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Řídicí systém automatického záskoku napájení T-S-T se používá v systémech se dvěma izolovanými
napájecími vedeními, připojenými ke dvěma sekcím spojeným podélnou spojkou. Řídicí systém ovládá
jističe (stykače, vypínače) traf a podélné spojky. Řídicí systém se nezabývá stavem a ovládáním vývodů.

Řídicí systém je realizován na modulárním programovatelném automatu (PLC) ABB AC500-eCo.
V závislosti na požadovaných funkcích se procesorový modul doplní o potřebné vstupní a výstupní
moduly.

Nastavení parametrů popřípadě vizualizace stavu rozvodny a sledování chybových hlášení se provádí
pomocí připojeného PC nebo notebooku.
K rozvodně a ovládacím prvkům je řídicí systém připojen pomocí binárních signálů s napětím 24VDC:
Jsou to signály:
 Měření napětí podpěťovými relé nebo monitorovacími relé sítě
 Ovládání jističů signály na zapínací / vypínací cívky
 Sledování stavu jističů (dle konfigurace jsou to signály: zapnuto / vypnuto / error, poloha, stav
pružiny, stav napájení spouště, povolení dálkového ovládání (remote). Viz dále.
 Sledování stavu přepínačů a tlačítek (dle konfigurace)
 Signalizace stavů na pult rozváděče (dle konfigurace)
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Funkce
Přepínač režimu „Automaticky / Ručně“
Tlačítko „Nouzový STOP“
Tlačítko „Kvitace“
Vstupy: Trafo1 / Trafo2 / Spojka: sepnuto
Vstupy: podpěťová / monitorovací relé před jističi traf
Výstupy: Trafo1 / Trafo2 / Spojku: zapni
Výstupy: Trafo1 / Trafo2 / Spojku: vypni
Vstupy: Trafo1 / Trafo2 / Spojka: rozepnuto
Vstupy: Trafo1 / Trafo2 / Spojka: zkrat
Přepínač „Paralelní provoz traf povolen / zakázán“
Přepínač „Zpětný záskok povolen / zakázán“
Tlačítko „Proveď zpětný záskok“
Tlačítka „Trafo1 / Trafo2 / Spojku: zapni ručně“
Tlačítka „Trafo1 / Trafo2 / Spojku: vypni ručně“
Přepínač „Přívod bez napětí odpoj vždy“
Vstupy: Trafo1 / Trafo2 / Spojka: nastřádáno
Vstupy: Trafo1 / Trafo2 / Spojka: poloha zasunut
Vstupy: Trafo1 / Trafo2 / Spojka: poloha test
Vstupy: Trafo1 / Trafo2 / Spojka: poloha vysunut
Vstupy: Trafo1 / Trafo2 / Spojka: dálkově (remote)
Vstupy: Trafo1 / Trafo2 / Spojka: napájení spouště OK
Tlačítko „Přepni trafa“
Tlačítko „Proveď záskok T1-S / T2-S“
Výstup: Záskok proběhl OK
Výstupy: Trafo1 / Trafo2 / Spojka: chyba
Výstup: Připraven pro záskok T1-S / T2-S / T1-T2 / T2-T1
Výstup: Záskok T1-S / T2-S / T1-T2 / T2-T1 proběhl OK
Výstup: Zpětný záskok T1 / T2 proběhl OK
Výstupy: Pozor, podpětí před Trafem 1 / Trafem 2
Výstup: Záskok se nedokončil, chyba
Výstup: Záskok probíhá
Výstup: Záskok T1-S / T2-S / T1-T2 / T2-T1 probíhá
Výstup: Zpětný záskok T1 / T2 probíhá

