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1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

1.1. ZASTOSOWANIE
Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej Zabezpieczenia Rezerwowego Pola WN typu 
CZAZ-RR przeznaczony jest do zabezpieczenia pola rozdzielni WN ze skutecznie uziemionym 
punktem zerowym. Zespół wyposażony jest w sterownik pola.  
Ze względu na bogata bibliotekę funkcji, pełną konfigurowalność układów logiki działania i 
zabezpieczeń, dużą ilość wejść i wyjść, zespół może znaleźć szerokie zastosowanie do 
zabezpieczania i sterowania różnych elementów systemu elektroenergetycznego. 

1.2. PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI 
• Zastosowanie techniki cyfrowej zapewniającej wysoką stabilność charakterystyk oraz

dokładność i pewność działania. 
• Możliwość tworzenia niestandardowych rozwiązań funkcjonalnych zgodnie z wymaganiami

zabezpieczanego obiektu. 
• Standardowe wykonanie wyposażone w zabezpieczenie nadprądowe fazowe i

ziemnozwarciowe. 
• Trzydzieści pięć wejść sygnałów dwustanowych.
• Dwadzieścia cztery wyjścia przekaźnikowe, w tym trzy wyjścia umożliwiające bezpośrednie

sterowanie wyłącznika (prąd rozłączalny 3 A).
• Osiem wejść sygnałów analogowych (prądy i napięcia fazowe, prąd zerowy, napięcie

zerowe).
• Układ współpracy z automatyką SPZ.
• Kontrola stanu łączników pola.
• Układ sterowania łącznikami pola z układem blokad zamykania i otwierania; możliwość

współpracy z zewnętrznym układem sterowania (poprzez system nadrzędny i przez wejścia
dwustanowe).

• Współpraca z układem zewnętrznej sygnalizacji.
• Układ optycznej sygnalizacji wewnętrznej.
• Odwzorowanie położenia łączników pola.
• Pomiar wielkości elektrycznych.
• Rejestrator zdarzeń; rejestracja do 128 typów zdarzeń; pojemność co najmniej 5000

zdarzeń.
• Rejestrator przebiegów zakłóceń; rejestracja do 32 kanałów analogowych (wejściowych i

wirtualnych), oraz do 128 sygnałów dwustanowych.
• Zdalna komunikacja szeregowa z komputerem PC lub systemem nadrzędnym (dwa

niezależne porty szeregowe.
• Autonomiczna komunikacja lokalna z wykorzystaniem konsoli operatora.
• Rozwinięty system autokontroli i sygnalizacji awarii wewnętrznych.
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1.3. ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI POLSKICH NORM 
Urządzenie będące przedmiotem niniejszego dokumentu zostało zaprojektowane i jest 
produkowane dla zastosowań przemysłowych. 
W procesie opracowania i produkcji przyjęto zgodność z normami, których spełnienie zapewnia 
realizację założonych zasad i środków bezpieczeństwa, pod warunkiem przestrzegania przez 
użytkownika wytycznych instalowania i uruchomienia oraz prowadzenia eksploatacji. 
Urządzenie spełnia wymagania zasadnicze określone w dyrektywach: niskonapięciowej 
(73/23/EWG) i kompatybilności elektromagnetycznej (89/336/EWG), poprzez zgodność z normami: 
PN-EN 60255-5:2002(U) – dla dyrektywy LVD, 
PN-EN 50263:2004 –  dla dyrektywy EMC, 
PN-EN 60255-5:2002(U) 
Przekaźniki energoelektryczne. Cześć 5: Koordynacja izolacji przekaźników pomiarowych i 
urządzeń zabezpieczeniowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 50263:2004  
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Norma wyrobu dotycząca przekaźników 
pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych. 

Normy związane 
• PN-EN 60255-3:1999 - Przekaźniki energoelektryczne. Przekaźniki pomiarowe z jedną

wejściową wielkością zasilającą, o niezależnym i zależnym czasie działania.
• PN-EN 60255-6:2000 - Przekaźniki energoelektryczne. Przekaźniki pomiarowe i urządzenia

zabezpieczające.
• PN-EN 60255-22-2:1999 - Przekaźniki energoelektryczne. Badania odporności

przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na zakłócenia elektryczne.
Badania odporności na zakłócenia od wyładowań elektrostatycznych.

• PN-EN 60255-22-3:2002 - Przekaźniki energoelektryczne. Część 22-3: Badanie odporności
przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na zakłócenia elektryczne.
Badanie odporności na zakłócenia od pól elektromagnetycznych.

• PN-EN 60255-22-4:2003 - Przekaźniki energoelektryczne. Część 22-4: Badania odporności
na zakłócenia elektryczne przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych.
Badanie odporności na szybkozmienne zakłócenia przejściowe.

• PN-EN 60255-22-5:2003 - Przekaźniki energoelektryczne. Część 22-5: Badania odporności
na zakłócenia elektryczne przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych.
Badanie odporności na przebiegi udarowe.

• PN-EN 60255-22-6:2002 - Przekaźniki energoelektryczne. Część 22-6: Badanie odporności
przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na zakłócenia elektryczne.
Badania odporności na zakłócenia od pól elektromagnetycznych o częstotliwościach
radiowych.

• PN-EN 60255-23:1999 - Przekaźniki energoelektryczne. Działanie zestyków.
• PN-IEC 255-11:1994 - Przekaźniki energoelektryczne. Zaniki i składowe zmienne

pomocniczych wielkości zasilających prądu stałego przekaźników pomiarowych.
• PN-IEC 255-12:1994 - Przekaźniki energoelektryczne. Przekaźniki kierunkowe i przekaźniki

mocowe z dwoma wielkościami wejściowymi zasilającymi.
• PN-EN 60529:2003 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
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2. BUDOWA
Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej CZAZ-RR  dostępny jest w dwóch wersjach obudowy: 
wiszącej, przystosowanej do montowania naściennego i do zabudowania w szafie na ramie 19’’. 
W obudowie zamontowana jest kaseta EURO 6U, w której umieszczony jest moduł zasilacza, 
moduły zawierające wieloprocesorowy system części cyfrowej zespołu oraz moduły zawierające 
wejściowe układy transoptorowe i wyjściowe układy przekaźnikowe.  

3. Opis techniczny.
Zespół wykonany jest w technologii pełnej konfigurowalności funkcji pomiarowych, 
zabezpieczeniowych i logicznych. Na etapie realizacji zamówienia, u producenta, istnieje 
możliwość konfigurowania funkcji zespołu według życzenia klienta z uwzględnieniem ograniczeń 
wynikających z możliwości technicznych sprzętu (ilość wejść kanałów analogowych prądowych, 
napięciowych, ilość wejść i wyjść dwustanowych itp.). 

3.1. Parametry techniczne sprzętu. 
• Pomocnicze napięcie znamionowe 110  lub 220 V DC 

• pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego < 45 W *) 
*) przy pobudzonych wszystkich wyjściach zespołu

• Napięcie znamionowe zespołu Un 100 V , 50 Hz 
• Prąd znamionowy zespołu In 1 lub 5 A, 50 Hz 
• Wytrzymałość elektryczna izolacji

• napięcie przemienne 2 kV / 50 Hz / 1min 
• napięcie udarowe 5 kV; 1,2 / 50 µs 

• Odporność na zakłócenia zgodnie z punktem 1 niniejszego dokumentu
• Zakres temperatury otoczenia (268÷313) K  (-5÷+40) °C 
• Wilgotność względna do 80 % 
• Stopień ochrony obudowy

• dla wykonania natablicowego (naściennego) IP 40 
• dla wykonania zatablicowego  (szafowego) IP 20 

• Wejścia analogowe.
• kanały prądowe (zaciski L1:1/L1:4, L1:2/L1:5, L1:3/L1:6, L1:11/L1:12)

♦ ilość kanałów 4
♦ prąd znamionowy In 1 lub 5 A 
♦ zakres pracy od 0,2 do 35 ∗ In 
♦ pobór mocy < 0,5 VA 
♦ wytrzymałość cieplna 80 ∗ In 
♦ wytrzymałość dynamiczna 200 ∗ In 

• kanały napięciowe fazowe (zaciski L1:7/L1:8, L1:7/L1:9, L1:7/L1:10)
♦ ilość kanałów 3 
♦ napięcie znamionowe Unf 100 / √3  V 
♦ zakres pracy od 0,02 do 1,4∗ Unf 
♦ pobór mocy < 0,5VA 
♦ wytrzymałość cieplna (10 s) 1,5 ∗ Unf 

• kanał napięciowe napięcia zerowego (zaciski L1:13/14)
♦ ilość kanałów 1 
♦ napięcie znamionowe Un 100  V 
♦ zakres pracy od 0,02 do 1,2 ∗ Un 
♦ pobór mocy < 0,5VA 
♦ wytrzymałość cieplna (10 s) 1,2 ∗ Un 

• dokładność kątowa kanałów analogowych (w całym zakresie pracy) ±5° 
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Rys. 1. Schemat połączeń zewnętrznych zespołu CZAZ-RZ. 
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3.2. Funkcje zespołu. 
W tabeli 1 podano dostępne funkcje zabezpieczeniowe.  
Sygnałami wejściowymi funkcji zabezpieczeniowych są „kanały estymacji” (sygnały 
analogowe uzyskane po wstępnym przetworzeniu z wejściowych sygnałów analogowych).  
Realizacja kompletnych torów zabezpieczeń wymaga uzupełnienia funkcji 
zabezpieczeniowych o niezbędne funkcje logiczne oraz opóźnienia działania wybierane w 
swobodnie programowalnym bloku logiczno-czasowym. Wykaz dostępnych funkcji logiczno-
czasowych przedstawiono w tabeli 2. Sygnałami wejściowymi funkcji logiczno czasowych 
mogą być: 

♦ stany wyjść funkcji zabezpieczeniowych
♦ stany wejść dwustanowych
♦ stany wyjść zespołu
♦ wyjścia innych funkcji logiczno-czasowych
♦ stany statusów (jeden z zdefiniowanych rodzajów wyjść funkcji)
♦ stany wejść wirtualnych (programowalne jednobitowe stany logiczne)

Funkcje logiczno-czasowe umożliwiają sterowanie: 
♦ wyjściami dwustanowymi
♦ ustawianie stanów statusów
♦ ustawianie stanów sygnałów rejestrowanych

Tabela 1. Wykaz bibliotecznych funkcji zabezpieczeniowych. 
Uwagi: ♦ zakres działania w klasie zabezpieczeń skonfigurowanych w oparciu o funkcje podane w tabeli

odpowiada zakresowi pracy kanałów analogowych (patrz punkt 3.1) użytych do danego
zabezpieczenia

♦ w parametrach nastawy napięcia „napięcie znamionowe Un” oznacza napięcie znamionowe
zespołu (100 V)

Lp. Oznacze
nie 

Funkcja 
zabezpieczeniow

a 

Opis 

1. 2 3 4 

1. 

