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1. WSTĘP

1.1. Charakterystyka zespołu 

Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej CZAZ-U jest uniwersalnym, 
kompleksowym urządzeniem EAZ, przeznaczonym dla pól w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej 
średniego napięcia. 
Platforma sprzętowa i oprogramowanie zespołu zapewniają elastyczną oraz niezawodną realizację 
funkcji zabezpieczeniowych, sterowniczych, pomiarowych i kontrolnych. Dostosowanie funkcji zespołu do 
potrzeb zabezpieczanego obiektu odbywa się na drodze programowej konfiguracji sterownika. 

Zespół może być stosowany w sieciach z bezpośrednio uziemionym lub izolowanym punktem neutralnym 
oraz w sieciach z kompensacją ziemnozwarciową do zabezpieczenia: 

- pola zasilającego,
- pola łącznika szyn,
- linii napowietrznej i/lub kablowej,
- transformatora SN/nn,
- transformatora uziemiającego,
- pola baterii kondensatorów,
- pola pomiaru napięcia.

Zestaw zabezpieczeń i funkcji dodatkowych umożliwia zastosowanie zespołu  
w rozwiązaniach niestandardowych, na przykład jako zabezpieczenie strony górnej transformatora 
WN/SN. 

CZAZ-U wyposażony jest w dwa sterowniki: 
• sterownik specjalizowany o zdefiniowanych funkcjach współpracy z polem,
• sterownik swobodnie programowalny.

Takie wyposażenie czyni zespół uniwersalnym, a jednocześnie pozwala wyjątkowo prosto i optymalnie 
dostosować jego funkcje do zabezpieczenia i sterowania polem w zależności od wymagań chronionego 
obiektu. 
Cechy sterownika programowalnego oraz prostota konfiguracji umożliwiają również dostosowanie 
działania zespołu do aktualnych potrzeb na etapie wdrażania projektu, prowadzenia prac rozruchowych 
oraz w trakcie eksploatacji. 

Przewidziano dwa wykonania zespołu: 
- z wyświetlaczem graficznym, 
- z wyświetlaczem alfanumerycznym. 

Zespół z wyświetlaczem graficznym, w odróżnieniu do zespołu z wyświetlaczem alfanumerycznym, 
umożliwia dodatkowo: 
- sterowanie lokalne odłącznikami i uziemnikami z panelu operatora, 
- wizualizację stanu pracy pola. 

3

CZAZ-U



CZAZ-U OPIS TECHNICZNY

603/07 EE413218

1.2. Podstawowe właściwości zespołu CZAZ-U 

• Jednolita platforma sprzętowa oraz uniwersalne oprogramowanie.
Dostosowanie zespołu do potrzeb zabezpieczanego obiektu na drodze programowalnej konfiguracji.

• Zestaw zabezpieczeń i funkcji dodatkowych spełniający wymagania automatyki zabezpieczeniowej
sieci rozdzielczej SN.

• Zabezpieczenie łukochronne współpracujące z czujnikiem błysku systemu VAMP.
• Funkcja blokady zabezpieczeń nadprądowych od udarów prądu magnesowania, występujących przy

załączaniu transformatorów.
• Zabezpieczenia nadprądowe z możliwością nastawienia wielkości kryterialnej jako wartości

skutecznej składowej podstawowej prądu lub wartości skutecznej prądu.
• Możliwość identyfikacji zwarcia doziemnego z jednoczesnym wykorzystaniem różnych kryteriów

pomiarowych.
• Funkcja PDZ przyspieszonego działania zabezpieczeń zwarciowych.
• Funkcja BLZ blokady załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia.
• Współpraca z układem łączników w polu, definiowana na drodze programowej, poprzez wybór

schematu synoptyki pola rozdzielczego z dostępnej biblioteki.
• Bezpieczna obsługa pola, przy sterowaniu lokalnym i zdalnym, dzięki wewnętrznym blokadom

załączenia wyłącznika przy niewłaściwym położeniu odłączników i uziemników, w stanie zadziałania
zabezpieczeń oraz braku zazbrojenia wyłącznika.

• Operacyjne sterowanie wyłącznikiem z panelu operatora, z wykorzystaniem dedykowanych wejść
dwustanowych lub zdalnej komunikacji szeregowej.

• Sterownik programowalny wyposażony w 21 zewnętrznych wejść dwustanowych i 14 przekaźników
wyjściowych.

• Funkcje sterowania odłącznikami i uziemnikami z zachowaniem odpowiednich blokad
konfigurowanych w sterowniku programowalnym, z wykorzystaniem programowalnych wejść
dwustanowych lub zdalnej komunikacji szeregowej.

• Obwody wyjściowe z możliwością bezpośredniego sterowania łącznikami, w tym 2 przekaźniki
wyjściowe sterowania awaryjnego z kontrolą ciągłości obwodów wyłączających.

• Pomiary wielkości elektrycznych podawane w odniesieniu do obwodów pierwotnych: prądy fazowe,
napięcia międzyfazowe, energia czynna, moc czynna i bierna.

• Rejestracja zdarzeń i zakłóceń zdefiniowanych oraz zdarzeń programowalnych, rejestracja
parametrów wyłączających z ostatniego zakłócenia.

• Liczniki zadziałań poszczególnych zabezpieczeń, liczniki diagnostyki pracy wyłącznika, liczniki
programowalne.

• Sygnalizacja optyczna najważniejszych stanów pracy zespołu i chronionego pola (4 diody
dedykowane, 4 diody programowalne w opcji z wyświetlaczem wierszowym / 8 diod programowalnych
w opcji z wyświetlaczem graficznym).

• Samokontrola poprawnego działania zespołu.
• Kompleksowa diagnostyka pracy wyłącznika na podstawie liczników prądów kumulowanych,

zliczających prądy obciążenia roboczego i prądy zwarciowe oraz liczników wyłączeń awaryjnych
i operacyjnych.

• Pełna obsługa z wykorzystaniem lokalnego panelu operatora.
• Zdalna komunikacja szeregowa z komputerem PC lub z systemem nadrzędnym.
• 4 zestawy nastaw.
• Możliwość blokowania wprowadzonym hasłem obsługi lokalnej i zdalnej.

1.3. Informacja dodatkowa 

Na życzenie klienta, producent może skonfigurować oczekiwane funkcje sterownika programowalnego 
na podstawie projektu technicznego.
Przygotowana część logiki może zostać zabezpieczona przed modyfikacją i zostanie oznaczona kolorem 
czerwonym w polu konfiguracji pliku sterownika programowalnego SP. Pozostała część logiki 
programowalnej pozostanie do dyspozycji użytkownika. 
Gotowe pliki konfiguracyjne mogą być przekazane w postaci elektronicznej i wprowadzone (ewentualnie 
aktualizowane w miarę potrzeb) do zespołów na etapie uruchomienia na obiekcie. 

4

CZAZ-U



CZAZ-U OPIS TECHNICZNY

603/07 EE413218

1.2. Podstawowe właściwości zespołu CZAZ-U 

• Jednolita platforma sprzętowa oraz uniwersalne oprogramowanie.
Dostosowanie zespołu do potrzeb zabezpieczanego obiektu na drodze programowalnej konfiguracji.

• Zestaw zabezpieczeń i funkcji dodatkowych spełniający wymagania automatyki zabezpieczeniowej
sieci rozdzielczej SN.

• Zabezpieczenie łukochronne współpracujące z czujnikiem błysku systemu VAMP.
• Funkcja blokady zabezpieczeń nadprądowych od udarów prądu magnesowania, występujących przy

załączaniu transformatorów.
• Zabezpieczenia nadprądowe z możliwością nastawienia wielkości kryterialnej jako wartości

skutecznej składowej podstawowej prądu lub wartości skutecznej prądu.
• Możliwość identyfikacji zwarcia doziemnego z jednoczesnym wykorzystaniem różnych kryteriów

pomiarowych.
• Funkcja PDZ przyspieszonego działania zabezpieczeń zwarciowych.
• Funkcja BLZ blokady załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia.
• Współpraca z układem łączników w polu, definiowana na drodze programowej, poprzez wybór

schematu synoptyki pola rozdzielczego z dostępnej biblioteki.
• Bezpieczna obsługa pola, przy sterowaniu lokalnym i zdalnym, dzięki wewnętrznym blokadom

załączenia wyłącznika przy niewłaściwym położeniu odłączników i uziemników, w stanie zadziałania
zabezpieczeń oraz braku zazbrojenia wyłącznika.

• Operacyjne sterowanie wyłącznikiem z panelu operatora, z wykorzystaniem dedykowanych wejść
dwustanowych lub zdalnej komunikacji szeregowej.

• Sterownik programowalny wyposażony w 21 zewnętrznych wejść dwustanowych i 14 przekaźników
wyjściowych.

• Funkcje sterowania odłącznikami i uziemnikami z zachowaniem odpowiednich blokad
konfigurowanych w sterowniku programowalnym, z wykorzystaniem programowalnych wejść
dwustanowych lub zdalnej komunikacji szeregowej.

• Obwody wyjściowe z możliwością bezpośredniego sterowania łącznikami, w tym 2 przekaźniki
wyjściowe sterowania awaryjnego z kontrolą ciągłości obwodów wyłączających.

• Pomiary wielkości elektrycznych podawane w odniesieniu do obwodów pierwotnych: prądy fazowe,
napięcia międzyfazowe, energia czynna, moc czynna i bierna.

• Rejestracja zdarzeń i zakłóceń zdefiniowanych oraz zdarzeń programowalnych, rejestracja
parametrów wyłączających z ostatniego zakłócenia.

• Liczniki zadziałań poszczególnych zabezpieczeń, liczniki diagnostyki pracy wyłącznika, liczniki
programowalne.

• Sygnalizacja optyczna najważniejszych stanów pracy zespołu i chronionego pola (4 diody
dedykowane, 4 diody programowalne w opcji z wyświetlaczem wierszowym / 8 diod programowalnych
w opcji z wyświetlaczem graficznym).

• Samokontrola poprawnego działania zespołu.
• Kompleksowa diagnostyka pracy wyłącznika na podstawie liczników prądów kumulowanych,

zliczających prądy obciążenia roboczego i prądy zwarciowe oraz liczników wyłączeń awaryjnych
i operacyjnych.

• Pełna obsługa z wykorzystaniem lokalnego panelu operatora.
• Zdalna komunikacja szeregowa z komputerem PC lub z systemem nadrzędnym.
• 4 zestawy nastaw.
• Możliwość blokowania wprowadzonym hasłem obsługi lokalnej i zdalnej.

1.3. Informacja dodatkowa 

Na życzenie klienta, producent może skonfigurować oczekiwane funkcje sterownika programowalnego 
na podstawie projektu technicznego.
Przygotowana część logiki może zostać zabezpieczona przed modyfikacją i zostanie oznaczona kolorem 
czerwonym w polu konfiguracji pliku sterownika programowalnego SP. Pozostała część logiki 
programowalnej pozostanie do dyspozycji użytkownika. 
Gotowe pliki konfiguracyjne mogą być przekazane w postaci elektronicznej i wprowadzone (ewentualnie 
aktualizowane w miarę potrzeb) do zespołów na etapie uruchomienia na obiekcie. 

4

CZAZ-U

CZAZ-U OPIS TECHNICZNY

603/07 EE413218

1.2. Podstawowe właściwości zespołu CZAZ-U 

• Jednolita platforma sprzętowa oraz uniwersalne oprogramowanie. 
Dostosowanie zespołu do potrzeb zabezpieczanego obiektu na drodze programowalnej konfiguracji.

• Zestaw zabezpieczeń i funkcji dodatkowych spełniający wymagania automatyki zabezpieczeniowej 
sieci rozdzielczej SN.

• Zabezpieczenie łukochronne współpracujące z czujnikiem błysku systemu VAMP.
• Funkcja blokady zabezpieczeń nadprądowych od udarów prądu magnesowania, występujących przy

załączaniu transformatorów. 
• Zabezpieczenia nadprądowe z możliwością nastawienia wielkości kryterialnej jako wartości 

skutecznej składowej podstawowej prądu lub wartości skutecznej prądu. 
• Możliwość identyfikacji zwarcia doziemnego z jednoczesnym wykorzystaniem różnych kryteriów 

pomiarowych. 
• Funkcja PDZ przyspieszonego działania zabezpieczeń zwarciowych. 
• Funkcja BLZ blokady załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 
• Współpraca z układem łączników w polu, definiowana na drodze programowej, poprzez wybór 

schematu synoptyki pola rozdzielczego z dostępnej biblioteki. 
• Bezpieczna obsługa pola, przy sterowaniu lokalnym i zdalnym, dzięki wewnętrznym blokadom 

załączenia wyłącznika przy niewłaściwym położeniu odłączników i uziemników, w stanie zadziałania 
zabezpieczeń oraz braku zazbrojenia wyłącznika.

• Operacyjne sterowanie wyłącznikiem z panelu operatora, z wykorzystaniem dedykowanych wejść
dwustanowych lub zdalnej komunikacji szeregowej.

• Sterownik programowalny wyposażony w 21 zewnętrznych wejść dwustanowych i 14 przekaźników 
wyjściowych. 

• Funkcje sterowania odłącznikami i uziemnikami z zachowaniem odpowiednich blokad 
konfigurowanych w sterowniku programowalnym, z wykorzystaniem programowalnych wejść
dwustanowych lub zdalnej komunikacji szeregowej.

• Obwody wyjściowe z możliwością bezpośredniego sterowania łącznikami, w tym 2 przekaźniki
wyjściowe sterowania awaryjnego z kontrolą ciągłości obwodów wyłączających.

• Pomiary wielkości elektrycznych podawane w odniesieniu do obwodów pierwotnych: prądy fazowe, 
napięcia międzyfazowe, energia czynna, moc czynna i bierna. 

• Rejestracja zdarzeń i zakłóceń zdefiniowanych oraz zdarzeń programowalnych, rejestracja
parametrów wyłączających z ostatniego zakłócenia. 

• Liczniki zadziałań poszczególnych zabezpieczeń, liczniki diagnostyki pracy wyłącznika, liczniki 
programowalne.

• Sygnalizacja optyczna najważniejszych stanów pracy zespołu i chronionego pola (4 diody 
dedykowane, 4 diody programowalne w opcji z wyświetlaczem wierszowym / 8 diod programowalnych 
w opcji z wyświetlaczem graficznym). 

• Samokontrola poprawnego działania zespołu. 
• Kompleksowa diagnostyka pracy wyłącznika na podstawie liczników prądów kumulowanych, 

zliczających prądy obciążenia roboczego i prądy zwarciowe oraz liczników wyłączeń awaryjnych 
i operacyjnych. 

• Pełna obsługa z wykorzystaniem lokalnego panelu operatora.
• Zdalna komunikacja szeregowa z komputerem PC lub z systemem nadrzędnym. 
• 4 zestawy nastaw. 
• Możliwość blokowania wprowadzonym hasłem obsługi lokalnej i zdalnej. 

1.3. Informacja dodatkowa 

Na życzenie klienta, producent może skonfigurować oczekiwane funkcje sterownika programowalnego 
na podstawie projektu technicznego. 
Przygotowana część logiki może zostać zabezpieczona przed modyfikacją i zostanie oznaczona kolorem 
czerwonym w polu konfiguracji pliku sterownika programowalnego SP. Pozostała część logiki 
programowalnej pozostanie do dyspozycji użytkownika. 
Gotowe pliki konfiguracyjne mogą być przekazane w postaci elektronicznej i wprowadzone (ewentualnie 
aktualizowane w miarę potrzeb) do zespołów na etapie uruchomienia na obiekcie. 
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2. 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 ≤ 25W 

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

Obwody wejściowe prądowe:  
- prąd pomiarowy znamionowy In  5A albo 1A 
- maksymalny prąd pomiarowy 30 In 
- częstotliwość znamionowa fn   50Hz 
- pobór mocy przy I=In     ≤ 0,5VA/fazę 
- obciążalność trwała 2,2 In 
- wytrzymałość cieplna (1 s) 80 In 
- wytrzymałość dynamiczna 200 In 

Obwód wejściowy składowej zerowej prądu: 
- maksymalny prąd pomiarowy  12A 
- częstotliwość znamionowa fn 50Hz 
- pobór mocy przy Io=5A ≤ 0,4VA 
- obciążalność trwała  11A 
- wytrzymałość cieplna (1 s)  250A 
- wytrzymałość dynamiczna  625A 

Obwody wejściowe napięciowe: 
- napięcie pomiarowe znamionowe Un 58V albo 100V albo 110V 
- maksymalne napięcie pomiarowe 1,5 Un 
- częstotliwość znamionowa fn   50Hz 
- pobór mocy przy U=Un  ≤ 0,5VA 
- wytrzymałość cieplna (10s) 1,5 Un 
- wytrzymałość napięciowa długotrwała 1,2 Un 

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

Obwody wejściowe dwustanowe: 
(7 wejść dedykowanych, 21 wejść programowalnych) 

- 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 zabezpieczeń (oprócz częstotliwościowych f1÷f4) ≤ 40ms 

Czas własny zadziałania zabezpieczeń częstotliwościowych f1÷f4 ≤ 80ms 

Czas podtrzymania        tp ≥ 50ms 

Współczynnik powrotu:
- dla zabezpieczeń nadmiarowych (oprócz częstotliwościowych f1÷f4) ≥ 0,97 
- dla zabezpieczeń niedomiarowych (oprócz częstotliwościowych f1÷f4) ≤ 1,03 
- dla zabezpieczeń nadczęstotliwościowych f1÷f4 ≥ 0,999 
- dla zabezpieczeń podczęstotliwościowych f1÷f4 ≤ 1,001 
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2. 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 ≤ 25W 

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

Obwody wejściowe prądowe:  
- prąd pomiarowy znamionowy In  5A albo 1A 
- maksymalny prąd pomiarowy 30 In 
- częstotliwość znamionowa fn   50Hz 
- pobór mocy przy I=In     ≤ 0,5VA/fazę 
- obciążalność trwała 2,2 In 
- wytrzymałość cieplna (1 s) 80 In 
- wytrzymałość dynamiczna 200 In 

Obwód wejściowy składowej zerowej prądu: 
- maksymalny prąd pomiarowy  12A 
- częstotliwość znamionowa fn 50Hz 
- pobór mocy przy Io=5A ≤ 0,4VA 
- obciążalność trwała  11A 
- wytrzymałość cieplna (1 s)  250A 
- wytrzymałość dynamiczna  625A 

Obwody wejściowe napięciowe: 
- napięcie pomiarowe znamionowe Un 58V albo 100V albo 110V 
- maksymalne napięcie pomiarowe 1,5 Un 
- częstotliwość znamionowa fn   50Hz 
- pobór mocy przy U=Un  ≤ 0,5VA 
- wytrzymałość cieplna (10s) 1,5 Un 
- wytrzymałość napięciowa długotrwała 1,2 Un 

