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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
Zastosowanie 
Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej CZAZ-M1 (-M2, -M3) jest kompleksowym  
zabezpieczeniem silnika asynchronicznego WN, wyposażonym w funkcje specjalizowanego sterownika polowego, 
zapewniające między innymi obsługę łączników, sygnalizację zewnętrzną oraz realizację automatyki poawaryjnej. 

Zespół może być stosowany w sieciach z bezpośrednio uziemionym lub izolowanym punktem neutralnym oraz 
w sieciach kompensowanych, w układach z dwoma lub trzema przekładnikami prądowymi. 
 

Zespoły CZAZ-M1, CZAZ-M2, CZAZ-M3 są przeznaczone do stosowania w rozdzielniach jednosystemowych,  
wyposażonych w odłącznik szynowy. 

Zespół CZAZ-M1 posiada wykonania dedykowane dla zróżnicowanych konfiguracji pola: 
CZAZ-M1 wyk.2 rozdzielnie dwusystemowe, wyposażone w dwa odłączniki szynowe oraz odłącznik  

liniowy z uziemnikiem. 
CZAZ-M1 wyk.2A rozdzielnie jednosystemowe, wyposażone w odłącznik szynowy, odłącznik liniowy oraz 

uziemnik. 
CZAZ-M1 wyk.3, 3A rozdzielnie jednosystemowe, wyposażone w odłącznik szynowy oraz uziemnik. 

Zespół CZAZ-M1, oznaczony dodatkowym symbolem (+), jest wyposażony w układ diagnostyki klatki wirnika, 
umożliwiający wczesną sygnalizację awarii na etapie rozwijającego się uszkodzenia. 

Podstawowe właściwości
Zabezpieczenia: 

87 różnicowe, od zwarć międzyfazowych we-
wnętrznych 

50 nadprądowe bezzwłoczne niezależne, od 
zwarć międzyfazowych zewnętrznych 

51 nadprądowe zwłoczne, z charakterystyką 
czasową zależną, od zwarć międzyfazowych 

51 nadprądowe zwłoczne niezależne, przed 
skutkami przeciążeń ruchowych 

51LR nadprądowe zwłoczne niezależne, przed 
skutkami utknięcia silnika 

51N nadprądowe zwłoczne, z charakterystyką 
czasową zależną, od zwarć doziemnych 

67N kierunkowe zwłoczne niezależne, od zwarć 
doziemnych (CZAZ-M2, -M3) 

37 podprądowe zwłoczne niezależne, przed 
skutkami pracy jałowej silnika 

46 nadprądowe zwłoczne, z charakterystyką 
czasową zależną od asymetrii prądowej 

48 energetyczne, przed skutkami przeciążeń w 
czasie rozruchu silnika 

49 cieplne 
49 temperaturowe (zamienne z pomiarem tem-

peratury otoczenia dla zabezpieczenia ciepl-
nego) 

49 temperaturowe (CZAZ-M3) 
27 podnapięciowe zwłoczne niezależne  

(CZAZ-M1, -M2) 
• zabezpieczenia zewnętrzne 
• łukochronne (opcja) 
• sygnalizator stanu klatki wirnika (CZAZ-M1+) 

 
 
 
 
 

 Technika cyfrowa oraz konstrukcja zespołu zapew-
niające wysoką dokładność, stabilność i pewność 
działania. 

 Możliwość dowolnej konfiguracji zestawu zabezpie-
czeń i układów dodatkowych. 

 Funkcje specjalizowanego sterownika polowego ze 
standardową logiką zaimplementowaną w zespole, 
zapewniającą bezpieczną obsługę pola przy stero-
waniu lokalnym, zdalnym oraz przez telemechanikę, 
w zależności od stanu położenia łączników, ze-
wnętrznych blokad załączenia i blokad od zadziałania 
zabezpieczeń. 

 Układ programowalnych wejść i wyjść. 
 Obwody wyjściowe z możliwością bezpośredniego 

sterowania łącznikami, w tym 2 przekaźniki wyjścio-
we sterowania awaryjnego z kontrolą ciągłości obwo-
dów wyłączających. 

 Pomiary wielkości elektrycznych. 
 Wejście 4-20mA do pomiaru temperatury (dwa wej-
ścia w CZAZ-M3). 

 Rejestrator zdarzeń i przebiegów zakłóceń oraz pa-
rametrów wyłączających z ostatniego zakłócenia. 

 Sygnalizacja lokalna najważniejszych stanów pracy 
zespołu i chronionego pola. 

 Samokontrola poprawnego działania zespołu. 
 Pełna obsługa zespołu z wykorzystaniem lokalnego 

panelu operatora. 
 Zdalna komunikacja szeregowa z komputerem PC 

lub systemem nadrzędnym. 
 Zegar czasu rzeczywistego. 
 Zaciski bezśrubowe dla wejść pomiarowych prądo-

wych, złącza wtykowe dla pozostałych obwodów. 
 Obudowa natablicowa lub zatablicowa. 
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ZABEZPIECZENIA
 Zabezpieczenie różnicowe (Rt) 87  

od zwarć międzyfazowych wewnętrznych. 
  
Zakresy nastawcze: 

prąd rozruchowy Iro      (0,2÷1,0)In co 0,1In 
współczynnik hamowania      (0,2÷0,6) co 0,1 
czas zadziałania      (0÷100)ms co 1ms 
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gdzie: 

Ir – wartość prądu różnicowego 
Ih - wartość prądu hamującego 
Iro- początkowy prąd różnicowy 
kh - współczynnik hamowania (tgα - tangens kąta nachylenia charakterystyki rozruchowej) 
 

 

 
Rys. 1.  Charakterystyka różnicowo-prądowa zabezpieczenia Rt 

• Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne, z charakterystyką czasową zależną (Ib1) 51
od zwarć międzyfazowych.
 
Zakresy nastawcze: 

prąd rozruchowy        (0,5÷25,0)In co 0,1In 
czas zadziałania t2        (50÷3000)ms co 1ms 
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gdzie: Ir - wartość nastawienia prądu rozruchowego 
 I  - wartość prądu zwarcia 
 t2  - nastawialny czas zadziałania dla I=2Ir 
 t  - czas zadziałania zabezpieczenia 
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Rys. 2 Charakterystyka czasowo-prądowa zabezpieczenia Ib1 (dla t2=400ms) 

• Zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne, niezależne (Ib2) 50
od zwarć międzyfazowych zewnętrznych.

Zakres nastawczy prądu rozruchowego (0,5÷25,0)In co 0,1In 
 
 

• Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne, niezależne (It>) 51
od przeciążeń ruchowych.
Zakresy nastawcze: 

prąd rozruchowy            (0,9÷2)Ib co 0,1Ib 
czasu opóźnienia zadziałania        (1÷300)s co 1s 

 
 

• Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne, niezależne (ItU) 51LR 
przed skutkami utknięcia silnika.
Zakresy nastawcze: 

prąd rozruchowy            (0,5÷4)In co 0,1In 
czas opóźnienia zadziałania        (1000÷20000)ms co 1ms 

 
 

• Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne, z charakterystyką czasową zależną (Io) 51N
od zwarć doziemnych. 
Zakresy nastawcze: 

prąd rozruchowy            (5÷1000)mA co 1mA 
czas zadziałania t2           (100÷1000)ms co 1ms 
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gdzie: Ior - wartość nastawienia prądu rozruchowego 
 Io  - wartość prądu składowej zerowej 
 t2  - nastawialny czas zadziałania dla I=2Ir 
 t  - czas zadziałania zabezpieczenia 
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Rys. 3.  Charakterystyka czasowo-prądowa zabezpieczenia Io2 (dla t2=400ms)

 
 
 

• Zabezpieczenie kierunkowe zwłoczne, z charakterystyką czasową niezależną (Io3) 67N 
od zwarć doziemnych (CZAZ-M2, CZAZ-M3). 
Zakresy nastawcze: 

prąd rozruchowy            (10÷500)mA co 1mA 
napięcie rozruchowe           (5÷20)V co 1V 
kąt maksymalnej czułości         (0÷90)°poj. co 5° 
czas zadziałania            (0÷3000)ms co 1ms 

 
 

)cos( ϕϕ −
≥

m

IorIo   przy Uo ≥ Uomin 

 
gdzie:  

Io   -  prąd składowej zerowej 
Uo  -  napięcie składowej zerowej 
ϕ   -  kąt przesunięcia fazowego między Io a Uo 
Ior  -  wartość nastawienia prądu rozruchowego 
Uomin -  wartość nastawienia napięcia minimalnego 
ϕm  -  wartość nastawienia kąta maksymalnej czułości 
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Rys. 4.  Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia Io3 (ϕm = 0°) 

 
 
• Zabezpieczenie podprądowe zwłoczne, niezależne (It<) 37 

przed skutkami pracy jałowej.
Zakresy nastawcze: 

prąd rozruchowy            (0,3÷0,6)Ib co 0,1Ib 
czas opóźnienia zadziałania        (1÷60)min co 1min 
 
 
 

• Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne, z charakterystyką zależną (ItA) 46 
od skutków asymetrii prądowej. 
Zakresy nastawcze:  

prąd rozruchowy            (0,1÷1,0)In co 0,1In 
czas zadziałania            (5000÷50000)ms co 1ms 

 
Wielkość rozruchowa            ∆I=Imax - 1,2Imin 
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gdzie: ΔIr - wartość rozruchowa asymetrii prądowej 
 ΔI  - asymetria prądowa, różnica prądów fazowych 
 t2  - nastawialny czas zadziałania dla ΔI=2ΔIr 
 t  - czas zadziałania zabezpieczenia 
 Imax,Imin - maksymalna i minimalna wartość skuteczna składowych podstawowych prądów fazowych  
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Rys. 5.  Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia ItA (t2=25s) 

 

 

 

 
• Zabezpieczenie energetyczne (ItR) 48 

chroniące silnik przed skutkami przeciążeń związanych z nadmiernie wydłużonym czasem rozruchu, przekro-
czeniem dopuszczalnej liczby kolejnych rozruchów oraz załączeniem na zablokowany wirnik. 

