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1  Přehled a použití 
 
 
Relé MRG3 je univerzální relé pro připojovaní k síti a obsahuje dle norem VDEW a 
EVU pro paralelní provoz elektrického generátoru se sítí tyto požadované ochranné 
funkce: 
 

- podpěťová ochrana a ochrana proti přepětí 
- podfrekvenční a nadfrekvenční ochrana  
- rychlé odpojení generátoru od sítě v případě špatného sledu fází nebo změny 

frekvence dle df/dt.  
 
 
MRG3 může být vybaveno univerzální nadproudovou časovou ochranou a ochranou 
proti zemnímu zkratu. 
Je koncipováno i pro použití v sítích s izolovaným popř. kompenzovaným nulovým 
bodem. 
Dá se použít pro paralelní provoz sítě a generátorového soustrojí a obsahuje 
následující ochranné funkce: 
 

- časově nezávislá nadproudová ochrana 
- časově závislá nadproudová ochrana s volitelnými vybavovacími 

charakteristikami, nezávislá ochrana proti zkratu 
- dvoustupňová nezávislá popř. závislá nadproudová časová ochrana pro okruh 

zemního proudu 
- integrované zjišťování směru zemního spojení pro sítě s izolovaným nulovým 

bodem nebo s kompenzací zemního spojení ( typy přístroje ER/XR). 
- dvoustupňová ochrana pro odchylky napětí  při zemním  zkratu . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 Charakteristické vlastnosti 
 

• mikroprocesorová technika s automatickou kontrolou 
• účinný analogový dolnopropustný filtr pro eliminaci vyššího kmitání u měření 

frekvence a měření posunu fází 
• digitální filtrace naměřených hodnot s diskrétní Fourierovou analýzou, čímž je 

potlačen vliv rušivých signálů 
• integrované funkce pro monitoring napětí, frekvence nebo hlídání posunu fází  

v jednom přístroji 
• kontrola napětí s dvoustupňovou funkcí přepětí a podpětí 
• kontrola frekvence s tříúrovňovou volně parametrizovatelnou funkcí menší 

nebo vyšší frekvence 
• zvlášť nastavitelný nezávislý časový spínač pro monitoring napětí a frekvence 
• nastavitelné vypnutí při posunu fází 1-AUS-3 nebo 3-AUS-3 
• nastavitelná mezní hodnota napětí k zablokování měření frekvence a nebo 

posunutí fází 
• nezávislá nadproudová časová ochrana 
• volitelné ochranné funkce mezi nezávislou ( UMZ) a závislou (AMZ) 

nadproudovou časovou ochranou  
• volitelná AMZ- vypínací charakteristika dle IEC 255-4: 

 normální inverse ( typ A) 
 velmi inverzení( typ B) 
 extrémně inverzní(typ C) 
 dlouhá inverse 
 RI-inverse 
 RXIDG charakteristika 

• Režim RESET volitelný pro UMZ / AMZ- vypínací charakteristiky 
• Nezávislé stupně pro zkratovou rychlospoušť 
• Dvoustupňový monitoring zemního spojení 
• Alternativa: citlivé, wattmetrické zjišťování směru zemního spojení s měřením 

odchylky napětí 
• Alternativa: dvoustupňový monitoring odchylky napětí  při zemním  zkratu . 
• Dvě sady parametrů 
• Ochrana selhání vypínače s povolením pro vyšší, nadřazenou ochranu 
• Funkce pro zpětné zablokování  
• Hlášení všech naměřených hodnot a parametrů při normálním provozu na 

abecedně číslovaném displeji a svítícími diodami 
• Zobrazení naměřených hodnot na displeji v základních velikostech 
• Nastavení spínacích bodů proudu a napětí v procentech 
• Ukládání a hlášení spínacích úrovní v paměti závad – je možných 16 hodnot  

( bezpečnost proti výpadku napětí) 
• Zápis až do výše čtyř poruchových jevů s časovým razítkem ve formátu 

„Comtrade“ dle IEC60255-25 
• Blokování jednotlivých funkcí externím,volně nastavitelným blokovacím 

vstupem 
• Eliminace hlášení po aktivaci ( kontrolka LED) 
• Volné přiřazení výstupního relé 
• Údaje o datu a času 



• Požadavky dle VDE 0435, část 303, IEC 255 
• Možnost sériové výměny dat přes RS485 rozhraní, dle volby SEG RS485 Pro-

Open Data protokolem nebo protokolem Modus 
 
3 Provedení 
 
3.1. Zapojení 
3.1.1.Schema zapojení 

Obr. 3.1. Schéma připojení relé k síti 
Měřící obvody mohou být zapojeny do hvězdy nebo do trojúhelníku  
 
 

Obr.3.2 MRG3-I Schéma zapojení – připojení do sítě s nadproudovou časovou ochranou 
 



 

 
 
 
Obr. 3.3.: Schéma zapojení s nadproudovou časovou ochranou a ochranou proti zemnímu zkratu 
 
 

 
 
 
Obr. 3.4 : Schéma zapojení s nadproudovou časovou ochranou a ochranou proti zemnímu zkratu  
    v Holmgreenově zapojení  
 



 
 
Obr. 3.5.: Schéma zapojení s nadproudovou časovou a zemní zkratovou ochranou  
 

 
 
Obr. 3.6: Schéma zapojení s nadproudovou časovou ochranou a záznamem odchylky zemního napětí  
 
 
 



 
 
Obr. 3.7.: Schéma zapojení se záznamem odchylky zemního napětí  
 
 
3.1.2. Analogové vstupy 
 
K zařízení jsou přiváděny vždy přes oddělené měřící vstupní transformátory  , 
analogové vstupní signály proudů vodičů IL1 (B3 - B4), IL2 (B5 - B6), IL3 (B7- B8)    
a celkový proud IE (B1 - B2), rovněž fázová napětí UL1 (A3 - A4), UL2 (A5 - A6);  
UL3 (A7- A8)  a  odchylky napětí při zemním spojení , Uo (A2 – B1). 
Měřené proudy jsou galvanicky odděleny, analogově vyfiltrovány a nakonec 
přivedeny do analogově číslicového převodníku. 
 
Obvody napětí mohou být zapojeny do hvězdy nebo spojeny do trojúhelníku. 
 
Pro zjištění odchylky zemního napětí (Uo )  u otevřeného trojúhelníkového vinutí  
může být měřící transformátor napětí připojen přímo na B1 a A2.  
 
 
3.1.3.  Výstupní relé 
 
Přístroj MRG3 má 5 výstupních relé: 
výstupní relé 1;   C1, D1, E1 a C2, D2, E2 
výstupní relé 2;   C3, D3, E3 a C4, D4, E4 
výstupní relé 3;   C5, D5, E5 
výstupní relé 4;   C6, D6, E6 
Hlášení automatické kontroly  
( vnitřní chyba zařízení) C7, D7, E7 
 
Všechny relé pracují na principu pracovního proudu. Jen relé s automatickou 
kontrolou je relé na klidový proud. 
 
 
 
 



3.1.4  Blokovací vstup 
 
Funkce zablokování je volně nastavitelná. Díky pomocnému napětí na D8 / E8 jsou 
aktivovány funkce zařízení, které byly dříve nastaveny. 
 
3.1.5.  Vnější vstup - RESET 
  
Viz. kapitola 5.10.9. 
 
3.1.6.  Sériové rozhraní 
 
Sériové rozhraní je rozhraní RS485 pro nastavení zařízení MRG3 přes HTL/PL-Soft4 
a zpracování záznamů o chybových sděleních. 
Podmínky zapojení jsou popsány v kapitole 5.2.  ( MR – digitální multifunkční relé) 
 
3.1.7. Napájení pomocným napětím 
 
Přes svorky C9 – D9 je relé MRG3 napájeno pomocným napětím. Je třeba dbát na 
to, že je přístroj přes svorku D9 spojen se zemí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.1.8. Kódovací zásuvky  / Kodierstecker / 
 
 
Měřící rozsah fázových napětí a zbytkového  
napětí se dá nastavit tzv. kódovací zásuvkou.  
Pro rozsah 0–150 V musí být kódovací zásuvky 
zastrčeny do x_100V. Pro rozsah 0 – 600 V 
musí být zásuvky na pozici x_400V. 
x …. je znak pro fáze L1, L2, L3 a U_E .. 
Kódování: 
100V L1:    rozsah 0 –150V ve fázi U_L1 
L2 100V:    rozsah 0 –150V ve fázi U_L2 
100V L3:    rozsah 0 –150V ve fázi U_L3 
100V U_E: rozsah 0 –150V ve fázi U0  
 
L1 400V:    rozsah 0 –60V ve fázi U_L1 
400V L2:    rozsah 0 –600V ve fázi U_L2 
L3 400V:    rozsah 0 –600V ve fázi U_L3 
U_E 400V: rozsah 0 –600V ve fázi U0 
 

o
Obrázek 3.9.: Přepínání měřícího rozpětí  

                     pro fázové napětí,  fáze L1  a L2 
Přepínání měřícího rozsahu je automaticky 
přes nastavení sekundárního napětí měniče  
(viz. kapitola 5.3.3.). Toto nastavení určuje  
sekundární jmenovité napětí přístroje. Pokud 
 je nastavená hodnota menší než 138 V,  
zjistí MRG3 měřící rozsah 0 – 150 V.  
Od hodnoty  >= 138V,  zjistí MRG3 měřící rozsah 
0 – 600 V. 
 
Pozor:  
Kódovací zásuvky jsou ze závodu zasunuty na 
400 V. Aby se zabránilo  
poškození přístroje, musí se dbát na správný 
výběr měřícího rozsahu. 
Měřící rozsah musí být pro každou fázi zvlášť  
přepínán. 
 