F1 Funkcja prądowa 
stabilizowana  

Wielkości kryterialne funkcji stanowią: amplitudy pierwszej harmonicznej prądu 
rozruchowego i prądu stabilizującego 
Wielkości nastawialne: 
Początkowy prąd rozruchowy    Iro= (0,1 ÷ 1,0) In     co 0,05 
Współczynnik stabilizacji    kh= (0,0 ÷ 0,5)     co 0,05 
Współczynnik powrotu    kp = (0,96 ÷ 0,99)     co 0,01 
Gdzie:  In  –  prąd znamionowy zespołu 
Parametry: 
Czas własny tw < 5 ms     dla Ir > 10 In 

tw < 30 ms     dla Ir < 10 In 

Dopuszczalny uchyb ∆% = ±10% 
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3.2. Funkcje zespołu. 
W tabeli 1 podano dostępne funkcje zabezpieczeniowe.  
Sygnałami wejściowymi funkcji zabezpieczeniowych są „kanały estymacji” (sygnały 
analogowe uzyskane po wstępnym przetworzeniu z wejściowych sygnałów analogowych).  
Realizacja kompletnych torów zabezpieczeń wymaga uzupełnienia funkcji 
zabezpieczeniowych o niezbędne funkcje logiczne oraz opóźnienia działania wybierane w 
swobodnie programowalnym bloku logiczno-czasowym. Wykaz dostępnych funkcji logiczno-
czasowych przedstawiono w tabeli 2. Sygnałami wejściowymi funkcji logiczno czasowych 
mogą być: 

♦ stany wyjść funkcji zabezpieczeniowych
♦ stany wejść dwustanowych
♦ stany wyjść zespołu
♦ wyjścia innych funkcji logiczno-czasowych
♦ stany statusów (jeden z zdefiniowanych rodzajów wyjść funkcji)
♦ stany wejść wirtualnych (programowalne jednobitowe stany logiczne)

Funkcje logiczno-czasowe umożliwiają sterowanie: 
♦ wyjściami dwustanowymi
♦ ustawianie stanów statusów
♦ ustawianie stanów sygnałów rejestrowanych

Tabela 1. Wykaz bibliotecznych funkcji zabezpieczeniowych. 
Uwagi: ♦ zakres działania w klasie zabezpieczeń skonfigurowanych w oparciu o funkcje podane w tabeli

odpowiada zakresowi pracy kanałów analogowych (patrz punkt 3.1) użytych do danego
zabezpieczenia

♦ w parametrach nastawy napięcia „napięcie znamionowe Un” oznacza napięcie znamionowe
zespołu (100 V)

Lp. Oznacze
nie 

Funkcja 
zabezpieczeniow

a 

Opis 

1. 2 3 4 

1. 

F1 Funkcja prądowa 
stabilizowana  

Wielkości kryterialne funkcji stanowią: amplitudy pierwszej harmonicznej prądu 
rozruchowego i prądu stabilizującego 
Wielkości nastawialne: 
Początkowy prąd rozruchowy    Iro= (0,1 ÷ 1,0) In     co 0,05 
Współczynnik stabilizacji    kh= (0,0 ÷ 0,5)     co 0,05 
Współczynnik powrotu    kp = (0,96 ÷ 0,99)     co 0,01 
Gdzie:  In  –  prąd znamionowy zespołu 
Parametry: 
Czas własny tw < 5 ms     dla Ir > 10 In 

tw < 30 ms     dla Ir < 10 In 

Dopuszczalny uchyb ∆% = ±10% 
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2. 

F3 
Funkcja nadprądowa 
bezzwłoczna 

Wielkość kryterialną funkcji stanowi amplituda pierwszej harmonicznej 
prądu. 
Wielkości nastawialne: 
Prąd rozruchowy Ir = (0,2 ÷ 20,0) In     co 0,01 
Współczynnik powrotu kp = (0,95 ÷ 0,98)     co 0,01 
Gdzie:  In  –  prąd znamionowy zespołu 
Parametry: 
Czas własny tw < 30 ms 
Dopuszczalny uchyb ∆% = ± 5% 

3. 

F4 Funkcja prądowa składowej 
przeciwnej bezzwłoczna 

Wielkość kryterialną funkcji stanowi amplituda pierwszej harmonicznej 
składowej przeciwnej prądu. 
Wielkości nastawialne: 
Prąd rozruchowy Ir = (0,05 ÷ 0,5) In     co 0,01 
Współczynnik powrotu kp = (0,95 ÷ 0,98)     co 0,01 
Gdzie:  In  –  prąd znamionowy zespołu 
Parametry: 
Czas własny tw < 30 ms 
Dopuszczalny uchyb ∆% = ± 10% 

4. 

F5 Funkcja prądowa zwłoczna 
zależna  

Funkcja wykrywa wzrost wartości skutecznej prądu sumowanego z 
trzech faz.  
Wielkości nastawialne: 
Prąd rozruchowy Ir = (1,0 ÷ 1,5) IB     co 0,01 
Prąd bazowy IB = (0,5 ÷ 2,5) In     co 0,01 
Współczynnik k = (1,0 ÷ 50)          co 0,1 
Czas minimalny tmin = (1,0 ÷ 100) s   co  0,1 
Czas maksymalny tmax = (100 ÷ 2000) s  co   10 
Czas powrotu tpowr = (5 ÷ 1000) s     co   5 
Współczynnik powrotu kp = (0,95 ÷ 0,98)     co 0,01 
Gdzie:  In  –  prąd znamionowy zespołu 
Parametry: 
Dopuszczalny uchyb  ∆% = ± 10 % 

5. 

F10 Funkcja podnapięciowa 

Wielkość kryterialną funkcji stanowi amplituda pierwszej harmonicznej 
napięcia.  
Wielkości nastawialne: 
Napięcie rozruchowe Ur = (0,02 ÷ 2,0) Un     co 0,001 
Współczynnik powrotu  kp = (1,01 ÷ 1,1)     co 0,01 
Gdzie: Un  –  napięcie znamionowe zespołu 
Parametry: 
Czas własny tw < 30 ms 
Dopuszczalny uchyb ∆% = ± 5% 
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6. 

F11 Funkcja nadnapięciowa 
bezzwłoczna 

Wielkość kryterialną funkcji stanowi amplituda pierwszej harmonicznej 
napięcia.  
Wielkości nastawialne: 
Napięcie rozruchowe  Ur = (0,02 ÷ 2,0) Un     co 0,001 
Współczynnik powrotu kp = (0,96 ÷ 0,99)     co 0,01 
Gdzie: Un  –  napięcie znamionowe zespołu 
Parametry: 
Czas własny tw < 30 ms 
Dopuszczalny uchyb ∆% = ± 5% 

7. 

F14 Funkcja podimpedancyjna   

Wielkości kryterialne stanowią: składowe R, X wektora impedancji. 
Wielkości nastawialne: 
Promień koła Zr = (0,1 ÷ 150,0) Ω     co 0,02 
Prąd blokady Ibl = (0,2 ÷ 1) In     co 0,01 
Współczynnik powrotu  kp = (1,01 ÷ 1,1) co 0,01  

ale nie mniej niż 0,05 Ω 
Gdzie:  In  –  prąd znamionowy zespołu 
Parametry: 
Czas własny tw < 40 ms 
Dopuszczalny uchyb 

zwarcia jednofazowe;  
U = (0,03 ÷1,2) Un; I = (0,2 ÷ 35) In ∆% = ± 5%  

zwarcia międzyfazowe 
U = (0,08 ÷1,2) Un; I = (0,2 ÷ 35) In ∆% = ± 5%  
U = (0,03 ÷0,8) Un; I = (0,2 ÷ 35) In ∆% = ± 10%  

Gdzie: Un  –  napięcie znamionowe zespołu 
 In   –  prąd znamionowy zespołu 

8. 

F17u Funkcja 
podczęstotliwościowa 

Wielkości kryterialne stanowią: amplituda pierwszej harmonicznej 
napięcia oraz częstotliwość. 
Wielkości nastawialne: 
Częstotliwość rozruchowa fr = (0,8 ÷ 1,0) fn     co 0,0002 
Napięcie blokady Ubl = (0,2 ÷ 0,8) Un     co 0,1 
Współczynnik powrotu kp = (1,0001 ÷ 1,1000)     co 0,0001 
Gdzie: Un  –  napięcie znamionowe zespołu 

 fn   –  częstotliwość znamionowa zespołu 
Parametry: 
Czas własny  tw < 100 ms 
Dopuszczalny uchyb  ∆% = ± 0,005 Hz 
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6. 
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zwarcia jednofazowe;  
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 In   –  prąd znamionowy zespołu 

8. 

F17u Funkcja 
podczęstotliwościowa 

Wielkości kryterialne stanowią: amplituda pierwszej harmonicznej 
napięcia oraz częstotliwość. 
Wielkości nastawialne: 
Częstotliwość rozruchowa fr = (0,8 ÷ 1,0) fn     co 0,0002 
Napięcie blokady Ubl = (0,2 ÷ 0,8) Un     co 0,1 
Współczynnik powrotu kp = (1,0001 ÷ 1,1000)     co 0,0001 
Gdzie: Un  –  napięcie znamionowe zespołu 

 fn   –  częstotliwość znamionowa zespołu 
Parametry: 
Czas własny  tw < 100 ms 
Dopuszczalny uchyb  ∆% = ± 0,005 Hz 
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9. 

F18u Funkcja 
nadczęstotliwościowa 

Wielkości kryterialne stanowią: amplituda pierwszej harmonicznej 
napięcia oraz częstotliwość. 
Wielkości nastawialne: 
Częstotliwość rozruchowa fr = (1,0 ÷ 1,3) fn     co 0,0002 
Napięcie blokady Ubl = (0,2 ÷ 0,8) Un     co 0,1 
Współczynnik powrotu kp = (0,9600 ÷ 0,9999)     co 0,0001 
Gdzie: Un  –  napięcie znamionowe zespołu 

 fn   –  częstotliwość znamionowa zespołu 
Parametry: 
Czas własny tw < 100 ms 
Dopuszczalny uchyb ∆% = ± 0,005Hz 

10. 

F19 Funkcja częstotliwościowo-
napięciowa  

Wielkości kryterialne funkcji stanowią amplituda napięcia oraz 
częstotliwość. 
Wielkości nastawialne: 
Rozruchowy współczynnik (U/f)r = (0,2 ÷ 2,0) Un/fn     co 0,01 
Napięcie blokady  Ubl= 0,2 Un 
Częstotliwość blokady  fbl= 0,4 fn 
Współczynnik powrotu  kp = (0,96 ÷ 0,99)     co 0,01 
Gdzie: Un  –  napięcie znamionowe zespołu 

 fn   –  częstotliwość znamionowa zespołu 
Parametry: 
Czas własny tw < 50 ms 

Dopuszczalny uchyb ∆% = ±10% 

11. 