 Zakresy nastawcze: 
 dopuszczalny czas trwania rozruchu         (2÷100)s co 1s 
 czas regeneracji cieplnej po rozruchu        (5÷120)min co 1min 
 dopuszczalny czas rozruchu w warunkach przeciążenia   (2÷100)s co 1s 
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 cieplne stałe czasowe silnika           (1÷60)min co 1 min 
                     (10÷120)min co 1min 
 współczynniki wydłużenia stałych czasowych      (1÷20) co 1 
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• Temperaturowe dwustopniowe (t) 49 
do pomiaru temperatury otoczenia na potrzeby zabezpieczenia cieplnego lub współpracy z dowolnym czujni-
kiem temperatury, na przykład kontroli temperatury łożysk silnika. 

 Zakresy nastawcze: 
 temperatura otoczenia              (0÷50) °C co 1°C 
 temperatura minimalna czujnika           (-200÷+1000) °C co 1°C 
 temperatura maksymalna czujnika          (-200÷+1000) °C co 1°C 
 temperatura rozruchowa stopnia sygnalizacji      (30÷200) °C co 1°C 
 temperatura rozruchowa stopnia wyłączenia      (30÷200) °C co 1°C 
 temperatura blokady załączenia wyłącznika       (30÷200) °C co 1°C 
 
 

• Temperaturowe (t2) 49 
do współpracy z dowolnym czujnikiem temperatury, na przykład kontroli łożysk silnika (CZAZ-M3). 

 Zakresy nastawcze:  
 temperatura minimalna czujnika           (-200÷+1000) °C co 1°C 
 temperatura maksymalna czujnika          (-200÷+1000) °C co 1°C 
 temperatura rozruchowa stopnia sygnalizacji      (30÷200) °C co 1°C 
 temperatura rozruchowa stopnia wyłączenia      (30÷200) °C co 1°C 
 temperatura blokady załączenia wyłącznika       (30÷200) °C co 1°C 
 
 

• Zabezpieczenie podnapięciowe zwłoczne niezależne (U<) 27 
przed skutkami pracy w warunkach obniżonego napięcia lub załączeniem wyłącznika przy obniżonym napię-
ciu.
Zakresy nastawcze: 
napięcie rozruchowe              (0,5÷0,95)Un co 0,01Un 
czas opóźnienia zadziałania            (0÷100)s co 1s 
 
 

• Zabezpieczenia zewnętrzne ZT  
do współpracy z automatyką zabezpieczeniową zrealizowaną poza zespołem CZAZ, w tym z zabezpiecze-
niami technologicznymi. 
Ilość zabezpieczeń (w zależności od wykonania zespołu)   4÷6 

Zakres nastawczy czasu zadziałania         (0÷60)s co 1ms 
 
 

• Zabezpieczenie łukochronne (opcja) 
przed skutkami działania łuku elektrycznego, współpracujące z czujnikiem błysku VA1DA systemu łukochron-
nego VAMP. 
Zabezpieczenie wykorzystuje wejście dwustanowe zabezpieczenia zewnętrznego ZT1. 

Zakres nastawczy prądu rozruchowego        (2,0÷25,0)In co 0,1In 
 
 
 
• Sygnalizator uszkodzenia klatek silników indukcyjnych (CZAZ-M1+) 

umożliwiający sygnalizację awarii na etapie uszkodzenia jednego pręta lub pierścienia zwierającego oraz kon-
trolę narastania uszkodzenia. Sygnalizator działa w oparciu o analizę przebiegu prądu zasilania silnika w cza-
sie jego rozruchu. 

 Zakresy nastawcze: 
 czas opóźnienia diagnozowania          (0,5÷5,0)s co 1s 
 czas pomiaru prądu              (5÷240)s co 1s 
 stopień uszkodzenia klatki (% uszkodzonych prętów)    (0,1÷10)% co 0,1% 
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SPECJALIZOWANY STEROWNIK POLA 
Sterownik wyposażony w zdefiniowane funkcje współpracy z polem, zapewniające kompletną obsługę łączników, 
podstawowe blokady zewnętrzne i blokady od zadziałania zabezpieczeń, realizację automatyki poawaryjnej oraz 
współpracę z układami sygnalizacji akustycznej stacji. 

• Współpraca z wyłącznikiem: 
- kontrola położenia i sygnalizacja niezgodności położenia styków, 
- kontrola stanu zazbrojenia napędu, 
- kontrola napięcia sterowniczego i ciągłości obwodów wyłączających, 
- sterowanie na załączenie remontowe, 
- sterowanie operacyjne na załączenie i wyłączenie, 
- sterowanie na załączenie i wyłączenie z telemechaniki. 

• Blokada załączenia wyłącznika w warunkach: 
- brak zazbrojenia napędu lub informacja o załączonym wyłączniku, 
- otwarte odłączniki w polu lub zamknięty uziemnik, 
- niezgodność położenia styków łączników w polu, 
- aktywna blokada załączenia w wyniku działania zabezpieczeń, 
- aktywna blokada zewnętrzna. 

• Współpraca z odłącznikami i uziemnikiem (odpowiednio do wykonania zespołu): 
- kontrola położenia,  
- sygnalizacja niezgodności położenia styków, 
- możliwość sterowania łącznikami poprzez przekaźniki programowalne. 

• SCO - współpraca z automatyką samoczynnego częstotliwościowego odciążania 
Układ sterowania na wyłączenie wyłącznika, pobudzany z wykorzystaniem dwustanowego wejścia do współ-
pracy z systemem SCO stacji, wyposażony w pamięć o wyłączeniu, stanowiącą warunek uruchomienia auto-
matyki SPZ po SCO. 

• SPZ po SCO - współpraca z automatyką samoczynnego ponownego załączenia 
Układ sterowania na załączenie wyłącznika, pobudzany z wykorzystaniem dwustanowego wejścia do współ-
pracy z automatyką SPZ po SCO stacji, wyposażony w nastawialne opóźnienie zadziałania, umożliwiające 
stopniowanie załączania obciążeń po awarii. 

• ZS - współpraca z układem zabezpieczenia szyn zbiorczych 
Formowanie sygnału do blokady działania zabezpieczenia w polu zasilającym stacji, przy pobudzeniu zabez-
pieczenia różnicowego Rt oraz zabezpieczeń nadprądowych Ib1 lub Ib2 w warunkach załączonego wyłączni-
ka. 

• LRW - współpraca z układem lokalnego rezerwowania wyłączników 
Formowanie sygnału do układu LRW w polu zasilającym stacji, w warunkach sterowania awaryjnego zabez-
pieczeń nastawionych na współpracę z LRW i braku potwierdzenia wyłączenia wyłącznika. 

• GP - układ kontroli gotowości elektrycznej pola 
Formowanie sygnału o gotowości operacyjnej pola, niezależnie dla stanu wyłącznika załączonego i wyłączo-
nego, na podstawie stanu odłączników i uziemnika, stanu zazbrojenia napędu, ciągłości obwodów wyłączają-
cych, blokad od zabezpieczeń oraz blokad zewnętrznych. 

• AW - współpraca z układem sygnalizacji akustycznej stacji „awaryjne wyłączenie”  
Formowanie sygnału w przypadku wyłączenia wyłącznika bez udziału zespołu CZAZ oraz w wyniku sterowa-
nia awaryjnego na wyłączenie, generowanego przez zespół. 

• UP - współpraca z układem sygnalizacji akustycznej stacji „uszkodzenie w polu” 
Sygnalizację pobudza: 
- zadziałanie dowolnego zabezpieczenia nastawionego wyłącznie na sygnalizację, 
- niezgodność położenia styków wyłącznika, odłączników lub uziemnika, 
- brak zazbrojenia napędu wyłącznika, 
- braku ciągłości w obwodach wyłączających, 
- przekroczenie nastawy licznika prądów kumulowanych wyłącznika. 