Modul M6 výstupní

Modul M5 výstupní

Modul M4 výstupní

Modul M3 vstupní

Modul M2 vstupní

Modul M1 vstupní

Procesor PM554

Přehled funkcí a možností stavebnice
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Dle potřeb konkrétní aplikace se sestaví řídicí systém z představeného seznamu modulů. Dále se vyberou
typy modulů (tranzistorové nebo reléové), napájení (24 VDC nebo 100…240 VAC) a typ svorek.
Seznam modulů včetně cen je uveden na konci tohoto materiálu.
Kabel pro připojení vizualizace TK503 je typu USB – RS485. Pokud má uživatel vlastní převodník nebo
jinak řešený přístup na port RS485, nemusí ho používat. Popis viz dále.
Za příplatek je možné zpracovat změny software nebo změnu konfigurace systému.
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Konfigurace záskoku a nastavení všech parametrů a časů, vizualizace a sledování chybových
hlášení se provádí pomocí připojeného PC se systémem Windows XP:
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Ceník
Uvedené ceny jsou bez DPH a jsou platné pro rok 2010. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit ceny
v případě změny ceny komponent od dodavatele nebo výrazných změn kurzu Kč – Euro.
Pro sestavení záskoku potřebujeme následující komponenty:
- výběr z jednoho typu procesoru PM554
- výběr vstupních modulů 1..2 (DI562) a k nim typ svorek
- výběr vstupního modulu 3 (DI561) a k němu typ svorek
- výběr výstupních modulů 1..3 (DO561 nebo DO571) a k nim typ svorek
- výběr volitelných dílů: kabel, konfigurační software, licence
- dle potřeb úprava software, cena se stanoví dohodou dle pracnosti úprav

Typ modulu
Procesor PM554-T
Procesor PM554-R
Procesor PM554-R-AC
Moduly 1 a 2 : DI562
- svorky typ 1
- svorky typ 2
- svorky typ 3
Modul 3 : DI561
- svorky typ 1
- svorky typ 2
- svorky typ 3
Moduly 4..6 : DO561
Moduly 4..6 : DO571
- svorky typ 1
- svorky typ 2
- svorky typ 3
Spojovací kabel TK503
Konfigurační software
Licence PS542-WEB-PC
Přesouvání signálů
Změna programu

Popis
Napájení 24 VDC, výstupy tranzistor 0,5A / 24 VDC
Napájení 24 VDC, výstupy relé 2A / 240 VAC
Napájení 100 – 230 VAC, výstupy relé 2A / 240 VAC
Modul 16 binárních vstupů, 24VDC
Šrouby zepředu, kabely z boku
Šrouby zepředu, kabely zepředu
Pružiny zepředu, kabely zepředu
Modul 8 binárních vstupů, 24VDC
Šrouby zepředu, kabely z boku
Šrouby zepředu, kabely zepředu
Pružiny zepředu, kabely zepředu
Modul 8 binárních výstupů tranzistorových, 0,5A / 24VDC
Modul 8 binárních výstupů reléových, 2A / 240 VAC
Šrouby zepředu, kabely z boku
Šrouby zepředu, kabely zepředu
Pružiny zepředu, kabely zepředu
Strana PC = USB, strana PLC = Canon9, délka 3m
Software pro konfiguraci záskoku a vizualizaci
Licence pro 1 PC, nepřetržitý chod vizualizace
Změna konfigurace beze změny funkce systému
Libovolná změna algoritmu, přidání dalších bloků programu
(např. monitoring rozvodny, komunikace na nadřízený systém,
řízení zátěží, řízení kompenzací apod.)
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Cena Kč
15.000,15.000,15.500,2.620,247,496,247,1.840,112,225,112,2.200,2.565,135,270,135,2.650,0,5.400,Dohodou
Dohodou
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Poznámky:

© VAE ProSys s.r.o.

Strana 7 (celkem 8)

Informace, připomínky a objednávky zasílejte na:

709 00

VAE Prosys s.r.o.
Varšavská 9A
Ostrava
Czech Republic

Tel: +420 596 616 555
Fax: +420 596 616 777
e-mail: info@vaeprosys.cz
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