F20 Funkcja mocowa 
(jednofazowa)  

Wielkości kryterialne stanowią moce : czynna i bierna. 
Wielkości nastawialne: 
Moc rozruchowa Pr = (0,0÷1,2) Pn co 0,00 
Kąt charakterystyczny Fi = (0 ÷359) ° co 1° 
Współczynnik powrotu kp = (0,6 ÷ 0,9)     co 0,01 
Gdzie:  Pn  –  moc znamionowa  
Parametry: 
Czas własny tw < 30 ms 
Dopuszczalny uchyb ∆% = ± 10% 

11

CZAZ-RR



CZAZ-RR KARTA KATALOGOWA

EE 426059 - 12 -

Tabela 2. Wykaz bibliotecznych funkcji logiczno czasowych 

Oznaczenie Opis Komentarz
Buf Bufor wejściowy Funkcja realizuje powtórzenie lub negację stanu wejścia. 
XOR Różnica symetryczna 
OR2 Dwuwejściowa suma logiczna 

AND2 Dwuwejściowy iloczyn logiczny 
OR3 Trójwejściowa suma logiczna 

AND3 Trójwejściowy iloczyn logiczny 

Realizacja zależności logicznych. 
Każdy z sygnałów logicznych na wejściu może być zanegowany 

STN Wyprowadzenie stanu nadążnego Funkcja przekazuje stan aktywny z wejścia na wyjście. 

STN3 Zwielokrotnienie wyprowadzenia 
stanu nadążnego Funkcja przekazuje stan aktywny z wejścia na na trzy wyjścia. 

REJ Wyprowadzenie stanu zbocza Funkcja rejestruje narastające zbocze na wejściu stanem aktywnym 
na wyjściu. 

REJ4 Zwielokrotnione wyprowadzenie 
stanu zbocza 

Funkcja rejestruje narastające zbocze na wejściu stanem aktywnym 
na trzech wyjściach oraz opadające zbocze na wejściu stanem 
aktywnym na czwartym wyjściu. 

STP Wyprowadzenie stanu z 
podtrzymaniem 

Funkcja przekazuje stan aktywny z wejścia na wyjście z 
podtrzymaniem zdejmowanym przez uaktywnienie wejścia 
zerującego. 

WYJ7 Zwielokrotnione wyjście stanu Funkcja łączy działanie funkcji STN3 i REJ4 (7 wyjść). 

ICON Detekcja wartości progowej licznika 
zadziałań 

Funkcja realizująca wewnętrzne liczniki zadziałań. 
Nastawa progu rozruchowego pobudzenia 
wyjścia funkcji od 0 do 65535 co 1 

CST Nastawa stanu 
Wprowadzenie stanu logicznego 
Nastawa 0 – logiczny stan FALSE 

1 – logiczny stan TRUE 

FT0 Opóźnienie powrotu 
Funkcja realizująca opóźniony odpad o czas określony nastawą. 
Nastawa czasu od 0 do 320 s co 0,01 s 
Dokładność działania ±1%  ±5ms 

FT1 Opóźnienie zadziałania 

Funkcja realizująca powtórzenie stanu wejścia z opóźnieniem 
określonym nastawą. 
Nastawa czasu od 0 do 320 s co 0,01 s 
Dokładność działania ±1%  ±5ms 

FTi Impuls 

Funkcja realizująca stan aktywny (impuls) o czasie określonym 
nastawą. 
Nastawa czasu od 0 do 320 s co 0,01 s 
Dokładność działania ±1%  ±5ms 

FTp Ograniczenie czasu przerwy 

Funkcja realizująca przedłużenie stanu aktywnego (impuls po zaniku 
stanu aktywnego na wejściu) o czas określony nastawą. 
Nastawa czasu od 0 do 320 s co 0,01 s 
Dokładność działania ±1%  ±5ms 

FTs Sumator impulsów 

Funkcja realizująca stan aktywny na wyjściu, jeżeli sumaryczny czas 
trwania stanu aktywnego na wejściu osiągnie wartość określoną w 
nastawie. 
Nastawa czasu od 0 do 320 s co 0,01 s 
Dokładność działania ±1%  ±5ms 

WWA Wyjścia wyłączeń awaryjnych 

Funkcja dwuwejściowa (wejście, wejście blokujące) realizująca 
uaktywnianie ośmiu wyjść sygnalizacyjnych lub wyłączających. W 
obrębie całej konfiguracji, jako wyjść można użyć dowolnych 16, 
spośród dostępnych przekaźników wykonawczych. 
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Tabela 2. Wykaz bibliotecznych funkcji logiczno czasowych 

Oznaczenie Opis Komentarz
Buf Bufor wejściowy Funkcja realizuje powtórzenie lub negację stanu wejścia. 
XOR Różnica symetryczna 
OR2 Dwuwejściowa suma logiczna 

AND2 Dwuwejściowy iloczyn logiczny 
OR3 Trójwejściowa suma logiczna 

AND3 Trójwejściowy iloczyn logiczny 

Realizacja zależności logicznych. 
Każdy z sygnałów logicznych na wejściu może być zanegowany 

STN Wyprowadzenie stanu nadążnego Funkcja przekazuje stan aktywny z wejścia na wyjście. 

STN3 Zwielokrotnienie wyprowadzenia 
stanu nadążnego Funkcja przekazuje stan aktywny z wejścia na na trzy wyjścia. 

REJ Wyprowadzenie stanu zbocza Funkcja rejestruje narastające zbocze na wejściu stanem aktywnym 
na wyjściu. 

REJ4 Zwielokrotnione wyprowadzenie 
stanu zbocza 

Funkcja rejestruje narastające zbocze na wejściu stanem aktywnym 
na trzech wyjściach oraz opadające zbocze na wejściu stanem 
aktywnym na czwartym wyjściu. 

STP Wyprowadzenie stanu z 
podtrzymaniem 

Funkcja przekazuje stan aktywny z wejścia na wyjście z 
podtrzymaniem zdejmowanym przez uaktywnienie wejścia 
zerującego. 

WYJ7 Zwielokrotnione wyjście stanu Funkcja łączy działanie funkcji STN3 i REJ4 (7 wyjść). 

ICON Detekcja wartości progowej licznika 
zadziałań 

Funkcja realizująca wewnętrzne liczniki zadziałań. 
Nastawa progu rozruchowego pobudzenia 
wyjścia funkcji od 0 do 65535 co 1 

CST Nastawa stanu 
Wprowadzenie stanu logicznego 
Nastawa 0 – logiczny stan FALSE 

1 – logiczny stan TRUE 

FT0 Opóźnienie powrotu 
Funkcja realizująca opóźniony odpad o czas określony nastawą. 
Nastawa czasu od 0 do 320 s co 0,01 s 
Dokładność działania ±1%  ±5ms 

FT1 Opóźnienie zadziałania 

Funkcja realizująca powtórzenie stanu wejścia z opóźnieniem 
określonym nastawą. 
Nastawa czasu od 0 do 320 s co 0,01 s 
Dokładność działania ±1%  ±5ms 

FTi Impuls 

Funkcja realizująca stan aktywny (impuls) o czasie określonym 
nastawą. 
Nastawa czasu od 0 do 320 s co 0,01 s 
Dokładność działania ±1%  ±5ms 

FTp Ograniczenie czasu przerwy 

Funkcja realizująca przedłużenie stanu aktywnego (impuls po zaniku 
stanu aktywnego na wejściu) o czas określony nastawą. 
Nastawa czasu od 0 do 320 s co 0,01 s 
Dokładność działania ±1%  ±5ms 

FTs Sumator impulsów 

Funkcja realizująca stan aktywny na wyjściu, jeżeli sumaryczny czas 
trwania stanu aktywnego na wejściu osiągnie wartość określoną w 
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3.3. Rejestrator zakłóceń. 
Zespół wyposażono w rejestrator zakłóceń o następujących cechach: 

3.3.1. Parametry techniczne. 
• maksymalna ilość kanałów analogowych 32 
• maksymalna ilość sygnałów dwustanowych 128 
• częstotliwość próbkowania 1800 Hz 
• rozdzielczość pomiaru 14 bit 
• tryby pracy:

♦ tryb statyczny – stała długość czasu pojedynczego zapisu
♦ tryb dynamiczny – długość zapisu zależna od czasu trwania sygnału

pobudzającego
• czas przedbiegu (długość zapisu przebiegu poprzedzająca

pobudzenie)  od 0 do 6,5 s co 1ms 
• czas wybiegu (długość zapisu po ustąpieniu pobudzenia –

tylko dla trybu dynamicznego) od 0 do 6,5 s co 1 ms 
• całkowity czas zapisu / maksymalny czas zapisu (długość

trwania pojedynczego zapisu dla trybu statycznego, oraz
maksymalna długość pojedynczego zapisu dla tryby
dynamicznego) od 0 do 30 s co 1 ms 

• próg sygnalizacji przepełnienia (stopień zapełnienia
pamięci rejestratora zakłóceń) od 0 do 100 % 

• stopień rozrzedzenia (rejestracja ze zmniejszoną
częstotliwością próbkowania) – nastawa określa ilość
„zgubionych” próbek częstotliwości podstawowej. od 0 do 16 

• pobudzenie rejestracji suma logiczna do 15 
rejestrowanych sygnałów dwustanowych 

• pobudzenie rozrzedzenia wybrany rejestrowany sygnał dwustanowy 
3.3.2. Rejestrowane sygnały analogowe. 

Użytkownik w procesie nastawiania ma możliwość wyboru rejestrowanych kanałów 
analogowych z wszystkich zdefiniowanych sygnałów źródłowych jak i estymacji (sygnały 
analogowe powstałe w wyniku wewnętrznego przetwarzania sygnałów źródłowych).  

3.3.3. Rejestrowane sygnały dwustanowe. 
W rejestratorze zespołu rejestrowane są wszystkie zdefiniowane w procesie konfiguracji 
sygnały dwustanowe. 

3.4. Rejestrator zdarzeń. 
Zespół wyposażono w dwa rejestratory zdarzeń. 
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Systemowy rejestrator zdarzeń rejestruje zdarzenia związane z działaniem samego zespołu, 
a więc brak lub konieczność wprowadzenia konfiguracji, wprowadzenie konfiguracji, 
wyłączenie z pracy lub powrót do pracy poszczególnych modułów, przekroczony limit czasu 
wykonania programu modułów DSP, włączenie i wyłączenie napięcia zasilającego itp. 
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Zdarzenia systemowe nie są programowalne, rejestracja następuje niezależnie od przyjętej 
konfiguracji zespołu. Pojemność rejestratora systemowego wynosi ponad 1000 zdarzeń.  