 
 
 
 

Obrázek 3.10.: Přepínání měřícího rozpětí pro  
                                fázové napětí , fáze L3. 
       Přepínání měřící metody pro odchylky napětí Uo. 
K měření odchylky napětí ( Uo) existují   
3 možnosti: 
 

• Měření odchylky  napětí  
přímo v nulovém bodě 

• Měření ve vinutí , v zapojení  v otevřeném trojúhelníku 
• Měření   fázového napětí ve vinutí zapojeném do hvězdy 

 



 
 
 
MRG3 má pro přímé měření v nulovém 
bodě 
 a pro měření ve vinutí v zapojení 
„otevřeném trojúhelníku“  k dispozici vlastní 
měřící vstup. Kódovací zásuvka musí být 
zasunuta na pozici „1:1“. 
Pro měření  odchylky napětí ze třech fází 
napětí v zapojení ve hvězdě, musí být 
kódovací zásuvka na pozici „3PHA“. 
Kódovací zásuvka je ze závodu 
nastavena na pozici „1:1“. 
 
 
 
 

 
 
Zobrazení 3.8.: Přepínání měřícího rozsahu  
                         pro odchylku zemního napětí U0 
 
 
3.1.9.  Nízký / vysoký rozsah digitálních vstupů 
 
 
MRG3 má volitelný rozsah napětí.   
Napájecí napětí je volně volitelné. 
Avšak spínací mez  digitálních vstupů 
musí být stanovená  závisle 
na napájecím napětí. 
 
Mohou být nastaveny 2 různé polohy 
Spínací  mez : 

 
 

• Nízký  rozsah   UAN >= 10 V;  
UAB <= 8 V = zásuvka  zasunuta 

• Vysoký rozsah  UAN >= 80 V;  
UAB <= 60 V = zásuvka  není zasunuta 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
Zobrazení 3.11.: Přepínání nízkého/vysokého 

                   rozsahu digitálních vstupů 



3.2. Přední panely / Frontplatte / 
 

 

 
 



 
 3.3. LED 
 Všechny kontrolky LED ( kromě L1, L2, L3 a  
 symbolu hodin) jsou dvoubarevné. LED  
 v poli vlevo vedle abecedně číslicového  
 displeje svítí zeleně při měření a červeně  
 při hlášení chyb. 
 
 LED v poli pod klávesou <SELECT/RESET> 
          svítí zeleně během nastavování hodnot  ,                
          které jsou označeny vlevo vedle LED.  
 
          LED svítí červeně, během nastavování        
          Hodnot, které jsou označeny vpravo vedle  
          LED. 
 
 Poznámka: 
 Kvůli velkému počtu funkcí není možné 
 přiřadit ke každé funkci jednu kontrolku 
 LED. Proto je naměřená hodnota nebo  
 parametr zobrazován svícením více  
 kontrolek. 
 Příklad: Pro funkci parametru U< svítí 

hlášení U+1+<. Kompletní přehled přiřazení 
funkcí k LED se nachází v kapitole 5.1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
5 Obsluha a nastavení přístroje 

 
5.1. Displej 

 
V tabulce jsou zobrazeny různé symboly a jejich významy. Detailní popisy funkcí jsou 
popsány u jednotlivých kapitol. Jednotlivé typy přístrojů nemají všechny funkce. 
 

Funkce Zpráva na dipleji  Ovládání tlačítek  Doplňkové LED  Kapitola 

Normální provoz  �SEG  <SELECT/RESET> 3s    

Provozní hodnoty Napětí v L1  
Napětí v L2  
Napětí v  L3  
alternativně:  
Napětí v L1/L2  
Napětí v L2/L3  
Napětí v L3/L1 
Frekvence,měř.hodnota  
Minimální hodnota 
Maximální hodnota 
Vektorový posun v L1 
Vektorový posun v L2 
Vektorový posun v L3 
alternativně:  
Vektorový posun L1/L2 
Vektorový posun L1/L3 
Vektorový posun L3/L1 
Minimální hodnota 
Maximální hodnota 
Alternativně: 
Frekvenční gradient df 
Minimální hodnota 
Maximální hodnota  
Zdánlivý proud v L1 
Zdánlivý proud v L2 
Zdánlivý proud v L3  
Zemní napětí. U0   
Zemní  proud 
Činná složka EP  
Jalová složka EQ  
Úhel IE a U0  

<SELECT/RESET>  
1x pro každou hodnotu  

U+L1  
U+L2  
U+L3  
 
U+L1+L2  
U+L2+L3  
U+L3+L1  
f  
f+min  
f+max  
∆Θ/df+L1  
∆Θ/df+L2  
∆Θ/df+L3  
 
∆Θ/df+L1+L2 
∆Θ/df+L2+L3 
∆Θ/df+L3+L1 
∆Θ/df+min  
∆Θ/df+max  
 
∆Θ/df  
∆Θ/df+min  
∆Θ/df+max 
I+L1  
I+L2  
I+L3  
U+E  
I+E  
I+E+ EP  
I+E+ EQ  
U+I+E  

5.10  

Hlášení data a času  Rok: Y = 06  
Měsíc: M = 01  
Den: D = 04  
Hodina: h = 12  
Minuta: m = 2  
Sekunda: s = 12  

<SELECT/RESET> <+><-
>  

•  5.8.5  

Nastavovací hodnoty 
Y/∆ Nastavení 

Y/DELT  <SELECT/RESET> 
<+><->  

U+L1+L2+L3  4.3.1 5.3.1  

Primární jmenovité napětí 
měniče SEK..  hodnota v kV  <SELECT/RESET><+><-> U+L1+L2+L3+1  5.3.2  

Sekundární jmenovité napětí 
měniče Hodnota ve V  Jednou pro každou 

hodnotu  U+L1+L2+L3+2  5.3.3  

Primární jmenovité napětí  
generátoru SEK.. Hodnota  v kV   U+L1+L2+L3+3  5.3.4  

    5.10.3  
Primární jmenovitý proud 
měniče 
Primární jmenovitý proud  
generátoru 

SEK.. hodnota  v kA 
SEK...hodnota  v kA  

<SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou 
hodnotu 

I+L1+L2+L3+1 
I+L1+L2+L3+2  

5.3.2 5.3.4 
5.10.4  

Odchylka , primární Uo jmen. SEK.. Hodnota  v kV  <SELECT/RESET><+><-> U+E+1  5.3.2  
 
Sekundární jmen. napětí 
měniče  pro odchylku  

Hodnota  v V  Jednou pro každou 
hodnotu U+E+2  5.3.3  

zemního  napětí Uo     
Primární    odchylka  jmen.     
napětí  generátoru SEK.. Hodnota  v kV   U+E+3  5.3.4  
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Zemní chybové napětí  : Uo     5.10.4  
Metoda měření pro zemní 
chybové napětí 

3PHA, E:N, 1:1  <SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou hodnotu 

U+E  4.7.3  
5.3.5  

Primární  jmen. proud měniče pro 
zemní spojení 
Primární jmenovitý proud 
generátoru  pro zemní spojení  

SEK.. Hodnota  v kA  
 
SEK.. Hodnota  v  kA  

<SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou hodnotu 

I+E+1  
I+E+2  

5.3.2  
5.3.4  
5.10.4  

Jmenovitá frekvence f=50, f=60  <SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou hodnotu 

f  0  

Výběr vektorového posunu nebo 
df/dt  

dPhi/dfdt  <SELECT/RESET><+><->  ∆Θ_df  5.3.7  

Přepínání LED-Flash  
Žádné LED-Flash  

FLSH  
NOFL  

<SELECT/RESET><+><->   5.3.8  

Přepínač /externí spuštění 
zapisovače poruch  

SET1, SET2, B_S2, 
R_S2, B_FR, R_FR, 
S2_FR  

<SELECT/RESET><+><->  P2  5.3.9  

Podpětí U<  
Zpožděné vypnutí pro U<  
 
Podpětí U<<  
Zpožděné vypnutí pro U<<  
 
Přepětí U>  
Zpožděné vypnutí für U>  
 
Přepětí U>>  
Zpožděné vypnutí U>>  

Hodnota  v %  
Hodnota  v  Sekundách 

<SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou hodnotu 

U + 1 + <  
U + 1 + < + t>  

5.4.1  

Hodnota  v %  
Hodnota  v Sekundách  

<SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou hodnotu 

U + 2 + <  
U + 2 + < + t>  

5.4.1  

Hodnota  v %  
Hodnota  v Sekundách 

<SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou hodnotu 

U + 1 + > U + 1 + > + 
t>  

5.4.1  

Hodnota  v %  
Hodnota  v Sekundách  

<SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou hodnotu 

U + 2 + >  
U + 2 + > + t>  

5.4.1  

Opakované měření frekvence T  
 
Stupeň frekvence f1  
Zpožděné vypnutí pro f1  
 
Stupeň frekvence f2  
Zpožděné vypnutí pro f2  
 
Stupeň frekvence f3  
Zpožděné vypnutí pro f3  

Hodnota  v Periodách  <SELECT/RESET><+><->  f  5.4.2  
Hodnota  v  Hz  
Hodnota  v sekundách 

<SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou hodnotu 

f + 1+<(>)  
f + 1 + t>  

5.4.3 5.4.4  

Hodnota  v Hz  
Hodnota  v sekundách 

<SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou hodnotu 

f + 2+<(>)  
f + 2 + t>  

5.4.3 5.4.4  

Hodnota  v Hz  
Hodnota  v sekundách 

<SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou hodnotu 

f + 3+<(>)  
f + 3 + t>  

5.4.3 5.4.4  

Hodnota pro vektorový posun 
 
 
1-AUS-3/3-AUS-3 vypnutí 
vektorového posunu df/dt- 
hodnota,df/dt opakované měření 

Hodnota  ve stupních <SELECT/RESET><+><>  ∆Θ_df  5.4.5  

1Ph/3Ph  <SELECT/RESET><+><->  1/3_dt  5.4.5  

Hodnota  v Hz/s 
Hodnota  v periodách  

<SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou hodnotu 

∆Θ_df  
1/3_dt  

5.4.5  

Hodnota prahového napětí pro 
měření frekvence a vektorového 
posunu   (df/dt -měření )  