• AL - współpraca z układem sygnalizacji akustycznej stacji „alarm” 
Formowanie sygnału z chwilą zaniku pomocniczego napięcia zasilającego, wykrycia niesprawności podczas 
samokontroli lub programowego wyłączenia zespołu. 
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UKŁAD PROGRAMOWALNY 
• 5 (4 w CZAZ-M1 wyk.2) wejść dwustanowych, na przykład do konfiguracji działania zabezpieczeń zewnętrz-

nych. 
  Zakres nastawczy czasu zadziałania     (0÷60)s co 1ms 
 
• 8 przekaźników wyjściowych. 

 Programowa konfiguracja sygnałów działania zabezpieczeń i sygnałów sterownika specjalizowanego 
oraz wejść dwustanowych ZT na przekaźniki wyjściowe S1÷S8 oraz przekaźniki sterowania awaryjnego 
CW1 i CW2. 

FUKCJE POMOCNICZE 
Pomiary 
Zespoły CZAZ-M1 i CZAZ-M2  realizują pomiar następujących wielkości: 

PRĄD FAZOWY L1 - wartość skuteczna składowej podstawowej prądu w fazie L1, 
PRĄD FAZOWY L2 - wartość skuteczna składowej podstawowej prądu w fazie L2, 
PRĄD FAZOWY L3 - wartość skuteczna składowej podstawowej prądu w fazie L3, 
W. SKUTECZNA - wartość skuteczna maksymalnego prądu fazowego, 
PRĄD DOZIEMNY - wartość skuteczna składowej zerowej prądu, 
PRĄD ASYMETRII - różnica maksymalnej i minimalnej wartości skutecznej składowych podstawo-

wych prądów fazowych, 
PRĄD RÓŻNICOWY - wartość skuteczna maksymalnego prądu różnicowego (Rt), 
PRĄD HAMUJĄCY - wartość skuteczna maksymalnego prądu hamującego (Rt), 
NAPIĘCIE Uo - wartość skuteczna składowej zerowej napięcia (CZAZ-M2), 
NAP. MIĘDZYFAZOWE - wartość skuteczna składowej podstawowej najmniejszego napięcia międzyfazo-

wego, 
TEMP. MODELU - bieżąca temperatura silnika, 
TEMP. MIERZONA - bieżąca temperatura mierzona przez zewnętrzny czujnik (CZAZ-M1), 
ROZ. WYKONANE - wykorzystany czas w trakcie bieżącego rozruchu, 
LIMIT CZASU ROZ. - limit czasu pozostający do wykorzystania w trakcie rozruchu, 
CZAS BLOKADY - czas regeneracji cieplnej modelu po nieudanych rozruchach, 
MOC CZYNNA - bieżąca wartość mocy czynnej pobieranej przez silnik, 
MOC BIERNA - bieżąca wartość mocy biernej pobieranej przez silnik, 
MOC CZYNNA P15 - średnia wartość mocy czynnej z ostatnich 15minut, 
MOC BIERNA Q15 - średnia wartość mocy biernej z ostatnich 15minut, 
ENERGIA - wartość energii czynnej, 
WSP. MOCY - wartość współczynnika mocy. 

W zespole CZAZ-M3 nie występują napięcia międzyfazowe, a tym samym pomiary mocy, energii i współczynnika 
mocy. 
 
Czas repetycji pomiarów wynosi 100ms. Wynik pomiarów jest podawany jako wielkość pierwotna (wtórna dla 
składowej zerowej prądu i napięcia). 
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Rejestracje

• Rejestrator zdarzeń
Rejestrator ok. 80 rozróżnialnych zdarzeń, z rozdzielczością czasową 1ms, o pojemności 500 zapisów, w tym: 
- zadziałanie zabezpieczeń, 
- blokady działania zabezpieczeń zewnętrznych, załączenia wyłącznika oraz działania automatyki poawaryj-

nej, 
- sygnały działania automatyki poawaryjnej, 
- kasowanie wewnętrznej sygnalizacji optycznej WWZ i blokady załączenia wyłącznika BLZ, 
- zmiana stanu i niezgodność położenia styków łączników w polu, 
- formowanie sygnałów do sygnalizacji akustycznej stacji, 
- sygnały sterowania awaryjnego i operacyjnego wyłącznikiem, 
- impulsy zdalnego sterowania z telemechaniki lub łączem szeregowym, 
- załączenie i zanik pomocniczego napięcia zasilającego, 
- zmiana nastaw, programowe odstawienie i uaktywnienie zespołu. 

 
• Rejestrator zakłóceń

CZAZ-M1 
Rejestracja 7 przebiegów analogowych (trzy prądy fazowe, trzy prądy różnicowe, prąd składowej zerowej) 
oraz 16 sygnałów dwustanowych.  

CZAZ-M2, CZAZ-M3 
Możliwość wyboru 7 z 10 przebiegów analogowych (trzy prądy fazowe, trzy prądy różnicowe, prąd składowej 
zerowej, napięcie składowej zerowej, dwa napięcia międzyprzewodowe) oraz 16 sygnałów dwustanowych.  

Przebiegi próbkowane są z częstotliwością 1000Hz a całkowity czas zapisu wynosi 1s.  

CZAZ-M1 wyk.2, wyk.3, wyk.3A, CZAZ-M2, CZAZ-M3 
Możliwość zmiany nastawień parametrów rejestratora i zapisu o łącznym czasie trwania do 200s. 

 
 

 
Rys. 6. Przykładowy „ekran” wielofunkcyjnej przeglądarki przebiegów rejestratora zakłóceń. 
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• Rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia
Zapis parametrów zakłócenia, które spowodowało sterowanie awaryjne, w tym: 
- maksymalna wartość skuteczna składowej podstawowej prądów fazowych oraz czas trwania zakłócenia w 

przypadku zwarć międzyfazowych, 
- maksymalna wartość skuteczna prądu składowej zerowej, napięcia składowej zerowej (CZAZ-M2, CZAZ-

M3) oraz czas trwania zakłócenia w przypadku zwarć doziemnych, 
- maksymalna wartość skuteczna prądu w trakcie rozruchu oraz czas trwania rozruchu, 
- maksymalna wartość skuteczna składowych podstawowych prądów fazowych oraz czas trwania zakłóce-

nia w warunkach utknięcia silnika, 
- maksymalna wartość asymetrii prądowej oraz czas trwania zakłócenia. 
Rejestrator przechowuje dany zapis do czasu następnego sterowania awaryjnego wywołanego takim samym 
zakłóceniem, a parametry rozruchu do czasu wykonania kolejnego rozruchu silnika. 

 
• Liczniki pobudzeń i zadziałań

-  działania poszczególnych zabezpieczeń, 
-  sygnalizacji braku ciągłości w obwodach sterowania awaryjnego wyłącznikiem, 
- działania automatyki SCO i SPZ po SCO. 

 
• Liczniki diagnostyki pracy wyłącznika
 - liczniki prądów wyłączanych w poszczególnych fazach, tzw. liczniki prądów kumulowanych wyłącznika 

PKW, zliczające krotności prądu znamionowego zespołu, z dokładnością do 0,1In. 

  Zakres nastawczy prądu Imax      (1÷65535)In 
 -  liczniki sumujące wyłączenia wyłącznika, zarówno w wyniku sterowania awaryjnego, jak i operacyjnego. 

SYGNALIZACJA WEWNĘTRZNA
 Sygnalizacja optyczna na diodach LED: 

- stanu pracy silnika, 
- trwającego rozruchu, 
- blokady załączenia wyłącznika, 
- awaryjnego wyłączenia pola, 
- zbiorcza sygnalizacja odpowiadająca komunikatom na LCD, 
- prawidłowej pracy zespołu, 
- prawidłowej pracy zasilacza. 

 Sygnalizacja na wyświetlaczu LCD 
- zadziałania zabezpieczeń, 
- zadziałania układów automatyki poawaryjnej, 
- blokady załączenia wyłącznika, 
- niezgodności położenia styków łączników w polu, 
- braku ciągłości w obwodach sterowania awaryjnego wyłącznika, 
- wyłączenie awaryjne lub operacyjne wyłącznika. 

 
 
 

KOMUNIKACJA
Dwa rodzaje komunikacji z zespołem: 

- lokalna z wykorzystaniem wyświetlacza i klawiatury na płycie czołowej, 
- zdalna z wykorzystaniem komputera PC lub systemu nadzoru zabezpieczeń. 
 