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

Obwody wejściowe dwustanowe: 
(7 wejść dedykowanych, 21 wejść programowalnych) 

- 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 zabezpieczeń (oprócz częstotliwościowych f1÷f4) ≤ 40ms 

Czas własny zadziałania zabezpieczeń częstotliwościowych f1÷f4 ≤ 80ms 

Czas podtrzymania        tp ≥ 50ms 

Współczynnik powrotu:
- dla zabezpieczeń nadmiarowych (oprócz częstotliwościowych f1÷f4) ≥ 0,97 
- dla zabezpieczeń niedomiarowych (oprócz częstotliwościowych f1÷f4) ≤ 1,03 
- dla zabezpieczeń nadczęstotliwościowych f1÷f4 ≥ 0,999 
- dla zabezpieczeń podczęstotliwościowych f1÷f4 ≤ 1,001 
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Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:  
(7 przekaźników dedykowanych, 14 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 (263÷328)K, (-10÷55°C) 
Wilgotność względna do 80% 
Stopień ochrony IP40 
Masa zespołu 6,5kg 
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z PN-EN 50263 
Wytrzymałość elektryczna izolacji zgodnie z PN-EN 60255-5 

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

Komunikacja 
RS-232: 

- izolacja         1 kV

RS-485 (2 porty) 
(1 przełączany automatycznie z RS-232 dla wersji z wyświetlaczem alfanumerycznym)

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

Złącze światłowodowe (zamiennie z RS-485): 
- typ         ST
- rodzaj         multimodowy 
- długość fali        820nm 
- dystans         <1km

Parametry transmisji: 
- parzystość        None, Even 
- bity danych        7, 8, 9 
- bity stopu         1, 2 
- prędkość         1200, 2400, 4800, 9600, 

         19200, 38400, 57600 bps 
- protokoły         MODBUS CZAZ ASC

         MODBUS CZAZ RTU 
         MODBUS RTU 
         IEC 60870-5-103 

CZAZ-U OPIS TECHNICZNY

703/07 EE413218

2. 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 ≤ 25W 

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

Obwody wejściowe prądowe:  
- prąd pomiarowy znamionowy In 5A albo 1A 
- maksymalny prąd pomiarowy 30 In 
- częstotliwość znamionowa fn  50Hz 
- pobór mocy przy I=In ≤ 0,5VA/fazę
- obciążalność trwała 2,2 In 
- wytrzymałość cieplna (1 s) 80 In 
- wytrzymałość dynamiczna 200 In 

Obwód wejściowy składowej zerowej prądu: 
- maksymalny prąd pomiarowy  12A 
- częstotliwość znamionowa fn      50Hz 
- pobór mocy przy Io=5A ≤ 0,4VA 
- obciążalność trwała  11A 
- wytrzymałość cieplna (1 s)  250A 
- wytrzymałość dynamiczna  625A 

Obwody wejściowe napięciowe:
- napięcie pomiarowe znamionowe Un 58V albo 100V albo 110V 
- maksymalne napięcie pomiarowe 1,5 Un 
- częstotliwość znamionowa fn  50Hz 
- pobór mocy przy U=Un ≤ 0,5VA 
- wytrzymałość cieplna (10s)      1,5 Un 
- wytrzymałość napięciowa długotrwała     1,2 Un 

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

Obwody wejściowe dwustanowe: 
(7 wejść dedykowanych, 21 wejść programowalnych) 

- 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 zabezpieczeń (oprócz częstotliwościowych f1÷f4) ≤ 40ms 

Czas własny zadziałania zabezpieczeń częstotliwościowych f1÷f4 ≤ 80ms 

Czas podtrzymania tp ≥ 50ms 

Współczynnik powrotu: 
- dla zabezpieczeń nadmiarowych (oprócz częstotliwościowych f1÷f4) ≥ 0,97 
- dla zabezpieczeń niedomiarowych (oprócz częstotliwościowych f1÷f4) ≤ 1,03 
- dla zabezpieczeń nadczęstotliwościowych f1÷f4 ≥ 0,999 
- dla zabezpieczeń podczęstotliwościowych f1÷f4 ≤ 1,001 
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Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:  
(7 przekaźników dedykowanych, 14 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       (263÷328)K, (-10÷55°C) 
Wilgotność względna        do 80% 
Stopień ochrony        IP40 
Masa zespołu        6,5kg 
Kompatybilność elektromagnetyczna      zgodnie z PN-EN 50263 
Wytrzymałość elektryczna izolacji zgodnie z PN-EN 60255-5 

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

Komunikacja 
RS-232: 
 - izolacja 1 kV 

RS-485 (2 porty) 
(1 przełączany automatycznie z RS-232 dla wersji z wyświetlaczem alfanumerycznym) 

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

Złącze światłowodowe (zamiennie z RS-485): 
 - typ ST 
 - rodzaj multimodowy 

- długość fali 820nm 
 - dystans <1km 

Parametry transmisji: 
  - parzystość None, Even 
 - bity danych 7, 8, 9 
 - bity stopu 1, 2 

- prędkość 1200, 2400, 4800, 9600, 
19200, 38400, 57600 bps 

- protokoły MODBUS CZAZ ASC 
MODBUS CZAZ RTU 
MODBUS RTU 
IEC 60870-5-103 
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Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:  
(7 przekaźników dedykowanych, 14 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       (263÷328)K, (-10÷55°C) 
Wilgotność względna        do 80% 
Stopień ochrony        IP40 
Masa zespołu        6,5kg 
Kompatybilność elektromagnetyczna      zgodnie z PN-EN 50263 
Wytrzymałość elektryczna izolacji zgodnie z PN-EN 60255-5 

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

Komunikacja 
RS-232: 
 - izolacja 1 kV 

RS-485 (2 porty) 
(1 przełączany automatycznie z RS-232 dla wersji z wyświetlaczem alfanumerycznym) 

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

Złącze światłowodowe (zamiennie z RS-485): 
 - typ ST 
 - rodzaj multimodowy 

- długość fali 820nm 
 - dystans <1km 

Parametry transmisji: 
  - parzystość None, Even 
 - bity danych 7, 8, 9 
 - bity stopu 1, 2 

- prędkość 1200, 2400, 4800, 9600, 
19200, 38400, 57600 bps 

- protokoły MODBUS CZAZ ASC 
MODBUS CZAZ RTU 
MODBUS RTU 
IEC 60870-5-103 
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3. WPROWADZENIE

3.1. Symbole graficzne 

Schematy logiczne działania zabezpieczeń i układów sterownika specjalizowanego i sterownika 
programowalnego wykorzystują podstawowe elementy logiczne według podanych niżej zasad 
interpretacji. 

BUFOR 
A   B 
0 0 
1 1 

Bufor powiela stan (wartość) sygnału wejściowego na 
wyjściu. 

Na wyjściu B jest sygnał, jeżeli jest sygnał na wejściu A. 

NOT 
A   B 
0 1 
1 0 

NOT, inaczej negacja (dodanie małego okręgu na dowolnym 
wejściu lub wyjściu funkcji logicznej) powoduje, że wybrany 
sygnał jest widziany przeciwnie. 

Na wyjściu B jest sygnał, jeżeli nie ma sygnału na 
wejściu A. 

AND A      B C 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 

Funkcja iloczynu logicznego przyjmuje wartość „1”, gdy 
wszystkie wejścia przyjmują wartość „1”.  
Funkcja iloczynu logicznego może mieć do 8 wejść. 

Na wyjściu C jest sygnał, jeżeli jednocześnie jest sygnał
na wejściu A i jest sygnał na wejściu B. 

OR A      B C 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 1 

Funkcja sumy logicznej przyjmuje wartość „1” , gdy 
przynajmniej jedno z wejść przyjmuje wartość „1”.  
Funkcja sumy logicznej może mieć do 8 wejść. 

Na wyjściu C jest sygnał, jeżeli jest sygnał na wejściu A 
lub jest sygnał na wejściu B. 

3.2. Schemat blokowy zespołu 

Schemat  logiczny działania zespołu (rys.1) przedstawia trzy podstawowe bloki funkcjonalne: 
- układ pomiarowo-nastawczy zabezpieczeń,
- sterownik specjalizowany SS,
- sterownik programowalny SP.

Poszczególne bloki funkcjonalne zespołu CZAZ-U współpracują z obwodami zewnętrznymi za 
pośrednictwem listew zaciskowych oznaczonych symbolem X oraz realizują wewnętrzną wymianę 
informacji za pośrednictwem wejść / wyjść dwustanowych, zwanych sygnałami logicznymi.  

• Blok układu pomiarowo-nastawczego realizuje przetwarzanie analogowo-cyfrowe wejściowych
sygnałów pomiarowych oraz algorytmy charakterystyk zabezpieczeń i zależności logiczno –
czasowych. W bloku tym definiowane są (nastawiane) parametry i funkcje dodatkowe zabezpieczeń.
Zewnętrzne sygnały wejściowe bloku zabezpieczeń są przekazywane z obwodów pomiarowych,
zasilanych z przekładników prądowych i napięciowych, oraz z obwodu współpracy z czujnikiem
zabezpieczenia łukochronnego.
Wyjściowe sygnały logiczne tego bloku, to między innymi sygnały pobudzenia i zadziałania
zabezpieczeń oraz sygnały do sterowania na wyłączenie wyłącznika i pobudzenie sygnalizacji.
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• Sterownik specjalizowany realizuje określone funkcje współpracy z polem, w tym współpracę
z łącznikami oraz układy automatyki poawaryjnej.
Zewnętrzne wejścia / wyjścia tego sterownika są zdefiniowane, czyli ich funkcje są
w zespole ściśle określone.

• Sterownik programowalny pozwala na dowolną konfigurację układów logiczno – czasowych,
z wykorzystaniem zewnętrznych wejść dwustanowych i wyjść stykowych przekaźników
wykonawczych oraz wejść / wyjść logicznych.
Zewnętrzne wejścia / wyjścia tego sterownika są swobodnie programowalne.

Inne bloki, między innymi panel operatora, rejestratory czy liczniki, spełniają funkcje pomocnicze, 
umożliwiając lokalną i zdalną obsługę zespołu, pomiary, sygnalizację oraz przechowywanie zapisów 
dokumentujących pracę zespołu. 

Wewnętrzne wejścia / wyjścia dwustanowe, zwane sygnałami logicznymi, zostały oznaczone symbolami, 
aby w sposób jednoznaczny opisać działanie zespołu. Jest to szczególnie istotne w przypadku sygnałów 
logicznych, zdefiniowanych jako wejścia / wyjścia sterownika programowalnego. Sygnały te są dostępne 
dla użytkownika zespołu, który może je dowolnie wykorzystać w trakcie programowej konfiguracji. 

Schemat podłączeń zewnętrznych zespołu przedstawiono w załączniku A, dla przykładowego układu 
łączników w polu.  

Uwaga: 
Wybranie w konfiguracji określonej synoptyki pola, powoduje automatyczne zaprogramowanie logiki 
działania zespołu (blokady, sygnalizacja itp.) do współpracy z odpowiednim układem łączników. 
Warunkiem prawidłowego działania jest doprowadzenie obwodów łączników do odpowiednich wejść 
zewnętrznych zespołu. 

Na schemacie podłączeń zewnętrznych (załącznik A) oznaczono wejścia dwustanowe programowalne 
przyporządkowane określonym łącznikom. Jeżeli wejścia te nie zostaną przeznaczone do obsługi 
łączników mogą być dowolnie wykorzystane w logice programowalnej. 
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• Sterownik specjalizowany realizuje określone funkcje współpracy z polem, w tym współpracę
z łącznikami oraz układy automatyki poawaryjnej.
Zewnętrzne wejścia / wyjścia tego sterownika są zdefiniowane, czyli ich funkcje są
w zespole ściśle określone.

• Sterownik programowalny pozwala na dowolną konfigurację układów logiczno – czasowych,
z wykorzystaniem zewnętrznych wejść dwustanowych i wyjść stykowych przekaźników
wykonawczych oraz wejść / wyjść logicznych.
Zewnętrzne wejścia / wyjścia tego sterownika są swobodnie programowalne.

Inne bloki, między innymi panel operatora, rejestratory czy liczniki, spełniają funkcje pomocnicze, 
umożliwiając lokalną i zdalną obsługę zespołu, pomiary, sygnalizację oraz przechowywanie zapisów 
dokumentujących pracę zespołu. 

Wewnętrzne wejścia / wyjścia dwustanowe, zwane sygnałami logicznymi, zostały oznaczone symbolami, 
aby w sposób jednoznaczny opisać działanie zespołu. Jest to szczególnie istotne w przypadku sygnałów 
logicznych, zdefiniowanych jako wejścia / wyjścia sterownika programowalnego. Sygnały te są dostępne 
dla użytkownika zespołu, który może je dowolnie wykorzystać w trakcie programowej konfiguracji. 

Schemat podłączeń zewnętrznych zespołu przedstawiono w załączniku A, dla przykładowego układu 
łączników w polu.  

Uwaga: 
Wybranie w konfiguracji określonej synoptyki pola, powoduje automatyczne zaprogramowanie logiki 
działania zespołu (blokady, sygnalizacja itp.) do współpracy z odpowiednim układem łączników. 
Warunkiem prawidłowego działania jest doprowadzenie obwodów łączników do odpowiednich wejść 
zewnętrznych zespołu. 

Na schemacie podłączeń zewnętrznych (załącznik A) oznaczono wejścia dwustanowe programowalne 
przyporządkowane określonym łącznikom. Jeżeli wejścia te nie zostaną przeznaczone do obsługi 
łączników mogą być dowolnie wykorzystane w logice programowalnej. 
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Rys.3.1. Schemat blokowy zespołu 
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4. UKŁAD ZABEZPIECZEŃ

4.1. Funkcje zabezpieczeniowe 

Biblioteka funkcji zabezpieczeniowych udostępnia poniższy zestaw zabezpieczeń: 

• I>1 (51)
Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne, niezależne - przeznaczone do wykrywania zwarć
międzyfazowych.

• I>2 (51)
Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne, niezależne - przeznaczone do wykrywania zwarć
międzyfazowych i przeciążeń ruchowych.

• I>3 (51)
Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne, niezależne - przeznaczone do wykrywania zwarć
międzyfazowych i przeciążeń ruchowych.

• I>4 (51)
Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne, niezależne lub z charakterystyką czasową zależną,
z możliwością wyboru trzech typów charakterystyk czasowo-prądowych - przeznaczone do
wykrywania zwarć międzyfazowych oraz przeciążeń ruchowych.

• I>5, I>6
Funkcje nadprądowe bezzwłoczne – przeznaczone do realizacji zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS
oraz układu lokalnego rezerwowania wyłączników LRW.

• Io1 (51N)
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe, nadprądowe zwłoczne, niezależne, dwustopniowe - zalecane dla
sieci, w których wartość prądu składowej zerowej jest wystarczająca do prawidłowej identyfikacji
zwarcia.

• Io2 (51N)
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe, nadprądowe zwłoczne, z charakterystyką czasową zależną -
zalecane dla sieci, w których wartość prądu składowej zerowej jest wystarczająca do prawidłowej
identyfikacji zwarcia

• Io3 (67N)
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe, kierunkowe zwłoczne, niezależne - zalecane dla sieci
z izolowanym punktem neutralnym lub sieci kompensowanych.

• Yo (21N)
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe, admitancyjne zwłoczne, niezależne, z możliwością wyboru
czterech typów charakterystyk bezkierunkowych/kierunkowych - zalecane dla sieci z izolowanym
punktem neutralnym lub sieci kompensowanych.

• U1, U2 (27/59)
Zabezpieczenia napięciowe, każde nastawiane jako podnapięciowe lub nadnapięciowe, zwłoczne,
niezależne.

• Uo (59N)
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe, nadnapięciowe zwłoczne, niezależne.

• f1, f2, f3, f4 (81)
Zabezpieczenia częstotliwościowe, każde nastawiane jako podczęstotliwościowe lub
nadczęstotliwościowe,  zwłoczne, niezależne.

• VAMP
Zabezpieczenie łukochronne.

• ZT1, ZT2, ZT3, ZT4.
Zabezpieczenia przeznaczone do współpracy z zewnętrznymi zabezpieczeniami technologicznymi.
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4.2. Funkcje dodatkowe 

Funkcje zabezpieczeniowe uzupełniają dodatkowe (nastawialne) kryteria ich działania: 

• I1h / I
Możliwość alternatywnego wyboru w zabezpieczeniach nadprądowych wielkości kryterialnej, jako
wartości skutecznej składowej podstawowej prądu (I1h) lub wartości skutecznej prądu (I).
Cecha ta pozwala na optymalny dobór działania zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych.
Zaleca się wybór kryterium dla wartości skutecznej składowej podstawowej prądu przy realizacji
zabezpieczeń zwarciowych oraz kryterium wartości skutecznej przy realizacji zabezpieczeń
przeciążeniowych.

• WYŁĄCZ TAK
Zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne na wyłączenie wyłącznika.

• WYŁĄCZ NIE
Zadziałanie zabezpieczenia powoduje pobudzenie sygnalizacji akustycznej stacji „uszkodzenie
w polu” UP (nie powoduje wyłączenia wyłącznika).

• PDZ TAK
Aktywny układ PDZ, automatyki przyspieszenia działania zabezpieczenia po załączeniu wyłącznika
na zwarcie.

• BLZ TAK
Blokada BLZ załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia. Blokada z podtrzymaniem,
kasowanym przyciskiem KAS.BLZ na panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk
X5/4 zespołu.

• BLK TAK
Blokada działania zabezpieczeń nadprądowych w zależności od kierunku przepływu mocy
zwarciowej, z układem tzw. pamięci napięciowej.

• BLFe TAK
Blokada działania zabezpieczeń nadprądowych od udaru prądu magnesowania, przeznaczona do
wykorzystania w polach linii obciążonych transformatorami lub w polu transformatora SN/0,4kV.

• SPZ TAK
Uruchomienie cyklu automatyki samoczynnego ponownego załączenia SPZ w wyniku pobudzenia
zabezpieczenia.

• Uo_BL TAK
Blokada podnapięciowa działania zabezpieczenia ziemnozwarciowego Io2. Funkcja podnapięciowa
składowej zerowej Uo jest niezależna od toru pomiarowego zabezpieczenia Uo.

• U_BL1, U_BL2, U_BL3, U_BL4
Blokada podnapięciowa działania zabezpieczeń częstotliwościowych f1 , f2 , f3 i f4. Funkcja
podnapięciowa maksymalnej wartości amplitudy napięcia międzyprzewodowego jest niezależna od
torów pomiarowych zabezpieczeń U1 i U2.