Hodnota  ve Volt  <SELECT/RESET><+><->  f, ∆Θ_df  5.4.6  

Nadproud  I>  
 
 
Vypínací charakteristika pro 
fázový proud 
 
Zpožděné  vypnutí pro I> nebo 
časový faktor pro  charakteristiky  
 
Režim Reset 
 
Zkrat I>>  
Zpožděné  vypnutí pro I>>  

Hodnota  v %  <SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou hodnotu 

I + 1 + >  5.5.1  

DEFT, NINV, VINV, 
EINV, LINV, RINV  

<SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou hodnotu 

I + 1  5.5.2  

Hodnota  v Sekundách 
bez jednotky  

<SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou hodnotu 

I + 1 + > + t>  5.5.3  

0s/60s  <SELECT/RESET><+> <->  I + 1 + > + t>  5.5.4  
Hodnota  v %  
Hodnota  v Sekundách 

<SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou hodnotu 

I + 2 + >  
I + 1 + > + t>  

5.5.5  

Zemní chybové napětí Uo> 
Hlášení výstrahy nebo vypnutí  

Warn / trip   
 ( signalizace / vypnutí ) 

<SELECT/RESET><+><->  U0 + 1  5.6.4  

Zemní chybové napětí Uo>  
Zpožděné vypnutí pro Uo>  
Zemní chybové napětí Uo>>  
Zpožděné vypnutí pro  Uo>>  

Hodnota  v %  
Hodnota  v Sekundách  

<SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou hodnotu 

U0 + 1 + > U0 + 1 + > 
+ t>  

5.6.1 5.6.2  

Hodnota  v %  
Hodnota  v Sekundách  

<SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou hodnotu 

U0 + 2 + > U0 + 2 + > 
+ t>  

5.6.1 5.6.2  

Zemní nadproud  IE>  Hodnota  v %  <SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou hodnotu 

IE + 1 + >  5.6.3  

Zemní nadproud  IE>  
 Hlášení výstrahy nebo vypnutí 

Warn / trip      
( signalizace / vypnutí ) 

<SELECT/RESET><+><->  IE + 1 + 2  5.6.4  
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Vypínací charakteristika pro 
zemní proud 
 
Zpožděné vypnutí pro  IE> nebo 
časový faktor pro charakteristiky 
ve směru toku 
 
Zpožděné vypnutí pro  IE> nebo  
časový faktor pro charakteristiky 
ve zpětném směru 
 
Režim Reset  
 
Zemní zkrat  IE>>   
Zpožděné vypnutí pro  IE>>  
ve směru toku 
 
Zemní zkrat  IE>>   
Zpožděné vypnutí pro  IE>> ve 
zpětném směru 
 
Přepínání izolovaných (sin ) 
nebo kompenzovaných (cos )  
sítí 

DEFT, NINV, VINV, 
EINV, LINV, RINV,RXID  

<SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou hodnotu 

IE + 1  5.6.5  

Hodnota v  sekundách 
bez jednotky  

<SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou hodnotu 

IE + 1 + > + t> + →  5.6.6  

Hodnota  v sekundách  
bez jednotky 

<SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou hodnotu 

IE + 1 + > + t> + ←  5.6.6  

0s/60s  <SELECT/RESET><+> <->  IE + 1+ > + t>  5.6.7  

Hodnota  v %   
Hodnota  v sekundách  

<SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou hodnotu 

I + 2 + > I + 2 + > + t> 
+ →  

5.6.8 5.6.9  

Hodnota  v %   
Hodnota  v sekundách  

<SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou hodnotu 

I + 2 + > I + 2 + > + t> 
+ ←  

5.6.8 5.6.9  

SIN/COS  <SELECT/RESET><+> <->  IE + 1 + 2  5.6.10  

Zpožděné vypnutí ochrany 
selhání vypínače 

Hodnota  v Sekundách  <SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou hodnotu 

CB + t>  5.7.1  

„Slave“ adresa  sériového 
rozhranní 

RS_1....RS32  <SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou hodnotu 

 5.7.2  

Počet záznamů pro zapisovač 
poruch  pro  MRG3; MRG3-U0;  

1x10; 1x5; 2x5; 3x2. 
4x2.; 7x1.; 8x1. (50Hz) 
1x8.; 1x4.; 2x4.; 3x2. 
4x2.; 7x1.; 8x1. (60Hz)  

<SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou hodnotu 

FR  4.8 5.8  

Počet záznamů pro zapisovač 
poruch pro MRG3-I; MRG3-IU0; 
MRG3-IER  

1x20; 1x10; 2x10; 3x5 
4x5; 7x2.; 8x2. (50Hz) 
1x16; 1x16; 2x8.; 3x4. 
4x4.; 7x2.; 8x2. (60Hz)  

<SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou hodnotu 

FR  4.8 5.8  

Spouštěcí signál pro zapisovač 
poruch 

TEST, P_UP, A_PI, 
TRIP  

<SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou hodnotu 

FR  4.8 5.8  

Předvolený čas  před spouštěním 
pro zapisovač poruch 

Hodnota  v Sekundách  <SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou hodnotu 

FR  4.8 5.8  

Baud-Rate 1)  2400-9600  <SELECT/RESET><+><-> 
Jednou pro každou hodnotu 

 5.7.3  

Kontrola parit  1) even/odd/no (sudé/liché. <SELECT/RESET> <+><->   5.7.4  
Blokování ochranných funkcí  BLOC, NO_B  <+> <-><SELECT/RESET>  U; f; ∆Θ/df; I; IE;U0; 1; 

2; 3; <; >; CB  
5.9.1  

Relé vypnulo s hlášením poruchy 
sepnutí vypínače  

CBFP   L1; L2; L3; U; f; ∆Θ/df; 
I; IE;U0; 1; 2; 3; <; >; 
CB  

5.7.1  

Testování paměti poruch FLT1; FLT2.....  <-><+>  L1; L2; L3; U; f; ∆Θ/df; 
I; IE;U0; 1; 2; 3; <; >; 
CB  

5.7.1  

Vymazání paměti poruch  wait /  <-> <SELECT/RESET>  3s   5.7.1  
Seřazení relé _ _ _ _ . .1_3_…1 2 3 4  <SELECT/RESET><+><-> 

1 x pro každou hodnotu 
U; f; ∆Θ_df; I; E; U0; 
1; 2; 3; t>  

5.9.1  

Blokování funkcí EXIT  <+>  max. hodnota 
<->  min. hodnota 

LED blokovaných 
parametrů  

MR-
všeobecně  

Uložení parametrů ?  SAV?  <ENTER>   MR- všeob. 
Uložení parametrů !  SAV!  <ENTER> pro ca. 3 s   MR- všeob. 
verze Software  První část (z. B. D02-) 

Druhá část (z. B. 6.01)  
<TRIP>jednou pro 1 díl  MR- všeob. 

Ruční vypnutí  TRIP  ?  <TRIP> 3 krát   MR- všeob. 
Dotazy na heslo PSW?  <SELECT/RESET>/  

<+><->/<ENTER>  
 MR- všeob. 

Relé vypnuto TRIP  <TRIP> nebo chybové 
vypnutí L1; L2; L3; U; f;  

∆Θ/df; I; IE;U0; 1; 2;  

MR- všeob. 
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   3; <; >; CB   
Skryté heslo  XXXX  <SELECT/RESET>/ 

<+>/<->/<ENTER>  
 5.7.1  

Uvedení systému do 
původního stavu  

�SEG  <SELECT/RESET>ca.3s  5.7.1  

 
1) jen Modbus 

 

 Tabulka 5.1. : možnosti zobrazení na displeji 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.2. Nastavení 

 
Na začátku nastavení parametrů následuje dotaz na heslo. 
 

5.3. Parametry 
 

5.3.1. D / Y   Přepínání vstupního měniče 
 
Dle podmínek napětí v síti je vstupní měřící transformátor napětí zapojen v zapojení 
trojúhelník D nebo hvězda Y. Změna se provádí  klávesami <+> a <->, 
uloží se klávesou <ENTER> . 
 

5.3.2. Zobrazení naměřených hodnot  - základních veličin na displeji 
 
S tímto parametrem je možné zobrazit hlášení naměřených hodnot. K tomu musí být 
parametr nastaven stejnými jmenovitými daty jako má primární měnič ( MTP) . 
Je-li parametr nastaven na „SEK“, ukazuje displej naměřenou hodnotu jako 
sekundární jmenovité napětí měřícího transformátoru nebo jako násobek 
sekundárního jmenovitého proudu měřícího transformátoru proudu. 
 

5.3.3. Nastavení sekundárních veličin pro měřící transformátor napětí 
 
Tímto parametrem se musí nastavit sekundární jmenovitá veličina transformátoru 
napětí. Pokud není k dispozici měřící transformátor proudu, musí být parametr pro  
„ zobrazení naměřených hodnot na displeji“ nastaven na SEK ( viz. kapitola 5.3.2.). 
Tímto parametrem zařízení MRG3 rozpozná, s jakým rozsahem napětí musí počítat, 
0 –150V nebo 0 – 600V. Je-li nastaveno sekundární jmenovité napětí >=138V, pak 
jsou všechny spínací body pro rozsah napětí 0-600V. Pokud je tento parametr 
nastaven na <138V, pak jsou všechny spínací body pro rozsah napětí 0-150 V. 
 
Poznámka: Je třeba dbát na to, aby konektory (Kodierstecker ) pro rozsah napětí 
byly správně zasunuty. Viz. Kapitola 3.1.8. 
 
 

5.3.4. Nastavení jmenovitých veličin generátoru 
 
Dříve než mohou být nastaveny v % následující parametry pro ochranné funkce 
proudu a napětí, musí být nastaveny jmenovité hodnoty proudu a napětí generátoru. 
 
Příklad: 
Generátor má jmenovité napětí 8,2 kV. Jsou použity měřící transformátory napětí 
10kV/110V. 
 
Z toho vyplývá následující nastavení parametrů: 

- primární jmenovité napětí transformátoru:  10 kV 
- sekundární jmenovité napětí transformátoru:  110 V 
- jmenovité napětí generátoru:    8,2 kV 

 
Pokud bude generátor v provozu při tomto jmenovitém napětí, objeví se na displeji 
hodnota   „ 8k20“ . 
 
Pokud bude nejnižší hodnota nastavení napětí  nastavena na 80%, bude snížení 
napětí generátoru  0,8 x 8,2 kV = 6,56 kV. 
 
 
 



Generátor má jmenovitý proud 180 A. Jsou použity transformátory proudu  
200 A / 5A.  
 