Standard transmisji danych: 
- port komunikacyjny    RS-232 i RS-485 (dwuprzewodowy: „A”, „B”) 

W opcji drugi port RS-485 automatycznie przełączany z RS-232 
- protokół      MODBUS-ASCII, MODBUS-RTU 
- prędkość transmisji   1200, 2400, 4800, 9600, 19200 lub 38400 Bd. 
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W opcji drugi port RS-485 automatycznie przełączany z RS-232 
- protokół      MODBUS-ASCII, MODBUS-RTU 
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PROGRAM OBSŁUGI

Zespół może być włączony do zdalnej komunikacji i obsługi w systemie pracującym pod nadzorem oprogramo-
wania monitorującego SMIS. System monitoringu i sterowania SMIS jest uniwersalnym, jednolitym programem 
przeznaczonym do pełnej, równoległej obsługi oraz archiwizacji danych wszystkich zespołów automatyki zabez-
pieczeniowej typu CZAZ oraz indywidualnych przekaźników produkowanych przez firmę ZEG-ENERGETYKA. 

Oprogramowanie SMIS, stanowiące standardowe wyposażenie zespołu, umożliwia jego pełną obsługę w zakre-
sie: 

- konfiguracji zabezpieczeń oraz automatyki, 
- wprowadzania i odczytu nastaw, 
- odczytu bieżących wartości pomiarowych, 
- przeglądania zapisów rejestratorów zdarzeń, 
- przeglądania zapisów rejestratora zakłóceń (tylko w opcji komunikacji zdalnej), 
- odczytu i testowania stanu wejść i wyjść dwustanowych, 
- synchronizacji czasu wewnętrznego. 

 

 
Rys. 7. Przykładowy ekran oprogramowania SMIS

BUDOWA
Zespół mieści się w obudowie BOPLA, przystosowanej do montażu natablicowego (rys. 8) lub zatablicowego 
(rys.9). Obwody wejściowe pomiarowe są doprowadzone za pośrednictwem złącz bezśrubowych, umożliwiają-
cych przyłączenie przewodów prądowych o przekroju do 4mm2. Pozostałe obwody są doprowadzone za pośred-
nictwem złącz wtykowych, umożliwiających przyłączenie przewodów o przekroju do 2,5mm2. 
Na płycie czołowej zespołu znajduje się wyświetlacz alfanumeryczny LCD i klawiatura umożliwiające pełną ob-
sługę zespołu oraz diody sygnalizacji optycznej. 
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SZKIC WYMIAROWY 
Obudowa natablicowa 

 
Rys. 8. Szkic wymiarowy obudowy natablicowej 
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Obudowa zatablicowa 

 
 

Rys. 9. Szkic wymiarowy obudowy zatablicowej 
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DANE TECHNICZNE 
Pomocnicze napięcie zasilające Upn             220V DC  albo 110V DC  
Zakres roboczy napięcia pomocniczego Up           (0,8÷1,1)Upn 
Pobór mocy w obwodzie pomocniczego napięcia zasilającego Up  ≤ 20W (CZAZ-M1, M2, M3)  

≤ 25W (CZAZ-M1+) 
Napięcie sterownicze Us                 220V DC  albo 110V DC  
Zakres roboczy napięcia sterowniczego Us           (0,8÷1,1)Us 
Pobór mocy w obwodzie napięcia sterowniczego Us        ≤ 2W 

Obwody wejściowe prądowe:  
- prąd pomiarowy znamionowy In            5A albo 1A 
- częstotliwość znamionowa fn             50Hz ±5% 
- pobór mocy przy I=In                ≤ 0,5VA/fazę 
- obciążalność trwała                2,2 In 
- wytrzymałość cieplna (1s)              80 In 
- wytrzymałość dynamiczna              200 In 

Obwód wejściowy składowej zerowej prądu: 
- prąd pomiarowy znamionowy Ion            5A 
- częstotliwość znamionowa fn             50Hz ±5% 
- pobór mocy przy I=Ion               ≤ 0,4VA 
- obciążalność trwała                2,2 Ion 
- wytrzymałość cieplna (1s)              50 Ion 
- wytrzymałość dynamiczna              125 Ion 

Obwody wejściowe napięciowe (tylko w CZAZ-M1,-M2): 
- napięcie pomiarowe znamionowe Un           100V 
- częstotliwość znamionowa fn             50Hz ±5%  
- pobór mocy przy U=Un               ≤ 0,5VA 
- wytrzymałość cieplna (10s)              1,5 Un 
- wytrzymałość napięciowa długotrwała          1,2 Un 

Obwód wejściowy składowej zerowej napięcia (tylko w CZAZ-M2,-M3): 
- napięcie pomiarowe znamionowe Uon          100V 
- częstotliwość znamionowa fn             50Hz ±5% 
- pobór mocy przy U=Uon              ≤ 0,5VA 
- wytrzymałość cieplna (10s)              1,5 Uon 
- wytrzymałość napięciowa długotrwała          1,2 Uon 

Obwody wejściowe dwustanowe: 
(26 wejść dedykowanych +1 dla CZAZ-M2) 

• obwody telemechaniki: 
- napięcie wejściowe                24V DC 
- pobór prądu                  < 5mA 

• pozostałe obwody: 
- napięcie wejściowe                220V DC albo 110V DC 
- pobór prądu                  < 5mA 

Uchyb gwarantowany pomiaru prądu rozruchowego        5% 
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia rozruchowego        5% 
Uchyb dodatkowy od zmian częstotliwości            5% 
Uchyb gwarantowany pomiaru częstotliwości           0,05Hz 
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu             1% ± 5ms 

Czas własny zadziałania                 ≤ 40ms 

Czas podtrzymania                   tp ≥ 50ms 

Współczynnik powrotu: 
- dla zabezpieczeń nadmiarowych            ≥ 0,97 
- dla zabezpieczeń niedomiarowych           ≤ 1,03 

16

CZAZ-M1, CZAZ-M2, CZAZ-M3



CZAZ-M1, -M2, -M3 KARTA KATALOGOWA

EE426079 17 02/07

DANE TECHNICZNE 
Pomocnicze napięcie zasilające Upn             220V DC  albo 110V DC  
Zakres roboczy napięcia pomocniczego Up           (0,8÷1,1)Upn 
Pobór mocy w obwodzie pomocniczego napięcia zasilającego Up  ≤ 20W (CZAZ-M1, M2, M3)  

≤ 25W (CZAZ-M1+) 
Napięcie sterownicze Us                 220V DC  albo 110V DC  
Zakres roboczy napięcia sterowniczego Us           (0,8÷1,1)Us 
Pobór mocy w obwodzie napięcia sterowniczego Us        ≤ 2W 

Obwody wejściowe prądowe:  
- prąd pomiarowy znamionowy In            5A albo 1A 
- częstotliwość znamionowa fn             50Hz ±5% 
- pobór mocy przy I=In                ≤ 0,5VA/fazę 
- obciążalność trwała                2,2 In 
- wytrzymałość cieplna (1s)              80 In 
- wytrzymałość dynamiczna              200 In 

Obwód wejściowy składowej zerowej prądu: 
- prąd pomiarowy znamionowy Ion            5A 
- częstotliwość znamionowa fn             50Hz ±5% 
- pobór mocy przy I=Ion               ≤ 0,4VA 
- obciążalność trwała                2,2 Ion 
- wytrzymałość cieplna (1s)              50 Ion 
- wytrzymałość dynamiczna              125 Ion 

Obwody wejściowe napięciowe (tylko w CZAZ-M1,-M2): 
- napięcie pomiarowe znamionowe Un           100V 
- częstotliwość znamionowa fn             50Hz ±5%  
- pobór mocy przy U=Un               ≤ 0,5VA 
- wytrzymałość cieplna (10s)              1,5 Un 
- wytrzymałość napięciowa długotrwała          1,2 Un 

Obwód wejściowy składowej zerowej napięcia (tylko w CZAZ-M2,-M3): 
- napięcie pomiarowe znamionowe Uon          100V 
- częstotliwość znamionowa fn             50Hz ±5% 
- pobór mocy przy U=Uon              ≤ 0,5VA 
- wytrzymałość cieplna (10s)              1,5 Uon 
- wytrzymałość napięciowa długotrwała          1,2 Uon 

Obwody wejściowe dwustanowe: 
(26 wejść dedykowanych +1 dla CZAZ-M2) 

• obwody telemechaniki: 
- napięcie wejściowe                24V DC 
- pobór prądu                  < 5mA 

• pozostałe obwody: 
- napięcie wejściowe                220V DC albo 110V DC 
- pobór prądu                  < 5mA 

Uchyb gwarantowany pomiaru prądu rozruchowego        5% 
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia rozruchowego        5% 
Uchyb dodatkowy od zmian częstotliwości            5% 
Uchyb gwarantowany pomiaru częstotliwości           0,05Hz 
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu             1% ± 5ms 

Czas własny zadziałania                 ≤ 40ms 

Czas podtrzymania                   tp ≥ 50ms 

Współczynnik powrotu: 
- dla zabezpieczeń nadmiarowych            ≥ 0,97 
- dla zabezpieczeń niedomiarowych           ≤ 1,03 