• KIERUNKOWE TAK
Kierunkowe działanie zabezpieczenia admitancyjnego.

• BL
Blokada pobudzenia zabezpieczenia konfigurowana w sterowniku programowalnym (na przykład
wyjście logiczne BL_I>1 sterownika SP, przewidziane do blokady zabezpieczenia I>1).
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4. UKŁAD ZABEZPIECZEŃ

4.1. Funkcje zabezpieczeniowe 

Biblioteka funkcji zabezpieczeniowych udostępnia poniższy zestaw zabezpieczeń: 

• I>1 (51)
Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne, niezależne - przeznaczone do wykrywania zwarć
międzyfazowych.

• I>2 (51)
Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne, niezależne - przeznaczone do wykrywania zwarć
międzyfazowych i przeciążeń ruchowych.

• I>3 (51)
Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne, niezależne - przeznaczone do wykrywania zwarć
międzyfazowych i przeciążeń ruchowych.

• I>4 (51)
Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne, niezależne lub z charakterystyką czasową zależną,
z możliwością wyboru trzech typów charakterystyk czasowo-prądowych - przeznaczone do
wykrywania zwarć międzyfazowych oraz przeciążeń ruchowych.

• I>5, I>6
Funkcje nadprądowe bezzwłoczne – przeznaczone do realizacji zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS
oraz układu lokalnego rezerwowania wyłączników LRW.

• Io1 (51N)
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe, nadprądowe zwłoczne, niezależne, dwustopniowe - zalecane dla
sieci, w których wartość prądu składowej zerowej jest wystarczająca do prawidłowej identyfikacji
zwarcia.

• Io2 (51N)
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe, nadprądowe zwłoczne, z charakterystyką czasową zależną -
zalecane dla sieci, w których wartość prądu składowej zerowej jest wystarczająca do prawidłowej
identyfikacji zwarcia

• Io3 (67N)
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe, kierunkowe zwłoczne, niezależne - zalecane dla sieci
z izolowanym punktem neutralnym lub sieci kompensowanych.

• Yo (21N)
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe, admitancyjne zwłoczne, niezależne, z możliwością wyboru
czterech typów charakterystyk bezkierunkowych/kierunkowych - zalecane dla sieci z izolowanym
punktem neutralnym lub sieci kompensowanych.

• U1, U2 (27/59)
Zabezpieczenia napięciowe, każde nastawiane jako podnapięciowe lub nadnapięciowe, zwłoczne,
niezależne.

• Uo (59N)
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe, nadnapięciowe zwłoczne, niezależne.

• f1, f2, f3, f4 (81)
Zabezpieczenia częstotliwościowe, każde nastawiane jako podczęstotliwościowe lub
nadczęstotliwościowe,  zwłoczne, niezależne.

• VAMP
Zabezpieczenie łukochronne.

• ZT1, ZT2, ZT3, ZT4.
Zabezpieczenia przeznaczone do współpracy z zewnętrznymi zabezpieczeniami technologicznymi.
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4.2. Funkcje dodatkowe 

Funkcje zabezpieczeniowe uzupełniają dodatkowe (nastawialne) kryteria ich działania: 

• I1h / I
Możliwość alternatywnego wyboru w zabezpieczeniach nadprądowych wielkości kryterialnej, jako
wartości skutecznej składowej podstawowej prądu (I1h) lub wartości skutecznej prądu (I).
Cecha ta pozwala na optymalny dobór działania zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych.
Zaleca się wybór kryterium dla wartości skutecznej składowej podstawowej prądu przy realizacji
zabezpieczeń zwarciowych oraz kryterium wartości skutecznej przy realizacji zabezpieczeń
przeciążeniowych.

• WYŁĄCZ TAK
Zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne na wyłączenie wyłącznika.

• WYŁĄCZ NIE
Zadziałanie zabezpieczenia powoduje pobudzenie sygnalizacji akustycznej stacji „uszkodzenie
w polu” UP (nie powoduje wyłączenia wyłącznika).

• PDZ TAK
Aktywny układ PDZ, automatyki przyspieszenia działania zabezpieczenia po załączeniu wyłącznika
na zwarcie.

• BLZ TAK
Blokada BLZ załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia. Blokada z podtrzymaniem,
kasowanym przyciskiem KAS.BLZ na panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk
X5/4 zespołu.

• BLK TAK
Blokada działania zabezpieczeń nadprądowych w zależności od kierunku przepływu mocy
zwarciowej, z układem tzw. pamięci napięciowej.

• BLFe TAK
Blokada działania zabezpieczeń nadprądowych od udaru prądu magnesowania, przeznaczona do
wykorzystania w polach linii obciążonych transformatorami lub w polu transformatora SN/0,4kV.

• SPZ TAK
Uruchomienie cyklu automatyki samoczynnego ponownego załączenia SPZ w wyniku pobudzenia
zabezpieczenia.

• Uo_BL TAK
Blokada podnapięciowa działania zabezpieczenia ziemnozwarciowego Io2. Funkcja podnapięciowa
składowej zerowej Uo jest niezależna od toru pomiarowego zabezpieczenia Uo.

• U_BL1, U_BL2, U_BL3, U_BL4
Blokada podnapięciowa działania zabezpieczeń częstotliwościowych f1 , f2 , f3 i f4. Funkcja
podnapięciowa maksymalnej wartości amplitudy napięcia międzyprzewodowego jest niezależna od
torów pomiarowych zabezpieczeń U1 i U2.

• KIERUNKOWE TAK
Kierunkowe działanie zabezpieczenia admitancyjnego.

• BL
Blokada pobudzenia zabezpieczenia konfigurowana w sterowniku programowalnym (na przykład
wyjście logiczne BL_I>1 sterownika SP, przewidziane do blokady zabezpieczenia I>1).
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4.3. Dane techniczne zabezpieczeń 

Zabezpieczenie Zakres nastawczy 
wielkości pomiarowej 

Zakres nastawczy 
czasu zadziałania Funkcje dodatkowe 

I>1 (0,2÷25,0)In co 0,1In   (rys.4.1) (0÷5000)ms co 1ms 

Czas w cyklu PDZ: 
(0÷2000)ms co 1ms 

Nastawialne: 
I1h / I 
WYŁĄCZ 
PDZ 
BLZ 
BLK 
BLFe 

Konfigurowane: 
BL_I>1 

I>2 (0,2÷25,0)In co 0,1In   (rys.4.1) (0÷60000)ms co 1ms 

Czas w cyklu PDZ: 
(0÷2000)ms co 1ms 

Nastawialne: 
I1h / I 
WYŁĄCZ 
PDZ 
BLZ 
BLK 
BLFe 

Konfigurowane: 
BL_I>2 

I>3 (0,20÷25,00)In co 0,01In (0÷60000)ms co 1ms Nastawialne: 
I1h / I 
WYŁĄCZ 
BLZ 
BLFe 

Konfigurowane: 
BL_I>3 

I>4 (0,20÷5,00)In co 0,01In 

k2:  (0,05÷3,00) co 0,01 

Charakterystyka 
niezależna DT: 

(0÷60000)ms co 1ms 

Charakterystyki zależne 
A,B,C:    (rys.4.2) 
wg PN-EN 60255-3:1999. 

Nastawialne: 
I1h / I 
WYŁĄCZ 
BLZ 

Konfigurowane: 
BL_I>4 

I>5, I>6 (0,05÷25,00)In co 0,01In - - 

Io1 
Io1.1: (100÷2500)mA co 1mA 

Io1.2: (200÷5000)mA co 1mA 

   (rys.4.3) 

Io1.1: (100÷6000)ms co 1ms 

Io1.2: (100÷3000)ms co 1ms 

   (rys.4.3) 

Nastawialne: 
WYŁĄCZ 
BLZ 

Konfigurowane: 
BL_Io1.1 
BL_Io1.2 

Io2 (5÷1000)mA co 1mA 

Uo min: (1÷20)V co 1V 
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

o

or
2 3I

I
2tt    (rys.4.4) 

t2: 
(100÷1000)ms co 1ms 

Nastawialne: 
WYŁĄCZ 
BLZ 
Uo_BL 

Konfigurowane: 
BL_Io2 

Io3 
)cos(

3
ϕϕ −

≥
m

IorIo    (rys.4.5) 

Ior: (5÷1000)mA co 1mA 

Uo min: (1÷20)V co 1V 

ϕm: (0÷90)O poj. co 1O 

(0÷3000)ms co 1ms 
Nastawialne: 

WYŁĄCZ 
BLZ 

Konfigurowane: 
BL_Io3 
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Zabezpieczenie Zakres nastawczy 
wielkości pomiarowej 

Zakres nastawczy 
czasu zadziałania Funkcje dodatkowe 

Yo YoYr:  (0,10÷50,00)mS co 0,01mS 
YoBGo:  (0,10÷50,00)mS co 0,01mS 

Uo min: (1÷20)V co 1V 
ϕm: (0÷90)O poj. co 1O 

Typy charakterystyk: 
BGo  (rys.4.6),  
Yo  (rys.4.7),  
BGo or Yo  (rys.4.8),  
BGo and Yo  (rys.4.9). 

(0÷3000)ms co 1ms 
Nastawialne: 

KIERUNKOWE 
WYŁĄCZ 
BLZ 

Konfigurowane: 
BL_Yo 

U1 (0,10÷1,2)Un co 0,01Un (20÷60000)ms co 1ms Nastawialne: 
U< / U> 
WYŁĄCZ 
BLZ 

Konfigurowane: 
BL_U1 

U2 (0,10÷1,2)Un co 0,01Un (20÷60000)ms co 1ms Nastawialne: 
U< / U> 
WYŁĄCZ 
BLZ 
VAMP 

Konfigurowane: 
BL_U2 

Uo (1,00÷100,00)V co 0,01V (0÷60000)ms co 1ms Nastawialne: 
WYŁĄCZ 
BLZ 

Konfigurowane: 
BL_Uo 

f1, f2, f3, f4 fr:  (45,0÷55,0)Hz co 0,1Hz 

U_BL: (0,10÷0,80)Un co 0,01Un 

(0÷60000)ms co 1ms Nastawialne: 
f< / f> 

Konfigurowane: 
BL_f1 
BL_f2 
BL_f3 
BL_f4 

VAMP (0,5÷25,0)In co 0,1In - Nastawialne:
warunek napięciowy
(nastawa w U2) 

ZT1, ZT2, 
ZT3, ZT4 

- (0÷60000)ms co 1ms Nastawialne: 
WYŁĄCZ 
BLZ 

Uwaga: Zabezpieczenia zewnętrzne ZT1÷ZT4 posiadają programowalne wejścia pobudzenia. 
Oznacza to, że na wejście każdego z tych zabezpieczeń można skonfigurować dowolne 
zewnętrzne wejście programowalne. 
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4.3. Dane techniczne zabezpieczeń 

Zabezpieczenie Zakres nastawczy 
wielkości pomiarowej 

Zakres nastawczy 
czasu zadziałania Funkcje dodatkowe 

I>1 (0,2÷25,0)In co 0,1In   (rys.4.1) (0÷5000)ms co 1ms 

Czas w cyklu PDZ: 
(0÷2000)ms co 1ms 

Nastawialne: 
I1h / I 
WYŁĄCZ 
PDZ 
BLZ 
BLK 
BLFe 

Konfigurowane: 
BL_I>1 

I>2 (0,2÷25,0)In co 0,1In   (rys.4.1) (0÷60000)ms co 1ms 

Czas w cyklu PDZ: 
(0÷2000)ms co 1ms 

Nastawialne: 
I1h / I 
WYŁĄCZ 
PDZ 
BLZ 
BLK 
BLFe 

Konfigurowane: 
BL_I>2 

I>3 (0,20÷25,00)In co 0,01In (0÷60000)ms co 1ms Nastawialne: 
I1h / I 
WYŁĄCZ 
BLZ 
BLFe 

Konfigurowane: 
BL_I>3 

I>4 (0,20÷5,00)In co 0,01In 

k2:  (0,05÷3,00) co 0,01 

Charakterystyka 
niezależna DT: 

(0÷60000)ms co 1ms 

Charakterystyki zależne 
A,B,C:    (rys.4.2) 
wg PN-EN 60255-3:1999. 

Nastawialne: 
I1h / I 
WYŁĄCZ 
BLZ 

Konfigurowane: 
BL_I>4 

I>5, I>6 (0,05÷25,00)In co 0,01In - - 

Io1 
Io1.1: (100÷2500)mA co 1mA 

Io1.2: (200÷5000)mA co 1mA 

   (rys.4.3) 

Io1.1: (100÷6000)ms co 1ms 

Io1.2: (100÷3000)ms co 1ms 

   (rys.4.3) 

Nastawialne: 
WYŁĄCZ 
BLZ 

Konfigurowane: 
BL_Io1.1 
BL_Io1.2 

Io2 (5÷1000)mA co 1mA 

Uo min: (1÷20)V co 1V 
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

o

or
2 3I

I
2tt    (rys.4.4) 

t2: 
(100÷1000)ms co 1ms 

Nastawialne: 
WYŁĄCZ 
BLZ 
Uo_BL 

Konfigurowane: 
BL_Io2 

Io3 
)cos(

3
ϕϕ −

≥
m

IorIo    (rys.4.5) 

Ior: (5÷1000)mA co 1mA 

Uo min: (1÷20)V co 1V 

ϕm: (0÷90)O poj. co 1O 

(0÷3000)ms co 1ms 
Nastawialne: 

WYŁĄCZ 
BLZ 

Konfigurowane: 
BL_Io3 
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Zabezpieczenie Zakres nastawczy 
wielkości pomiarowej 

Zakres nastawczy 
czasu zadziałania Funkcje dodatkowe 

Yo YoYr:  (0,10÷50,00)mS co 0,01mS 
YoBGo:  (0,10÷50,00)mS co 0,01mS 

Uo min: (1÷20)V co 1V 
ϕm: (0÷90)O poj. co 1O 

Typy charakterystyk: 
BGo  (rys.4.6),  
Yo  (rys.4.7),  
BGo or Yo  (rys.4.8),  
BGo and Yo  (rys.4.9). 

(0÷3000)ms co 1ms 
Nastawialne: 

KIERUNKOWE 
WYŁĄCZ 
BLZ 

Konfigurowane: 
BL_Yo 

U1 (0,10÷1,2)Un co 0,01Un (20÷60000)ms co 1ms Nastawialne: 
U< / U> 
WYŁĄCZ 
BLZ 

Konfigurowane: 
BL_U1 

U2 (0,10÷1,2)Un co 0,01Un (20÷60000)ms co 1ms Nastawialne: 
U< / U> 
WYŁĄCZ 
BLZ 
VAMP 

Konfigurowane: 
BL_U2 

Uo (1,00÷100,00)V co 0,01V (0÷60000)ms co 1ms Nastawialne: 
WYŁĄCZ 
BLZ 

Konfigurowane: 
BL_Uo 

f1, f2, f3, f4 fr:  (45,0÷55,0)Hz co 0,1Hz 

U_BL: (0,10÷0,80)Un co 0,01Un 

(0÷60000)ms co 1ms Nastawialne: 
f< / f> 

Konfigurowane: 
BL_f1 
BL_f2 
BL_f3 
BL_f4 

VAMP (0,5÷25,0)In co 0,1In - Nastawialne:
warunek napięciowy
(nastawa w U2) 

ZT1, ZT2, 
ZT3, ZT4 

- (0÷60000)ms co 1ms Nastawialne: 
WYŁĄCZ 
BLZ 

Uwaga: Zabezpieczenia zewnętrzne ZT1÷ZT4 posiadają programowalne wejścia pobudzenia. 
Oznacza to, że na wejście każdego z tych zabezpieczeń można skonfigurować dowolne 
zewnętrzne wejście programowalne. 
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Charakterystyka rozruchowa zabezpieczeń I>1, I>2 z aktywną funkcją blokady kierunkowej BLK. 

Rys.4.1. Charakterystyka rozruchowa zabezpieczeń I>1, I>2 z funkcją blokady kierunkowej  
(dla kąta charakterystycznego linii ϕk=0°) 

Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia I>4. 

1
I
I

kkt α

r

21

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⋅
=

gdzie: t - teoretyczny czas działania (sekundy) 
I  - wartość prądu pomiarowego 

 Ir - wartość nastawienia prądu rozruchowego 
α - wykładnik potęgi określający typ charakterystyki, zgodnie z poniższym opisem 

 k1 - stała określająca typ charakterystyki (sekundy), zgodnie z poniższym opisem 
 k2  - mnożnik czasu 

Typ A - charakterystyka czasowa zależna, normalna (k1=0,14s; α=0,02; k2=0,05÷3,00 co 0,01) 
Typ B - charakterystyka czasowa bardzo zależna  (k1=13,5s; α=1; k2=0,05÷3,00 co 0,01) 
Typ C - charakterystyka czasowa ekstremalnie zależna (k1=80s; α=2; k2=0,05÷3,00 co 0,01) 
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Rys. 4.2. Charakterystyka czasowo-prądowa zabezpieczenia I>4 (k2=1,00) 

Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia Io1. 

Rys. 4.3. Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia Io1 
       (dla Ir1=1000mA, t1=200ms, Ir2=2000mA, t2=100ms ) 
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Rys. 4.2. Charakterystyka czasowo-prądowa zabezpieczenia I>4 (k2=1,00) 

Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia Io1. 

Rys. 4.3. Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia Io1 
       (dla Ir1=1000mA, t1=200ms, Ir2=2000mA, t2=100ms ) 
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Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia Io2. 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

o

or
2 3I

I2tt przy 3Uo ≥ Uomin 

gdzie: Ior - wartość nastawienia prądu rozruchowego 
 3Io  - prąd składowej zerowej 

3Uo - napięcie składowej zerowej 
Uormin - wartość nastawienia napięcia minimalnego 
t2  - nastawialny czas zadziałania dla 3Io=2Ior  
t - czas zadziałania zabezpieczenia 

Rys. 4.4. Charakterystyka czasowo-prądowa zabezpieczenia Io2 (t2=400ms) 
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Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia Io3. 

)cos(
3

ϕϕ −
≥

m

IorIo przy 3Uo ≥ Uomin

3Io  -  prąd składowej zerowej 
3Uo -  napięcie składowej zerowej 
ϕ - kąt przesunięcia fazowego między 3Io a 3Uo 
Ior -  wartość nastawienia prądu rozruchowego 
Uormin - wartość nastawienia napięcia minimalnego 
ϕm - wartość nastawienia kąta maksymalnej czułości. 