Z toho vyplývá následující nastavení parametrů: 

- primární jmenovitý proud transformátoru:  0,20 kA 
- jmenovitý proud generátoru:    0,18 kA 

Nastavení parametru pro sekundární jmenovitý proud transformátoru není zapotřebí, 
protože se rovná jmenovitému proudu ochranného přístroje. 
 
Pokud bude stupeň max. proudu nastaven na 120 %, bude proud generátoru  
1,2 x 180 A = 216 A. Displej ukazuje  "k216". 
 

5.3.5.  Nastavení připojení transformátoru k měření odchylky zemního 
napětí   Uo  (3pha / e-n / 1:1) 

 
Podle připojení měřícího transformátoru napětí se může vybírat ze tří možností 
měření odchylky zemního napětí.  
 

5.3.6. Jmenovitá frekvence 
 
FFT-algoritmus, který je používám na zaznamenávání dat, potřebuje k správné 
digitální filtraci, údaj jmenovité frekvence chráněného objektu. V hlášení se zobrazí 
"f = 50", popř. "f = 60". 
Tlačítky <+> nebo <-> může být požadovaná frekvence nastavena a uložena 
klávesou <ENTER>. 
 

5.3.7.  Výběr mezi funkcí - posun vektoru napětí nebo kontrola df/dt 
  

 
MRG3 má 2 postupy k monitorování krátkodobých přerušení v síti. Kontrolu posunu 
vektoru napětí v síti a hlídání činitele df/dt. 
Prostřednictvím kláves <+> a <-> se může volit výběr mezi těmito funkcemi.  
 

5.3.8. Hlášení „ Inicializace paměti „ 
 
Nedosahuje-li momentální proud podle aktivace relé opět aktivační hodnotu např. I>, 
aniž by následovalo vypnutí, pak signalizuje LED I> krátkým blikáním, že se konala 
aktivace. Toto blikání zůstane do té doby, než je stisknuta klávesa <RESET>. 
Nastavením parametru na NOFL můžeme blikání zabránit. 
 
 

5.3.9. Přepínač sady parametrů / externí spouštění výpisu poruch 
 
Pomocí přepínače mohou být aktivovány dvě různé sady parametrů. Přepínání 
parametrů se může provést softwarově nebo přes externí vstupy RESET popř. 
vstupem blokování. Alternativně mohou být použity externí vstupy pro Reset popř. 
blokaci pro spouštění výpisu poruch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Software- 
parametr 

Vstup blokování 
použitý jako 

RESET vstup 
použitý jako 

SET1 Vstup blokování RESET vstup 
SET2 Vstup blokování RESET vstup 
B_S2 Přepínač sady 

parametrů 
RESET vstup 

R_S2 Vstup blokování Přepínač sady 
parametrů 

B_FR Externí spouštění 
…………. 

RESET vstup 

R_FR Vstup blokování Externí spouštění 
…………. 

S2_FR Přepínač sady 
parametrů 

Externí spouštění 
…………. 

 
Tabulka 5.2.: Funkce digitálních vstupů 
 
Nastavením SET 1 nebo SET 2 se sada parametrů aktivuje přes software. Svorky 
C8/D8 a D8/E8 jsou použitelné jako externí reset-vstup popř. vstup pro blokování. 
 
Nastavení B_S2 zaktivuje vstup blokování (D8,E8) jako přepínač sady parametrů. 
Nastavení R_S2 způsobí provoz vstupu RESET (D8,E8) jako přepínač sady 
parametrů. 
Nastavení B-FR způsobí okamžitou aktivaci chybových záznamů využitím vstupu 
blokace. Na čelním panelu pak svítí LED FR. 
Nastavení R_FR způsobí aktivaci chybových záznamů přes vstup RESET. 
Nastavením S2_FR může být aktivována sada parametrů 2 přes vstup blokace 
a / nebo přes vstup reset chybových záznamů. 
Přivedením pomocného napětí na jeden z externích vstupů se aktivuje daná funkce. 
 
Důležité upozornění: 
 
Jako přepínač sady parametrů nebo pro externí spouštění se použije externí vstup 
RESET. 
Pokud je např. externí vstup blokování použit jako přepínač sady parametrů, musí být 
ochranné funkce zvlášť blokovány pomocí softwaru ( viz. Kapitola 5.7.1.). 
 

5.4. Parametry hodnot pro připojení k síti 
 

5.4.1. Nastavení parametrů funkcí přepětí a podpětí 
 
Nastavitelné parametry jsou indikovány pomocí dvoubarevných svítících kontrolek 
LED. Při nastavení požadovaných hodnot napětí U<, U<<,.U> a U>> svítí kontrolky 
LED takto:  
U<   U + 1 + < 
U<<   U + 2 + < 
U>   U + 1 + > 
U>>   U + 2 + > 
  
Při nastavení příslušných zpožděných vypnutí svítí kontrolky LED takto: 
 
tU<   U + 1 + < + t> 
tU<<   U + 2 + < + t> 
tU>   U + 1 + > + t> 
tU>>  U + 2 + > + t> 
 
 



Hodnoty  kontroly napětí   
 
Při nastavení hodnot U<, U<<, U> a U>> jsou na displeji zobrazovány hodnoty 
jmenovitého napětí generátoru v %. Hodnoty se mohou nastavovat pomocí kláves 
<+> a <-> a uložit klávesou <ENTER>. 
Nastavené hodnoty kontroly podpětí (U< a U<<) a přepětí (U> a U>>) mohou být 
deaktivovány pomocí nastavení jednotlivých hodnot na "EXIT". 
 
Zpožděné vypnutí napětové ochrany  
 
Při nastavování zpoždění vypnutí  tU<, tU<<, tU> a tU>> se ukazují hodnoty na displeji 
v sekundách.  

zpoždění vypnutí se nastavuje pomocí kláves <+> a <-> v rozsahu 0,04 s až 50 s, 
uloží se pomocí klávesy <ENTER>. 
Pokud je zpoždění vypnutí nastaveno na "EXIT",ta je nekonečně dlouhá, tzn. 
následuje varování bez vypnutí.  
 

5.4.2. Počet opakovaných měření (T) pro funkce frekvence 
 
Aby se zabránilo chybnému vypnutí přístroje u krátkodobých poklesů systémového 
napětí nebo u překmitů  napětí, pracuje MRG3 s nastavitelným čítačem opakovaně 
měřených hodnot. 
Pokud momentální hodnoty frekvence překračují nastavenou hodnotu  
(u nadfrekvence) ,nebo nedosahují nastavené hodnoty ( u podfrekvence), čítač 
vyhodnotí přírůstek / pokles . Teprve když  překročí nastavenou hodnotu pod T, 
spustí se alarm a po něm následuje povel k vypnutí. 
 
Nastavitelný rozsah pro T leží mezi 2 – 99. 
 
Doporučení pro nastavení: 
Pro krátké vypínací časy, např. u ochrany strojů nebo připojení do sítě by mělo být T 
nastaveno v rozsahu 2 – 5. 
Při přesných měřeních, např. přesné měření frekvence v síti je vhodné nastavení T 
v rozsahu 5 – 10. 
 
Doporučení  pro nastavení :  
Pro krátké  vypínací časy , při ochraně  stroje  nebo pro připojení do sítě  se  nastaví  
rozsah  „T“  2 - 5.  Při přesném měření  frekvence sítě   doporučujeme  „T“ 5 – 10 . 
 

5.4.3. Hodnoty hlídání frekvence 
 
Kontrola frekvence pomocí MRG3 obsahuje 3 navzájem nezávislé stupně. Podle 
nastavení hodnot, nad nebo pod jmenovitou frekvencí, mohou být tyto stupně použity 
ke kontrole vyšší nebo nižší frekvence. V závislosti na udané jmenovité frekvenci fn,  
se hodnoty nastavuji od 30 Hz – 70 Hz u fn = 50 Hz  a 40 Hz – 80 Hz u fn = 60 Hz. 
Při nastavení hodnot f1 – f3 se na displeji znázorňují hodnoty v Hz. Hodnota např. 
49,8 Hz se znázorní následovně: „4980“.  
Nastavení je doprovázené následujícími kontrolkami LED: 
f1  f + 1 + <(>) 
f2   f + 2 + >(<) 
f3   f + 3 + >(<) 
 
Při překročení popř. nedosažení hodnoty jmenovité frekvence se změní znak 
 „>“ na „<“  a opačně. 
 



Funkce jednotlivých frekvenčních stupňů mohou být deaktivovány nastavením 
hodnot na "EXIT". Nastavená hodnota "EXIT" odpovídá zvolené jmenovité frekvenci 
fn.   
 

5.4.4. Zpožděné vypnutí pro stupně frekvence 
 
Zpožděné vypnutí tf1 - tf3 u třech stupňů frekvence mohou být nastaveny mezi sebou 
nezávisle tf,min - 300s. Toto je zobrazováno následujícími kontrolkami LED: 
tf1  f + 1 + t> 
tf2   f + 2 + t> 
tf3   f + 3 + t> 
Minimální vypínací časy relé jsou závislé na počtu nastavených opakování měření T  
( periody) a činí: 
 
T   tf,min 

 
 

2....49   (T+1)·20 ms 
50....69  (T - 49)·50 ms + 1 s 
70....99  (T - 69)·100 ms + 2 s 
 
Nastavením zpožděného vypnutí na "EXIT", pomocí kláves <+> k max. nastavitelné 
hodnotě, se odpovídající vypínací relé zablokuje.  Odezvou stupňů frekvence se 
pomocí příslušných LED zobrazí na předním panelu, popř. se aktivuje rovněž 
poplašné relé. 
Toto nastavení platí pro 50 Hz a 60Hz.  
 

5.4.5. Nastavení hlídání vektorového posunu nebo změny rychlosti 
frekvence 

 
Prostřednictvím parametrů pro výběr mezi funkcí posunu vektorů nebo df/dt kontrolou 
( viz. kapitola 5.3.7.) se stanoví, která z těchto funkcí je aktivní. 
 