3.5. Biblioteka pomiarowa. 
Biblioteka pomiarowa zawiera algorytmy pomiarowe, które można swobodnie programować do 
przetwarzania zadanej wielkości wejściowej. Wielkościami wejściowymi są dowolne „kanały 
estymacji” takie jak do funkcji zabezpieczeniowych. Do wykorzystania jest poniższy zestaw funkcji 
pomiarowych: 

♦ P1 – wartość skuteczna prądu
♦ P2 – wartość skuteczna napięcia
♦ P3 – częstotliwość
♦ P4 – przesunięcie fazowe względem dowolnie wybranego sygnału
♦ P5 – moc czynna
♦ P5a – moc czynna trójfazowa
♦ P6 – moc bierna
♦ P6a – moc bierna trójfazowa
♦ P7 – impedancja
♦ P8 – rezystancja
♦ P9 – reaktancja

3.6. Liczniki. 
Zespół wyposażono w funkcję liczników impulsów. Zdefiniowane liczniki reagują na zbocze 
impulsów funkcji logicznych przypisanych do danego licznika. 

♦ maksymalna ilość zdefiniowanych liczników 32 
♦ zakres zliczania od 0 do 65535 

3.7. Wewnętrzny układ sygnalizacji. 
W skład układu sygnalizacji wchodzą: 

♦ sygnały statusów (konfigurowalne stany logiczne dostępne w logice i przez
system nadrzędny) 

♦ diody sygnalizacyjne umieszczone na płycie czołowej urządzenia.
3.7.1. Dioda „Zasilanie” (zielona). 

Dioda sygnalizuje obecność na zaciskach podstawowego napięcia zasilającego (L3:1/L3:2). 

3.7.2. Dioda „OK.” (zielona).  
Dioda sygnalizuje zbiorczą informację poprawnej pracy zespołu.  
Światło ciągłe oznacza stan pracy ON zespołu. 
Światło migowe z częstotliwością 1Hz oznacza stany : OFF, MASK, SIM, TEST, CONFIG 
zespołu (opis znaczenia stanów w DTR). 
Dioda O.K. pozostaje wygaszona w przypadku awarii, lub odstawienia zespołu. 

3.7.3. Dioda „Alarm” (czerwona). 
Dioda zapala się w przypadku: 

♦ braku jednego z napięć zasilających
♦ awarii zespołu

Stan sygnału „Alarm” sygnalizowany jest również przez stan przekaźnika wyjściowego 
(zaciski L3:17/L3:18/L3:19). W stanie pobudzenia sygnału „Alarm” (przy obecności co 
najmniej jednego z napięć zasilających) istnieje możliwość „skasowania” sygnalizacji 
przekaźnikowej (dioda świeci się aż do ustąpienia przyczyny) poprzez wciśnięcie przycisku 
„Kasowanie AL.” znajdującego się na płycie czołowej przekaźnika. Stan „skasowania” 
sygnalizacji przekaźnikowej trwa do momentu ustąpienia wszystkich przyczyn wywołania 
tego sygnału. 
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3.7.4. Sygnały statusów oraz diod sygnalizacyjnych. 
Sygnały statusów to wewnętrzne stany logiczne zespołu.  

♦ maksymalna ilość sygnałów statusów 32 
♦ maksymalna ilość diod sygnalizacyjnych 12 
♦ stan sygnału jest sumą logiczną wartości wszystkich funkcji, których wyjścia

zadeklarowano jako dany status
♦ pierwszym dwunastu sygnałom statusu przyporządkowano diody świecące

(sygnalizacyjne).
W zespole CZAZ-RR dwóm diodom świecącym (statusy nr 11 i 12) przypisano na stałe 
następujące znaczenie: 

♦ status 11 – dioda „UP” (czerwona – uszkodzenie w polu) – znaczenie
logiczne diody opisano w załączniku 1 

♦ status 12 – dioda „AW” (czerwona - awaryjne wyłaczenie) – znaczenie
logiczne diody opisano w załączniku 1 

Wykaz sygnałów statusów oraz diod świecących skonfigurowanych, wraz z opisem ich 
znaczenia, przedstawiono w punkcie 5. 

3.7.5. Sygnalizacja położenia łączników pola. 
Na płycie czołowej umieszczono schemat wraz z układem łączników pola. Położenie 
każdego z łączników odwzorowane jest przez układ diod jak na poniższym rysunku: 

♦ świecenie diod czerwonych -  łącznik zamknięty 
♦ świecenie diod zielonych -  łącznik otwarty 
♦ pulsujące świecenie wszystkich diod - niezgodność położenie 

styków 
Układ i ilość diod odwzorowujących położenie łączników pola zależna jest od 
indywidualnego wykonania według zamówienia klienta. 

3.8. Konsola operatora. 
W skład konsoli operatora wchodzą: 

♦ alfanumeryczny wyświetlacz 4x20
♦ uproszczona klawiatura

Konsola operatora umożliwia: 
♦ ustawienie podstawowych parametrów stanu pracy zespołu
♦ nastawienie wszystkich parametrów zabezpieczeń
♦ odczytanie pomiarów
♦ odczytanie rejestratora zdarzeń
♦ nastawienie parametrów portów komunikacyjnych

3.9. Komunikacja z komputerem PC i systemami nadrzędnymi. 
Zespól wyposażono w dwa niezależne porty komunikacji: 

♦ COM1 –  RS232/RS485 (RS232 dostępny z płyty czołowej urządzenia,
RS485 dostępny z listwy zaciskowej L2); port przełącza się 
automatycznie na dostęp od strony RS232 po podłączeniu 
komputera do portu i na ten czas wyjście RS485 jest blokowane 

♦ COM2  – RS485 dostępny z listwy zaciskowej L2
Nastawialne parametry portów komunikacyjnych: 

♦ adres sieciowy (wspólny dla obu portów) z zakresu 1 do 247 
♦ prędkość transmisji 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600 
♦ tryb transmisji (bity danych, bity stopu, parzystość)

(7,1,E),(7,2,E),(8,1,N),(8,2,N),(8,1,E),(8,2,E),(9,1,N),(9,2,N) 
♦ protokół komunikacyjny MODBUS ASCII; MODBUS RTU 

Poprzez porty komunikacyjne możliwa jest pełna obsługa wszystkich funkcji zespołu.  
Wraz z urządzeniem dostarczany jest program obsługi urządzenia.  
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4. Sposób zamawiania
W zamówieniu należy podać nazwę, typ urządzenia, typ obudowy, wartość prądu znamionowego 
ilość sztuk.  
Przykład zamówienia: 
Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej Zabezpieczenia Rezerwowego Pola WN 
typu CZAZ-RZ do montażu naściennego, In = 1 A, sztuk 2. 
(zamówione zostaną dwa zespoły w obudowie do montażu naściennego z wejściami prądowymi o 
prądzie znamionowym 1A) 

W celu wyprodukowania zespołu, zgodnie z indywidualnym projektem, zamawiający powinien 
dostarczyć, wraz z zamówieniem, co najmniej następujące informacje z uwzględnieniem 
ograniczeń wynikających z konstrukcji zespołu: 

♦ wykaz podłączeń zespołu (numery zacisków wraz z znaczeniem podłączonych
sygnałów) – jeżeli odbiegają od wykonania standardowego opisanego w Karcie 
Katalogowej; powyższe dotyczy przede wszystkim podłączeń sygnałów 
dwustanowych (wejścia analogowe są niekonfigurowalne i powinny być 
podłączone zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Katalogowej);  

♦ układ łączników pola (w celu zaprojektowania synoptyki) – jeżeli odbiega od
standardowego opisanego w Karcie Katalogowej 

♦ wykaz zabezpieczeń oraz logiki działania – jeżeli odbiega od wykonania
standardowego opisanego w Karcie Katalogowej 

♦ wykaz znaczenia konfigurowalnych diod sygnalizacyjnych
♦ wykaz informacji pozyskiwanych z zespołu przez systemy nadrzędne
♦ wykaz poleceń systemu nadrzędnego realizowanych przez zespół

Uwaga: Konfigurację indywidualną należy każdorazowo uzgadniać z producentem. 

Zamówienia należy kierować na adres: 
ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 

43-100 Tychy, ul. Bp. Burschego 7 
tel: (032) 786 98 09, 786 98 69 
tel/fax: (032) 327 00 32 
email: marketing@zeg-energetyka.com.pl 

5. Opis konfiguracji wykonania standardowego.

5.1. Schemat połączeń zewnętrznych.
Schemat przedstawiono na rysunku 2, a znaczenie sygnałów wejściowych i wyjściowych 
przedstawiono w poniższej tabeli 3 i 4. 

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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Tabela 3. Wykaz dwustanowych wyjść zespołu. 

Numer 
zacisków Oznaczenie Znaczenie Przełączenie stanu przez: 

L3:3 – L3:4 W1 Wysłanie impulsu 
wyłączającego (obwód 1) 

Zadziałanie zabezpieczenia: 
- nadprądowego fazowego
- ziemnozwarciowego

Układ sterowania łącznikami pola 
patrz punkt 5.3.5 

L3:6 – L3:7 W2 Wysłanie impulsu 
wyłączającego (obwód 2) 

Zadziałanie zabezpieczenia: 
- nadprądowego fazowego
- ziemnozwarciowego

Układ sterowania łącznikami pola 
patrz punkt 5.3.5 

L3:9 – L3:10 Pob. LRW 
Pobudzenie układu 
lokalnej rezerwy 
wyłącznikowej 

Zadziałanie zabezpieczenia: 
- nadprądowego fazowego
- ziemnozwarciowego

L3:11 – L3:12 Syg. W Sygnalizacja wysłania 
impulsu wyłączającego 

Zadziałanie zabezpieczenia: 
- nadprądowego fazowego
- ziemnozwarciowego

Układ sterowania łącznikami pola 
patrz punkt 5.3.5 
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- nadprądowego fazowego
- ziemnozwarciowego

Układ sterowania łącznikami pola 
patrz punkt 5.3.5 

L3:9 – L3:10 Pob. LRW 
Pobudzenie układu 
lokalnej rezerwy 
wyłącznikowej 

Zadziałanie zabezpieczenia: 
- nadprądowego fazowego
- ziemnozwarciowego

L3:11 – L3:12 Syg. W Sygnalizacja wysłania 
impulsu wyłączającego 

Zadziałanie zabezpieczenia: 
- nadprądowego fazowego
- ziemnozwarciowego

Układ sterowania łącznikami pola 
patrz punkt 5.3.5 
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L3:13 – L3:14 Z Wysłanie impulsu 
zamykającego wyłącznik Układ sterowania łącznikami pola patrz punkt 4.3.5 

L3:17 – L3:18 – 
L3:19 

Przek. 
Sprawności Poprawna praca zespołu Zgodnie z p. 5.3.2 

L7:1 – L7:2 – L7:3  AW Awaryjne wyłączenie Zgodnie z p. 5.3.4 
L7:4 – L7:5 – L7:6 UP Uszkodzenie w polu Zgodnie z p. 5.3.3 

L7:7 – L7:8 Pob.I> 
Sygnalizacja pobudzenia 
zabezpieczenia 
nadprądowego fazowego 

Pobudzenie 
zabezpieczenia 
nadpradowego 
fazowego 

L7:7 – L7:9 Pob.I0> 
Sygnalizacja pobudzenia 
zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego 