Rys. 4.5.  Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia Io3 (ϕm = 0°) 
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Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia Io2. 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

o

or
2 3I

I2tt przy 3Uo ≥ Uomin 

gdzie: Ior - wartość nastawienia prądu rozruchowego 
 3Io  - prąd składowej zerowej 

3Uo - napięcie składowej zerowej 
Uormin - wartość nastawienia napięcia minimalnego 
t2  - nastawialny czas zadziałania dla 3Io=2Ior  
t - czas zadziałania zabezpieczenia 

Rys. 4.4. Charakterystyka czasowo-prądowa zabezpieczenia Io2 (t2=400ms) 
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Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia Io3. 

)cos(
3

ϕϕ −
≥

m

IorIo przy 3Uo ≥ Uomin

3Io  -  prąd składowej zerowej 
3Uo -  napięcie składowej zerowej 
ϕ - kąt przesunięcia fazowego między 3Io a 3Uo 
Ior -  wartość nastawienia prądu rozruchowego 
Uormin - wartość nastawienia napięcia minimalnego 
ϕm - wartość nastawienia kąta maksymalnej czułości. 

Rys. 4.5.  Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia Io3 (ϕm = 0°) 
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Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia Yo - typ BGo. 

)cos( ϕϕ −
≥

m

rBGoY
Y  (kierunkowa)   lub  

)cos( ϕϕ −
≥

m

rBGoY
Y  (bezkierunkowa) przy 3Uo ≥ Uomin 

gdzie:  
YrBGo – wartość nastawienia admitancji rozruchowej dla charakterystyki  typu BGo
Y  – pomiar admitancji
3Uo – pomiar napięcia składowej zerowej
Uomin – wartość nastawienia napięcia minimalnego
ϕm – wartość nastawienia kąta maksymalnej czułości
ϕ – kąt przesunięcia fazowego między prądem i napięciem

ϕm=60°, bezkierunkowa ϕm=0°, kierunkowa 

Rys. 4.6.  Charakterystyka zabezpieczenia Yo - typ BGo  (dla YrBGo = 1mS) 

Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia Yo - typ Yo. 

roYY 2≥ przy 3Uo ≥ Uomin 

gdzie:

YrYo  – wartość nastawienia admitancji rozruchowej dla 
charakterystyki typu Yo 

Y – pomiar admitancji
3Uo – pomiar napięcia składowej zerowej 
Uomin – wartość nastawienia napięcia minimalnego 

Rys.4.7. Charakterystyka zabezpieczenia Yo - typ Yo 
(dla YrYo = 1,5mS ) 
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Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia Yo - typ BGo or Yo. 

Powstaje z połączenia obszarów działania charakterystyk typu BGo lub typu Yo.  
Obszar działania  jest sumą (OR) obszarów działania charakterystyk BGo lub Yo. 

bezkierunkowa kierunkowa 
Rys. 4.7.  Charakterystyka zabezpieczenia Yo - typ BGo or Yo (dla YrBGo = 1mS , ϕm=60°, YrYo = 1,5mS) 

Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia Yo - typ BGo and Yo. 
Powstaje z połączenia obszarów działania charakterystyk typu BGo i typu Yo.  
Obszar działania  jest częścią wspólną (AND) obszarów działania charakterystyk BGo i Yo. 

bezkierunkowa kierunkowa 
Rys. 4.8.  Charakterystyka zabezpieczenia Yo, typ BGo and Yo  (dla YrBGo = 1mS , ϕm=60°, YrYo = 1,5mS)

10/06 EE41321821
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Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia Yo - typ BGo. 

)cos( ϕϕ −
≥

m

rBGoY
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Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia Yo - typ Yo. 

roYY 2≥ przy 3Uo ≥ Uomin 

gdzie:

YrYo  – wartość nastawienia admitancji rozruchowej dla 
charakterystyki typu Yo 

Y – pomiar admitancji
3Uo – pomiar napięcia składowej zerowej 
Uomin – wartość nastawienia napięcia minimalnego 

Rys.4.7. Charakterystyka zabezpieczenia Yo - typ Yo 
(dla YrYo = 1,5mS ) 
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Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia Yo - typ BGo or Yo. 
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4.4. Opis sygnałów logicznych 

W bloku układu zabezpieczeń następuje przetwarzanie analogowo – cyfrowe wejściowych sygnałów 
pomiarowych oraz realizacja charakterystyk, opóźnień czasowych zadziałania oraz zależności 
logicznych. W bloku tym nastawiane są parametry zabezpieczeń oraz funkcje dodatkowe. 

Układ zabezpieczeń współpracuje z pozostałymi blokami funkcjonalnymi zespołu za pośrednictwem 
wejściowych i wyjściowych sygnałów logicznych. 
Szczegółowe informacje na temat sygnałów logicznych w układzie zabezpieczeń oraz ich wykaz zawarto 
w „Instrukcji Obsługi” zespołu CZAZ-U (nr EE424052).  

Schemat logiczny działania funkcji zabezpieczeniowej, na przykładzie zabezpieczenia nadprądowego 
I>3, przedstawia rys.4.9. 

Rys.4.9. Schemat logiczny działania zabezpieczenia I>3 

Wzrost prądu pomiarowego I> powyżej nastawionej wartości rozruchowej Ir powoduje pobudzenie I>3_P 
zabezpieczenia oraz zadziałanie I>3_D po nastawionym opóźnieniu czasowym t. 
Działanie zabezpieczenia powoduje: 
- komunikat „I>3” na wyświetlaczu LCD, 
- aktywny sygnał I>3_WWZ i świecenie diody WWZ na płycie czołowej zespołu, 
- aktywny sygnał I>3_W i wyłączenie wyłącznika przy nastawieniu WYŁĄCZ/TAK, 
- aktywny sygnał I>3_UP i sygnalizację „uszkodzenie w polu” przy nastawieniu WYŁĄCZ/NIE, 
- aktywny sygnał I>3_BLZ i blokadę załączenia wyłącznika przy nastawieniu BLZ/TAK. 

Sygnalizacja WWZ w zespole jest z podtrzymaniem. Można ją kasować przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/3 zespołu. 
Blokada BLZ w zespole jest z podtrzymaniem. Można ją kasować przyciskiem KAS.BLZ na panelu 
operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/4 zespołu. 

Sygnały logiczne przekazywane do bloku sterownika specjalizowanego są „niewidoczne” dla 
użytkownika. Istotna jest dwukierunkowa wymiana sygnałów z blokiem sterownika programowalnego SP. 
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Na przykładzie zabezpieczenia I>3 są to sygnały zdefiniowane w sterowniku programowalnym jako: 

• wejścia SP:
I>3_P pobudzenie zabezpieczenia, 
I>3_D zadziałanie zabezpieczenia (sygnał nadążny), 
I>3_WWZ zadziałanie zabezpieczenia (sygnał z podtrzymaniem), 
I>3_WYŁĄCZ informacja o nastawieniu zabezpieczenia I>3 na wyłączenie wyłącznika. 

• wyjścia SP:
BL_I>3 blokada zabezpieczenia I>3. 

4.5. Nastawianie parametrów zabezpieczeń 

Konfigurację zespołu oraz nastawienie zabezpieczeń umożliwia klawiatura na płycie czołowej zarówno 
z wyświetlaczem alfanumerycznym, jak i z wyświetlaczem graficznym. 
Komfortową obsługę zapewnia możliwość podłączenia komputera PC i wykorzystania programu obsługi 
SMiS. Program SMiS, dedykowany do kompleksowej obsługi urządzeń firmy ZEG-ENERGETYKA   
Sp. z o.o. , jest dostarczany wraz z zespołem CZAZ-U. 

Rys.4.10. Przykładowy „ekran” edycji nastaw programem obsługi SMiS 

Opis obsługi zespołu z wykorzystaniem oprogramowania SMiS zawarto w  „Instrukcji obsługi programu 
SMiS - obsługa CZAZ-U” (nr EE424056).  

Opis obsługi zespołu CZAZ-U z panelu operatora zawarto w „Instrukcji obsługi przez panel operatora -
wyświetlacz alfanumeryczny” (nr EE424068) oraz w „Instrukcji obsługi przez panel operatora - 
wyświetlacz graficzny” (nr EE424067). 
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5. STEROWNIK  SPECJALIZOWANY SS

Sterownik specjalizowany jest wyposażony w zdefiniowane funkcje logiczne, umożliwiające współpracę 
zespołu CZAZ-U z polem rozdzielnicy. Funkcje te zapewniają: 
• kompletną obsługę wszystkich łączników w polu w zakresie kontroli i sygnalizacji stanu styków

głównych oraz niezgodności położenia styków, 
• kontrolę ciągłości dwóch obwodów wyłączających, stanu zazbrojenia napędu wyłącznika oraz blokady

załączenia operacyjnego i remontowego wyłącznika, 
• realizację układów wykonawczych automatyki poawaryjnej,
• formowanie sygnału gotowości operacyjnej pola zarówno dla wyłącznika załączonego, jak

i wyłączonego,
• współpracę z układami sygnalizacji akustycznej stacji.

Zaimplementowana w zespołach standardowa logika działania podnosi bezpieczeństwo eksploatacji 
i obsługi pola, a jednocześnie w istotny sposób upraszcza obwody wtórne. 

5.1. Współpraca z łącznikami w polu 

W zespole przewidziano możliwość dostosowania współpracy z łącznikami w polu do różnorodnych 
wymagań układów rozdzielnic oraz wymagań pól rozdzielczych. W trakcie programowej konfiguracji 
zespołu należy dokonać wyboru odpowiedniego schematu pola z dostępnej biblioteki układów synoptyki 
(załącznik B).  
Biblioteka zawiera układy najczęściej występujące w praktyce, z podziałem na pola odpływowe, pola 
łącznika szyn, pola pomiarowe i zasilające. Przewidziano możliwość zastosowania zespołów w polach 
rozdzielnic z pojedynczym i podwójnym systemem szyn zbiorczych, sekcjonowanych, wyposażonych 
w klasyczne odłączniki i uziemniki, odłączniko-uziemnki i wózki pełniące rolę odłączników. 

Przewidziane w zespole układy synoptyki pola pozwalają na bardzo proste wykorzystanie zespołu, 
praktycznie bez potrzeby programowej konfiguracji przez użytkownika. Nie wyklucza to możliwości 
programowania przez użytkownika układów niestandardowych, których nie uwzględnił producent na 
etapie wykonania urządzenia. 

Wybór określonego schematu pola powoduje automatyczne zaprogramowanie zespołu do kontroli stanu 
wszystkich łączników oraz realizacji funkcji zapewniających bezpieczną obsługę pola przy sterowaniu 
lokalnym i zdalnym. 

W zespole przewidziano możliwość przyjmowania informacji o położeniu łączników dwutorowo, 
z jednoczesną kontrolą niezgodności położenia styków, oraz jednotorowo, bez konieczności dodatkowej 
symulacji stanu na zaciskach zewnętrznych. 

Bezpieczną obsługę pola zapewniają odpowiednie blokady załączenia wyłącznika (pkt.5.5) 
w warunkach zdefiniowanych przez producenta, z możliwością wprowadzenia blokad dodatkowych 
(zewnętrznych), konfigurowanych w sterowniku programowalnym SP. 

W opcji z wyświetlaczem graficznym zespołu CZAZ-U, wybrany przez użytkownika układ łączników 
w polu pojawia się na płycie czołowej. Dla układów nie ujętych w bibliotece schematów, istnieje 
możliwość konfiguracji synoptyki pola na wyświetlaczu graficznym z programu obsługi. 

5.2. Kontrola położenia łączników 

Współpraca z zestykami pomocniczymi łączników daje bieżące informacje o położeniu ich styków 
głównych oraz pozwala na rozpoznanie stanu awaryjnego niezgodności położenia styków w przypadku 
kontroli dwutorowej. 
Informacje o stanie łączników oraz komunikaty niezgodności położenia styków są wykorzystane 
w układach funkcjonalnych sterownika specjalizowanego, jak również są dostępne jako wejścia logiczne 
w sterowniku programowalnym SP. 
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Zmiana stanu ON/OFF każdego z łączników powoduje: 
- komunikat (np. W ON, W OFF) na wyświetlaczu, 
- zapis zdarzenia w rejestratorze zdarzeń, 
- aktywny stan odpowiedniego wejścia logicznego w sterowniku SP. 

Stan awaryjny niezgodności położenia styków łącznika, rozpoznany na zaciskach wejściowych, jest 
sygnalizowany w zespole po upływie określonego czasu. Opóźnienie czasowe wynosi 200ms 
w przypadku wyłącznika, 20s w przypadku odłączników i odłączniko-uziemników oraz 5s w przypadku 
uziemnika. 

Aktywny sygnał niezgodności położenia styków powoduje: 
- komunikat NsW (NsO, NsUz) na wyświetlaczu, 
- świecenie diody WWZ na płycie czołowej zespołu, 
- blokadę sterowania na załączenie wyłącznika (pkt.5.5), 
- formowanie sygnału „uszkodzenie w polu” UP (pkt.5.8.2), 
- zanik sygnału gotowości operacyjnej pola GP do załączenia (pkt.5.7), 
- zapis zdarzenia NsW (NsO, NsUz) w rejestratorze zdarzeń, 
- aktywny stan wejścia logicznego NsW (NsO, NsUz) w sterowniku SP. 

Sygnały niezgodności położenia styków zanikają samoczynnie po ustąpieniu przyczyny pobudzenia. 

5.3. Kontrola stanu zazbrojenia napędu wyłącznika 

W zespole przyjęto oznaczenie ZN dla stanu zazbrojenia oraz RN dla stanu braku zazbrojenia napędu 
wyłącznika. Sygnał ZN jest kontrolowany bezpośrednio na zacisku X3/12, a sygnał RN pojawia się 
z opóźnieniem czasowym. 

Rys.5.1. Schemat logiczny kontroli zazbrojenia napędu wyłącznika 

Zanik napięcia ⊕Up na zacisku X3/12 jest sygnalizowany w zespole jako brak zazbrojenia napędu 
wyłącznika. 
Zanik sygnału ZN na zacisku zespołu powoduje bezzwłocznie: 
- blokadę sterowania na załączenie operacyjne i remontowe wyłącznika (pkt. 5.5), 
- zanik sygnału gotowości operacyjnej pola GP (pkt.5.7), 
- blokadę działania automatyki SPZ, 
- zanik sygnału ZN na wejściu logicznym sterownika programowalnego SP. 

Zanik sygnału ZN powoduje, po upływie czasu opóźnienia „t”, pojawienie się sygnału RN. 
Efektem aktywnego stanu sygnału RN jest: 
- komunikat RN na wyświetlaczu, 
- świecenie diody WWZ na płycie czołowej zespołu, 
- formowanie sygnału „uszkodzenie w polu” UP (pkt.5.8.2), 
- zdarzenie RN zapisane w rejestratorze zdarzeń, 
- aktywny sygnał RN w logice sterownika programowalnego SP. 

UWAGA:  Istnieje możliwość kontroli zazbrojenia przy braku napięcia ⊕Up na zacisku X3/12 (wyłączenie 
negacji wejścia ZN). Przy takiej nastawie pojawienie się napięcia ⊕Up na zacisku X3/12 jest 
sygnalizowane w zespole jako brak zazbrojenia napędu wyłącznika. 
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5. STEROWNIK  SPECJALIZOWANY SS

Sterownik specjalizowany jest wyposażony w zdefiniowane funkcje logiczne, umożliwiające współpracę 
zespołu CZAZ-U z polem rozdzielnicy. Funkcje te zapewniają: 
• kompletną obsługę wszystkich łączników w polu w zakresie kontroli i sygnalizacji stanu styków

głównych oraz niezgodności położenia styków, 
• kontrolę ciągłości dwóch obwodów wyłączających, stanu zazbrojenia napędu wyłącznika oraz blokady

załączenia operacyjnego i remontowego wyłącznika, 
• realizację układów wykonawczych automatyki poawaryjnej,
• formowanie sygnału gotowości operacyjnej pola zarówno dla wyłącznika załączonego, jak

i wyłączonego,
• współpracę z układami sygnalizacji akustycznej stacji.

Zaimplementowana w zespołach standardowa logika działania podnosi bezpieczeństwo eksploatacji 
i obsługi pola, a jednocześnie w istotny sposób upraszcza obwody wtórne. 

5.1. Współpraca z łącznikami w polu 

W zespole przewidziano możliwość dostosowania współpracy z łącznikami w polu do różnorodnych 
wymagań układów rozdzielnic oraz wymagań pól rozdzielczych. W trakcie programowej konfiguracji 
zespołu należy dokonać wyboru odpowiedniego schematu pola z dostępnej biblioteki układów synoptyki 
(załącznik B).  
Biblioteka zawiera układy najczęściej występujące w praktyce, z podziałem na pola odpływowe, pola 
łącznika szyn, pola pomiarowe i zasilające. Przewidziano możliwość zastosowania zespołów w polach 
rozdzielnic z pojedynczym i podwójnym systemem szyn zbiorczych, sekcjonowanych, wyposażonych 
w klasyczne odłączniki i uziemniki, odłączniko-uziemnki i wózki pełniące rolę odłączników. 

Przewidziane w zespole układy synoptyki pola pozwalają na bardzo proste wykorzystanie zespołu, 
praktycznie bez potrzeby programowej konfiguracji przez użytkownika. Nie wyklucza to możliwości 
programowania przez użytkownika układów niestandardowych, których nie uwzględnił producent na 
etapie wykonania urządzenia. 

Wybór określonego schematu pola powoduje automatyczne zaprogramowanie zespołu do kontroli stanu 
wszystkich łączników oraz realizacji funkcji zapewniających bezpieczną obsługę pola przy sterowaniu 
lokalnym i zdalnym. 

W zespole przewidziano możliwość przyjmowania informacji o położeniu łączników dwutorowo, 
z jednoczesną kontrolą niezgodności położenia styków, oraz jednotorowo, bez konieczności dodatkowej 
symulacji stanu na zaciskach zewnętrznych. 

Bezpieczną obsługę pola zapewniają odpowiednie blokady załączenia wyłącznika (pkt.5.5) 
w warunkach zdefiniowanych przez producenta, z możliwością wprowadzenia blokad dodatkowych 
(zewnętrznych), konfigurowanych w sterowniku programowalnym SP. 

W opcji z wyświetlaczem graficznym zespołu CZAZ-U, wybrany przez użytkownika układ łączników 
w polu pojawia się na płycie czołowej. Dla układów nie ujętych w bibliotece schematów, istnieje 
możliwość konfiguracji synoptyki pola na wyświetlaczu graficznym z programu obsługi. 