16

CZAZ-M1, CZAZ-M2, CZAZ-M3
CZAZ-M1, -M2, -M3 KARTA KATALOGOWA

EE426079 18 02/07

Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:  
(10 przekaźników dedykowanych, 8 przekaźników programowalnych) 

• obciążalność prądowa trwała             5A 
• dla prądu stałego o napięciu U=250V 
 - przy obciążeniu rezystancyjnym           0,3A 
 - przy obciążeniu indukcyjnym L/R=40ms         0,12A 
• dla prądu przemiennego o napięciu U=250V/50Hz 
 - przy obciążeniu indukcyjnym cosϕ=0,4         3A 

Zakres temperatury pracy                (268÷313)K, (-5÷40°C) 

Wilgotność względna                   do 80% 

Stopień ochrony                    IP40 

Masa zespołu                     6,5kg 

Kompatybilność elektromagnetyczna             PN-EN 50263:2004  

Wytrzymałość elektryczna izolacji              PN-EN 60255-5:2005 
- napięcie przemienne                2kV/50Hz/1min. 
- napięcie udarowe                 5kV; 1,2/50μs 

Komunikacja 

RS-232: 
 - izolacja                    1 kV 

RS-485: 
 - interfejs dwuprzewodowy               A (DATA +), B (DATA -) 
 - izolacja                    1 kV 

Parametry transmisji: 
  - parzystość                   None, Even 
 - bity danych                   7, 8, 9 
 - bity stopu                    1, 2 
 - prędkość                    1200, 2400, 4800,  
                        9600, 19200, 38400bps  
 - protokoły                    Modbus/ASCII  
                        Modbus/RTU 
                        Modicon 
 

ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI NORM 
 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)      PN-EN 50263:2004 
 Izolacja      PN-EN 60255-5:2005 
 Inne                                                                 PN-86/E-88600; 

        PN-EN 60255-6:2000; PN-EN 60255-25:2002 
      PN-EN 61000-4-2:1999 
      PN-EN 61000-4-3:2003 
         PN-EN 61000-4-4:1999 
      PN-EN 61000-4-5:1998 
      PN-EN 61000-4-6:1999 
       PN-IEC 255-11:1994 
 

GWARANCJA I SERWIS 
Zespoły objęte są 24-miesięczną gwarancją od daty sprzedaży. Producent zapewnia serwis gwarancyjny i po-
gwarancyjny oraz usługi w zakresie badań pomontażowych i okresowych zespołów. 
Numery telefonów: 
 - informacja techniczna     (0-32) 786 99 23 
 - zgłoszenie napraw serwisowych  (0-32) 786 99 48 lub 327 14 57 
 - telefon kontaktowy (całodobowy)  (0-32) 327 14 57 
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SPOSÓB ZAMAWIANIA 
W zamówieniu należy podać nazwę urządzenia, prąd pomiarowy znamionowy, napięcie pomiarowe znamionowe, 
pomocnicze napięcie zasilające oraz rodzaj obudowy. 
 
Przykład zamówienia: 

Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej:
- CZAZ-M1+ wyk.3 In=5A, Un=100V, Upn=220V DC, w obudowie natablicowej

 

Adres firmy: 
 

ZEG-ENERGETYKA Spółka z o.o. 
ul. Biskupa Burschego 7, 43-100 TYCHY 
tel. (032) 327 14 58 
www.zeg-energetyka.com.pl 
 
Dział Marketingu i Sprzedaży
tel:  (032) 786 98 09, 786 98 69 
tel./fax.: (032) 327 00 32 
e-mail:  marketing@zeg-energetyka.com.pl 
 

Kopex Electric Systems S.A.
ul. Biskupa Burschego 3, 43 - 100 Tychy
tel.: 00 48 32 327 14 58
fax: 00 48 32 327 00 32
serwis: 00 48 32 327 14 57
e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl
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Opis zacisków zewnętrznych CZAZ-M1 
Numer
złącza

Numer
zacisku Opis sygnału Uwagi 

1-4 prąd pomiarowy fazy L1 - 
2-5 prąd pomiarowy fazy L2 - 
3-6 prąd pomiarowy fazy L3 - 

7-10/11 prąd pomiarowy różnicowy fazy L1 - 
8-10/11 prąd pomiarowy różnicowy fazy L2 - 
9-10/11 prąd pomiarowy różnicowy fazy L3 - 

Złącze 
X1 

13-14 prąd pomiarowy składowej zerowej Io - 
1-2 napięcie pomiarowe międzyfazowe U12   - 
2-3 napięcie pomiarowe międzyfazowe U23   - 

Złącze 
X2 

4-5 niewykorzystany - 
1 napięcie pomocnicze zasilające Up  Up 
2 napięcie pomocnicze zasilające Up  Up 
3 napięcie sterownicze Us   Us 
4 napięcie sterownicze Us   Us 
5 przekaźnik wykonawczy sterowania cewką załączającą CZ zestyk zwierny 
6 przekaźnik wykonawczy sterowania cewką wyłączającą CW1 zestyk zwierny 
7 przekaźnik wykonawczy sterowania cewką wyłączającą CW2 zestyk zwierny 

8-9 przekaźnik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny 
10-11 przekaźnik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny 
11-12 przekaźnik sygnalizacji sterowania awaryjnego  zestyk rozwierny 
13-14 przekaźnik sygnalizacji braku zazbrojenia wyłącznika zestyk zwierny 

15 wejście dwustanowe kontroli zazbrojenia wyłącznika  Up 
16 wejście dwustanowe kontroli położenia wyłącznika – W OFF - wyłączony  Up 
17 wejście dwustanowe kontroli położenia wyłącznika – W ON - załączony  Up 
18 wejście dwustanowe kontroli położenia odłącznika – O OFF - otwarty  Up 
19 wejście dwustanowe kontroli położenia odłącznika – O ON - zamknięty  Up 

Złącze 
X3 

20 wejście dwustanowe kontroli położenia uziemnika – Uz OFF - otwarty  Up 
1 wejście dwustanowe załączenia remontowego  Up 
2 wejście dwustanowe załączenia operacyjnego  Up 

3-5 wejście dwustanowe blokady załączenia BLZ1 (bez możliwości odstawienia)  /  Up 
4-5 wejście dwustanowe blokady załączenia BLZ2 (z możliwością odstawienia)  /  Up 
6-7 wejście dwustanowe odstawienia blokady załączenia BLZ2  /  Up 
8 wejście dwustanowe załączenia z automatyki SZR  Up 
9 wejście dwustanowe wyłączenia operacyjnego  Up 

10 wejście dwustanowe wyłączenia awaryjnego  Up 
11 wejście dwustanowe kasowania blokady załączenia KAS.BLZ  Up 

13-14 wejście dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT1  
(opcjonalnie czujnika błysku systemu VAMP )  /  Up 

15-16 wejście dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT2  /  Up 
17 wejście dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT3  Up
18 wejście dwustanowe blokady zabezpieczeń technologicznych BlZT(1-3)  Up

19-20 wejście dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT4  /  Up 

Złącze 
X4 

21-22 wejście dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT5  /  Up 
1 wejście dwustanowe kasowania sygnalizacji wewnętrznej KAS.WWZ  Up 

2-3 przekaźnik sygnalizacji AW zestyk zwierny 
2-4 przekaźnik sygnalizacji UP zestyk zwierny 
2-5 przekaźnik sygnalizacji AL zestyk rozwierny 
6-8 wejście dwustanowe załączenia z telemechaniki  /   24V 

Złącze 
X5 

7-8 wejście dwustanowe wyłączenia z telemechaniki  /   24V 
1-2 przekaźnik sygnalizacji awarii zespołu zestyk rozwierny 
3-4 przekaźnik programowalny S1 zestyk zwierny 
3-5 przekaźnik programowalny S2 zestyk zwierny 
6-7 przekaźnik programowalny S3 zestyk zwierny 
6-8 przekaźnik programowalny S4 zestyk zwierny 

9-10 przekaźnik programowalny S5 zestyk zwierny 
11-12 przekaźnik programowalny S6 zestyk zwierny 
13-14 przekaźnik programowalny S7 zestyk zwierny 

Złącze 
X6 

15-16 przekaźnik programowalny S8 zestyk zwierny 
1-2 wejście dwustanowe wyłączenia od automatyki SCO  Up 
3-4 wejście dwustanowe załączenia od automatyki SPZ po SCO  Up 
5-6 wejście pomiarowe temperatury z zewnętrznego czujnika  (4-20)mA 

13-14 przekaźnik sygnalizacji LRW zestyk zwierny 

Złącze 
X7 

15-16 przekaźnik sygnalizacji ZS zestyk zwierny 
1-2 COM2 – port komunikacji szeregowej RS-485 - Złącze 

X8 3-4 COM1 – port komunikacji szeregowej RS-485 (opcja) - 

Opis wejść dwustanowych w stanie aktywnym (po podaniu napięcia na zaciski wejściowe). 
Opis wyjść przekaźnikowych podany w stanie beznapięciowym.
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CZAZ-M1, CZAZ-M2, CZAZ-M3
CZAZ-M1, -M2, -M3 KARTA KATALOGOWA