Pobudzenie 
zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego 

L7:7 – L7:10 Pob.z 
Sygnalizacja pobudzenia 
zabezpieczeń sygnał 
zbiorczy 

Pobudzenie 
zabezpieczenia 
nadprądowego 
fazowego 
lubziemnozwarciowego  

L7:7 – L7:11 syg.Wył 
Sygnalizacja wysłania 
impulsu wyłącz od 
zabezpieczeń 
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wyłącz od zabezpieczeń Sy
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Numer zacisków Oznaczenie Znaczenie Przełączenie stanu przez: 

L8:1 – L8:2 Pob.SPZ Pobudzenie zewnętrznego 
układu automatyki SPZ Patrz p. 5.2.1 

L8:3 – L8:4 

L8:5 – L8:6 Zamk.OS1 Wysłanie impulsu na zamkniecie 
odłącznika szynowego 1 

L8:7 – L8:8 Otw.OS1 Wysłanie impulsu na otwarcie 
odłącznika szynowego 1 

L8:9 – L8:10 Zamk.OS2 Wysłanie impulsu na zamkniecie 
odłącznika szynowego 2 

L8:11 – L8:12 Otw.OS2 Wysłanie impulsu na otwarcie 
odłącznika szynowego 2 

Układ sterowania łącznikami pola patrz punkt 
5.3.5 

L9:1 – L9:2 Zamk.OS3 Wysłanie impulsu na zamkniecie 
odłącznika szynowego 3 

L9:3 – L9:4 Otw.OS3 Wysłanie impulsu na otwarcie 
odłącznika szynowego 3 

L9:5 – L9:6 Zamk.OL Wysłanie impulsu na zamkniecie 
odłącznika liniowego 

L9:7 – L9:8 Otw.OL Wysłanie impulsu na otwarcie 
odłącznika liniowego 

L9:9 – L9:10 Zamk.UL Wysłanie impulsu na zamkniecie 
uziemnika liniowego 

L9:11 – L9:12 Otw.UL Wysłanie impulsu na otwarcie 
uziemnika liniowego 

L9:13 – L9:14 Zamk.US Wysłanie impulsu na zamkniecie 
uziemnika szynowego 

L9:15 – L9:16 Otw.US Wysłanie impulsu na otwarcie 
uziemnika szynowego 

Układ sterowania łącznikami pola patrz punkt 
5.3.5 
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Numer zacisków Oznaczenie Znaczenie Przełączenie stanu przez: 

L8:1 – L8:2 Pob.SPZ Pobudzenie zewnętrznego 
układu automatyki SPZ Patrz p. 5.2.1 

L8:3 – L8:4 

L8:5 – L8:6 Zamk.OS1 Wysłanie impulsu na zamkniecie 
odłącznika szynowego 1 

L8:7 – L8:8 Otw.OS1 Wysłanie impulsu na otwarcie 
odłącznika szynowego 1 

L8:9 – L8:10 Zamk.OS2 Wysłanie impulsu na zamkniecie 
odłącznika szynowego 2 

L8:11 – L8:12 Otw.OS2 Wysłanie impulsu na otwarcie 
odłącznika szynowego 2 

Układ sterowania łącznikami pola patrz punkt 
5.3.5 

L9:1 – L9:2 Zamk.OS3 Wysłanie impulsu na zamkniecie 
odłącznika szynowego 3 

L9:3 – L9:4 Otw.OS3 Wysłanie impulsu na otwarcie 
odłącznika szynowego 3 

L9:5 – L9:6 Zamk.OL Wysłanie impulsu na zamkniecie 
odłącznika liniowego 

L9:7 – L9:8 Otw.OL Wysłanie impulsu na otwarcie 
odłącznika liniowego 

L9:9 – L9:10 Zamk.UL Wysłanie impulsu na zamkniecie 
uziemnika liniowego 

L9:11 – L9:12 Otw.UL Wysłanie impulsu na otwarcie 
uziemnika liniowego 

L9:13 – L9:14 Zamk.US Wysłanie impulsu na zamkniecie 
uziemnika szynowego 

L9:15 – L9:16 Otw.US Wysłanie impulsu na otwarcie 
uziemnika szynowego 

Układ sterowania łącznikami pola patrz punkt 
5.3.5 
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Tabela 4. Wykaz dwustanowych sygnałów wejściowych. 

Numer zacisków Oznaczenie Działanie w stanie wysokim Działanie w stanie niskim 
L4:1 – L4:2 W.sz Informacja o stanie styku zwiernego wyłącznika 
L4:2 – L4:3 W.sr Informacja o stanie styku rozwiernego wyłącznika 
L4:4 – L4:5 OS1.sz Informacja o stanie styku zwiernego odłącznika szynowego 1 
L4:5 – L4:6 OS1.sr Informacja o stanie styku rozwiernego odłącznika szynowego 1 
L4:7 – L4:8 OS2.sz Informacja o stanie styku zwiernego odłącznika szynowego 2 
L4:8 – L4:9 OS2.sr Informacja o stanie styku rozwiernego odłącznika szynowego 2 

L4:10 – L4:11 OS3.sz Informacja o stanie styku zwiernego odłącznika szynowego 3 
L4:11 – L4:12 OS4.sr Informacja o stanie styku rozwiernego odłącznika szynowego 3 
L4:13 – L4:14 OL.sz Informacja o stanie styku zwiernego odłącznika liniowego 
L4:14 – L4:15 OL.sr Informacja o stanie styku rozwiernego odłącznika liniowego 
L4:16 – L4:17 UL.sz Informacja o stanie styku zwiernego uziemnika liniowego 
L4:17 – L4:18 UL.sr Informacja o stanie styku rozwiernego uziemnika liniowego 
L4:19 – L4:20 US.sz Informacja o stanie styku zwiernego uziemnika szynowego 
L4:20 – L4:21 US.sr Informacja o stanie styku rozwiernego uziemnika szynowego 

L5:1 – L5:2 Zam.W Przyjęcie polecenia zamknięcia 
wyłącznika 

L5:1 – L5:3 Otw.W Przyjęcie polecenia otwarcia wyłącznika  
L5:1 – L5:4 Zam.OS1 Przyjęcie polecenia zamknięcia 

odłącznika szynowego 1 
L5:1 – L5:5 Otw.OS1 Przyjęcie polecenia otwarcia odłącznika 

szynowego 1 
L5:1 – L5:6 Zam.OS2 Przyjęcie polecenia zamknięcia 

odłącznika szynowego 2 
L5:1 – L5:7 Otw.OS2 Przyjęcie polecenia otwarcia odłącznika 

szynowego 2 
L5:1 – L5:8 Zam.OS3 Przyjęcie polecenia zamknięcia 

odłącznika szynowego 3 
L5:1 – L5:9 Otw.OS3 Przyjęcie polecenia otwarcia odłącznika 

szynowego 3 
L5:1 – L5:10 Zam.OL Przyjęcie polecenia zamknięcia 

odłącznika liniowego 
L5:1 – L5:11 Otw.OL Przyjęcie polecenia otwarcia odłącznika 

liniowego 
L5:1 – L5:12 Zam.UL Przyjęcie polecenia zamknięcia uziemnika 

liniowego 
L5:1 – L5:13 Otw.UL Przyjęcie polecenia otwarcia uziemnika 

liniowego 
L5:1 – L5:14 Zam.US Przyjęcie polecenia zamknięcia uziemnika 

szynowego 
L5:1 – L5:15 Otw.US Przyjęcie polecenia otwarcia uziemnika 

szynowego 

L6:1 – L6:2 C/Z Zgodnie z opisem w p 5.3.3 
L6:3 – L6:4 CUO Zgodnie z opisem w p.5.3.3 
L6:5 – L6:6 Bl.SPZ Zgodnie z opisem w p.5.2.1 
L6:7 – L6:8 Bl.I> Blokowanie pobudzenia zabezpieczenia 

nadpradowego fazowego 
L6:9 – L6:10 Bl.Io> Blokowanie pobudzenia zabezpieczenia 

ziemnozwarciowego 
L6:11 – L6:12 
L6:13 – L6:14 Kas.Al Kasowanie sygnalizacji „Alarm” i WWZ 
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5.2. Funkcje zabezpieczeniowe. 

5.2.1. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe (schemat logiki działania zabezpieczenia przedstawiono na 
rys. 3). 

W skład zabezpieczenia ziemnozwarciowego wchodzą następujące bloki funkcjonalne: 
• blok wyboru sygnałów wejściowych zabezpieczenia:

♦ wybór prądu źródłowego „3Io”
− S=0 prąd wyliczany z prądów fazowych 
− S=1 prąd mierzony na wejściu 3Io (zaciski L1:11/L1:12) 

♦ wybór napiecia źródłowego „3Uo”
− S=0 napięcie wyliczane z napięć fazowych 
− S=1 napięcie mierzone na wejściu 3Uo (zaciski L1:13/L1:14) 

• przekaźnik nadprądowy działający w oparciu o składową zerową prądu
♦ działanie oparte o funkcję F3 według danych ogólnych Tabela 1  
♦ ilość stopni 2 
♦ zakres nastawy prądu rozruchowego (każdego stopnia) 0,2÷20 * In 
♦ zakres nastawy czasu (każdego stopnia) od 0 do 320 s co 0,005 s 

• przekaźnik blokady kierunkowej, mierzący kierunek przepływu mocy zwarciowej,
z kontrolą wielkości składowej zerowej napięcia
♦ działanie oparte o funkcje F11 i F20 według danych ogólnych (Tabela 1)
♦ zakres nastawy przekaźnika napięciowego 0,02÷2,0 * Un 
♦ współczynnik powrotu przekaźnika napięciowego 0,97
♦ zakres nastawy kąta charakterystycznego Fi 0°÷360° co 0,1° 
♦ zakres nastawy Pr 0 ÷1,2 * Pn 
♦ zakres działania (dla nastawy Pr =0) Fi -90° < ϕ < Fi + 90° 
♦ możliwość programowego odstawienia blokady kierunkowej – nastawa

poprzez ustawienie parametru „Bl.K_PIo”:
− S=0 blokada kierunkowa aktywna  
− S=1  blokada kierunkowa odstawiona 

• wejście zewnętrzne blokujące działanie zabezpieczenia (stan wysoki na wejściu
powoduje zablokowanie działania zabezpieczenia) 

• możliwość programowego odstawienia zabezpieczenia – nastawa poprzez
ustawienie parametru „Bl.Io”: 

− S=0 zabezpieczenie aktywne  
− S=1  zabezpieczenie odstawione 

• układ współpracy z automatyką SPZ
♦ układ współpracuje ze stopniem 1 zabezpieczenia
♦ układ w przypadku braku sygnału blokującego na wejściu „Bl.SPZ” (zaciski

L6:5/L6:6) oraz pobudzeniu pierwszego stopnia zabezpieczenia, powoduje
bezzwłoczne wysłanie impulsu na wyłącz oraz wysłanie impulsu
pobudzającego zewnętrzny układ automatyki SPZ (wyjście „Pob.SPZ” zaciski
L8:1/L8:2)