5.2. Kontrola położenia łączników 

Współpraca z zestykami pomocniczymi łączników daje bieżące informacje o położeniu ich styków 
głównych oraz pozwala na rozpoznanie stanu awaryjnego niezgodności położenia styków w przypadku 
kontroli dwutorowej. 
Informacje o stanie łączników oraz komunikaty niezgodności położenia styków są wykorzystane 
w układach funkcjonalnych sterownika specjalizowanego, jak również są dostępne jako wejścia logiczne 
w sterowniku programowalnym SP. 
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Zmiana stanu ON/OFF każdego z łączników powoduje: 
- komunikat (np. W ON, W OFF) na wyświetlaczu, 
- zapis zdarzenia w rejestratorze zdarzeń, 
- aktywny stan odpowiedniego wejścia logicznego w sterowniku SP. 

Stan awaryjny niezgodności położenia styków łącznika, rozpoznany na zaciskach wejściowych, jest 
sygnalizowany w zespole po upływie określonego czasu. Opóźnienie czasowe wynosi 200ms 
w przypadku wyłącznika, 20s w przypadku odłączników i odłączniko-uziemników oraz 5s w przypadku 
uziemnika. 

Aktywny sygnał niezgodności położenia styków powoduje: 
- komunikat NsW (NsO, NsUz) na wyświetlaczu, 
- świecenie diody WWZ na płycie czołowej zespołu, 
- blokadę sterowania na załączenie wyłącznika (pkt.5.5), 
- formowanie sygnału „uszkodzenie w polu” UP (pkt.5.8.2), 
- zanik sygnału gotowości operacyjnej pola GP do załączenia (pkt.5.7), 
- zapis zdarzenia NsW (NsO, NsUz) w rejestratorze zdarzeń, 
- aktywny stan wejścia logicznego NsW (NsO, NsUz) w sterowniku SP. 

Sygnały niezgodności położenia styków zanikają samoczynnie po ustąpieniu przyczyny pobudzenia. 

5.3. Kontrola stanu zazbrojenia napędu wyłącznika 

W zespole przyjęto oznaczenie ZN dla stanu zazbrojenia oraz RN dla stanu braku zazbrojenia napędu 
wyłącznika. Sygnał ZN jest kontrolowany bezpośrednio na zacisku X3/12, a sygnał RN pojawia się 
z opóźnieniem czasowym. 

Rys.5.1. Schemat logiczny kontroli zazbrojenia napędu wyłącznika 

Zanik napięcia ⊕Up na zacisku X3/12 jest sygnalizowany w zespole jako brak zazbrojenia napędu 
wyłącznika. 
Zanik sygnału ZN na zacisku zespołu powoduje bezzwłocznie: 
- blokadę sterowania na załączenie operacyjne i remontowe wyłącznika (pkt. 5.5), 
- zanik sygnału gotowości operacyjnej pola GP (pkt.5.7), 
- blokadę działania automatyki SPZ, 
- zanik sygnału ZN na wejściu logicznym sterownika programowalnego SP. 

Zanik sygnału ZN powoduje, po upływie czasu opóźnienia „t”, pojawienie się sygnału RN. 
Efektem aktywnego stanu sygnału RN jest: 
- komunikat RN na wyświetlaczu, 
- świecenie diody WWZ na płycie czołowej zespołu, 
- formowanie sygnału „uszkodzenie w polu” UP (pkt.5.8.2), 
- zdarzenie RN zapisane w rejestratorze zdarzeń, 
- aktywny sygnał RN w logice sterownika programowalnego SP. 

UWAGA:  Istnieje możliwość kontroli zazbrojenia przy braku napięcia ⊕Up na zacisku X3/12 (wyłączenie 
negacji wejścia ZN). Przy takiej nastawie pojawienie się napięcia ⊕Up na zacisku X3/12 jest 
sygnalizowane w zespole jako brak zazbrojenia napędu wyłącznika. 
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5.4. Kontrola ciągłości obwodu cewki wyłączającej wyłącznika 

W zespole przewidziano kontrolę ciągłości obwodów wyłączających, obwodu sterowania cewką 
wyłączającą CW1 oraz obwodu sterowania cewką wyłączającą CW2 (rys.5.2). Funkcja kontroli ciągłości 
jest aktywna w stanie pracy, czyli załączonego wyłącznika. 

Cewka CW1 wyłącznika jest zasilana napięciem pomocniczym Up, natomiast cewka CW2 napięciem 
sterowniczym Us. Kontrola ciągłości obwodu wyłączającego cewki CW2 jest jednocześnie kontrolą 
obecności tego napięcia na zaciskach X3/3-4 zespołu. 

Sygnały braku ciągłości obwodów wyłączających są w zespole wykorzystane bezzwłocznie lub po 
opóźnieniu czasowym, które wynosi 200ms. 

Rys.5.2. Schemat logiczny kontroli ciągłości obwodu cewki wyłączającej wyłącznika 

Sygnały bezzwłoczne COW1_P lub COW2_P zostały przewidziane jako wejścia logiczne  
w sterowniku SP i mogą być wykorzystane w konfiguracji układów logiki programowalnej. 

Aktywne sygnały COW_D, działające z opóźnieniem czasowym, powodują: 
- komunikat COW1 lub COW2 na wyświetlaczu, 
- świecenie diody WWZ na płycie czołowej zespołu, 
- formowanie sygnału „uszkodzenie w polu” UP (pkt.5.8.2), 
- zanik sygnału gotowości operacyjnej pola GP w stanie załączonego wyłącznika (pkt.5.7), 
- aktywny stan wejść logicznych COW1_D lub COW2_D w sterowniku programowalnym. 

5.5. Sterowanie na załączenie wyłącznika 

Rys.5.3 przedstawia schemat logiczny sterowania na załączenie wyłącznika w zespole CZAZ-U, 
w którym została wybrana konfiguracja łączników dla pola odpływowego, wyposażonego w odłącznik 
szynowy O1, odłącznik liniowy O2 oraz uziemnik Uz.  
Przykład ten odpowiada konfiguracji łączników uwidocznionej na schemacie podłączeń zespołu CZAZ-U 
w załączniku A. 

Załączenie operacyjne Zop można wykonać: 
- z panelu operatora (sygnał Zpan), 
- zdalnie, poprzez łącze szeregowe RS-232/485, 
- przez podanie napięcia ⊕Up na wejście dwustanowe X5/1 zespołu, 
- sygnałem Zop(SP) skonfigurowanym w sterowniku programowalnym SP. 

Załączenie operacyjne zdalne, poprzez łącze szeregowe RS-232/485, może być blokowane sygnałem 
skonfigurowanym w sterowniku programowalnym. Do tego celu służy wyjście logiczne sterownika 
oznaczone BL_zd(SP). 
Załączenie operacyjne wyłącznika jest uzależnione od odpowiedniego położenia odłączników 
i uziemnika.  
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Ten sam warunek musi być spełniony, aby nastąpiło załączenie wyłącznika w wyniku działania 
automatyki poawaryjnej: 
-  sygnałem SPZ_Z w przypadku samoczynnego ponownego załączenia po wyłączeniu spowodowanym 

zwarciem, 
- sygnałem SPZpoSCO_Z w przypadku samoczynnego załączenia po wyłączeniu spowodowanym 

działaniem automatyki SCO, 
-  sygnałem SZR_Z(SP) w przypadku samoczynnego załączenia zasilania rezerwowego. 

Sygnały załączenia SPZ_Z i SPZpoSCO_Z są generowane w zespole w układach wykonawczych 
sterownika specjalizowanego SS. Logika działania sygnału SZR_Z(SP) jest konfigurowana w sterowniku 
programowalnym SP. 

Rys.5.3. Schemat logiczny sterowania na załączenie wyłącznika 

Załączenie remontowe Zr można zrealizować z wykorzystaniem sterownika programowalnego. W tym 
celu należy wykorzystać wyjście logiczne sterownika Zr(SP) i skonfigurować na jego działanie dowolne 
wejście programowalne. 
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5.4. Kontrola ciągłości obwodu cewki wyłączającej wyłącznika 

W zespole przewidziano kontrolę ciągłości obwodów wyłączających, obwodu sterowania cewką 
wyłączającą CW1 oraz obwodu sterowania cewką wyłączającą CW2 (rys.5.2). Funkcja kontroli ciągłości 
jest aktywna w stanie pracy, czyli załączonego wyłącznika. 

Cewka CW1 wyłącznika jest zasilana napięciem pomocniczym Up, natomiast cewka CW2 napięciem 
sterowniczym Us. Kontrola ciągłości obwodu wyłączającego cewki CW2 jest jednocześnie kontrolą 
obecności tego napięcia na zaciskach X3/3-4 zespołu. 

Sygnały braku ciągłości obwodów wyłączających są w zespole wykorzystane bezzwłocznie lub po 
opóźnieniu czasowym, które wynosi 200ms. 

Rys.5.2. Schemat logiczny kontroli ciągłości obwodu cewki wyłączającej wyłącznika 

Sygnały bezzwłoczne COW1_P lub COW2_P zostały przewidziane jako wejścia logiczne  
w sterowniku SP i mogą być wykorzystane w konfiguracji układów logiki programowalnej. 

Aktywne sygnały COW_D, działające z opóźnieniem czasowym, powodują: 
- komunikat COW1 lub COW2 na wyświetlaczu, 
- świecenie diody WWZ na płycie czołowej zespołu, 
- formowanie sygnału „uszkodzenie w polu” UP (pkt.5.8.2), 
- zanik sygnału gotowości operacyjnej pola GP w stanie załączonego wyłącznika (pkt.5.7), 
- aktywny stan wejść logicznych COW1_D lub COW2_D w sterowniku programowalnym. 

5.5. Sterowanie na załączenie wyłącznika 

Rys.5.3 przedstawia schemat logiczny sterowania na załączenie wyłącznika w zespole CZAZ-U, 
w którym została wybrana konfiguracja łączników dla pola odpływowego, wyposażonego w odłącznik 
szynowy O1, odłącznik liniowy O2 oraz uziemnik Uz.  
Przykład ten odpowiada konfiguracji łączników uwidocznionej na schemacie podłączeń zespołu CZAZ-U 
w załączniku A. 

Załączenie operacyjne Zop można wykonać: 
- z panelu operatora (sygnał Zpan), 
- zdalnie, poprzez łącze szeregowe RS-232/485, 
- przez podanie napięcia ⊕Up na wejście dwustanowe X5/1 zespołu, 
- sygnałem Zop(SP) skonfigurowanym w sterowniku programowalnym SP. 

Załączenie operacyjne zdalne, poprzez łącze szeregowe RS-232/485, może być blokowane sygnałem 
skonfigurowanym w sterowniku programowalnym. Do tego celu służy wyjście logiczne sterownika 
oznaczone BL_zd(SP). 
Załączenie operacyjne wyłącznika jest uzależnione od odpowiedniego położenia odłączników 
i uziemnika.  
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Ten sam warunek musi być spełniony, aby nastąpiło załączenie wyłącznika w wyniku działania 
automatyki poawaryjnej: 
-  sygnałem SPZ_Z w przypadku samoczynnego ponownego załączenia po wyłączeniu spowodowanym 

zwarciem, 
- sygnałem SPZpoSCO_Z w przypadku samoczynnego załączenia po wyłączeniu spowodowanym 

działaniem automatyki SCO, 
-  sygnałem SZR_Z(SP) w przypadku samoczynnego załączenia zasilania rezerwowego. 

Sygnały załączenia SPZ_Z i SPZpoSCO_Z są generowane w zespole w układach wykonawczych 
sterownika specjalizowanego SS. Logika działania sygnału SZR_Z(SP) jest konfigurowana w sterowniku 
programowalnym SP. 

Rys.5.3. Schemat logiczny sterowania na załączenie wyłącznika 

Załączenie remontowe Zr można zrealizować z wykorzystaniem sterownika programowalnego. W tym 
celu należy wykorzystać wyjście logiczne sterownika Zr(SP) i skonfigurować na jego działanie dowolne 
wejście programowalne. 
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Próba załączenia operacyjnego i remontowego jest blokowana, jeżeli na zaciskach zespołu nie ma 
sygnałów potwierdzających odpowiedni stan odłączników i uziemnika. 
Załączenie operacyjne jest możliwe, gdy odłączniki są zamknięte, a uziemnik jest otwarty (O1 ON i O2 
ON i Uz1 OFF). Załączenie remontowe może być wykonane jedynie w warunkach, gdy odłączniki są 
otwarte (O1 OFF i O2 OFF). 
Dla pozostałych układów pola warunki położenia łączników dla załączenia operacyjnego i remontowego 
znajdują się w załączniku B.  

Położenie łączników w polu nie jest jedynym kryterium oceny gotowości operacyjnej pola i możliwości 
załączenia wyłącznika.  
Sterowanie na załączenie wyłącznika blokują: 
- aktywny sygnał informujący o stanie załączonego wyłącznika W ON, 
- brak sygnału ZN o stanie zazbrojenia napędu wyłącznika, 
- sygnały niezgodności położenia styków każdego z łączników (NsW lub NsO1 lub NsO2 lub NsUz1), 
- aktywny sygnał sterowania na wyłączenie (sterowanie W), na przykład w wyniku działania 

zabezpieczeń, 
- aktywna blokada BLZ załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 

Istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych blokad skonfigurowanych w sterowniku 
programowalnym: 
-  blokady BL_Zr(SP) załączenia remontowego wyłącznika, 
-  blokady BL_Zop(SP) załączenia operacyjnego wyłącznika, 
-  blokady BLZn(SP) załączenia wyłącznika, działającej nadążnie, tj. zanikającej po ustąpieniu przyczyny 

pobudzenia, 
- blokady BLZ(SP) załączenia wyłącznika, działającej z podtrzymaniem, kasowanym przyciskiem 

KAS.BLZ. 

Blokady te umożliwiają zdefiniowanie przez projektanta lub użytkownika warunków załączenia wyłącznika 
odpowiadających specyficznym wymaganiom danego pola. 
Sygnał blokady BLZ(SP), analogicznie do sygnałów blokady BLZ nastawianych w torach zabezpieczeń 
zewnętrznych ZT działa z podtrzymaniem, jeżeli w momencie ich wystąpienia wyłącznik był zamknięty 
(stan W ON). 
Jeżeli sygnały te pojawią się w warunkach pola wyłączonego (W OFF), ich działanie ma charakter 
nadążny. 

5.6. Sterowanie na wyłączenie wyłącznika 

Wyłączenie wyłącznika (rys.5.4) może nastąpić np. w wyniku działania zabezpieczeń, czyli tzw. 
sterowania awaryjnego, sterowania w wyniku działania automatyki samoczynnego częstotliwościowego 
odciążania SCO oraz sterowania operacyjnego Wop. 

Sterowanie na awaryjne wyłączenie wyłącznika można również skonfigurować w sterowniku 
programowalnym, wykorzystując w tym celu wyjście logiczne oznaczone Waw(SP). 
Wyjście to może zostać wykorzystane między innymi do wyłączenia pola: 
- zewnętrznym przyciskiem awaryjnym, 
- w wyniku działania zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS, 
- w wyniku działania układu lokalnego rezerwowania wyłączników LRW. 

Wyłączenie operacyjne Wop jest możliwe: 
- z panelu operatora (sygnał Wpan), 
- zdalnie, poprzez łącze RS-232/485, 
- przez podanie napięcia ⊕Up na wejście dwustanowe X5/2, 
- sygnałem Wop(SP) skonfigurowanym w sterowniku programowalnym SP. 

Wyłączenie operacyjne zdalne, poprzez łącze RS-232/485, może być blokowane sygnałem 
skonfigurowanym w sterowniku programowalnym. Do tego celu służy wyjście logiczne sterownika 
oznaczone BL_zd(SP). 

Aktywny sygnał SCO_W powoduje wyłączenie wyłącznika w wyniku działania automatyki samoczynnego 
częstotliwościowego odciążenia SCO. Jest to sygnał generowany w układzie automatyki SCO sterownika 
specjalizowanego (pkt.5.9.1). 
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Rys.5.4. Schemat logiczny sterowania na wyłączenie wyłącznika 

W zespole przewidziano dwa obwody wyłączające (zaciski X3/6 i X3/7), z możliwością zasilania 
niezależnymi napięciami sterowniczymi oraz kontrolą ciągłości obwodów wyłączających cewek. 

5.7. Gotowość operacyjna pola GP 

Układ kontroli gotowości operacyjnej pola monitoruje stan pola zarówno dla wyłącznika załączonego, jak 
i wyłączonego (rys.5.5). 

Rys.5.5. Schemat logiczny układu kontroli gotowości operacyjnej pola GP 
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• Dla wyłącznika załączonego sygnał gotowości operacyjnej jest aktywny, jeżeli:
- na zacisku X3/12 zespół posiada potwierdzenie stanu zazbrojenia napędu wyłącznika,
- nie występuje sygnał (COW1 lub COW2) braku ciągłości obwodów wyłączających wyłącznika.

• Dla wyłącznika wyłączonego sygnał gotowości operacyjnej jest aktywny, jeżeli:
- zespół posiada potwierdzenie stanu zazbrojenia napędu wyłącznika,
- stan odłączników i uziemników w polu umożliwia załączenie (analogicznie do stanu dla Zop na
rys.5.3), 

- nie występują blokady załączenia wyłącznika (pkt.5.5).

Wybór określonej synoptyki pola (np. układ A1 na rys.5.5) powoduje automatyczne dostosowanie układu 
kontroli gotowości operacyjnej pola do aktualnej konfiguracji łączników. 
Dla pozostałych układów warunki jak dla załączenia operacyjnego Zop - załącznik B.  

Sygnał gotowości operacyjnej pola GP może być wykorzystany za pośrednictwem sterownika 
programowalnego, na przykład skonfigurowany na pobudzenie jednego z przekaźników wyjściowych lub 
na pobudzenie sygnalizacji optycznej LED na płycie czołowej zespołu. 

5.8. Współpraca z układem sygnalizacji akustycznej AW/UP/AL 

Sygnały AW/UP/AL powodują działanie sygnalizacji akustycznej zewnętrznej za pośrednictwem 
odpowiednich przekaźników wyjściowych. Dodatkowo, sygnały AW i UP, mogą być wykorzystane 
w sterowniku programowalnym SP, na przykład skonfigurowane na pobudzenie sygnalizacji optycznej na 
płycie czołowej zespołu. 

5.8.1. AW „awaryjne wyłączenie” 

Sygnał „awaryjne wyłączenie” AW (rys.5.6) jest formowany w przypadku wyłączenia wyłącznika w polu, 
potwierdzonego informacją W OFF na zacisku X3/15 zespołu. 
Wyłączenie wyłącznika za pośrednictwem zespołu CZAZ-U, w wyniku sterowania operacyjnego (sygnał 
Wop) lub w wyniku działania automatyki SCO (sygnał SCO_W), blokuje formowanie sygnału AW. 
Dodatkowo istnieje możliwość pobudzenia AW sygnałem AW(SP) w sterowniku programowalnym. 