Nastavení hlídání vektorového posunu . 
Pro nastavení hlídání vektorového posunu je nutné nastavit u vektorového posunu 
jak úhel Δ Θ tak vypínací logiku.  
Je-li nastavena vypínací logika 1-AUS-3 (“1Ph“ na displeji), vypnutí následuje, jakmile 
překročil naměřený úhel v jedné fázi nastavenou hodnotu Δ Θ.  Toto nastavení je 
citlivější vůči třífázové vypínací logice 3-AUS-3 (“3Ph“ na displeji), kdy vypnutí 
nastává pouze tehdy, když úhel překračuje nastavenou hodnotu ve všech třech 
fázích. Doporučuje se jednofázová vypínací logika “1Ph“. Pokud reaguje citlivě na 
poruchy, je zapotřebí nastavení “3Ph“. 
Doporučené nastavení úhlu vektorového posunu Δ Θ  ve výkonové síti s nepatrnou 
impedancí sítě činí 4 - 6°. 
Toto nastavení stačí ve většině případů, neboť výkonové sítě nikdy nedosahují 
posunu vektoru napětí nad nastavenou hodnotu. U sítí-KU je však tato hodnota 
výrazně překračována. U málo výkonných sítí s vyšší impedancí sítě by mělo být 
nastavení úhlu Δ Θ   cca 10 - 12°. 
Funkce posunu vektorů může být přezkoušena následovně: 

a) U generátorů – ostrovní provoz:   
Vypnutí a zapnutí při zátěži (ca. 20% jmenovitého zatížení generátoru) musí 
způsobit  vypnutí. Vypnutí zařízení později , u normálního ostrovního provozu ,   
je však zablokováno. 

b) U paralelního provozu sítě: 
Změny zatížení od zákazníků libovolných velikostí a změna nastavení 
regulátoru otáček poháněcího motoru nemohou vést k vypnutí. 
 
 



Pokud je možné, měla by být podle testu  a) a  b) funkce přezkoušena skutečným  
KU-zapojením. 
 
Nastavení hodnoty pro hlídání vektorového posunu 
Při nastavení hodnot pro hlídání posunu vektorů ΔΘ    se objeví na displeji hodnoty 
v úhlových stupních °. Požadovaná hodnota může být nastavena klávesami  
<+> a <-> v rozsahu 2° až 22°. Kontrolka LED Δ Θ df svítí během nastavování 
zeleně. Při nastavování citlivosti pro 1Pha nebo 3Pha svítí LED 1 / 3_dt červeně. 
 
Nastavování rychlosti změny frekvence 
Nastavování rychlosti změny frekvence ( parametr df) může být nastaveno v rozsahu 
0,2 do 10 Hz/s. Počet opakování měření ( parametr dt) je nastavitelné v rozsahu  
2 - 64 period. Tento parametr určí, kolik za sebou následujících df/dt měření musí 
překročit nastavenou hodnotu, dříve než následuje spuštění. 
Pokyn pro nastavení: 
Odchylka výkonu po poruše v síti  způsobí změnu frekvence, která se přibližně 
propočítá takto: 
 
df        fN 
―  =   ―   · ΔP 
dt       TA        
 
 přičemž: fN  =  jmenovitá frekvence v Hz 
   TA = rozběhová časová konstanta u jmenovitého točivého  
           momentu 
   ΔP = relativní schodek ve výkonech vztahující se na činný výkon  
            generátorů 
 
 
Při známé rozběhové časové konstantě a pro danou odchylku výkonu může být 
rychlost změny frekvence odhadnuta již dříve uvedenou rovnicí. U schodku ve 
výkonech např. o 20% a rozběhové časové konstantě 10 s nastane změna rychlosti 
frekvence 1 Hz/s. Abychom se vyvarovali zvýšené funkce u „ Vyp.- Zap.“ při zatížení 
nebo u poruch, doporučuje se nastavit hodnotu dt alespoň na 4 periody. 
 

5.4.6. Prahová hodnota napětí měření frekvence a vektorového posunu 
 
U velmi nízkého napětí v systému, např. při rozběhu generátoru nebo při výpadku 
napětí nemůže dojít ke správnému měření frekvence a posunu vektorů. Aby se 
zabránilo v těchto případech chybnému vypnutí MRG3, existuje zde nastavitelná 
mezní hodnota napětí UB. Leží-li systémové napětí pod touto mezní hodnotou, jsou  
tyto funkce zařízení MRG3 blokovány.  
Během nastavování UB svítí kontrolky LED f a Δ Θ /df. 
 

5.5. Nastavení parametru : nadproud 
 

5.5.1. Nastavení hodnoty : nadproud ve  fázi 
  
Při nastavování hodnot ( stupňů ) pro fázové nadproudy I> se zobrazuje na displeji 
tato hodnota vztažená  ke jmenovitému proudu generátoru v %. Toto nastavení je 
doprovázeno funkcí kontrolek LED I+1+>. 
 
 
 
 
 
 



5.5.2. Vypínací charakteristika pro fázové nadproudy 
 
Během nastavování vypínací charakteristiky ukazuje displej jeden ze 6 následujících 
textů: 
NINV – normálně inverzní 
VINV - velmi Inverzní  
EINV - extrémně inverze  
RINV - RI-inverze 
LINV - dlouhá inverze  
RXIDG – speciální charakteristika 
 
Uvedený text může být měněn pomocí kláves <+>a<->. Klávesou <ENTER> může 
být požadovaná vypínací charakteristika zvolena. 
 

5.5.3. Doba vypnutí popř. faktor času pro fázové nadproudy 
 
Po změně vypínací charakteristiky blikají světelné diody I + 1 + > + t> pro nastavení 
doby vypnutí a faktoru času (tI>). Tento výstražný signál upozorňuje obsluhu, aby 
přizpůsobila dobu vypnutí popř. faktor času změněnému pracovnímu režimu. 
Tento výstražný signál bliká do té doby, než je doba vybavení popř. faktor času nově 
nastaven. 
Pokud  není během 5 minut ( doba světelného signálu „ volno“) nastavení ještě 
provedeno, změní se doba vypnutí popř. faktor času automaticky programem na 
nejcitlivější nastavení ( nejmenší možná doba vybavení). 
Pokud je doba vypnutí popř. faktor času nastaven na nekonečně velký ( na displeji se 
ukáže text "EXIT"), je vypnutí  relé při nadproudu ( zadaného stupně ) blokováno.  
Výstražné relé je však dále aktivní. 
 
Zpravidla musí být po změně vypínací charakteristiky adekvátně změněna také doba 
vypnutí popř. faktor času. Aby se zabránilo nevhodné kombinaci mezi vypínací 
charakteristikou a dobou vypnutí popř. faktorem času, jsou učiněna u MRG3 
následující opatření: 
 
Nastavením na vypínací charakteristiku "Definite-Time“ se ukáže na displeji 
nezávislá doba vypnutí v sekundách ( např. 0,35= 0,35 sek) .Toto se může po 
krocích změnit pomocí kláves <+><->. Po nastavení závislé vypínací charakteristiky 
ukazuje displej faktor času (tI>). Kontrolky LED I + 1 + > + t> svítí. Toto je možné 
rovněž po krocích nastavit klávesami  <+><->. 
 

5.5.4. Režim-RESET pro vypínací charakteristiky fázového proudu 
   
Aby bylo zajištěno bezpečné vypnutí také u opakujících se chybových impulzů , 
z nichž  je každý kratší jak nastavená doba vypnutí, může být režim RESET přepínán 
pro všechny vypínací charakteristiky.  U nastavení I + 1 + > = 60s se vypínací čas 
vrátí zpět teprve po 60 s doby bez chybového impulzu. 
 Doba vypnutí se potom vrátí hned zpět  a při opětovném chybovém proudu se znovu 
spustí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.5.5 Nastavená hodnota pro rychlé vypnutí zkratu ve fázi 
 
Pro nastavení hodnot „rychlé vypnutí zkratu ve fázi“se na displeji ukáže hodnota v %. 
Pokud je tato hodnota nastavena na příliš velkou ( na displeji se ukáže text "EXIT"), 
tak je toto vypnutí  zkratu ve fázi relé blokováno.  Externí blokování  vypnutí při zkratu 
ve fázi může nastat u odpovídajících parametrů blokovací funkce přiložením 
pomocného napětí na svorky  E8 / D8 ( viz. také 5.9.1.). 
 

5.5.6 Vypínací čas pro rychlé vypnutí při zkratu ve fázi 
 
Nezávisle na zvolené vypínací charakteristice pro I>, má ještě odstupňované 
vypínací časy závislé na hodnotě proudu I>> . Na displeji se ukáže hodnota 
v sekundách. 
 

5.6. Parametr pro hlídání zemního zkratu. 
 

5.6.1. Nastavená hodnota pro odchylku zemního napětí  „Uo“. 
 
Nezávisle na nastaveném zemním proudu se rozpozná zkrat v izolované nebo 
kompenzované síti , když odchylka napětí překračuje nastavenou hodnotu. 
Nastavená hodnota se ukazuje v %  jmenovitého napětí generátoru. 
Pro typ přístroje MRG3-IER má tato ochrana pouze výstražnou funkci. Pro typ 
přístroje MRG3-IUO a MRG3-UO je tato ochrana dvoustupňová a je doprovázena při 
nastavení následujícími  LED. 
 
U0>   U0 + 1 + > 
U0>>  U0 + 2 + > 
 

5.6.2. Doba vypnutí pro odchylku zemního napětí  (jen MRG3-IUO a MRG3-UO) 
 
Při nastavování příslušných zpožděných vypnutí vypínače svítí kontrolky LED takto: 
tU0> U0 + 1 + > + t> 
tU0>> U0 + 2 + > + t> 
 

5.6.3. Nastavovací hodnota pro zemní nadproud  
 
Nastavovací hodnoty tohoto parametru se vztahují u verze MRG3-IE k jalové složce 
zemního proudu. Hodnota se zobrazuje v  %  z nominálního zemního poruchového 
proudu generátoru. 
Pro typ přístroje MRG3-IER se vztahuje hodnota na činný podíl zemního proudu pro 
kompenzované sítě ( Cos) nebo na jalovou část pro izolované sítě a je zobrazován 
také jako procentuelní hodnota z nominálního zemního proudu. 
 
LEDs IE + 1 + >. 