♦ w przypadku obecności sygnału blokującego (od zewnętrznego układu
automatyki SPZ – drugie wyłączenie w cyklu) lub odstawieniu układu zespół
wysyła impuls wyłączający po nastawionym czasie dla stopnia 1

♦ możliwość programowego odstawienia układu – nastawa poprzez ustawienie
parametru „SPZ_OFF”:

− S=0 układ aktywny  
− S=1  układ odstawiony 
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5.3. Układy logiki działania i wejść/wyjść zespołu. 
Wykaz wejść i wyjść skonfigurowanych w zespole wraz z ich znaczeniem przedstawiono tablicy 1 i 
2 oraz w punktach od 5.3.1 do 5.3.4 

5.3.1. Wyjścia wyłączające. 
• wyjścia wyłączające:

♦ „W1” - zaciski L3:3/:3:4/L3:5 
♦ „W2” - zaciski L3:6/:L3:7/L3:8 
♦ „pob_LRW” - zaciski L3:9/:3:10 
♦ „syg_W” - zaciski L3:11/:3:12 

• zespół generuje impuls wyłączający w układzie logicznym przedstawionym na
rysunku 5  gdzie:
♦ minimalny czas trwania impulsu wyłączającego

„W_zab_impuls”  od 0 do 320 s co 0,005 s 
• wyjścia W1 (zaciski L3:3/L3:4/L3:5) i W2 (zaciski L3:6/L3:7/L3:8) wyposażono

układ kontroli ciągłości obwodów wyłączających odpowiednio COW1 i COW2 
♦ możliwość uaktywnienia lub odstawienia kontroli

− S=0 układ odstawiony 
− S=1 układ aktywny 

5.3.2. Wyjście sygnalizacyjne „Alarm”. 
♦ wyjście na zaciski L3:17/L3:18/L3:19 oraz diodę sygnalizacyjną „Alarm”.
♦ wyjście sygnalizuje stan sprawności zespołu oraz napięć zasilających zespół;

styk przełącza się w przypadku stwierdzenia:
♦ braku napięcia zasilającego (zaciski L3:1/L3:2 i zaciski L3:15/l3:16)
♦ niesprawności zespołu
♦ możliwość skasowania sygnalizacji przekaźnikowej (jeżeli obecne jest co

najmniej jedno z napięć zasilających) przez:
♦ wciśnięcie przycisku „Kasowanie Al.”
♦ podanie napięcia na zaciski L6:13/L6:14

5.3.3. Wyjście sygnalizacyjne „Up”. 
♦ wyjście na zaciski L7:4/L7:5/L7:6 oraz diodę sygnalizacyjną „Up”
♦ styk przełącza się w przypadku stwierdzenia:
♦ braku ciągłości obwodów wyłączających W1(COW1) i W2(COW2)
♦ braku gotowości napędu wyłącznika (wejście zewnętrzne zaciski L6:1/L6:2)
♦ braku gotowości napędu pozostałych łączników pola (wejście zewnętrzne

zaciski L6:3/L6:4)
♦ niezgodności położenia styków pomocniczych łączników pola (układ logiczny

kontroli położenia styków pomocniczych przedstawiono na rysunku 6)

Rysunek 5. Formowanie impulsu wyłączającego. 
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♦ parametry nastawcze:
♦ układu kontroli ciągłości obwodów wyłącznikowych:

− uaktywnienie funkcji „COW1” „CO2” 
5.3.3.....1. S=0 odstawiona 
5.3.3.....2. S=1 aktywna 

− opóźnienie sygnalizacji „t_COW” od 0 do 320 s co 0,005 s 
♦ brak gotowości napędu wyłącznika

− polaryzacji wejścia „C/Z_pol” 
5.3.3.....1. S=0 stan gotowości w stanie niskim napięcia 
5.3.3.....2. S=1 stan gotowości w stanie wysokim napięcia 

− opóźnienie sygnalizacji stanu „t_C/Z” od 0 do 320 s co 0,005 s 
♦ brak gotowości napędu pozostałych łączników pola

− polaryzacji wejścia „CUO” 
5.3.3.....1. S=0 stan gotowości w stanie niskim napięcia 
5.3.3.....2. S=1 stan gotowości w stanie wysokim napięcia 

− opóźnienie sygnalizacji stanu „t_CUO” od 0 do 320 s co 0,005 s 
♦ niezgodność położenia styków łączników pola

− czas opóźnienia sygnalizacji niezgodności położenia styków 
„t_Syg.Bł.poł.W” wyłącznika od 0 do 320 s co 0,005 s 

− czas opóźnienia sygnalizacji niezgodności położenia styków 
„t_syg.bł.poł.łacz” wyłącznika od 0 do 320 s co 0,005 s 

5.3.4. Wyjście sygnalizacyjne „AW” (awaryjne wyłączenie) 
♦ wyjście na zaciski L7:1/L7:2/L7:3 oraz diodę „AW”
♦ przełączenie styków przekaźnika następuje gdy układ stwierdzi otwarcie

wyłącznika nie spowodowane wysłaniem impulsu przez układ sterowania
łącznikami pola

♦ opóźnienie sygnalizacji „Syg_AW” od 0 do 320 s co 0,005 s 
♦ sygnał kasowany jest poprzez:
♦ stwierdzenie zamknięcia wyłącznika
♦ wciśnięcie przycisku „Kasowanie WWZ” na płycie czołowej zespołu
♦ podanie napięcia na zaciski L6:13/L6:14

5.3.5. Układ sterowania łącznikami pola. 
Układ wykonuje polecenia przełączania łącznikami pola.  

Rysunek 6. Formowanie sygnałów położenia łączników pola 
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♦ przełączenie styków przekaźnika następuje gdy układ stwierdzi otwarcie

wyłącznika nie spowodowane wysłaniem impulsu przez układ sterowania
łącznikami pola

♦ opóźnienie sygnalizacji „Syg_AW” od 0 do 320 s co 0,005 s 
♦ sygnał kasowany jest poprzez:
♦ stwierdzenie zamknięcia wyłącznika
♦ wciśnięcie przycisku „Kasowanie WWZ” na płycie czołowej zespołu
♦ podanie napięcia na zaciski L6:13/L6:14

5.3.5. Układ sterowania łącznikami pola. 
Układ wykonuje polecenia przełączania łącznikami pola.  

Rysunek 6. Formowanie sygnałów położenia łączników pola 
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W skład układu wchodzą: 
♦ wejścia zewnętrzne przyjmowania polecenia wydawanego przez:
♦ wejście dwustanowe na złączu L5

− reakcja z opóźnieniem nastawialnym od 0 do 320 s co 0,005 s 
♦ polecenie wykonania operacji łączeniowej od systemu nadrzędnego poprzez

porty komunikacyjne 
♦ układ blokad operacji łączeniowych (patrz tab. 5)
♦ wyjścia przekaźnikowe
♦ minimalny czas trwania impulsu sterującego wyłącznikiem

„t_ster.W” od 0 do 320 s co 0,005 s 
♦ minimalny czas trwania impulsu sterującego pozostałymi łącznikami pola

„t_ster.łącz” od 0 do 320 s co 0,005 s 

Tablica 5. Warunki wykonania polecenia operacji łączeniowej. 

łącznik Zezwolenie na zamkniecie gdy: Zezwolenie na otwarcie gdy: 

Wyłącznik 

♦ przypadek 1
♦ otwarte uziemniki (oba)
♦ zamknięty co najmniej jeden odłącznik

szynowy
♦ zamknięty odłącznik liniowy
♦ napęd wyłącznika (sygnał C/Z) w

stanie gotowości
♦ brak pobudzenia wejścia „Wył” (zaciski

L6:11/L6:12)
♦ przypadek 2 (załączenie remontowe)

♦ zamknięte uziemniki (oba)
♦ otwarte wszystkie odłączniki
♦ napęd wyłącznika (sygnał C/Z) w

stanie gotowości
♦ brak pobudzenia wejścia „Wył” (zaciski

L6:11/L6:12)

♦ bez ograniczeń

Odłącznik 
szynowy 1 

♦ uziemnik szynowy otwarty
♦ wyłącznik otwarty
♦ odłączniki szynowe 2 i 3 otwarte

♦ wyłącznik otwarty
♦ odłączniki szynowe 2 i 3 otwarte

Odłącznik 
szynowy 2 

♦ uziemnik szynowy otwarty
♦ wyłącznik otwarty
♦ odłączniki szynowe 1 i 3 otwarte

♦ wyłącznik otwarty
♦ odłączniki szynowe 1 i 3 otwarte

Odłącznik 
szynowy 3 

♦ uziemnik szynowy otwarty
♦ wyłącznik otwarty
♦ odłączniki szynowe 1 i 2 otwarte

♦ wyłącznik otwarty
♦ odłączniki szynowe 1 i 2 otwarte

Odłącznik liniowy ♦ wyłącznik otwarty ♦ wyłącznik otwarty
Uziemnik liniowy ♦ odłącznik liniowy otwarty ♦ bez ograniczeń

Uziemnik 
szynowy 

♦ wyłącznik otwarty
♦ odłączniki szynowe otwarte (wszystkie) ♦ bez ograniczeń

5.4. Rejestrator zakłóceń. 

5.4.1. Wykaz kanałów rejestratora zakłóceń skonfigurowanym w wykonaniu standardowym 
przedstawiono w tab. 6 i 7. 
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Tablica 6. Wykaz kanałów analogowych rejestratora zakłóceń. 

Typ kanału Oznaczenie Opis 
3Uo Napięcie zerowe 3Uo (zaciski L1:13 / L1:14) 
IL1 Prąd fazy L1 (zaciski L1:1 / L1:4) 
IL2 Prąd fazy L2 (zaciski L1:2 / L1:5) 
IL3 Prąd fazy L3 (zaciski L1:3 / L1:6) 
UL1 Napięcie fazy L1 (zaciski L1:7 / L1:8) 
UL2 Napięcie fazy L2 (zaciski L1:7 / L1:9) 
UL3 Napięcie fazy L3 (zaciski L1:7 / L1:10) 

Źr
ód
ło

w
y 

3Io Prąd zerowy 3Io (zaciski L1:11 / L1:12) 
IL1_f Podstawowa harmoniczna prądu fazy L1 
IL2_f Podstawowa harmoniczna prądu fazy L2 
IL3_f Podstawowa harmoniczna prądu fazy L3 
UL1_f Podstawowa harmoniczna napięcia fazy L1 
UL2_f Podstawowa harmoniczna napięcia fazy L2 
UL3_f Podstawowa harmoniczna napięcia fazy L3 
3Io_f Składowa zerowa prądu 3I0 (mierzona) 
3Uo_f Składowa zerowa napięcia 3U0 (mierzona) 
3Io_l Składowa zerowa prądu 3Io (wyliczana z prądów fazowych) 
3Uo_l Składowa zerowa napięcia 3Uo (wyliczana z napięć fazowych) 
U12 Napięcie międzyfazowe L1-L2 
U23 Napięcie międzyfazowe L2-L3 

E
st

ym
ac

ji 

U31 Napięcie międzyfazowe L3-L1 

Tablica 7. Wykaz kanałów binarnych rejestratora zakłóceń. 