Rys.5.6. Schemat logiczny układu AW 

Sygnał AW może być skasowany lub zanika samoczynnie w przypadku załączenia wyłącznika. 
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5.8.2. UP „uszkodzenie w polu 

Sygnał „uszkodzenie w polu” UP jest formowany z chwilą pojawienia się każdego z niżej wymienionych 
sygnałów: 
- zadziałanie dowolnego zabezpieczenia nastawionego wyłącznie na sygnalizację, 
- niezgodność położenia styków łączników w polu, 
- brak zazbrojenia napędu wyłącznika RN, 
- brak ciągłości w obwodach wyłączających, 
- przekroczenie nastawy licznika prądów kumulowanych wyłącznika PKW, 
- aktywny sygnał UP(SP) skonfigurowany w sterowniku programowalnym. 

Rys.5.7. Schemat logiczny układu UP 

Sygnał „uszkodzenie w polu” może być skasowany lub zanika samoczynnie w przypadku ustąpienia 
przyczyny pobudzenia. Kasowanie sygnału UP jest również skuteczne w warunkach trwania przyczyny 
zakłócenia, czyli niezależne od obecności sygnału, który spowodował jego wystawienie. Oznacza to, że 
układ UP jest gotowy do sygnalizacji innego zakłócenia, które może pojawić się na jego wejściu. 

5.8.3. AL „alarm” 

Sygnał jest formowany w zespole z chwilą: 
- zaniku pomocniczego napięcia zasilającego, 
- uszkodzenia zasilacza w zespole, 
- wykrycia niesprawności w trakcie samokontroli poprawnego działania zespołu, 
- programowego wyłączenia zespołu. 

Dodatkowo istnieje możliwość pobudzenia AL sygnałem AL(SP) w sterowniku programowalnym. 

Rys.5.8. Schemat logiczny układu AL 

Sygnał AL zanika samoczynnie po ustąpieniu przyczyny pobudzenia. 
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5.8.2. UP „uszkodzenie w polu 

Sygnał „uszkodzenie w polu” UP jest formowany z chwilą pojawienia się każdego z niżej wymienionych 
sygnałów: 
- zadziałanie dowolnego zabezpieczenia nastawionego wyłącznie na sygnalizację, 
- niezgodność położenia styków łączników w polu, 
- brak zazbrojenia napędu wyłącznika RN, 
- brak ciągłości w obwodach wyłączających, 
- przekroczenie nastawy licznika prądów kumulowanych wyłącznika PKW, 
- aktywny sygnał UP(SP) skonfigurowany w sterowniku programowalnym. 

Rys.5.7. Schemat logiczny układu UP 

Sygnał „uszkodzenie w polu” może być skasowany lub zanika samoczynnie w przypadku ustąpienia 
przyczyny pobudzenia. Kasowanie sygnału UP jest również skuteczne w warunkach trwania przyczyny 
zakłócenia, czyli niezależne od obecności sygnału, który spowodował jego wystawienie. Oznacza to, że 
układ UP jest gotowy do sygnalizacji innego zakłócenia, które może pojawić się na jego wejściu. 

5.8.3. AL „alarm” 

Sygnał jest formowany w zespole z chwilą: 
- zaniku pomocniczego napięcia zasilającego, 
- uszkodzenia zasilacza w zespole, 
- wykrycia niesprawności w trakcie samokontroli poprawnego działania zespołu, 
- programowego wyłączenia zespołu. 

Dodatkowo istnieje możliwość pobudzenia AL sygnałem AL(SP) w sterowniku programowalnym. 

Rys.5.8. Schemat logiczny układu AL 

Sygnał AL zanika samoczynnie po ustąpieniu przyczyny pobudzenia. 
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5.9. Automatyka poawaryjna 

W bloku sterownika specjalizowanego znajdują się układy automatyki samoczynnego ponownego 
załączenia SPZ, samoczynnego częstotliwościowego odciążania SCO i ponownego załączenia SPZ po 
SCO.  
W zależności od przeznaczenia zespołu CZAZ-U, w zdefiniowanych układach automatyki poawaryjnej 
można wykorzystać elementy wykonawcze lub elementy współpracy. 

5.9.1. Automatyka samoczynnego częstotliwościowego odciążania (SCO) i samoczynnego 
ponownego załączenia wyłącznika (SPZ po SCO). 

Układ automatyki SCO i SPZ po SCO stanowi blok logiczno-czasowy z wejściami i wyjściami dostępnymi 
do konfigurowania w sterowniku programowalnym SP. Dzięki takiej strukturze układ jest uniwersalny 
i może wykorzystywać sygnały formowane w danym polu, jak również, za pośrednictwem zewnętrznych 
wejść / wyjść programowalnych, współpracować z zespołami zabezpieczeń innych pól. 

Uproszczony schemat logiczny układu automatyki SCO przedstawia rys.5.9 a SPZ po SCO rys.5.10. 

Układ automatyki SCO stanowi blok logiczny z wejściem pobudzenia SCO_P(SP) oraz wyjściem SCO_W 
sterowania na wyłączenie wyłącznika w danym polu (pkt.5.6). 

Rys.5.9. Schemat logiczny układu automatyki SCO 

Sygnał SCO_P(SP) jest sygnałem logicznym skierowanym ze sterownika programowalnego. Na wejście 
to można skonfigurować: 
• sygnał działania przekaźnika podczęstotliwościowego (f1 ÷ f4) w danym polu,
• sygnał z dowolnego wejścia zewnętrznego programowalnego.
W ten sposób zespół CZAZ-U może wyłączyć chronione pole w oparciu o własny pomiar częstotliwości 
lub po otrzymaniu sygnału zewnętrznego, który pojawi się na wejściu programowalnym przewidzianym 
do współpracy z systemem SCO stacji. 

Sygnał wyłączenia SCO_W w wyniku działania automatyki SCO jest zapamiętany i stanowi jeden 
z warunków pobudzenia automatyki samoczynnego ponownego załączenia po SCO. 
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Układ automatyki SPZ po SCO stanowi blok logiczno-czasowy z trzema wejściami pobudzenia: 
przekaźnik nadczęstotliwościowy,  f>_SPZpoSCO(SP) i SPZpoSCO_P(SP) oraz dwoma wyjściami 
SPZpoSCO_P i SPZpoSCO_Z. 

Rys.5.10. Schemat logiczny układu automatyki SPZ po SCO 

Poszczególne wejścia i wyjścia mają zastosowanie w zależności od tego czy dany zespół CZAZ-U jest 
zainstalowany w polu pomiaru napięcia i układ automatyki jest układem wykonawczym, czy też zespół 
CZAZ-U jest zainstalowany w polu odpływowym i układ automatyki jest układem współpracy. 

• Dedykowany przekaźnik nadczęstotliwościowy z blokadą podnapięciową lub wejście
f>_SPZpoSCO(SP) i wyjście SPZpoSCO_P są wykorzystane w zespole CZAZ-U w polu pomiarowym.
Wzrost częstotliwości powoduje wystawienie sygnału SPZpoSCO_P, który zostanie przekazany za
pośrednictwem dowolnego przekaźnika programowalnego do zespołów w polach odpływowych.
Nastawialny czas (to) pozwala na spełnienie warunku oczekiwania na stabilizację częstotliwości
w systemie.

• Wejście SPZpoSCO_P(SP) i wyjście SPZpoSCO_Z są wykorzystane w zespołach
CZAZ-U w polach odpływowych.
Otrzymany z pola pomiarowego sygnał SPZ spowoduje wystawienie sygnału SPZpoSCO_Z
i ponowne załączenie pola (pkt.5.5).
Możliwość zróżnicowania opóźnień działania (nastawialny czas tz) pozwala na stopniowanie
załączania obciążeń po awarii.
Ponowne załączenie wyłącznika może nastąpić również przez wykorzystanie wejścia
f>SPZpoSCO(SP), w wyniku własnego pomiaru częstotliwości.

Przykład realizacji automatyki SCO i SPZ po SCO stacji jest przedstawiony w dokumencie „Aplikacje” 
zespołu CZAZ-U (nr EE413219/pkt.C). 
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Układ automatyki SPZ po SCO stanowi blok logiczno-czasowy z trzema wejściami pobudzenia: 
przekaźnik nadczęstotliwościowy,  f>_SPZpoSCO(SP) i SPZpoSCO_P(SP) oraz dwoma wyjściami 
SPZpoSCO_P i SPZpoSCO_Z. 

Rys.5.10. Schemat logiczny układu automatyki SPZ po SCO 

Poszczególne wejścia i wyjścia mają zastosowanie w zależności od tego czy dany zespół CZAZ-U jest 
zainstalowany w polu pomiaru napięcia i układ automatyki jest układem wykonawczym, czy też zespół 
CZAZ-U jest zainstalowany w polu odpływowym i układ automatyki jest układem współpracy. 

• Dedykowany przekaźnik nadczęstotliwościowy z blokadą podnapięciową lub wejście
f>_SPZpoSCO(SP) i wyjście SPZpoSCO_P są wykorzystane w zespole CZAZ-U w polu pomiarowym.
Wzrost częstotliwości powoduje wystawienie sygnału SPZpoSCO_P, który zostanie przekazany za
pośrednictwem dowolnego przekaźnika programowalnego do zespołów w polach odpływowych.
Nastawialny czas (to) pozwala na spełnienie warunku oczekiwania na stabilizację częstotliwości
w systemie.

• Wejście SPZpoSCO_P(SP) i wyjście SPZpoSCO_Z są wykorzystane w zespołach
CZAZ-U w polach odpływowych.
Otrzymany z pola pomiarowego sygnał SPZ spowoduje wystawienie sygnału SPZpoSCO_Z
i ponowne załączenie pola (pkt.5.5).
Możliwość zróżnicowania opóźnień działania (nastawialny czas tz) pozwala na stopniowanie
załączania obciążeń po awarii.
Ponowne załączenie wyłącznika może nastąpić również przez wykorzystanie wejścia
f>SPZpoSCO(SP), w wyniku własnego pomiaru częstotliwości.

Przykład realizacji automatyki SCO i SPZ po SCO stacji jest przedstawiony w dokumencie „Aplikacje” 
zespołu CZAZ-U (nr EE413219/pkt.C). 
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5.9.2. Automatyka samoczynnego ponownego załączenia wyłącznika (SPZ) 
W zespole CZAZ-U przewidziano SPZ trójfazowy, wielokrotny, z możliwością nastawienia do 5 prób 
łączeniowych w danym cyklu. 

Przewidziano możliwość próby przywrócenia linii do normalnej pracy, po jej wyłączeniu spowodowanym 
zwarciem przejściowym, w wyniku działania zabezpieczeń: 
-  nadprądowych od zwarć międzyfazowych I>1 i I>2, 
-  ziemnozwarciowych nadprądowych Io1, Io2, Io3, 
-  ziemnozwarciowego admitancyjnego Yo, 
Pobudzenie cyklu łączeń SPZ następuje w wyniku pobudzenia każdego z powyższych zabezpieczeń, 
jeżeli zostały nastawione na współpracę z automatyką SPZ. Dodatkowo istnieje możliwość pobudzenia 
automatyki SPZ od zabezpieczenia zewnętrznego poprzez sygnał SPZ_P(SP) w sterowniku 
programowalnym. 

Dla zabezpieczenia I>1 przewidziano możliwość nastawienia blokady automatyki SPZ, którą można 
wykorzystać w polach liniowych, w których moc wyłączalna wyłącznika jest mniejsza od mocy zwarciowej 
na szynach SN przy bliskim zwarciu trójfazowym.  

Bezpieczne warunki samoczynnego załączenia wyłącznika zapewniają blokady na zadziałanie 
automatyki SPZ w przypadku: 
- braku informacji o załączonym i zazbrojonym wyłączniku przed pierwszym wyłączeniem, 
- sygnału o braku zazbrojenia napędu wyłączniku, 
- sygnału niezgodności położenia styków wyłącznika, 
- załączenia operacyjnego (lub w wyniku działania automatyki SPZ po SCO) wyłącznika na linię 

dotkniętą zwarciem. 

Układ automatyki SPZ umożliwia nastawienie funkcji przyspieszenia działania zabezpieczeń I>1 i I>2: 
-  przed pierwszym wyłączeniem PW1, 
-  po pierwszym załączeniu PW2, 
-  po drugim załączeniu PW3, 
-  po trzecim załączeniu PW4, 
-  po czwartym załączeniu PW5, 
-  po piątym załączeniu PW6. 
Aktywne funkcje PW1÷PW6 w trakcie realizacji cyklu SPZ, powodują działanie zabezpieczenia z czasem 
PDZ, czyli w cyklu automatyki przyspieszenia działania zabezpieczenia. 

W układzie automatyki SPZ przewidziano poniższe sygnały logiczne do dwukierunkowej komunikacji 
z blokiem sterownika programowalnego SP. 
• sygnały SS → SP
SPZ_BL – blokada automatyki SPZ.
BL SPZ_I>1 – blokada automatyki SPZ od pobudzenia zabezpieczenia I>1. 
BL SPZ_RN – blokada automatyki SPZ z powodu braku zazbrojenia napędu wyłącznika. 
BL SPZ_to> – przerwanie cyklu automatyki SPZ przy braku potwierdzenia zmiany stanu wyłącznika 

w nastawionym czasie oczekiwania. 
SPZ_P – pobudzenie automatyki SPZ (moment, gdy rozpoczyna się pomiar czasu pierwszej

przerwy beznapięciowej t1).
SPZ1 – zadziałanie SPZ w cyklu 1-krotnym.
SPZ2 – zadziałanie SPZ w cyklu 2-krotnym.
SPZ3 – zadziałanie SPZ w cyklu 3-krotnym.
SPZ4 – zadziałanie SPZ w cyklu 4-krotnym.
SPZ5 – zadziałanie SPZ w cyklu 5-krotnym.
WD_WWZ – wyłączenie definitywne wyłącznika w cyklu automatyki SPZ (lub wyłączenie awaryjne). 

• sygnały SP → SS
SPZ_P(SP) – pobudzenie automatyki SPZ zewnętrznym sygnałem (np. wejściem dwustanowym od 

zewnętrznego zabezpieczenia rezerwowego). 
SPZ_ON – zezwolenie na zdalne (RS-232/485) blokowanie i odblokowanie automatyki SPZ za

pośrednictwem dowolnego wejścia programowalnego.
Uwaga: 
Szczegółowy opis układu automatyki SPZ w zespole CZAZ-U znajduje się w dokumencie „Instrukcja 
Obsługi” zespołu CZAZ-U (nr EE424052). 
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6. STEROWNIK PROGRAMOWALNY SP

Sterownik programowalny pozwala na konfigurację dowolnych układów logiczno-czasowych. 

Wejścia i wyjścia zewnętrzne sterownika są wyprowadzone na listwy zaciskowe zespołu. Wewnętrzne 
wejścia i wyjścia logiczne umożliwiają wymianę sygnałów z innymi blokami funkcjonalnymi zespołu, 
przede wszystkim z układem zabezpieczeń i blokiem sterownika specjalizowanego SS. 

Wejścia sterownika SP: 
• 21 zewnętrznych wejść dwustanowych (We01÷We21),
• 16 wejść logicznych przesyłanych zdalnie (RS-232/485, światłowód)
• ponad 100 wejść logicznych, przyjmujących informacje z układu zabezpieczeń oraz układów

sterownika specjalizowanego SS.

Wyjścia sterownika SP: 
• 14 zewnętrznych przekaźników wyjściowych (Wy01÷Wy14),
• 32 wyjścia logiczne, przekazujące informacje do układu zabezpieczeń oraz układów sterownika

specjalizowanego SS,
• 32 wyjścia logiczne, przekazujące informacje do rejestratora zakłóceń i rejestratora zdarzeń,
• 4 ÷ 8 wyjść logicznych do pobudzenia sygnalizacji optycznej na diodach LED.

W typowych zastosowaniach sterownik SP jest wykorzystany przede wszystkim do współpracy 
z układami sterownika specjalizowanego SS. 
Przykładem takiego zastosowania jest sterowanie za pośrednictwem dowolnego wejścia 
programowalnego załączeniem remontowym wyłącznika lub załączeniem wyłącznika z automatyki SZR. 
W podobny sposób można wprowadzić blokadę działania wybranego zabezpieczenia lub zewnętrzną 
blokadę załączenia wyłącznika. 

Sterownik programowalny pozwala również na rozszerzenie i modyfikację zdefiniowanych  
w zespole funkcji oraz realizację automatyki zabezpieczeniowej w nietypowych układach rozdzielni.  

Konfigurację złożonych układów ułatwia możliwość: 
• wykorzystania sygnałów generowanych w układzie zabezpieczeń, na przykład pobudzenia

i zadziałania zabezpieczeń, 
• skierowania sygnałów logicznych na awaryjne wyłączenie wyłącznika,
• skierowania sygnałów logicznych do rejestratora zakłóceń i zdarzeń z indywidualnie nadanym opisem,
• wyprowadzenia komunikatów na wyświetlacz oraz pobudzenie lokalnej sygnalizacji optycznej.

Z uwagi na zdolność łączeniową przekaźników programowalnych (możliwość bezpośredniego sterowania 
łącznikami), można konfigurować układy sterowania odłącznikami z napędem elektrycznym 
z zachowaniem odpowiednich blokad. 

Program obsługi sterownika, pracujący w trybie graficznym, jest bardzo prosty i przyjazny dla 
użytkownika. Program umożliwia konfigurację poprzez rysowanie schematów zależności logiczno-
czasowych (rys.6.1). 
Biblioteka logiki programowalnej posiada typowe elementy logiczne AND, OR, NOT, XOR oraz elementy 
czasowe o nastawialnych trybach pracy i elementy specjalne. 

W sterowniku przewidziano 16 elementów czasowych. Każdy z nich może pracować w jednym z czterech 
trybów pracy: 
• opóźnienia narastającego zbocza sygnału wejściowego,
• opóźnienia opadającego zbocza sygnału wejściowego,
• impulsu (0÷60000s) po narastającym zboczu sygnału wejściowego,
• impulsu (0÷60000s) po opadającym zboczu sygnału wejściowego.

Elementy specjalne realizują między innymi możliwość programowania w logice sygnałów do sygnalizacji 
WWZ działających nadążnie lub z podtrzymaniem kasowanym przyciskiem KAS.WWZ na płycie czołowej 
zespołu lub przez podanie napięcia  ⊕Up na zacisk X5/3 zespołu. 
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5.9.2. Automatyka samoczynnego ponownego załączenia wyłącznika (SPZ) 
W zespole CZAZ-U przewidziano SPZ trójfazowy, wielokrotny, z możliwością nastawienia do 5 prób 
łączeniowych w danym cyklu. 