 
5.6.4. Přepínání  WARN/TRIP    ( hlášení / vypnutí ) 

  ( platí pro MRG3-IE; MRG3-IU0 a  MRG3-U0) 
 
Zemní zkrat může být nastavován následovně. Po uplynutí doby zpoždění: 

a) Výstražné relé ( výstraha) 
b) Vypínací relé ( trip) 

 
Vypínací hodnoty jsou uloženy do paměti. Při tomto nastavení svítí kontrolky LED 
IE + 1 nebo U0 + 1.  

 
 
 



5.6.5. Vypínací charakteristika pro zemní  nadproud  ( jen MRG3-IE) 
 
Při nastavování vypínací charakteristiky se objeví na displeji jeden z 6 následujících 
textů: 
DEFT - Definite Time   (nezávislá nadproudová časová ochrana) 
NINV - Normal inverse (Typ A)  /  normální  inversní 
VINV - Very inverse (Typ B)      /  velmi  inversní 
EINV - Extremely inverse (Typ C)   /  extremně inversní 
RINV RI-Inverse                   / RI - inversní 
LINV Long time inverse        / dlouhodobá  inverse  
RXID Spezial Kennlinie        / speciální  křivka  
 
Zobrazovaný text může být změněn klávesami <+><->. Klávesou <ENTER> se zvolí 
požadovaná vypínací charakteristika. Nastavení je doprovázeno kontrolkami LED 
 IE + 1 + >. 

 
5.6.6. Vypínací doba popř. faktor času pro zemní nadproud 

 
Zde se dá použít postup nastavení v kapitole 5.5.3. 
Pro toto nastavení svítí kontrolky LED IE + 1 + > + t>. 
 
Typ přístroje MRG3-IER: 
U tohoto provedení s určováním směru může být vypínací doba nastavena rozdílně 
pro „dopřednou  popř. zpětnou poruchu“ .Na displeji se ukáže nejprve aktuální 
vypínací čas pro „dopřednou poruchu“ LED, která je označena dvěma Pfeilen, svítí 
zeleně. Tato „dopředná nastavitelná hodnota“ může být nakonec změněna klávesou 
<+><->  a klávesou <ENTER> uložena. Potom se objeví na displeji po stisknutí 
klávesy <SELECT> aktuální nastavená hodnota pro dopřednou  popř. „zpětnou 
nastavitelnou hodnotu“ . LED, která je označena dvěma šipkami , svítí červeně. Tato 
„zpětná nastavitelná hodnota“by měl být nastavena vyšší než „dopředná nastavitelná 
hodnota“ aby mohl přístroj při „dopředné  poruše „ selekčně pracovat. Když jsou 
vypínací časy pro „dopřednou  popř. zpětnou poruchu“  nastaveny stejně, je v obou 
případech přístroj vypnut se stejným časovým zpožděním, tzn. bez určení směru. 

 
5.6.7. Režim RESET pro vypínací charakteristiky zemního proudu 

  
Popsaný způsob nastavení v článku 5.5.4. se dá zde také použít. 
Pro toto nastavení svítí LED IE + 1 + > + t>. 
 

5.6.8. Nastavená hodnota pro zemní spojení 
           popř. pro rychlé vypnutí při zemním spojení 

 
Popsaný způsob nastavení v článku 5.5.5. se dá zde také použít. 
Pro toto nastavení svítí LED IE + 2 + >. 
 

5.6.9. Vypínací doba pro zemní spojení 
           popř. pro rychlé vypnutí při zemním spojení 

 
Popsaný způsob nastavení v článku 5.5.6. se dá zde také použít. 
Pro toto nastavení svítí LED IE + 2 + > + t>. 
 

5.6.10. Přepínání COS / SIN 
 
Závisle na zapojení „ nulového bodu“  u chráněných sítí, musí být nastaven směrový 
člen pro měření zemního proudu na sin ϕ (izolované sítě) a popř. na měření cos ϕ 
(kompenzované sítě) . Po stlačení tlačítka <SELECT> se objeví po nastavení funkcí 
údaj "COS" popř. "SIN". Tlačítky  <+> nebo <-> může být požadovaný způsob měření 
přepínán a uložen. U těchto nastavení parametrů svítí kontrolky LED IE + 1 + 2. 



 
 
5.7. Další nastavení   
5.7.1. Ochrana  selhání vypnutí výkonového vypínače    
 
Ochrana  selhání vypnutí vypínače spočívá v hlídání fázových proudů po vypnutí 
ochrany . Tato funkce je aktivní teprve po vypnutí ochrany . 
Kontroluje se, jestli všechny fázové proudy během času tCBFP (Circuit Breaker Failure 
Protection) poklesly na  < 2% x IN . 
Pokud všechny fázové proudy během tohoto času tCBFP ( nastavitelné 0,1..2,0 s) 
neklesnou na < 2% x IN , ochrana rozpozná selhání vypínače a je aktivováno 
příslušné přiřazené relé.  
Selhání vypnutí výkonového vypínače se deaktivuje, když fázové proudy klesnou 
během tCBFP na < 2% x IN. Pak toto přiřazené relé opět odpadne po času max.2,54 s. 
Při tomto nastavení svítí kontrolky LED CB + t>. 
  
5.7.2. Nastavení Slave – adresy 
 
Klávesami <+> a <-> může být slave-adresa nastavena v rozsahu 1 – 32. 
Na displeji se objeví hlášení RS1 až RS32. 
 
5.7.3. Nastavení BAUD-RATE ( jen u protokolu Modbus) 
 
Při přenosu dat prostřednictvím Modbus-protokolu mohou být nastavovány různé 
rychlosti přenosu ( Baud-Raten) od 2400 do 9600 Baud.  
Klávesami <+> a  <-> , se může nastavení změnit a klávesou <ENTER> uložit. 
 
5.7.4. Nastavení parity ( jen u Modbus-protokolu) 
Pro nastavení parity jsou možné tři typy nastavení: 

• „even“ = sudá 
• „odd“  = lichá 
• no“     = žádná kontrola parity 

 
Klávesami <+> a  <-> se nastavení změní a klávesou <ENTER> uloží. 
 
5.8. Zapisovač poruch 
 

5.8.1. Nastavení zapisovače poruch 
 
Zařízení MRG3 má zapisovač poruch. Mohou být nastaveny 3 parametry. 
 

5.8.2. Počet zápisů poruch  
 

Max.doba zápisu činí 20 s u 50 Hz nebo 16,66 s u 60Hz. Musí být předem 
stanoveno, kolik zápisů max. má být zachyceno. Můžeme vybírat mezi 1* 2,  3* 4 
a 7 * 8 zápisy.  Tímto může být existující místo k ukládání využito následovně: 
     

Počet záznamů Jmen. 
frekvence 

Typ přístroje 

1* 
 

1* / 2 3* / 4 7* / 8 

20,00 s 10,00 s 5,00 s 2,50 s 50 Hz MRG3 
MRG3-UO 16,66 s 8,33 s 4,16 s 2,08 s 60 Hz 

10,00 s 5,00 s 2,50 s 1,25 s 50 Hz MRG3-I; 
MRG3-
IU0;MRG3-IE; 
MRG3-IER 

8,33 s 4,16 s 2,08 s 1,04 s 60 Hz 

Tabulka 5.3: Doba záznamů  v zapisovači poruch 
 



* Pokud jsou všechny místa v paměti obsazení a následuje-li nový spouštěcí signál, 
tak je nejstarší zápis poruchy přepsán. 
 
Pokud je v zadání  nastaven jako nepřepisovatelný a paměť je maximálně obsazena, 
bliká kontrolka LED FR ( viz. kapitola  5.10.10) 
 

5.8.3. Nastavení spouštění měření poruchy   
Může se vybírat ze 4 různých jevů: 
P_UP (PickUP) Ukládání začne, pokud je indikován poruchový impuls  
TRIP   Ukládání začne, pokud dojde k vypnutí  
A_PI (After Pickup) Ukládání začne, pokud je překročena nastavená mez indikace 

poruchy  (např. ochrana proti selhání vypínače) 
                                      
TEST   Ukládání je aktivováno současným stisknutím tlačítka <+> a <-> 

(ihned po úhozu do tlačítka).Po dobu zápisu je na displeji „Test“. 
 

 
5.8.4. Přednastavený  čas  před  zápisem / Pre-Triggerzeit 

 
Časem T před  je stanoveno, který časový úsek má být uložen před spuštěním 
měření. Může být nastavena doba mezi 0,05 s a max. doba zápisu  1,25,   2,5   a  5 
s. Klávesami <+> a <-> mohou být hodnoty změněny a klávesou <ENTER> uloženy. 
 
 

5.8.5. Nastavení hodin 
U nastavování datumu a času svítí kontrolka LED „ “ . Nastavení probíhá podle 
následujícího schématu: 
 
Datum: rok  Y=00 
  měsíc  M=00 
  den  D=00 
Čas  hodina h=00 
  minuta m=00 
  sekunda s=00 
 
Při  zapnutí napájecího napětí se spustí hodiny s tímto datem a tímto časem. Čas je 
zabezpečený proti krátkodobým výpadkům napětí( min 6 minut). 
 
Upozornění :  
 
Okno  pro nastavení hodin je  za údajem naměřené hodnoty. Pomocí klávesy  
<SELECT/RESET> můžeme toto okno zpřístupnit. 
 
5.9. Doplňkové funkce 
 

5.9.1. Blokování funkcí ochran a přiřazení výstupních relé 
 
MRG3 má volně nastavitelnou funkci blokování. Přiložením napájecího napětí na 
svorky D8/E8 jsou funkce, které byly vybrány uživatelem zablokovány. 
Nastavení je možné provést tímto způsobem: 

• Při současném stisku kláves<ENTER> a <TRIP> se na displeji objeví text 
“BLOC“( příslušná funkce je blokována) nebo “NO_B“ ( příslušná funkce se 
nezablokuje). LED u první funkce U< svítí  U + 1 + <. 

• Stiskem kláves <+><-> může být tato hodnota na displeji změněna 
• Stisk klávesy <ENTER> s následným zadáním hesla způsobí uložení 

změněné hodnoty 



• Stisknutím kláves <SELECT/RESET> je postupně vyvolávána každá další 
blokovatelná funkce ochran. 