Oznaczenie Opis
 W_zab       Wyłączenie od zabezpieczeń     
 Pob.z      Pobudzenie zabezpieczeń - sygnał zbiorczy        
 W.Io>    Wyłącz od zabezpieczenia ziemnozwarciowego        
 Pob.Io>     Pobudzenie zabezpieczenia ziemnozwarciowego         
 Io>.st1   Pobudzenie przekaźnika 3Io> stopień 1 zab. ziemnozwarciowego  
 Io>.st2   Pobudzenie przekaźnika 3Io> stopień 2 zab. ziemnozwarciowego  
 3Uo>       Pobudzenie przekaźnika 3U> zab. ziemnozwarciowego     
 K     Pobudzenie przekaźnika kierunku zab. ziemnozwarciowego      
 Bl.K.Io>   Pobudzenie blokady kierunkowej zab. ziemnozwarciowego 
 Pob.Io>.st1    Pobudzenie zab. ziemnozwarciowego stopień 1       
 Pob.Io>.st2    Pobudzenie zab. ziemnozwarciowego stopień 2       
 W.I>   Wyłącz od zabezpieczenia nadprądowego fazowego       
 Pob.I>    Pobudzenie zabezpieczenia nadprądowego fazowego       
 Pob.I>.st1   Pobudzenie zab. nadprądowego fazowego stopień 1       
 Pob.I>.st2   Pobudzenie zab. nadprądowego fazowego  stopień 2  
 C/Z (L6:1-2)     Stan wejścia gotowości napędu wyłącznika  
 CUO(L6:3-4)        Stan wejścia gotowości napędu odłączników i uziemników  
 Bl.SPZ(L6:5-6)     Stan wejścia blokady pobudzenia SPZ  
 Bl.I>(L6:7-8)    Stan wejścia blokady zab. nadprądowego fazowego  
 Bl.Io>(L6:9-10)    Stan wejścia blokady zab. ziemnozwarciowego 
 Wyl (L6:11-12)     Stan wejścia blokady załączenia wyłącznika  
 Kas.AL(L6:13-14)   Stan wejścia kasowania sygnalizacji  
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5.5. Rejestrator zdarzeń konfigurowalnych. 
Wykaz sygnałów rejestratora zdarzeń skonfigurowanych w wykonaniu standardowym 
przedstawiono w tab. 8. 
Tablica 8. Wykaz sygnałów rejestratora zdarzeń. 

L.p. Oznaczenie Opis 
1.  W   Wysłanie impulsu wyłączającego od zabezpieczeń        
2.  W.I>   Wyłączenie od zabezpieczenia nadprądowego fazowego        
3.  W.Io>    Wyłączenie od zabezpieczenia ziemnozwarciowego        
4.  Pob_ON        Pobudzenie zabezpieczeń        
5.  Pob_OFF     Odwzbudzenie zabezpieczeń      
6.  Pob.I>_ON     Pobudzenie zabezpieczenia nadprądowego fazowego       
7.  Pob.I>_OFF  Odwzbudzenie zabezpieczenia nadprądowego fazowego      
8.  Pob.Io>_ON    Pobudzenie zabezpieczenia ziemnozwarciowego         
9.  Pob.Io>_OFF  Odwzbudzenie zabezpieczenia ziemnozwarciowego        
10.  Kas.WWZ    Kasowanie sygnalizacji zakłóceniowej         
11.  AW   Awaryjne wyłączenie         
12.  COW1_OFF  Uszkodzenie w obwodach wyłącznika COW1    
13.  COW2_OFF  Uszkodzenie w obwodach wyłącznika COW2    
14.  C/Z_ON     Napęd wyłącznika gotów       
15.  C/Z_OFF    Brak gotowości napędu wyłącznika        
16.  CUO_ON       Napęd odłączników i uziemników gotów       
17.  CUO_OFF   Brak gotowości napędu odłączników         
18.  Bł.styków.W    Niezgodność położenia styków wyłącznika 
19.  Bł.styków.OS1     Niezgodność położenia styków odłącznika szynowego 1       
20.  Bł.styków.OS2     Niezgodność położenia styków odłącznika szynowego 2       
21.  Bł.styków.OS3     Niezgodność położenia styków odłącznika szynowego 3       
22.  Bł.styków.OL      Niezgodność położenia styków odłącznika liniowego       
23.  Bł.styków.US   Niezgodność położenia styków uziemnika szynowego      
24.  Bł.styków.UL   Niezgodność położenia styków uziemnika liniowego      
25.  UP      Uszkodzenie w polu         
26.  W_ON    Wyłącznik zamknięty          
27.  W_OFF    Wyłącznik otwarty        
28.  OS1_ON      Odłącznik szynowy 1 zamknięty        
29.  OS1_OFF   Odłącznik szynowy 1 otwarty    
30.  OS2_ON      Odłącznik szynowy 2 zamknięty        
31.  OS2_OFF   Odłącznik szynowy 2 otwarty    
32.  OS3_ON      Odłącznik szynowy 3 zamknięty        
33.  OS3_OFF   Odłącznik szynowy 3 otwarty    
34.  OL_ON      Odłącznik liniowy zamknięty      
35.  OL_OFF   Odłącznik liniowy otwarty       
36.  UL_ON        Uziemnik liniowy zamknięty      
37.  UL_OFF     Uziemnik liniowy otwarty       
38.  US_ON       Uziemnik szynowy zamknięty    
39.  US_OFF    Uziemnik szynowy otwarty     
40.  Bl.I>_ON    Pobudzenie blokady zab. nadprądowego fazowego - wejście zewnętrzne    
41.  Bl.I>_OFF   Odwzbudzenie blokady zab. nadprądowego fazowego - wejście zewnętrzne 
42.  BlIo>_ON      Pobudzenie blokady zab. ziemnozwarciowego - wejście zewnętrzne      
43.  Bl.Io>_OFF     Odwzbudzenie blokady zab. ziemnozwarciowego - wejście zewnętrzne     
44.  Bl.SPZ_ON     Pobudzenie blokady pobudzenia układu SPZ - wejście zewnętrzne       
45.  Bl.SPZ_OFF  Odwzbudzenie blokady pobudzenia układu SPZ - wejście zewnętrzne      
46.  P.W_ON-sn     Polecenie zamknięcia wyłącznika - system nadrzędny       
47.  P.W_OFF-sn   Polecenie otwarcia wyłącznika - system nadrzędny        
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L.p. Oznaczenie Opis 
48.  P.OS1_ON-sn     Polecenie zamknięcia odłącznika szynowego 1 - system nadrzędny       
49.  P.OS1_OFF-sn      Polecenie otwarcia odłącznika szynowego 1 - system nadrzędny        
50.  P.OS2_ON-sn     Polecenie zamknięcia odłącznika szynowego 2 - system nadrzędny       
51.  P.OS2_OFF-sn      Polecenie otwarcia odłącznika szynowego 2 - system nadrzędny        
52.  P.OS3_ON-sn     Polecenie zamknięcia odłącznika szynowego 3 - system nadrzędny       
53.  P.OS3_OFF-sn      Polecenie otwarcia odłącznika szynowego 3 - system nadrzędny        
54.  P.OL_ON-sn        Polecenie zamknięcia odłącznika liniowego - system nadrzędny        
55.  P.OL_OFF-sn  Polecenie otwarcia odłącznika liniowego - system nadrzędny         
56.  P.UL_ON-sn        Polecenie zamknięcia uziemnika liniowego - system nadrzędny        
57.  P.UL_OFF-sn       Polecenie otwarcia uziemnika liniowego - system nadrzędny         
58.  P.US_ON-sn        Polecenie zamknięcia uziemnika szynowego - system nadrzędny       
59.  P.US_OFF-sn     Polecenie otwarcia uziemnika szynowego - system nadrzędny          
60.  P.W_ON-wz         Polecenie zamknięcia wyłącznika - wejście zewnętrzne      
61.  P.W_OFF-wz      Polecenie otwarcia wyłącznika - wejście zewnętrzne        
62.  P.OS1_ON-wz     Polecenie zamknięcia odłącznika szynowego 1 - wejście zewnętrzne     
63.  P.OS1_OFF-wz      Polecenie otwarcia odłącznika szynowego 1 - wejście zewnętrzne        
64.  P.OS2_ON-wz     Polecenie zamknięcia odłącznika szynowego 2 - wejście zewnętrzne     
65.  P.OS2_OFF-wz      Polecenie otwarcia odłącznika szynowego 2 - wejście zewnętrzne        
66.  P.OS3_ON-wz     Polecenie zamknięcia odłącznika szynowego 3 - wejście zewnętrzne     
67.  P.OS3_OFF-wz      Polecenie otwarcia odłącznika szynowego 3 - wejście zewnętrzne        
68.  P.OL_ON-wz   Polecenie zamknięcia odłącznika liniowego - wejście zewnętrzne        
69.  P.OL_OFF-wz     Polecenie otwarcia odłącznika liniowego - wejście zewnętrzne       
70.  P.UL_ON-wz        Polecenie zamknięcia uziemnika liniowego - wejście zewnętrzne         
71.  P.UL_OFF-wz     Polecenie otwarcia uziemnika liniowego - wejście zewnętrzne       
72.  P.US_ON-wz   Polecenie zamknięcia uziemnika szynowego - wejście zewnętrzne       
73.  P.US_OFF-wz     Polecenie otwarcia uziemnika szynowego - wejście zewnętrzne       
74.  Imp.W_ON   Wysłanie impulsu - zamknij wyłącznik         
75.  Imp.W_OFF-ster.   Wysłanie impulsu - otwórz wyłącznik (sterowanie)         
76.  Imp.OS1_ON      Wysłanie impulsu - zamknij odłącznik szynowy 1         
77.  Imp.OS2_ON      Wysłanie impulsu - zamknij odłącznik szynowy 2         
78.  Imp.OS3_ON      Wysłanie impulsu - zamknij odłącznik szynowy 3         
79.  Imp.OL_ON     Wysłanie impulsu - zamknij odłącznik liniowy        
80.  Imp.UL_ON     Wysłanie impulsu - zamknij uziemnik liniowy    
81.  Imp.OS_ON    Wysłanie impulsu - zamknij uziemnik szynowy 
82.  Imp.OS1_OFF     Wysłanie impulsu - otwórz odłącznik szynowy 1        
83.  Imp.OS2_OFF     Wysłanie impulsu - otwórz odłącznik szynowy 2        
84.  Imp.OS3_OFF     Wysłanie impulsu - otwórz odłącznik szynowy 3        
85.  Imp.OL_OFF  Wysłanie impulsu - otwórz odłącznik liniowy  
86.  Imp.UL_OFF   Wysłanie impulsu - otwórz uziemnik liniowy   
87.  Imp.US_OFF   Wysłanie impulsu - otwórz uziemnik szynowy    
88.  Bl.Z.W_ON-wz      Pobudzenie blokady załącz wyłącznika - wejście zewnętrzne      
89.  Bl.Z.W_OFF-wz     Odwzbudzenie blokady załącz wyłącznika - wejście zewnętrzne      
90.  Pob.I>.st1   Pobudzenie zabezpieczenia nadprądowego I> (stopień 1)  
91.  Pob.I>>.st2  Pobudzenie zabezpieczenia I>> (stopień 2) 
92.  Pob.Io>.st1    Pobudzenie zabezpieczenia Io> (stopień 1) 
93.  Pob.Io>st2     Pobudzenie zabezpieczenia Io> (stopień 2) 
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L.p. Oznaczenie Opis 
48.  P.OS1_ON-sn     Polecenie zamknięcia odłącznika szynowego 1 - system nadrzędny       
49.  P.OS1_OFF-sn      Polecenie otwarcia odłącznika szynowego 1 - system nadrzędny        
50.  P.OS2_ON-sn     Polecenie zamknięcia odłącznika szynowego 2 - system nadrzędny       
51.  P.OS2_OFF-sn      Polecenie otwarcia odłącznika szynowego 2 - system nadrzędny        
52.  P.OS3_ON-sn     Polecenie zamknięcia odłącznika szynowego 3 - system nadrzędny       
53.  P.OS3_OFF-sn      Polecenie otwarcia odłącznika szynowego 3 - system nadrzędny        
54.  P.OL_ON-sn        Polecenie zamknięcia odłącznika liniowego - system nadrzędny        
55.  P.OL_OFF-sn  Polecenie otwarcia odłącznika liniowego - system nadrzędny         
56.  P.UL_ON-sn        Polecenie zamknięcia uziemnika liniowego - system nadrzędny        
57.  P.UL_OFF-sn       Polecenie otwarcia uziemnika liniowego - system nadrzędny         
58.  P.US_ON-sn        Polecenie zamknięcia uziemnika szynowego - system nadrzędny       
59.  P.US_OFF-sn     Polecenie otwarcia uziemnika szynowego - system nadrzędny          
60.  P.W_ON-wz         Polecenie zamknięcia wyłącznika - wejście zewnętrzne      
61.  P.W_OFF-wz      Polecenie otwarcia wyłącznika - wejście zewnętrzne        
62.  P.OS1_ON-wz     Polecenie zamknięcia odłącznika szynowego 1 - wejście zewnętrzne     
63.  P.OS1_OFF-wz      Polecenie otwarcia odłącznika szynowego 1 - wejście zewnętrzne        
64.  P.OS2_ON-wz     Polecenie zamknięcia odłącznika szynowego 2 - wejście zewnętrzne     
65.  P.OS2_OFF-wz      Polecenie otwarcia odłącznika szynowego 2 - wejście zewnętrzne        
66.  P.OS3_ON-wz     Polecenie zamknięcia odłącznika szynowego 3 - wejście zewnętrzne     
67.  P.OS3_OFF-wz      Polecenie otwarcia odłącznika szynowego 3 - wejście zewnętrzne        
68.  P.OL_ON-wz   Polecenie zamknięcia odłącznika liniowego - wejście zewnętrzne        
69.  P.OL_OFF-wz     Polecenie otwarcia odłącznika liniowego - wejście zewnętrzne       
70.  P.UL_ON-wz        Polecenie zamknięcia uziemnika liniowego - wejście zewnętrzne         
71.  P.UL_OFF-wz     Polecenie otwarcia uziemnika liniowego - wejście zewnętrzne       
72.  P.US_ON-wz   Polecenie zamknięcia uziemnika szynowego - wejście zewnętrzne       
73.  P.US_OFF-wz     Polecenie otwarcia uziemnika szynowego - wejście zewnętrzne       
74.  Imp.W_ON   Wysłanie impulsu - zamknij wyłącznik         
75.  Imp.W_OFF-ster.   Wysłanie impulsu - otwórz wyłącznik (sterowanie)         
76.  Imp.OS1_ON      Wysłanie impulsu - zamknij odłącznik szynowy 1         
77.  Imp.OS2_ON      Wysłanie impulsu - zamknij odłącznik szynowy 2         
78.  Imp.OS3_ON      Wysłanie impulsu - zamknij odłącznik szynowy 3         
79.  Imp.OL_ON     Wysłanie impulsu - zamknij odłącznik liniowy        
80.  Imp.UL_ON     Wysłanie impulsu - zamknij uziemnik liniowy    
81.  Imp.OS_ON    Wysłanie impulsu - zamknij uziemnik szynowy 
82.  Imp.OS1_OFF     Wysłanie impulsu - otwórz odłącznik szynowy 1        
83.  Imp.OS2_OFF     Wysłanie impulsu - otwórz odłącznik szynowy 2        
84.  Imp.OS3_OFF     Wysłanie impulsu - otwórz odłącznik szynowy 3        
85.  Imp.OL_OFF  Wysłanie impulsu - otwórz odłącznik liniowy  
86.  Imp.UL_OFF   Wysłanie impulsu - otwórz uziemnik liniowy   
87.  Imp.US_OFF   Wysłanie impulsu - otwórz uziemnik szynowy    
88.  Bl.Z.W_ON-wz      Pobudzenie blokady załącz wyłącznika - wejście zewnętrzne      
89.  Bl.Z.W_OFF-wz     Odwzbudzenie blokady załącz wyłącznika - wejście zewnętrzne      
90.  Pob.I>.st1   Pobudzenie zabezpieczenia nadprądowego I> (stopień 1)  
91.  Pob.I>>.st2  Pobudzenie zabezpieczenia I>> (stopień 2) 
92.  Pob.Io>.st1    Pobudzenie zabezpieczenia Io> (stopień 1) 
93.  Pob.Io>st2     Pobudzenie zabezpieczenia Io> (stopień 2) 
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5.6. Pomiary. 
Wykaz funkcji pomiarowych skonfigurowanych w wykonaniu standardowym przedstawiono w 
tab. 9. 
Tablica 9. Wykaz funkcji pomiarowych. 