Przewidziano możliwość próby przywrócenia linii do normalnej pracy, po jej wyłączeniu spowodowanym 
zwarciem przejściowym, w wyniku działania zabezpieczeń: 
-  nadprądowych od zwarć międzyfazowych I>1 i I>2, 
-  ziemnozwarciowych nadprądowych Io1, Io2, Io3, 
-  ziemnozwarciowego admitancyjnego Yo, 
Pobudzenie cyklu łączeń SPZ następuje w wyniku pobudzenia każdego z powyższych zabezpieczeń, 
jeżeli zostały nastawione na współpracę z automatyką SPZ. Dodatkowo istnieje możliwość pobudzenia 
automatyki SPZ od zabezpieczenia zewnętrznego poprzez sygnał SPZ_P(SP) w sterowniku 
programowalnym. 

Dla zabezpieczenia I>1 przewidziano możliwość nastawienia blokady automatyki SPZ, którą można 
wykorzystać w polach liniowych, w których moc wyłączalna wyłącznika jest mniejsza od mocy zwarciowej 
na szynach SN przy bliskim zwarciu trójfazowym.  

Bezpieczne warunki samoczynnego załączenia wyłącznika zapewniają blokady na zadziałanie 
automatyki SPZ w przypadku: 
- braku informacji o załączonym i zazbrojonym wyłączniku przed pierwszym wyłączeniem, 
- sygnału o braku zazbrojenia napędu wyłączniku, 
- sygnału niezgodności położenia styków wyłącznika, 
- załączenia operacyjnego (lub w wyniku działania automatyki SPZ po SCO) wyłącznika na linię 

dotkniętą zwarciem. 

Układ automatyki SPZ umożliwia nastawienie funkcji przyspieszenia działania zabezpieczeń I>1 i I>2: 
-  przed pierwszym wyłączeniem PW1, 
-  po pierwszym załączeniu PW2, 
-  po drugim załączeniu PW3, 
-  po trzecim załączeniu PW4, 
-  po czwartym załączeniu PW5, 
-  po piątym załączeniu PW6. 
Aktywne funkcje PW1÷PW6 w trakcie realizacji cyklu SPZ, powodują działanie zabezpieczenia z czasem 
PDZ, czyli w cyklu automatyki przyspieszenia działania zabezpieczenia. 

W układzie automatyki SPZ przewidziano poniższe sygnały logiczne do dwukierunkowej komunikacji 
z blokiem sterownika programowalnego SP. 
• sygnały SS → SP
SPZ_BL – blokada automatyki SPZ.
BL SPZ_I>1 – blokada automatyki SPZ od pobudzenia zabezpieczenia I>1. 
BL SPZ_RN – blokada automatyki SPZ z powodu braku zazbrojenia napędu wyłącznika. 
BL SPZ_to> – przerwanie cyklu automatyki SPZ przy braku potwierdzenia zmiany stanu wyłącznika 

w nastawionym czasie oczekiwania. 
SPZ_P – pobudzenie automatyki SPZ (moment, gdy rozpoczyna się pomiar czasu pierwszej

przerwy beznapięciowej t1).
SPZ1 – zadziałanie SPZ w cyklu 1-krotnym.
SPZ2 – zadziałanie SPZ w cyklu 2-krotnym.
SPZ3 – zadziałanie SPZ w cyklu 3-krotnym.
SPZ4 – zadziałanie SPZ w cyklu 4-krotnym.
SPZ5 – zadziałanie SPZ w cyklu 5-krotnym.
WD_WWZ – wyłączenie definitywne wyłącznika w cyklu automatyki SPZ (lub wyłączenie awaryjne). 

• sygnały SP → SS
SPZ_P(SP) – pobudzenie automatyki SPZ zewnętrznym sygnałem (np. wejściem dwustanowym od 

zewnętrznego zabezpieczenia rezerwowego). 
SPZ_ON – zezwolenie na zdalne (RS-232/485) blokowanie i odblokowanie automatyki SPZ za

pośrednictwem dowolnego wejścia programowalnego.
Uwaga: 
Szczegółowy opis układu automatyki SPZ w zespole CZAZ-U znajduje się w dokumencie „Instrukcja 
Obsługi” zespołu CZAZ-U (nr EE424052). 
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6. STEROWNIK PROGRAMOWALNY SP

Sterownik programowalny pozwala na konfigurację dowolnych układów logiczno-czasowych. 

Wejścia i wyjścia zewnętrzne sterownika są wyprowadzone na listwy zaciskowe zespołu. Wewnętrzne 
wejścia i wyjścia logiczne umożliwiają wymianę sygnałów z innymi blokami funkcjonalnymi zespołu, 
przede wszystkim z układem zabezpieczeń i blokiem sterownika specjalizowanego SS. 

Wejścia sterownika SP: 
• 21 zewnętrznych wejść dwustanowych (We01÷We21),
• 16 wejść logicznych przesyłanych zdalnie (RS-232/485, światłowód)
• ponad 100 wejść logicznych, przyjmujących informacje z układu zabezpieczeń oraz układów

sterownika specjalizowanego SS.

Wyjścia sterownika SP: 
• 14 zewnętrznych przekaźników wyjściowych (Wy01÷Wy14),
• 32 wyjścia logiczne, przekazujące informacje do układu zabezpieczeń oraz układów sterownika

specjalizowanego SS,
• 32 wyjścia logiczne, przekazujące informacje do rejestratora zakłóceń i rejestratora zdarzeń,
• 4 ÷ 8 wyjść logicznych do pobudzenia sygnalizacji optycznej na diodach LED.

W typowych zastosowaniach sterownik SP jest wykorzystany przede wszystkim do współpracy 
z układami sterownika specjalizowanego SS. 
Przykładem takiego zastosowania jest sterowanie za pośrednictwem dowolnego wejścia 
programowalnego załączeniem remontowym wyłącznika lub załączeniem wyłącznika z automatyki SZR. 
W podobny sposób można wprowadzić blokadę działania wybranego zabezpieczenia lub zewnętrzną 
blokadę załączenia wyłącznika. 

Sterownik programowalny pozwala również na rozszerzenie i modyfikację zdefiniowanych  
w zespole funkcji oraz realizację automatyki zabezpieczeniowej w nietypowych układach rozdzielni.  

Konfigurację złożonych układów ułatwia możliwość: 
• wykorzystania sygnałów generowanych w układzie zabezpieczeń, na przykład pobudzenia

i zadziałania zabezpieczeń, 
• skierowania sygnałów logicznych na awaryjne wyłączenie wyłącznika,
• skierowania sygnałów logicznych do rejestratora zakłóceń i zdarzeń z indywidualnie nadanym opisem,
• wyprowadzenia komunikatów na wyświetlacz oraz pobudzenie lokalnej sygnalizacji optycznej.

Z uwagi na zdolność łączeniową przekaźników programowalnych (możliwość bezpośredniego sterowania 
łącznikami), można konfigurować układy sterowania odłącznikami z napędem elektrycznym 
z zachowaniem odpowiednich blokad. 

Program obsługi sterownika, pracujący w trybie graficznym, jest bardzo prosty i przyjazny dla 
użytkownika. Program umożliwia konfigurację poprzez rysowanie schematów zależności logiczno-
czasowych (rys.6.1). 
Biblioteka logiki programowalnej posiada typowe elementy logiczne AND, OR, NOT, XOR oraz elementy 
czasowe o nastawialnych trybach pracy i elementy specjalne. 

W sterowniku przewidziano 16 elementów czasowych. Każdy z nich może pracować w jednym z czterech 
trybów pracy: 
• opóźnienia narastającego zbocza sygnału wejściowego,
• opóźnienia opadającego zbocza sygnału wejściowego,
• impulsu (0÷60000s) po narastającym zboczu sygnału wejściowego,
• impulsu (0÷60000s) po opadającym zboczu sygnału wejściowego.

Elementy specjalne realizują między innymi możliwość programowania w logice sygnałów do sygnalizacji 
WWZ działających nadążnie lub z podtrzymaniem kasowanym przyciskiem KAS.WWZ na płycie czołowej 
zespołu lub przez podanie napięcia  ⊕Up na zacisk X5/3 zespołu. 
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Rys.6.1. Przykładowy „ekran” programu obsługi SMiS w trybie graficznym 

Na życzenie klienta, producent może skonfigurować oczekiwane funkcje sterownika programowalnego. 
Przygotowana fabrycznie część logiki może zostać zablokowana, co zostanie oznaczone kolorem 
czerwonym. Pozostała część logiki programowalnej pozostanie do dyspozycji użytkownika. 

Istnieje możliwość eksportowania oraz importowania dowolnej części schematu logiki, co umożliwia 
użytkownikowi składanie fragmentów zależności logicznych w całość. 

Uwaga: 
Szczegółowy opis sygnałów wejściowych i wyjściowych sterownika programowalnego znajduje się 
w załączniku D oraz dokumencie „Instrukcja Obsługi” zespołu CZAZ-U (nr EE424052). 
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7. FUNKCJE POMOCNICZE
7.1. Pomiary 
Zespół realizuje pomiar następujących wielkości: 
PRĄD FAZOWY  IL1 - wartość skuteczna składowej podstawowej prądu w fazie L1, 
PRĄD FAZOWY  IL2 - wartość skuteczna składowej podstawowej prądu w fazie L2, 
PRĄD FAZOWY  IL3 - wartość skuteczna składowej podstawowej prądu w fazie L3, 
W. SKUTECZNA I - wartość skuteczna maksymalnego prądu fazowego, 
PRĄD ZEROWY  3Io - wartość skuteczna składowej podstawowej prądu zerowego, 
NAPIĘCIE  3Uo - wartość skuteczna składowej podstawowej napięcia zerowego, 
NAPIĘCIE MF.   U12 - wartość skuteczna składowej podstawowej napięcia międzyprzewodowego L1L2, 
NAPIĘCIE MF.   U23 - wartość skuteczna składowej podstawowej napięcia międzyprzewodowego L2L3, 
NAPIĘCIE MF.   U31 - wartość skuteczna składowej podstawowej napięcia międzyprzewodowego L3L1, 
CZĘSTOTLIWOŚĆ f - bieżąca wartość częstotliwości, 
MOC CZYNNA P - bieżąca wartość mocy czynnej, 
MOC BIERNA Q - bieżąca wartość mocy biernej, 
MOC CZYNNA P15 - średnia wartość mocy czynnej z ostatnich 15minut, 
MOC BIERNA  Q15 - średnia wartość mocy biernej z ostatnich 15minut, 
ENERGIA E - wartość energii czynnej, 
WSP. MOCY tg(ϕ) - wartość współczynnika mocy, 
KIERUNEK  - kierunek przepływu mocy dla każdej z faz (0-od szyn, 1-do szyn). 

Czas repetycji pomiarów wynosi 100ms. Dla prądu i napięcia zerowego wynik pomiarów jest podawany 
w odniesieniu do strony wtórnej przekładnika pomiarowego. Dla pozostałych wielkości pomiarowych, 
wynik pomiarów jest podawany jako wielkość pierwotna. 

7.2. Rejestrator zdarzeń 
Rejestrator około dwustu rozróżnialnych zdarzeń, z rozdzielczością czasową 1ms, o pojemności 500 
zapisów, w tym: 

- zadziałanie zabezpieczeń prądowych, napięciowych, częstotliwościowych i zabezpieczenia
łukochronnego, 

- pobudzenie i zadziałanie zabezpieczeń zewnętrznych ZT,
- blokady pobudzenia zabezpieczeń, sterowania wyłącznikiem oraz działania automatyki

poawaryjnej, 
- 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,
- pobudzenie zewnętrznych wejść programowalnych,
- impulsy zdalnego sterowania przesyłane łączem szeregowym,
- zdarzenia konfigurowane w bloku sterownika programowalnego,
- załączenie i zanik pomocniczego napięcia zasilającego,
- zmiana nastaw.

Wykorzystanie pojemności rejestratora powoduje, że kolejne zdarzenia kasują najstarsze zapisy. 

W sterowniku programowalnym przewidziano 16 sygnałów logicznych ZD01÷ZD16 do rejestratora 
zdarzeń. Każde z tych wyjść jest jednocześnie wyjściem do indywidualnego licznika. Zmiana stanu 
sygnału na aktywny powoduje zapis w rejestratorze zdarzeń oraz zmianę stanu licznika. W trakcie 
konfiguracji można zmienić nazwę sygnałów ZD odpowiednio do funkcji, której przypisano zdarzenie. 

Wykaz sygnałów pojawiających się w rejestratorze zdarzeń znajduje się w załączniku C. 

Zdefiniowane zdarzenia obejmują między innymi sygnały logiczne układu zabezpieczeń, sterownika 
specjalizowanego oraz wszystkie wejścia programowalne. Ograniczają więc do minimum potrzebę 
konfiguracji zdarzeń w sterowniku programowalnym. 
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7. FUNKCJE POMOCNICZE
7.1. Pomiary 
Zespół realizuje pomiar następujących wielkości: 
PRĄD FAZOWY  IL1 - wartość skuteczna składowej podstawowej prądu w fazie L1, 
PRĄD FAZOWY  IL2 - wartość skuteczna składowej podstawowej prądu w fazie L2, 
PRĄD FAZOWY  IL3 - wartość skuteczna składowej podstawowej prądu w fazie L3, 
W. SKUTECZNA I - wartość skuteczna maksymalnego prądu fazowego, 
PRĄD ZEROWY  3Io - wartość skuteczna składowej podstawowej prądu zerowego, 
NAPIĘCIE  3Uo - wartość skuteczna składowej podstawowej napięcia zerowego, 
NAPIĘCIE MF.   U12 - wartość skuteczna składowej podstawowej napięcia międzyprzewodowego L1L2, 
NAPIĘCIE MF.   U23 - wartość skuteczna składowej podstawowej napięcia międzyprzewodowego L2L3, 
NAPIĘCIE MF.   U31 - wartość skuteczna składowej podstawowej napięcia międzyprzewodowego L3L1, 
CZĘSTOTLIWOŚĆ f - bieżąca wartość częstotliwości, 
MOC CZYNNA P - bieżąca wartość mocy czynnej, 
MOC BIERNA Q - bieżąca wartość mocy biernej, 
MOC CZYNNA P15 - średnia wartość mocy czynnej z ostatnich 15minut, 
MOC BIERNA  Q15 - średnia wartość mocy biernej z ostatnich 15minut, 
ENERGIA E - wartość energii czynnej, 
WSP. MOCY tg(ϕ) - wartość współczynnika mocy, 
KIERUNEK  - kierunek przepływu mocy dla każdej z faz (0-od szyn, 1-do szyn). 

Czas repetycji pomiarów wynosi 100ms. Dla prądu i napięcia zerowego wynik pomiarów jest podawany 
w odniesieniu do strony wtórnej przekładnika pomiarowego. Dla pozostałych wielkości pomiarowych, 
wynik pomiarów jest podawany jako wielkość pierwotna. 

7.2. Rejestrator zdarzeń 
Rejestrator około dwustu rozróżnialnych zdarzeń, z rozdzielczością czasową 1ms, o pojemności 500 
zapisów, w tym: 

- zadziałanie zabezpieczeń prądowych, napięciowych, częstotliwościowych i zabezpieczenia
łukochronnego, 

- pobudzenie i zadziałanie zabezpieczeń zewnętrznych ZT,
- blokady pobudzenia zabezpieczeń, sterowania wyłącznikiem oraz działania automatyki

poawaryjnej, 
- 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,
- pobudzenie zewnętrznych wejść programowalnych,
- impulsy zdalnego sterowania przesyłane łączem szeregowym,
- zdarzenia konfigurowane w bloku sterownika programowalnego,
- załączenie i zanik pomocniczego napięcia zasilającego,
- zmiana nastaw.

Wykorzystanie pojemności rejestratora powoduje, że kolejne zdarzenia kasują najstarsze zapisy. 

W sterowniku programowalnym przewidziano 16 sygnałów logicznych ZD01÷ZD16 do rejestratora 
zdarzeń. Każde z tych wyjść jest jednocześnie wyjściem do indywidualnego licznika. Zmiana stanu 
sygnału na aktywny powoduje zapis w rejestratorze zdarzeń oraz zmianę stanu licznika. W trakcie 
konfiguracji można zmienić nazwę sygnałów ZD odpowiednio do funkcji, której przypisano zdarzenie. 

Wykaz sygnałów pojawiających się w rejestratorze zdarzeń znajduje się w załączniku C. 

Zdefiniowane zdarzenia obejmują między innymi sygnały logiczne układu zabezpieczeń, sterownika 
specjalizowanego oraz wszystkie wejścia programowalne. Ograniczają więc do minimum potrzebę 
konfiguracji zdarzeń w sterowniku programowalnym. 
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7.3. Rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia 
Zapis parametrów zakłócenia, które spowodowało wyłączenie wyłącznika, w tym: 

- maksymalna wartość skuteczna składowej podstawowej prądów fazowych oraz czas trwania 
zakłócenia w przypadku zwarć międzyfazowych, 

- maksymalna wartość skuteczna prądu składowej zerowej lub napięcia składowej zerowej oraz 
czas trwania zakłócenia w przypadku zwarć doziemnych, 

- maksymalna lub minimalna wartość skuteczna składowej podstawowej napięcia oraz czas trwania 
zakłócenia w przypadku zabezpieczeń napięciowych U1, U2, 

- maksymalna lub minimalna wartość częstotliwości oraz czas trwania zakłócenia w przypadku 
zabezpieczeń częstotliwościowych. 

7.4. Rejestrator zakłóceń 
Rejestracja 8 przebiegów analogowych (trzy prądy fazowe, prąd składowej zerowej, trzy napięcia 
międzyprzewodowe, napięcie składowej zerowej) oraz 16 sygnałów dwustanowych. Sygnały dwustanowe 
R01÷R16 są konfigurowane w bloku sterownika programowalnego. 

Przebiegi próbkowane są z częstotliwością 1000Hz a całkowity czas zapisu wynosi 16s. Zapisy 
w rejestratorze mogą być podzielone na równe odcinki czasu (1, 4, 8, 16 lub 32). Czas trwania 
pojedynczej rejestracji jest uzależniony od ilości rejestrowanych plików, zgodnie z tabelą. 

Liczba plików rejestracji [-] 1 4 8 16 32 
Czas trwania jednej rejestracji [s] 8 4 2 1 0,5 

Dla wszystkich zarejestrowanych przebiegów nastawiany jest wspólny parametr, który wskazuje podział 
zarejestrowanego przebiegu na  odcinek czasu przed i po sygnale zapisu (przedbieg 1-99%). 

Na rys. 7.1. przedstawiony jest przykładowy „ekran” programu służącego do analizy przebiegów 
rejestratora zakłóceń. 

Rys.7.1. Przykładowy „ekran” wielofunkcyjnej przeglądarki przebiegów rejestratora zakłóceń. 

