveny výrobcem nebo jeho servisní organizací.
Záruka zaniká i v průběhu záruční lhůty, provede-li uživatel na směrové nn ochraně
nedovolené úpravy nebo změny, zapojí-li ochranu nesprávně, při nesprávné nebo hrubé
manipulaci nebo při provozu v rozporu s uvedenými technickými podmínkami.
Závady na ochraně a jeho příslušenství vzniklé během záruční lhůty reklamuje uživatel
u výrobce nebo jím pověřené servisní organizace
Při záruční i mimozáruční poruše je účelné spolu s porušeným přístrojem předat i popis
projevů poruchy.
Likvidace
Po ukončení užívání směrové nn ochrany je nutné ji nechat recyklovat ve sběrnách odpadu dle pravidel nakládání s elektronickým odpadem.
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Technické parametry soupravy MEg51
Jmenovité napětí Un:			

230 VAC

Rozsah pracovních napětí: 		

minimální – jednofázové 160 VAC,

			

maximální – trojfázové 276 VAC

Jmenovitý proud In: 			

3 × 5 A AC nebo 3 × 1A AC

Rozsah proudů:			

do 1,2 In

Jmenovitý kmitočet:			

50 Hz

Rozsah kmitočtu:			

47,4 Hz až 52,9 Hz

Vlastní spotřeba: 			

16 VA při 230 VAC

Provozní zatížení kontaktu relé:

270 VAC / 150 V DC, 5 A

Pracovní teplota:		

-20 °C až 55 °C

Teplota skladování:		

-25 °C až 85 oC

Relativní vlhkost: 			

20 % až 90 %, bez kondenzace

  

Bezpečnost proti úrazu el. napětím: ČSN EN 610 10
EMC: 			

ČSN EN 61 326

Kategorie přepětí:

CATIV, Un = 230 V

		

Rozměry jednotky: 			

90 × 90 × 95 mm

Svorkovnice:			

max. Ø vodiče 3,0 mm

Uchycení do panelu:			

2 ks vyjímatelných excentrů

Hmotnost jednotek:			

0,5 kg / MEg51 + 0,7 kg / MEg40+

Krytí jednotek:			

IP20

Vzdálenost mezi jednotkami:

maximální, 50 mm

Typ pojistky v napěťovém odpínači: PV 10/2A/gG/500V 10 × 38 mm
Ve vzdálenosti do 50 mm se nesmí nacházet živé části s nebezpečným napětím.
Parametry ochrany a měřicích funkcí se programují programem MEg4x se SW modulem
SO MEg51 pomocí PC přes rozhraní USB2 v jednotce energy meter MEg40+.
Technické parametry jednotky energy meter MEg40+ jsou uvedeny podrobně v [1].
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