Lokalizacja Oznaczenie Opis 
 DSP1    IL1      Prąd fazy L1       
 DSP1    IL2      Prąd fazy L2       
 DSP1    IL3      Prąd fazy L3       
 DSP1    UL1        Napięcie fazy L1       
 DSP1    UL2        Napięcie fazy L2       
 DSP1    UL3        Napięcie fazy L3       
 DSP1    3Io_m        Prąd 3Io (mierzony)       
 DSP1    3Io_l        Prąd 3Io (wyliczany z prądów fazowych)      
 DSP1    3Uo_m        Napięcie 3Uo (mierzone)       
 DSP1    3Uo_l        Napięcie 3Uo (wyliczane z napięć fazowych)  
 DSP1    U12        Napięcie międzyfazowe L1-L2      
 DSP1    U23        Napięcie międzyfazowe L2-L3      
 DSP1    U31        Napięcie międzyfazowe L3-L1      
 DSP1    P     Moc czynna        
 DSP1    Q   Moc bierna     
 DSP1    f   Częstotliwość 
 DSP1    faza_IL1     Kąt fazowy prądu IL1         
 DSP1    faza_IL2     Kąt fazowy prądu IL2         
 DSP1    faza_IL3     Kąt fazowy prądu IL3         
 DSP1    faza_3Io_l   Kąt fazowy prądu 3Io_l        
 DSP1    faza_3Io_m   Kąt fazowy prądu 3Io_m       
 DSP1    faza_UL1     Kąt fazowy napięcia UL1      
 DSP1    faza_UL2     Kąt fazowy napięcia UL2      
 DSP1    faza_UL3     Kąt fazowy napięcia UL3      
 DSP1    faza_3Uo_l   Kąt fazowy napięcia 3Uo_l        
 DSP1    faza_3Uo_m   Kąt fazowy napięcia 3Uo_m      
 DSP1    faza_U12     Kąt fazowy napięcia U12      
 DSP1    faza_U23     Kąt fazowy napięcia U23      
 DSP1    faza_U31     Kąt fazowy napięcia U31      

5.7. Liczniki zadziałań. 
W wykonaniu standardowym przewidziano jeden licznik o nazwie „W.zab” zliczający ilość 
wysłanych impulsów wyłączających przez zespół wywołanych zadziałaniem zabezpieczeń 
zespołu. 

5.8. Wewnętrzny układ sygnalizacji. 

5.8.1. Diody LED sygnalizacja stanu zespołu. Według danych ogólnych. 

5.8.2. Sygnały statusów oraz diod konfigurowalnych 
Działanie diod „UP” i „WA” tożsame z działaniem przekaźników sygnalizacyjnych opisanych w 
punkcie 4.3. 
Konfigurację pozostałych diod sygnalizacyjnych przedstawiono w tab 10. 
Działanie diod sygnalizacji pobudzeń i wyłączenia (sygnały o numerach od 1 do 10) 
skonfigurowano jako sygnalizację z podtrzymaniem. Kasowanie podtrzymania sygnalizacji 
poprzez: 

♦ wciśnięcie przycisku „Kasowanie WWZ” na płycie czołowej zespołu;
♦ podanie napięcia na zaciski L6:13/L6:14
♦ wysłanie polecenia przez system nadrzędny poprzez port komunikacji.
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Tabela 10.Wykaz statusów. 
Oznaczenie 

diody 
Opis diody Komentarz 

S1.  W.zab     Wyłączenie od zabezpieczeń     
S2.  W.I>   Wyłączenie od zabezpieczenia nadprądowego fazowego  
S3.  W.Io>     Wyłączenie od zabezpieczenia ziemnozwarciowego      
S4.  Pob       Pobudzenie zabezpieczeń - sygnał zbiorczy        
S5.  Pob.I>    Pobudzenie zabezpieczenia nadprądowego fazowego     
S6.  Pob.Io>   Pobudzenie zabezpieczenia ziemnozwarciowego         
S7.  COW1    Uszkodzenie w obwodach wyłącznika COW1    
S8.  COW2    Uszkodzenia w obwodach wyłącznika COW2    
S9.  9     
S10.  10       
UP  UP      Uszkodzenie w polu       
AW  AW   Awaryjne wyłączenie         

5.8.3. Sygnalizacja położenia stanu łączników pola. 
Zespół wyposażono w układ graficznej prezentacji położenia łączników pola o wyglądzie 
przedstawionym na rysunku 6.  
Stan położenia łączników określany jest w układzie logicznym przedstawionym na rysunku 5. 
Stany każdego z łączników odwzorowane jest przez układ diod jak na poniższym rysunku: 

♦ świecenie diod czerwonych -  łącznik zamknięty 
♦ świecenie diod zielonych -  łącznik otwarty 
♦ pulsujące świecenie wszystkich diod - niezgodność położenie 

styków 

Rysunek 7. Układ synoptyki pola. 
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∗∗∗  K O N I E C ∗∗∗

Rysunek 8.  
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