EE426079 22 02/07

Opis zacisków zewnętrznych - CZAZ-M1 wyk. 2 
Numer
złącza

Numer
zacisku Opis sygnału Uwagi 

1-4 prąd pomiarowy fazy L1 - 
2-5 prąd pomiarowy fazy L2 - 
3-6 prąd pomiarowy fazy L3 - 

7-10/11 prąd pomiarowy różnicowy fazy L1 - 
8-10/11 prąd pomiarowy różnicowy fazy L2 - 
9-10/11 prąd pomiarowy różnicowy fazy L3 - 

Złącze 
X1 

13-14 prąd pomiarowy składowej zerowej Io - 
1-2 napięcie pomiarowe międzyfazowe U12   - 
2-3 napięcie pomiarowe międzyfazowe U23   - 

Złącze 
X2 

4-5 niewykorzystany - 
1 napięcie pomocnicze zasilające Up  Up 
2 napięcie pomocnicze zasilające Up  Up 
3 napięcie sterownicze Us   Us 
4 napięcie sterownicze Us   Us 
5 przekaźnik wykonawczy sterowania cewką załączającą CZ zestyk zwierny 
6 przekaźnik wykonawczy sterowania cewką wyłączającą CW1 zestyk zwierny 
7 przekaźnik wykonawczy sterowania cewką wyłączającą CW2 zestyk zwierny 

8-9 przekaźnik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny 
10 wejście dwustanowe kontroli położenia odłącznika – O3 ON - zamknięty  Up
11 wejście dwustanowe kontroli położenia odłącznika – O2 OFF - otwarty  Up
12 wejście dwustanowe kontroli położenia odłącznika – O2 ON - zamknięty  Up

13-14 przekaźnik sygnalizacji braku zazbrojenia wyłącznika zestyk zwierny 
15 wejście dwustanowe kontroli zazbrojenia wyłącznika  Up 
16 wejście dwustanowe kontroli położenia wyłącznika – W OFF - wyłączony  Up 
17 wejście dwustanowe kontroli położenia wyłącznika – W ON - załączony  Up 
18 wejście dwustanowe kontroli położenia odłącznika – O1 OFF - otwarty  Up 
19 wejście dwustanowe kontroli położenia odłącznika – O1 ON - zamknięty  Up 

Złącze 
X3 

20 wejście dwustanowe kontroli położenia uziemnika – Uz OFF - otwarty  Up 
1 wejście dwustanowe załączenia remontowego  Up 
2 wejście dwustanowe załączenia operacyjnego  Up 

3-5 wejście dwustanowe blokady załączenia BLZ1 (bez możliwości odstawienia)  /  Up 
4-5 wejście dwustanowe blokady załączenia BLZ2 (z możliwością odstawienia)  /  Up 
6-7 wejście dwustanowe odstawienia blokady załączenia BLZ2  /  Up 
8 wejście dwustanowe załączenia z automatyki SZR  Up 
9 wejście dwustanowe wyłączenia operacyjnego  Up 

10 wejście dwustanowe wyłączenia awaryjnego  Up 
11 wejście dwustanowe kasowania blokady załączenia KAS.BLZ  Up 

13-14 wejście dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT1  
(opcjonalnie czujnika błysku systemu VAMP )  /  Up 

15-16 wejście dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT2  /  Up 
17 wejście dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT3  Up
18 wejście dwustanowe blokady zabezpieczeń technologicznych BlZT(1-3)  Up

Złącze 
X4 

21-22 wejście dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT4  /  Up 
1 wejście dwustanowe kasowania sygnalizacji wewnętrznej KAS.WWZ  Up 

2-3 przekaźnik sygnalizacji AW zestyk zwierny 
2-4 przekaźnik sygnalizacji UP zestyk zwierny 

Złącze 
X5 

2-5 przekaźnik sygnalizacji AL zestyk rozwierny 
1-2 przekaźnik sygnalizacji awarii zespołu zestyk rozwierny 
3-4 przekaźnik programowalny S1 zestyk zwierny 
3-5 przekaźnik programowalny S2 zestyk zwierny 
6-7 przekaźnik programowalny S3 zestyk zwierny 
6-8 przekaźnik programowalny S4 zestyk zwierny 

9-10 przekaźnik programowalny S5 zestyk zwierny 
11-12 przekaźnik programowalny S6 zestyk zwierny 
13-14 przekaźnik programowalny S7 zestyk zwierny 

Złącze 
X6 

15-16 przekaźnik programowalny S8 zestyk zwierny 
1-2 wejście dwustanowe wyłączenia od automatyki SCO  Up 
3-4 wejście dwustanowe załączenia od automatyki SPZ po SCO  Up 
5-6 wejście pomiarowe temperatury z zewnętrznego czujnika  (4-20)mA 

13-14 przekaźnik sygnalizacji LRW zestyk zwierny 

Złącze 
X7 

15-16 przekaźnik sygnalizacji ZS zestyk zwierny 
1-2 COM2 – port komunikacji szeregowej RS-485 - Złącze 

X8 3-4 COM1 – port komunikacji szeregowej RS-485 (opcja) - 

Opis wejść dwustanowych w stanie aktywnym (po podaniu napięcia na zaciski wejściowe). 
Opis wyjść przekaźnikowych podany w stanie beznapięciowym
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CZAZ-M1, CZAZ-M2, CZAZ-M3
CZAZ-M1, -M2, -M3 KARTA KATALOGOWA

EE426079 24 02/07

Opis zacisków zewnętrznych CZAZ-M1 – wyk. 2A 
Numer
złącza

Numer
zacisku Opis sygnału Uwagi 

1-4 prąd pomiarowy fazy L1 - 
2-5 prąd pomiarowy fazy L2 - 
3-6 prąd pomiarowy fazy L3 - 

7-10/11 prąd pomiarowy różnicowy fazy L1 - 
8-10/11 prąd pomiarowy różnicowy fazy L2 - 
9-10/11 prąd pomiarowy różnicowy fazy L3 - 

Złącze 
X1 

13-14 prąd pomiarowy składowej zerowej Io - 
1-2 napięcie pomiarowe międzyfazowe U12   - 
2-3 napięcie pomiarowe międzyfazowe U23   - 

Złącze 
X2 

4-5 niewykorzystany - 
1 napięcie pomocnicze zasilające Up  Up 
2 napięcie pomocnicze zasilające Up  Up 
3 napięcie sterownicze Us   Us 
4 napięcie sterownicze Us   Us 
5 przekaźnik wykonawczy sterowania cewką załączającą CZ zestyk zwierny 
6 przekaźnik wykonawczy sterowania cewką wyłączającą CW1 zestyk zwierny 
7 przekaźnik wykonawczy sterowania cewką wyłączającą CW2 zestyk zwierny 

8-9 przekaźnik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny 
10 wejście dwustanowe kontroli położenia odłącznika – Uz ON - zamknięty  Up
11 wejście dwustanowe kontroli położenia odłącznika – O2 OFF - otwarty  Up
12 wejście dwustanowe kontroli położenia odłącznika – O2 ON - zamknięty  Up

13-14 przekaźnik sygnalizacji braku zazbrojenia wyłącznika zestyk zwierny 
15 wejście dwustanowe kontroli zazbrojenia wyłącznika  Up 
16 wejście dwustanowe kontroli położenia wyłącznika – W OFF - wyłączony  Up 
17 wejście dwustanowe kontroli położenia wyłącznika – W ON - załączony  Up 
18 wejście dwustanowe kontroli położenia odłącznika – O1 OFF - otwarty  Up 
19 wejście dwustanowe kontroli położenia odłącznika – O1 ON - zamknięty  Up 

Złącze 
X3 

20 wejście dwustanowe kontroli położenia uziemnika – Uz OFF - otwarty  Up 
1 wejście dwustanowe załączenia remontowego  Up 
2 wejście dwustanowe załączenia operacyjnego  Up 

3-5 wejście dwustanowe blokady załączenia BLZ1 (bez możliwości odstawienia)  /  Up 
4-5 wejście dwustanowe blokady załączenia BLZ2 (z możliwością odstawienia)  /  Up 
6-7 wejście dwustanowe odstawienia blokady załączenia BLZ2  /  Up 
8 wejście dwustanowe załączenia z automatyki SZR  Up 
9 wejście dwustanowe wyłączenia operacyjnego  Up 

10 wejście dwustanowe wyłączenia awaryjnego  Up 
11 wejście dwustanowe kasowania blokady załączenia KAS.BLZ  Up 

13-14 wejście dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT1  
(opcjonalnie czujnika błysku systemu VAMP )  /  Up 

15-16 wejście dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT2  /  Up 
17 wejście dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT3  Up
18 wejście dwustanowe blokady zabezpieczeń technologicznych BlZT(1-3)  Up