• Stiskem klávesy <SELECT/RESET> se opustí menu blokování a dostanete se 
k volbě modusu 

 
 
Funkce Popis Displej  LED  

U<  Stupeň podpětí 1  BLOC  U + 1 + <  
U<<  Stupeň podpětí  2  BLOC  U + 2 + <  
U>  Stupeň přepětí  1  NO_B  U + 1 + >  
U>>  Stupeň přepětí  2  NO_B  U + 2 + >  
f1<(>)  Stupeň frekvence 1  BLOC  f + 1 + <(>)  
f2<(>)  Stupeň frekvence 2  BLOC  f + 2 + <(>)  
f3<(>)  Stupeň frekvence 3  NO_B  f + 3 + <(>)  
∆Θ  Posun vektorů BLOC  ∆Θ_df*  
df/dt  Změna frekvence BLOC  ∆Θ_df*  
I>  Nadproud NO_B  I + 1 + >  
I>>  Zkrat  BLOC  I + 2 + >  
U0>**  zemní napětí -odchylka 

1 Stupeň 
NO_B  U0 + 1 + >  

U0>>**  zemní napětí -odchylka 
2 Stupeň 

NO_B  U0 + 2 + >  

It >  zemní proud 1.Stupeň NO_B  It + 1 + >  

It >>  

zemní proud 2.Stupeň NO_B  

It + 2 + >  
tCB  Ochrana selhání 

vypínače  
NO_B  CB  

* může být aktivována vždy jen jedna z obou funkcí 
** není  u přístroje MRG3-IER 
Tabulka 5.4.: funkce blokování pro 2 sady parametrů 
 
Poté, co je vybrán režim „volba Modusu „svítí nejprve LED U +1+<.Stupni podpětí U< 
mohou být přiděleny až 4 výstupní relé. Současně jsou zobrazovány na displeji 
vybraná poplašná relé pro stupeň podpětí. Zobrazení "1 _ _ _" znamená, že je toto 
výstupní relé 1 přiřazeno tomuto stupni podpětí. Pokud ukazuje displej  
"_ _ _ _", tak není tomuto stupni přiřazeno žádné relé. Stiskem klávesy <+> a <-> 
může být toto přiřazení výstupních relé 1 – 4  změněno. Změněné přiražení může být 
klávesou <ENTER> a následným zadáním hesla uloženo. Stiskem kláves 
<SELECT/RESET> svítí LED U1 + 1 + < + t>. Výstupní relé mohou být přiřazeny 
tomuto stupni napětí tedy jako vypínací relé. Výběr relé 1 – 4 následuje stejným 
způsobem, jako je dříve popsáno. Opakovaným stiskem tlačítka <SELECT/RESET> 
a přidělením relé mohou být všechny stupně nastaveny zvlášť . 
Nastavení  „volba Modusu „  se může ukončit delším stlačením ( ca.3s) tlačítka   
<SELECT/RESET>. 
 
Upozornění: 
Zástrčka (Kodierstecker ) J2 , který je popsán ve všeobecném popisu „ MR- digitální 
multifunkční relé“,nemá u MRG3 žádnou funkci. U zařízení,která nemají „volbu 
Modusu „ je tento „Kodierstecker“ používán pro nastavení signalizačního relé 
( zapne při inicializaci  nebo  vypnutí ) . 



 

Funkce relé  Výstupní relé   Údaj na 
displeji  

LED 

 1  2  3  4  
U< Alarm      _ _ _ _  U + 1 + <  
tU< Vypnutí  X     1 _ _ _  U + 1 + < + t>  
U<< Alarm      _ _ _ _  U + 2 + <  
tU<<  Vypnutí X     1 _ _ _  U + 2 + < + t>  
U> Alarm      _ _ _ _  U + 1 + >  
tU>  Vypnutí X     1 _ _ _  U + 1 + > + t>  
U>> Alarm      _ _ _ _  U + 2 + >  
tU>>  Vypnutí X     1 _ _ _  U + 2 + > + t>  
f1 Alarm      _ _ _ _  f + 1  
tf1>  Vypnutí   X     1 _ _ _  f + 1 + t>  
f2 Alarm      _ _ _ _  f + 2  
tf2> Vypnutí X     1 _ _ _  f + 2 + t>  
f3 Alarm      _ _ _ _  f + 3  
tf3>  Vypnutí X     1 _ _ _  f + 3 + t>  
∆Θ  Vypnutí   X     1 _ _ _  ∆Θ_df*  
df/dt  Vypnutí n  X     1 _ _ _  ∆Θ_df*  
I> Alarm      _ _ _ _  I + 1 + >  
tI>  Vypnutí    X    _ 2 _ _  I + 1 + > + t>  
I>> Alarm      _ _ _ _  I + 2 + >  
tI>>  Vypnutí  X    _ 2 _ _  I + 2 + > + t>  
U0> Alarm      _ _ _ _  U0 + 1 + >  
tU0>  Vypnutí     X   _ _.3 _  U0 + 1 + > + t>  
U0>> Alarm      _ _ _ _  U0 + 2 + >  
tU0>>  Vypnutí     X   _ _.3 _  U0 + 2 + > + t>  
IE> Alarm      _ _ _ _  IE + 1 + >  
tIE >  Vypnutí     _ _.3 _  IE + 1 + > + t>  
IE> → Alarm      _ _ _ _  IE + 1 + > + →  
tIE > →  Vypnutí     _ _.3 _  IE + 1 + > + t> + → 
IE> ← Alarm      _ _ _ _  IE + 1 + > + ←  
tIE> ←  Vypnutí     _ _ 3 _  IE + 1 + > + t> + ← 
IE>> Alarm     X  _ _ _ _  IE + 2 + >  
tIE>>  Vypnutí     _ _ 3 _  IE + 2 + > + t>  
IE>> → Alarm     X  _ _ _ _  IE + 2 + > + →  
tIE>> →  Vypnutí     _ _ 3 _  IE + 2 + > + t> + → 
IE>> ← Alarm     X  _ _ _ _  IE + 2 + > + ←  
tIE>> ←  Vypnutí     _ _ 3 _  IE + 2 + > + t> + ← 
tCB  Vypnutí    X  _ _ _ 4  CB + t>  

 
(→) = Směr toku 
(←) = zpětný směr 
 
Tabulka 5.5.:  Příklad přiřazovací matice výstupního relé (seřízení od výrobce) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.10.   Údaje o naměřených hodnotách a chybách 

5.10.1. Údaje o naměřených hodnotách pro zapojení do sítě 
 
U normálního provozu mohou být zobrazovány následující naměřené hodnoty: 
 
Zapojení do hvězdy: 

• Napětí ve fázi L1  LED: U + L1 
• Napětí ve fázi L2  LED: U + L2 
• Napětí ve fázi L3  LED: U + L3 

 
nebo když je zapojení do trojúhelníku 

• Napětí ve fázi L1/L2 LED: U + L1 + L2 
• Napětí ve fázi L2/L3   LED: U + L2 + L3 
• Napětí ve fázi L3/L1  LED: U + L3 + L1 

 
• Frekvence   LED f 
• Nejmenší naměřená frekvence před 

posledním resetem  LED: f + min 
• Největší naměřená frekvence před 

posledním resetem  LED: f + max 
• Vektorový posun ve fázi L1(L1/L2) LED: ∆Θ/df + L1 
• Vektorový posun ve fázi L2(L2/L3) LED: ∆Θ/df + L2 
• Vektorový posun ve fázi L3(L3/L1) LED: ∆Θ/df + L3 
• Nejmenší naměřený posun vektoru před 

posledním resetem  LED: ∆Θ/df + min 
 
 nebo pokud byla aktivována funkce df/dt 

• Gradient frekvence  LED: ∆Θ/df 
• Nejmenší naměřený gradient frekvence  

před posledním resetem  LED: ∆Θ/df + min 
• Největší naměřený gradient frekvence  

před posledním resetem LED: ∆Θ/df + max 
 

5.10.2. Min / Max.- hodnoty 
 
MRG3 nabízí Minimum/maximum paměť pro naměřené hodnoty frekvence, posunu 
vektorů popř. gradienty frekvence. Tato min/max. paměť slouží hlavně k posouzení 
kvality sítě. Vždy jsou měřeny největší a nejmenší hodnoty každé periody a až 
do dalšího přestavení měřených hodnot uloženo.  
 
Min./max. měření frekvence : 
MRG zjistí z každé periody jmenovitého napětí momentální frekvenci. Tyto naměřené 
hodnoty ,jsou zapsány do min./max. paměti. Přitom přepíší nové minima nebo 
maxima  starší uložené hodnoty. 
 
Podle nastavení dt a zpožděného vypnutí může se stát, že uložené min./max. 
hodnoty leží daleko nad vypínací  mezí , nedojde však k vypnutí. Toto je způsobeno 
uložením momentálních hodnot. 
 
Min./max. měření  gradientu frekvence : 
To, co bylo předtím popsáno platí stejným způsobem pro ukládání min/max. hodnot 
měření df / dt. Protože je ukládána každá momentální hodnota, mohou vzniknout 
vysoké hodnoty,které však nevedou k vypnutí.  
 



K tomuto může dojít např. u spínání, u kterých vznikají vysoké positivní a negativní 
df/dt hodnoty, avšak speciálním měřením nedojde k vypnutí. 
 
Min/max. měření posunu vektorů: 
To, co bylo předtím popsáno platí stejným způsobem pro ukládání min/max. hodnot 
měření vektorového posunu. Protože je každá momentální ∆Θ hodnota ukládána,, 
mohou vzniknout vysoké hodnoty, které však nevedou k vypnutí. Velmi nápomocné 
jsou min/max. hodnoty pro dlouhodobé šetření kvality sítě. 
 
K obsluze: 
Při každém přestavení hodnot (viz. kapitola 5.10.9) jsou min/max. hodnoty paměti 
smazány. Od tohoto momentu běží min/max. ukládání bez časového omezení až 
k dalšímu přestavení hodnot . 
Naměřené hodnoty min/max. paměti mohou být kontrolovány opakovaným stiskem 
tlačítka <SELECT/RESET>. 
 