Złącze 
X4 

21-22 wejście dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT4  /  Up 
1 wejście dwustanowe kasowania sygnalizacji wewnętrznej KAS.WWZ  Up 

2-3 przekaźnik sygnalizacji AW zestyk zwierny 
2-4 przekaźnik sygnalizacji UP zestyk zwierny 

Złącze 
X5 

2-5 przekaźnik sygnalizacji AL zestyk rozwierny 
1-2 przekaźnik sygnalizacji awarii zespołu zestyk rozwierny 
3-4 przekaźnik programowalny S1 zestyk zwierny 
3-5 przekaźnik programowalny S2 zestyk zwierny 
6-7 przekaźnik programowalny S3 zestyk zwierny 
6-8 przekaźnik programowalny S4 zestyk zwierny 

9-10 przekaźnik programowalny S5 zestyk zwierny 
11-12 przekaźnik programowalny S6 zestyk zwierny 
13-14 przekaźnik programowalny S7 zestyk zwierny 

Złącze 
X6 

15-16 przekaźnik programowalny S8 zestyk zwierny 
1-2 wejście dwustanowe wyłączenia od automatyki SCO  Up 
3-4 wejście dwustanowe załączenia od automatyki SPZ po SCO  Up 
5-6 wejście pomiarowe temperatury z zewnętrznego czujnika  (4-20)mA 

13-14 przekaźnik sygnalizacji LRW zestyk zwierny 

Złącze 
X7 

15-16 przekaźnik sygnalizacji ZS zestyk zwierny 
1-2 COM2 – port komunikacji szeregowej RS-485 - Złącze 

X8 3-4 COM1 – port komunikacji szeregowej RS-485 (opcja) - 

Opis wejść dwustanowych w stanie aktywnym (po podaniu napięcia na zaciski wejściowe). 
Opis wyjść przekaźnikowych podany w stanie beznapięciowym.
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CZAZ-M1, CZAZ-M2, CZAZ-M3
CZAZ-M1, -M2, -M3 KARTA KATALOGOWA

EE426079 26 02/07

Opis zacisków zewnętrznych CZAZ-M1 – wyk. 3, 3A 
Numer
złącza

Numer
zacisku Opis sygnału Uwagi 

1-4 prąd pomiarowy fazy L1 - 
2-5 prąd pomiarowy fazy L2 - 
3-6 prąd pomiarowy fazy L3 - 

7-10/11 prąd pomiarowy różnicowy fazy L1 - 
8-10/11 prąd pomiarowy różnicowy fazy L2 - 
9-10/11 prąd pomiarowy różnicowy fazy L3 - 

Złącze 
X1 

13-14 prąd pomiarowy składowej zerowej Io - 
1-2 napięcie pomiarowe międzyfazowe U12   - 
2-3 napięcie pomiarowe międzyfazowe U23   - 

Złącze 
X2 

4-5 niewykorzystany - 
1 napięcie pomocnicze zasilające Up  Up 
2 napięcie pomocnicze zasilające Up  Up 
3 napięcie sterownicze Us   Us 
4 napięcie sterownicze Us   Us 
5 przekaźnik wykonawczy sterowania cewką załączającą CZ zestyk zwierny 
6 przekaźnik wykonawczy sterowania cewką wyłączającą CW1 zestyk zwierny 
7 przekaźnik wykonawczy sterowania cewką wyłączającą CW2 zestyk zwierny 

8-9 przekaźnik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny 
10 wejście dwustanowe kontroli położenia odłącznika – Uz ON - zamknięty  Up

13-14 przekaźnik sygnalizacji braku zazbrojenia wyłącznika zestyk zwierny 
15 wejście dwustanowe kontroli zazbrojenia wyłącznika  Up 
16 wejście dwustanowe kontroli położenia wyłącznika – W OFF - wyłączony  Up 
17 wejście dwustanowe kontroli położenia wyłącznika – W ON - załączony  Up 
18 wejście dwustanowe kontroli położenia odłącznika – O OFF - otwarty  Up 
19 wejście dwustanowe kontroli położenia odłącznika – O ON - zamknięty  Up 

Złącze 
X3 

20 wejście dwustanowe kontroli położenia uziemnika – Uz OFF - otwarty  Up 
1 wejście dwustanowe załączenia remontowego  Up 
2 wejście dwustanowe załączenia operacyjnego  Up 

3-5 wejście dwustanowe blokady załączenia BLZ1   /  Up 
4-5 wejście dwustanowe blokady załączenia BLZ2   /  Up 
8 wejście dwustanowe załączenia z automatyki SZR  Up 
9 wejście dwustanowe wyłączenia operacyjnego  Up 

10 wejście dwustanowe wyłączenia awaryjnego  Up 
11 wejście dwustanowe kasowania blokady załączenia KAS.BLZ  Up 

13-14 wejście dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT1  
(opcjonalnie czujnika błysku systemu VAMP )  /  Up 

15-16 wejście dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT2  /  Up 
17 wejście dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT3  Up
18 wejście dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT4  Up

19-20 wejście dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT6 (wyk.3) 
wejście dwustanowe odstawienia BLZ2 oraz blokady ZT3  (wyk.3A)  /  Up 

Złącze 
X4 

21-22 wejście dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT5  /  Up 
1 wejście dwustanowe kasowania sygnalizacji wewnętrznej KAS.WWZ  Up 

2-3 przekaźnik sygnalizacji AW zestyk zwierny 
2-4 przekaźnik sygnalizacji UP zestyk zwierny 
2-5 przekaźnik sygnalizacji AL zestyk rozwierny 
6-8 wejście dwustanowe załączenia z telemechaniki  /   24V 

Złącze 
X5 

7-8 wejście dwustanowe wyłączenia z telemechaniki  /   24V 
1-2 przekaźnik sygnalizacji awarii zespołu zestyk rozwierny 
3-4 przekaźnik programowalny S1 zestyk zwierny 
3-5 przekaźnik programowalny S2 zestyk zwierny 
6-7 przekaźnik programowalny S3 zestyk zwierny 
6-8 przekaźnik programowalny S4 zestyk zwierny 

9-10 przekaźnik programowalny S5 zestyk zwierny 
11-12 przekaźnik programowalny S6 zestyk zwierny 
13-14 przekaźnik programowalny S7 zestyk zwierny 

Złącze 
X6 

15-16 przekaźnik programowalny S8 zestyk zwierny 
1-2 wejście dwustanowe wyłączenia od automatyki SCO  Up 
3-4 wejście dwustanowe załączenia od automatyki SPZ po SCO  Up 
5-6 wejście pomiarowe temperatury z zewnętrznego czujnika  (4-20)mA 

13-14 przekaźnik sygnalizacji LRW zestyk zwierny 

Złącze 
X7 

15-16 przekaźnik sygnalizacji ZS zestyk zwierny 
1-2 COM2 – port komunikacji szeregowej RS-485 - Złącze 

X8 3-4 COM1 – port komunikacji szeregowej RS-485 (opcja) - 

Opis wejść dwustanowych w stanie aktywnym (po podaniu napięcia na zaciski wejściowe). 
Opis wyjść przekaźnikowych podany w stanie beznapięciowym.
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CZAZ-M1, CZAZ-M2, CZAZ-M3
CZAZ-M1, -M2, -M3 KARTA KATALOGOWA

EE426079 28 02/07

Opis zacisków zewnętrznych CZAZ-M2 
Numer
złącza

Numer
zacisku Opis sygnału Uwagi 

1-4 prąd pomiarowy fazy L1 - 
2-5 prąd pomiarowy fazy L2 - 
3-6 prąd pomiarowy fazy L3 - 

7-10/11 prąd pomiarowy różnicowy fazy L1 - 
8-10/11 prąd pomiarowy różnicowy fazy L2 - 
9-10/11 prąd pomiarowy różnicowy fazy L3 - 

Złącze 
X1 

13-14 prąd pomiarowy składowej zerowej Io - 
1-2 napięcie pomiarowe międzyfazowe U12   - 
2-3 napięcie pomiarowe międzyfazowe U23   - 

Złącze 
X2 

4-5 napięcie pomiarowe składowej zerowej Uo - 
1 napięcie pomocnicze zasilające Up  Up 
2 napięcie pomocnicze zasilające Up  Up 
3 napięcie sterownicze Us   Us 
4 napięcie sterownicze Us   Us 
5 przekaźnik wykonawczy sterowania cewką załączającą CZ zestyk zwierny 
6 przekaźnik wykonawczy sterowania cewką wyłączającą CW1 zestyk zwierny 
7 przekaźnik wykonawczy sterowania cewką wyłączającą CW2 zestyk zwierny 

8-9 przekaźnik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny 
10-11 przekaźnik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny 
11-12 przekaźnik sygnalizacji sterowania awaryjnego  zestyk rozwierny 
13-14 przekaźnik sygnalizacji braku zazbrojenia wyłącznika zestyk zwierny 

15 wejście dwustanowe kontroli zazbrojenia wyłącznika  Up 
16 wejście dwustanowe kontroli położenia wyłącznika – W OFF - wyłączony  Up 
17 wejście dwustanowe kontroli położenia wyłącznika – W ON - załączony  Up 
18 wejście dwustanowe kontroli położenia odłącznika – O OFF - otwarty  Up 
19 wejście dwustanowe kontroli położenia odłącznika – O ON - zamknięty  Up 

Złącze 
X3 

20 wejście dwustanowe kontroli położenia uziemnika – Uz OFF - otwarty  Up 
1 wejście dwustanowe załączenia remontowego  Up 
2 wejście dwustanowe załączenia operacyjnego  Up 

3-5 wejście dwustanowe blokady załączenia BLZ1 (bez możliwości odstawienia)  /  Up 
4-5 wejście dwustanowe blokady załączenia BLZ2 (z możliwością odstawienia)  /  Up 
6-7 wejście dwustanowe odstawienia blokady załączenia BLZ2  /  Up 
8 wejście dwustanowe załączenia z automatyki SZR  Up 
9 wejście dwustanowe wyłączenia operacyjnego  Up 

10 wejście dwustanowe wyłączenia awaryjnego  Up 
11 wejście dwustanowe kasowania blokady załączenia KAS.BLZ  Up 

13-14 wejście dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT1  
(opcjonalnie czujnika błysku systemu VAMP )  /  Up 

15-16 wejście dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT2  /  Up 
17 wejście dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT3  Up
18 wejście dwustanowe blokady zabezpieczeń technologicznych BlZT(1-3)  Up

19-20 wejście dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT4  /  Up 

Złącze 
X4 

21-22 wejście dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT5  /  Up 
1 wejście dwustanowe kasowania sygnalizacji wewnętrznej KAS.WWZ  Up 

2-3 przekaźnik sygnalizacji AW zestyk zwierny 
2-4 przekaźnik sygnalizacji UP zestyk zwierny 
2-5 przekaźnik sygnalizacji AL zestyk rozwierny 
6-8 wejście dwustanowe załączenia z telemechaniki  /   24V 

Złącze 
X5 

7-8 wejście dwustanowe wyłączenia z telemechaniki  /   24V 
1-2 przekaźnik sygnalizacji awarii zespołu zestyk rozwierny 
3-4 przekaźnik programowalny S1 zestyk zwierny 
3-5 przekaźnik programowalny S2 zestyk zwierny 
6-7 przekaźnik programowalny S3 zestyk zwierny 
6-8 przekaźnik programowalny S4 zestyk zwierny 

9-10 przekaźnik programowalny S5 zestyk zwierny 
11-12 przekaźnik programowalny S6 zestyk zwierny 
13-14 przekaźnik programowalny S7 zestyk zwierny 

Złącze 
X6 

15-16 przekaźnik programowalny S8 zestyk zwierny 
1-2 wejście dwustanowe wyłączenia od automatyki SCO  Up 
3-4 wejście dwustanowe załączenia od automatyki SPZ po SCO  Up 
7-8 wejście dwustanowe aktywacji bloku nastaw rezerwowych  Up 

13-14 przekaźnik sygnalizacji LRW zestyk zwierny 

Złącze 
X7 

15-16 przekaźnik sygnalizacji ZS zestyk zwierny 
1-2 COM2 – port komunikacji szeregowej RS-485 - Złącze 

X8 3-4 COM1 – port komunikacji szeregowej RS-485 (opcja) - 

Opis wejść dwustanowych w stanie aktywnym (po podaniu napięcia na zaciski wejściowe). 
Opis wyjść przekaźnikowych podany w stanie beznapięciowym.
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Opis zacisków zewnętrznych CZAZ-M3 
Numer
złącza

Numer
zacisku Opis sygnału Uwagi 

1-4 prąd pomiarowy fazy L1 - 
2-5 prąd pomiarowy fazy L2 - 
3-6 prąd pomiarowy fazy L3 - 

7-10/11 prąd pomiarowy różnicowy fazy L1 - 
8-10/11 prąd pomiarowy różnicowy fazy L2 - 
9-10/11 prąd pomiarowy różnicowy fazy L3 - 

Złącze 
X1 

13-14 prąd pomiarowy składowej zerowej Io - 
1-2 niewykorzystany  - 
2-3 niewykorzystany  - 

Złącze 
X2 

4-5 napięcie pomiarowe składowej zerowej Uo  - 
1 napięcie pomocnicze zasilające Up  Up 
2 napięcie pomocnicze zasilające Up  Up 
3 napięcie sterownicze Us   Us 
4 napięcie sterownicze Us   Us 
5 przekaźnik wykonawczy sterowania cewką załączającą CZ zestyk zwierny 
6 przekaźnik wykonawczy sterowania cewką wyłączającą CW1 zestyk zwierny 
7 przekaźnik wykonawczy sterowania cewką wyłączającą CW2 zestyk zwierny 

8-9 przekaźnik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny 
10-11 przekaźnik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny 
11-12 przekaźnik sygnalizacji sterowania awaryjnego  zestyk rozwierny 
13-14 przekaźnik sygnalizacji braku zazbrojenia wyłącznika zestyk zwierny 

15 wejście dwustanowe kontroli zazbrojenia wyłącznika  Up 
16 wejście dwustanowe kontroli położenia wyłącznika – W OFF - wyłączony  Up 
17 wejście dwustanowe kontroli położenia wyłącznika – W ON - załączony  Up 
18 wejście dwustanowe kontroli położenia odłącznika – O OFF - otwarty  Up 
19 wejście dwustanowe kontroli położenia odłącznika – O ON - zamknięty  Up 

Złącze 
X3 

20 wejście dwustanowe kontroli położenia uziemnika – Uz OFF - otwarty  Up 
1 wejście dwustanowe załączenia remontowego  Up 
2 wejście dwustanowe załączenia operacyjnego  Up 

3-5 wejście dwustanowe blokady załączenia BLZ1 (bez możliwości odstawienia)  /  Up 
4-5 wejście dwustanowe blokady załączenia BLZ2 (z możliwością odstawienia)  /  Up 
6-7 wejście dwustanowe odstawienia blokady załączenia BLZ2  /  Up 
8 wejście dwustanowe załączenia z automatyki SZR  Up 
9 wejście dwustanowe wyłączenia operacyjnego  Up 

10 wejście dwustanowe wyłączenia awaryjnego  Up 
11 wejście dwustanowe kasowania blokady załączenia KAS.BLZ  Up 

13-14 wejście dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT1  
(opcjonalnie czujnika błysku systemu VAMP )  /  Up 

15-16 wejście dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT2  /  Up 
17 wejście dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT3  Up
18 wejście dwustanowe blokady zabezpieczeń technologicznych BlZT(1-3)  Up

19-20 wejście dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT4  /  Up 

Złącze 
X4 

21-22 wejście dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT5  /  Up 
1 wejście dwustanowe kasowania sygnalizacji wewnętrznej KAS.WWZ  Up 

2-3 przekaźnik sygnalizacji AW zestyk zwierny 
2-4 przekaźnik sygnalizacji UP zestyk zwierny 
2-5 przekaźnik sygnalizacji AL zestyk rozwierny 
6-8 wejście dwustanowe załączenia z telemechaniki  /   24V 

Złącze 
X5 

7-8 wejście dwustanowe wyłączenia z telemechaniki  /   24V 
1-2 przekaźnik sygnalizacji awarii zespołu zestyk rozwierny 
3-4 przekaźnik programowalny S1 zestyk zwierny 
3-5 przekaźnik programowalny S2 zestyk zwierny 
6-7 przekaźnik programowalny S3 zestyk zwierny 
6-8 przekaźnik programowalny S4 zestyk zwierny 

9-10 przekaźnik programowalny S5 zestyk zwierny 
11-12 przekaźnik programowalny S6 zestyk zwierny 
13-14 przekaźnik programowalny S7 zestyk zwierny 

Złącze 
X6 

15-16 przekaźnik programowalny S8 zestyk zwierny 
1-2 wejście dwustanowe wyłączenia od automatyki SCO  Up 
3-4 wejście dwustanowe załączenia od automatyki SPZpoSCO  Up 
5-6 wejście pomiarowe temperatury z zewnętrznego czujnika (pomiar temperatury t1) (4-20)mA 
7-8 wejście pomiarowe temperatury z zewnętrznego czujnika (pomiar temperatury t2) (4-20)mA 

13-14 przekaźnik sygnalizacji LRW zestyk zwierny 

Złącze 
X7 

15-16 przekaźnik sygnalizacji ZS zestyk zwierny 
1-2 COM2 – port komunikacji szeregowej RS-485 - Złącze 

X8 3-4 COM1 – port komunikacji szeregowej RS-485 (opcja) - 
Opis wejść dwustanowych w stanie aktywnym (po podaniu napięcia na zaciski wejściowe). 
Opis wyjść przekaźnikowych podany w stanie beznapięciowym.
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