5.10.3. Jednotky uvedených hodnot na displeji 
Zobrazení naměřených hodnot na displeji může být zobrazováno násobkem „sek“ 
jmenovitého napětí ( x Un) nebo jako primární jmenovité napětí  
Podle toho se mění jednotky hodnot pro: 
 
Údaj rozsah jednotka  
Sekundární 
napětí  

000V - 999V  V  

Primární .00V – 999V  V  
napětí 1k00 – 9k99  

10k0 – 99k0  
kV  
kV  

 100k – 999k  kV  
 1M00 –- 3M00  MV  
 
Tabulka 5.6.: Jednotky zobrazovaných hodnot 
 

5.10.4. Údaje naměřených hodnot pro ochranu nadproudu a ochranu proti                      
zemnímu zkratu 

 
Při normálním provozu mohou být zobrazovány následující naměřené hodnoty pro  
ochranu nadproudu a ochranu proti  zemnímu zkratu. 
 
Platí pro MRG3-I, MRG3-IU0; MRG3-IE, MRG3-IER 

• Proud ve fázi L1   LED: I + L1 
• Proud ve fázi L2   LED: I + L2 
• Proud ve fázi L3   LED: I + L3 

 
Platí pro MRG3-IU0; MRG3-U0; MRG3-IER 

• Odchylka zemního napětí    LED: U + E 
 
Platí pro MRG3-IE; MRG3-IER 

• Zemní proud    LED: E 
 
Platí pro MRG3-IER 

• Činná složka zemního proudu LED: E + EP 
• Jalová složka zemního proudu LED: E + EQ 
• Úhel mezi IE a  UE   LED: U + I + E 

 
 
 



 
5.10.5. Jednotky zobrazovaných hodnot 

 
Zobrazení naměřených hodnot na displeji může být zobrazováno násobkem „sek“ 
jmenovitého proudu ( x In) nebo jako primární jmenovitý proud (A). 
Podle toho se mění jednotky hodnot pro: 
 
Fázový proud: 
Údaj rozsah jednotka  
Sekundární 
proud .000 – 40.0  x In  

Primární  
proud  

.000 – 999.  
k000 – k999  
1k00 – 9k99  
10k0 – 99k0  
100k – 999k  

A  
kA*  
kA  
kA  
kA  

 1M00 – 2M00  MA  
* od jmenovitého proudu transformátoru 2kA 

 
Zemní proud 

 
Údaj  rozsah jednotka  

Sekundární proud 
činná složka IP 

Jalová složka IQ  

.000 – 15.0  
±.00 – 15  
±.00 – 15  

x In  
x In  
x In  

Primární zemní 
proud .000 – 999.  A  

 k000 – k999  kA*  
 1k00 – 9k99  kA  
 10k0 – 99k0  kA  
 100k – 999k  kA  
 1M00 – 2M00  MA  
Činná složka IP  ±.00 – ±999  A  
 ±k00 – ±k99  kA*  
 ±1k0 – ±9k9  kA  
 ±10k – ±99k  kA  
 ±M10 – ±M99  MA  
 ±1M0 – ±2M0  MA  
Jalová složka IQ  ±.00 – ±999  A  
 ±k00 – ±k99  kA*  
 ±1k0 – ±9k9  kA  
 ±10k – ±99k  kA  
 ±M10 – ±M99  MA  
 ±1M0 – ±2M0  MA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* od jmenovitého proudu transformátoru 2kA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Odchylka zemního napětí 
 

 
Údaj  rozsah jednotka  
Sekundální 
napětí  000V – 999V  V  

Primární napětí  .000 – 999 V  
1K00 – 9K99  
10K0 – 99K9  

kV  
kV  
kV  

 100K – 999K  
1M00 – 3M00  

kV  
MV  

 
 
 
 
 
 
 
 

5.10.6. Zobrazování chybových údajů 
 
Všechny poruchové jevy,  které relé zachytí, jsou opticky zobrazovány na předním 
panelu. K tomuto jsou k dispozici u MRG3 tři kontrolky LED (L1, L2, L3) a funkční 
LED U, f, I, IE, U0, 1, 2, 3, <, >, t>. Jsou vydávány nejenom hlášení o chybách, ale i 
zobrazovány funkce ochran. Když se např. vyskytne přepětí, blikají fáze LED L1 
a/nebo L2 a/nebo L3. LED  U + 1 + < svítí rovněž.  
Po uplynutí doby vypnutí přejde blikání LED na stálé světlo. 
Pokud překročí hodnota ochranné funkce mez indikace znovu v průběhu nastavené 
doby vypnutí, tak kontrolky LED krátce blikají   
 
Displej ukazuje „TRIP“, když vyprší nastavená doba vypnutí. Tlačítky 
<SELECT/RESET> mohou být uložené vypínací hodnoty zobrazeny  
 

5.10.7. Paměť poruch 
 

Při indikaci nebo vypnutí  přístroje jsou chybové hodnoty a časy ukládány bezpečně-
proti výpadku napětí. 
Aktivace  : do paměti jsou ukládány největší naměřené hodnoty během aktivace 
Vypnutí:   Jsou ukládány všechny naměřené hodnoty v okamžiku vypnutí 
Pokud není porucha ihned po vypnutí odpojena, jsou další chyby zaznamenávány. 
MRG3 disponuje pamětí chyb až pro 16 chybových případů. Při dalších vypnutích 
jsou nejstarší  záznamy přepsány. 
Kromě vypínacích hodnot jsou ukládány i hlášení ( stavy ) LED  o indikaci chyb. 
 
Zobrazování chybových hodnot nastává, když je v normálním zobrazování 
naměřených hodnot stisknuto tlačítko <-> popř. <+>. 

• Stiskem tlačítka <SELECT/RESET> jsou zvoleny normální naměřené hodnoty 
• Poté se zobrazí stiskem tlačítka <-> poslední chybová hodnota  
• Opakovaným stiskem tlačítka <-> se ukáže předposlední chybová hodnota 
     Na displeji stojí  

FLT1, FLT2, FLT3, ... pro zobrazování chybová hodnota (FLT1 je přitom  
nejaktuálnější  soubor dat). Současně je zobrazováno, která sada parametrů 
byla aktivní při tomto jevu. 

• Stiskem tlačítka <SELECT/RESET> mohou být jednotlivé naměřené chybové 
hodnoty zrušeny . 

• Klávesou <+> mohou být zpět přepnuty na nová chybová data (nové hodnoty ) 
K tomu je zobrazováno stále FLT5, FLT4, ... 

• Při zobrazení poruchy paměti (FLT1 etc.) blikají údaje LED podle uložené 
informace  pro vypnutí , tzn. kontrolky LED, které svítí u vypnutí trvale, blikají 
teď k rozlišení, že se jedná o jeden z chybových stavů. LED, které blikají při 
vypnutí (bylo dosaženo úrovně aktivace ) , blikají jen krátce. 

• Pokud se přístroj nachází ještě ve stavu vypnutí a není ještě znovu nastaven 
      ( TRIP na displeji), tak nemohou být hodnoty ukázány. 



 
Uložené chybové hodnoty: 
Měření Zobrazovaná  
 hodnota  LED  
Napětí  U_L1  

U_L2  
U + L1  
U + L2  

  
U_L3 
v zapojení do 
hvězdy 

U + L3  

  
U_L1/L2 
U_L2/L3 
U_L3/L1 
v zapojení do 
trojúhelníku 

U + L1 + L2  
U + L2 + L3  
U + L3 + L1  

   
Frekvence  f  f  
 f min  f + min  
 f max  f + max  
Posun vektorů  ∆Θ_L1(L1/L2)  ∆Θ/df + L1  
 ∆Θ_L2(L2/L3)  ∆Θ/df + L2  
 ∆Θ_L3(L3/L1)  ∆Θ/df + L3  
Změna frekvence  df  ∆Θ/df  
Fázový proud I_L1  I + L1  
 I_L2  I + L2  
 I_L3  I + L3  
Uplynulá doba 
vypnutí 

tI>%  I + 1 + > +  

v % z  tI>   t>  
Zbytkové napětí U0  U + E  

Zemní proud IE  IE  

Zemní proud-
činná složka 

IE_EP  IE + EP  

Zemní proud – 
jalová složka 

IE_EQ  IE + EQ  

Uplynulá doba 
vypnutí tIE>%  E + 1 + > +  

v % z  tIE>   t>  
Ochrana proti 
selhání vypínače 

tCBFP  CB + t>  

Časové razítko 
Datum:  
 
 
Zeit:  

 
Y = 99  
M = 03  
D = 10  
h = 17  
m = 21  
s = 14  

 
 
 
 
 

 
Tabulka 5.7.: Zobrazování chybových hodnot na displeji 
 
Poznámka :  
 
Přístroj odečte jen ty měřené hodnoty ,které jsou v příslušné verzi přístroje k dispozici 
 
 
 
 
 
 
 



5.10.8.  Nulování paměti poruch 
 
Nulování paměti poruch nastane po stisknutí kombinace kláves a <SELECT/RESET> 
a  <->, na ca. 3 s. Na displeji se zobrazí „wait“. 
 

5.10.9. Vrácení do původního stavu 
 
Existují následující 3 možnosti, jak relé při nastavení „Jumper J3 = EIN „ vrátit do 
původního stavu.  
 
Manuální reset 

• Delším stiskem kláves  <SELECT/RESET> ( ca. 3 sekundy) 
 
Vnější reset 

• Přiložením pomocného napětí na C8/D8 
 
Software reset 

• Software reset má stejný účinek jako klávesa <SELECT/RESET>. 
 
Automatický reset 

• Při každé aktivaci  ochranné funkce 
 
Displej může být resetován pouze pokud je odstraněn ochranný prvek.  
( jinak se objeví „TRIP“ na displeji). Při nulování přístroje nejsou nastavené 
parametry změněny. 
 
 
5.10.10  Nulování zapisovače poruch 
 
Zapisovač poruch může být smazán novým zadáním parametrů „ počet zápisů 
poruch“. Kontrolka LED FR zhasne ( viz. kapitola 5.8.2). 
Alternativně může být zapisovač poruch vynulován také pomocí HTL/PLSoft4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Původní manuál v anglickém jazyce naleznete na: 
 
http://search.woodward.com/PDF/IC/DOK-TD-MRG3E.pdf 
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