38

CZAZ-U
CZAZ-U OPIS TECHNICZNY

3903/07 EE413218

Wyzwolenie rejestratora następuje w momencie pobudzenia sygnału „Trig” konfigurowanego 
w sterowniku programowalnym SP. Istnieje możliwość ustawienia wyzwolenia od dowolnego sygnału (np. 
przy wyłączeniu wyłącznika - sygnałem W OFF). 

7.5  Liczniki 
Liczniki pobudzeń i zadziałań: 
• poszczególnych zabezpieczeń,
• sygnałów braku ciągłości obwodów wyłączających,
• sygnałów działania automatyki poawaryjnej,
• 16 liczników / zdarzeń dowolnie programowalnych w sterowniku SP.

Liczniki diagnostyki pracy wyłącznika: 
• liczniki prądów kumulowanych wyłącznika PKW w poszczególnych fazach, zliczające

nastawione krotności prądu znamionowego In w trakcie wyłączeń operacyjnych i awaryjnych, 
• licznik zliczający wyłączenia awaryjne i operacyjne wyłącznika.

Zakres nastawczy prądu liczników PKW  - (1÷65000)In co 1In (dokładność zliczania 0,1In). 

Szczegółowy wykaz liczników znajduje się w „Instrukcji Obsługi” zespołu CZAZ-U (nr EE424052 / pkt.8.4). 

8. SYGNALIZACJA WEWNĘTRZNA
• Sygnalizacja optyczna na diodach LED

4 diody sygnalizacji zdefiniowanej:
- załączony wyłącznik w polu, 
- zbiorcza sygnalizacja WWZ odpowiadająca komunikatom na wyświetlaczu LCD, 
- sprawność zespołu, 
- poprawna praca zasilacza. 

4 diody sygnalizacji programowalnej (+ 4 dodatkowe diody dla wykonania z wyświetlaczem 
graficznym) 

• Sygnalizacja na wyświetlaczu LCD:
- zadziałanie zabezpieczeń,
- sygnały działania automatyki poawaryjnej,
- niezgodność położenia styków łączników w polu,
- brak ciągłości w obwodach wyłączających,
- brak zazbrojenia napędu wyłącznika,
- przekroczenie nastawy licznika PKW,
- wyłączenie wyłącznika (awaryjne i zdalne),

9. KOMUNIKACJA LOKALNA I NADRZĘDNA

9.1 Komunikacja lokalna z zespołem. 

Zespół CZAZ-U wyposażony jest w port RS-232, znajdujący się na płycie czołowej. Umożliwia on 
komunikację z zespołem przy użyciu komputera przenośnego. 
W wykonaniu zespołu z wyświetlaczem alfanumerycznym, port ten działa zamiennie z portem COM1, 
przy czym ma wyższy priorytet, co oznacza że nawiązanie lokalnej komunikacji z zespołem CZAZ za 
pomocą portu RS-232 powoduje przerwanie komunikacji zdalnej na porcie COM1. 
W wykonaniu zespołu z wyświetlaczem graficznym, port RS-232 działa niezależnie. 
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Wyzwolenie rejestratora następuje w momencie pobudzenia sygnału „Trig” konfigurowanego 
w sterowniku programowalnym SP. Istnieje możliwość ustawienia wyzwolenia od dowolnego sygnału (np. 
przy wyłączeniu wyłącznika - sygnałem W OFF). 

7.5  Liczniki 
Liczniki pobudzeń i zadziałań: 
• poszczególnych zabezpieczeń,
• sygnałów braku ciągłości obwodów wyłączających,
• sygnałów działania automatyki poawaryjnej,
• 16 liczników / zdarzeń dowolnie programowalnych w sterowniku SP.

Liczniki diagnostyki pracy wyłącznika: 
• liczniki prądów kumulowanych wyłącznika PKW w poszczególnych fazach, zliczające

nastawione krotności prądu znamionowego In w trakcie wyłączeń operacyjnych i awaryjnych, 
• licznik zliczający wyłączenia awaryjne i operacyjne wyłącznika.

Zakres nastawczy prądu liczników PKW  - (1÷65000)In co 1In (dokładność zliczania 0,1In). 

Szczegółowy wykaz liczników znajduje się w „Instrukcji Obsługi” zespołu CZAZ-U (nr EE424052 / pkt.8.4). 

8. SYGNALIZACJA WEWNĘTRZNA
• Sygnalizacja optyczna na diodach LED

4 diody sygnalizacji zdefiniowanej:
- załączony wyłącznik w polu, 
- zbiorcza sygnalizacja WWZ odpowiadająca komunikatom na wyświetlaczu LCD, 
- sprawność zespołu, 
- poprawna praca zasilacza. 

4 diody sygnalizacji programowalnej (+ 4 dodatkowe diody dla wykonania z wyświetlaczem 
graficznym) 

• Sygnalizacja na wyświetlaczu LCD:
- zadziałanie zabezpieczeń,
- sygnały działania automatyki poawaryjnej,
- niezgodność położenia styków łączników w polu,
- brak ciągłości w obwodach wyłączających,
- brak zazbrojenia napędu wyłącznika,
- przekroczenie nastawy licznika PKW,
- wyłączenie wyłącznika (awaryjne i zdalne),

9. KOMUNIKACJA LOKALNA I NADRZĘDNA

9.1 Komunikacja lokalna z zespołem. 

Zespół CZAZ-U wyposażony jest w port RS-232, znajdujący się na płycie czołowej. Umożliwia on 
komunikację z zespołem przy użyciu komputera przenośnego. 
W wykonaniu zespołu z wyświetlaczem alfanumerycznym, port ten działa zamiennie z portem COM1, 
przy czym ma wyższy priorytet, co oznacza że nawiązanie lokalnej komunikacji z zespołem CZAZ za 
pomocą portu RS-232 powoduje przerwanie komunikacji zdalnej na porcie COM1. 
W wykonaniu zespołu z wyświetlaczem graficznym, port RS-232 działa niezależnie. 
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9.2 Komunikacja zespołu z systemem nadrzędnym. 
Oprócz portu RS-232 zespół CZAZ-U wyposażony jest w dwa porty COM1 i COM2. Mogą one pracować 
jako porty szeregowe w standardzie RS-485 lub jako łącza światłowodowe. Przy zamówieniu należy 
określić, czy zespół ma być wyposażony w dwa porty RS-485, jeden port RS-485 i jedno łącze 
światłowodowe czy też w dwa łącza światłowodowe. 

Istnieją następujące konfiguracje wyboru typu portów komunikacyjnych: 
RR COM1 = RS-485 COM2 = RS-485
RF COM1 = RS-485 COM2 = światłowód
FR COM1 = światłowód COM2 = RS-485
FF COM1 = światłowód COM2 = światłowód
MR COM1 = światłowód(m) COM2 = RS-485
RM COM1 = RS-485 COM2 = światłowód(m)

Oznaczenie światłowód(m) - odnosi się do pracy magistralowej poprzez złącze światłowodowe. W takim 
przypadku dla jednego portu wykorzystane są dwie pary złącz (RX,TX - wejście oraz RX,TX- wyjście). 
UWAGA: Dla połączenia magistralowego poprzez światłowód, brak zasilania zespołu powoduje 
przerwanie toru komunikacyjnego. W takim przypadku należy spiąć tor komunikacyjny, z ominięciem 
zespołu, poprzez odpowiednie złączki (TXCOM1-TXCOM2, RXCOM1-RXCOM2). 

Niezależnie od tego, jakie medium transmisyjne zostanie wybrane, należy dokonać ustawień parametrów 
i protokołu transmisji niezależnie dla każdego z portów COM1 oraz COM2. Natomiast adres sieciowy jest 
jeden dla urządzenia. Odpowiednie ustawienia dokonujemy na panelu operatora. 
Dla każdego z portów należy ustawić prędkość transmisji, format danych (liczba bitów danych, liczba 
bitów stopu, parzystość) i protokół sieciowy, oraz niezależnie, adres sieciowy. Możliwe wartości 
parametrów są podane w danych technicznych zespołu. 

Przykład podłączenia zespołów CZAZ-U do sieci RS-485. 
Do sieci RS-485 zespoły podłączamy równolegle. Wszystkie porty szeregowe posiadają optoizolację oraz 
zabezpieczenie przepięciowe na wszystkich liniach sygnałowych. 

Na rys.9.1. znajduje się przykład podłączenia zespołów CZAZ-U do sieci RS-485. 

Rys.9.1. Podłączenie zespołów CZAZ-U do sieci RS-485 

R -  terminatory, najczęściej stosuje się rezystory o wartości 150Ω. 
Pull Up, Pull Down - polaryzacja linii, rezystory (450÷650) Ω  
SG - masa sygnałowa - wyrównanie potencjałów nadajników/odbiorników linii. 
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9.3 Dane dostępne poprzez łącze komunikacyjne (RS-232/485 lub światłowód). 

Zespół CZAZ-U jest w pełni przystosowany do współpracy z systemem nadrzędnym typu SCADA.  
Istnieje możliwość odczytu z zespołu następujących wielkości: 

wszystkich dostępnych pomiarów ( prądy, napięcia, częstotliwość, moce bieżące, moce z ostatnich 15
min, energia, współczynnik mocy, kierunki przepływu mocy dla wszystkich faz) - opis pkt. 7.1. 
liczników (m.in. PKW, działań zabezpieczeń, automatyk) - opis pkt. 7.5.
stanów wszystkich zewnętrznych wejść dwustanowych (np. do odwzorowania stanu pracy łączników
w polu)
stanów wszystkich wyjść przekaźnikowych (wyłączającego wyłącznik, załączającego wyłącznik
i programowalnych)
rejestratora zdarzeń - opis pkt. 7.2.
rejestratora parametrów ostatniego zakłócenia - opis pkt. 7.3.
komunikatów WWZ na wyświetlaczu zespołu.

Oprócz tego istnieje możliwość wysyłania następujących rozkazów do zespołu CZAZ-U: 
sterowanie na załączenie operacyjne wyłącznika  - opis pkt. 5.5,
sterowanie na wyłączenie operacyjne wyłącznika  - opis pkt. 5.6,
kasowanie sygnalizacji WWZ ,
kasowanie blokady załączenia BLZ,
sterowanie szesnastoma wejściami logicznymi (We_zd01 ÷ We_zd16), które można wykorzystać
w dowolny sposób w sterowniku programowalnym (np. do sterowania łącznikami)  - opis pkt. 6.
Wysłanie rozkazu sterowania z systemu nadrzędnego lub programu SMiS powoduje wygenerowanie
impulsu o nastawianym czasie trwania (taki sam dla wszystkich 16 wejść),
programowe wyłączenie zespołu (CZAZ-OFF) oraz załączenie do pracy (CZAZ-ON),
włączenie oraz wyłączenie nastaw rezerwowych,
włączenie oraz wyłączenie automatyki SPZ  - opis pkt. 5.9.2.
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10. PROGRAM OBSŁUGI

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

Oprogramowanie SMiS, stanowiące standardowe wyposażenie zespołu, umożliwia jego pełną obsługę 
w zakresie: 

- konfiguracji zabezpieczeń oraz automatyki,
- konfiguracji sterownika programowalnego (tylko w opcji komunikacji zdalnej),
- 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.

Przeglądanie zapisów rejestratora zakłóceń oraz konfiguracja sterownika programowalnego jest możliwa 
tylko poprzez wykorzystanie oprogramowania SMiS na komputerze PC. Obsługa pozostałych funkcji jest 
dostępna również z panelu operatora. 

Szczegółowy opis obsługi zespołu z wykorzystaniem oprogramowania SMiS znajduje się 
w dokumentach: 
„Instalacja i konfiguracja programu SMiS”  (nr EE424041), 
„Obsługa Cyfrowego Zespołu Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej CZAZ-U”  (nr EE424056), 
„Instrukcja Obsługi programu Analiza Rejestracji Zakłóceń RejZak”  (nr EE424047), 

Uwagi na temat funkcjonowania zespołu CZAZ-U, programu obsługi oraz niniejszego opisu należy 
zgłaszać na adres producenta : 

ZEG-ENERGETYKA Spółka z o.o. 
ul. Biskupa Burschego 7, 43-100 TYCHY 
tel. (032) 327 14 58 
www.zeg-energetyka.com.pl 
 
Informacja techniczna 
tel:   (032) 786 99 23 
tel./fax.:  (032) 327 00 32 
e-mail:   support@zeg-energetyka.com.pl 

*** KONIEC *** 

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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Załącznik A (Schemat podłączeń zewnętrznych) 

Tabela 1 
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 - 

Złącze 
X1 

9-10 prąd pomiarowy zerowy 3Io - 
1-2 napięcie pomiarowe międzyfazowe U12 -
2-3 napięcie pomiarowe międzyfazowe U23 -
3-1 napięcie pomiarowe międzyfazowe U31 -

Złącze 
X2 

4-5 napięcie pomiarowe zerowe 3Uo - 
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 sterownika programowalnego We11 
(kontrola położenia odłącznika O3 - otwarty)*  Up 

11 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We12 
(kontrola położenia odłącznika O3 - zamknięty)*  Up 

12 wejście dwustanowe kontroli zazbrojenia wyłącznika – ZN  Up 

13 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We13 
(kontrola położenia uziemnika Uz1 - otwarty)*  Up 

14 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We14 
(kontrola położenia uziemnika Uz1 - zamknięty)*  Up 

15 wejście dwustanowe kontroli położenia wyłącznika – W wyłączony  Up 
16 wejście dwustanowe kontroli położenia wyłącznika – W załączony  Up 

17 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We15 
(kontrola położenia odłącznika O2 - otwarty)*  Up 

18 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We16 
(kontrola położenia odłącznika O2 - zamknięty)*  Up 

19 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We17 
(kontrola położenia odłącznika O1 - otwarty)*  Up 

Złącze 
X3 

20 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We18 
(kontrola położenia odłącznika O1 - zamknięty)*  Up 

1-2 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We01 
(kontrola położenia odłącznika O4 - otwarty)*  /  Up 

3-4 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We02 
(kontrola położenia odłącznika O4 - zamknięty)*  /  Up 

5-6 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We03  /  Up 
7-8 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We04  /  Up 

9-10 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We05  /  Up 
11-12 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We06  /  Up 
13-14 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We07  /  Up 
15-16 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We08  /  Up 
17-18 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We09  /  Up 
19-20 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We10  /  Up 

Złącze 
X4 

21-22 wejście dwustanowe czujnika błysku systemu VAMP - 
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Tabela 1 c.d. 
Numer 
złącza 

Numer 
zacisku Opis sygnału Uwagi 

1 wejście dwustanowe załączenia operacyjnego wyłącznika  Up 
2 wejście dwustanowe wyłączenia operacyjnego wyłącznika  Up 
3 wejście dwustanowe kasowania sygnalizacji wewnętrznej WWZ  Up 
4 wejście dwustanowe kasowanie blokady załączenia wyłącznika BLZ  Up 

5-6 przekaźnik sygnalizacji AW zestyk zwierny 
5-7 przekaźnik sygnalizacji UP zestyk zwierny 

5-8 przekaźnik sygnalizacji AL zestyk 
rozwierny 

9 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We19 
(kontrola położenia uziemnika Uz2 - otwarty)*  Up 

10 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We20 
(kontrola położenia uziemnika Uz2 - zamknięty)*  Up 

11 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We21  Up 
12-13 przekaźnik wykonawczy programowalny Wy11 zestyk zwierny 
12-14 przekaźnik wykonawczy programowalny Wy12 zestyk zwierny 
15-16 przekaźnik wykonawczy programowalny Wy13 zestyk zwierny 

Złącze 
X5 

15-17 przekaźnik wykonawczy programowalny Wy14 zestyk zwierny 
1 DATA + 
2 DATA - 
3 

COM2  
port komunikacji szeregowej RS-485 

 SG 
4 DATA + 
5 DATA - 

Złącze 
X6 

6 

COM1  
port komunikacji szeregowej RS-485 (zamienny z RS-232 dla wersji 

z wyświetlaczem alfanumerycznym)  SG 
1-2 przekaźnik wykonawczy programowalny Wy01 zestyk zwierny 
1-3 przekaźnik wykonawczy programowalny Wy02 zestyk zwierny 
4-5 przekaźnik wykonawczy programowalny Wy03 zestyk zwierny 
4-6 przekaźnik wykonawczy programowalny Wy04 zestyk zwierny 
7-8 przekaźnik wykonawczy programowalny Wy05 zestyk zwierny 

9-10 przekaźnik wykonawczy programowalny Wy06 zestyk zwierny 
11-12 przekaźnik wykonawczy programowalny Wy07 zestyk zwierny 
13-14 przekaźnik wykonawczy programowalny Wy08 zestyk zwierny 
15-16 przekaźnik wykonawczy programowalny Wy09 zestyk zwierny 

Złącze 
X7 

17-18 przekaźnik wykonawczy programowalny Wy10 zestyk zwierny 

Rx COM1 – port komunikacji światłowodowej,  
złącze typu ST-odbieranie przez CZAZ - 

Tx COM1 – port komunikacji światłowodowej,  
złącze typu ST - nadawanie z CZAZ - 

Rx COM2 – port komunikacji światłowodowej,  
złącze typu ST-odbieranie przez CZAZ - 

Złącze 
X8 

Tx COM2 – port komunikacji światłowodowej,  
złącze typu ST - nadawanie z CZAZ - 

* - Wejście zewnętrzne sterownika programowalnego lub do współpracy z danym łącznikiem, jeżeli
łącznik ten występuje w wybranym układzie synoptyki pola. 

 /  Up – plus / minus napięcia pomocniczego zasilającego Up 
 /  Us – plus / minus napięcia sterowniczego Us 

Opis wejść dwustanowych w stanie aktywnym (po podaniu napięcia na zaciski wejściowe). 
Opis wyjść przekaźnikowych podany w stanie beznapięciowym. 
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Załącznik B (Schematy układów synoptyki pola) 
Oznaczenia stosowane na schematach synoptyki pola. 

Łączniki 
Wyłącznik Odłącznik Uziemnik Rozłącznik Odłączniko-

uziemnik 

Wózek 
wózek z 

wyłącznikiem 
wózek 

(zwieracz) 

wózek 
z przekładnikiem 

napięciowym 

Elementy zasilania Elementy pomiarowe 
transformator szyny zbiorcze przekładnik 

napięciowy 
przekładnik 

prądowy 

Sposób prezentacji położenia wózka w zależności od informacji dwustanowych ON, OFF 

wózek 
w położeniu  

praca 

wózek 
w położeniu  

próba 

wózek wysunięty 
lub niezgodność 
położenia styków 

pomocniczych 

Sposób prezentacji położenia wyłącznika w zależności od informacji dwustanowych ON, OFF 
(analogicznie dla odłącznika, uziemnika, rozłącznika, odłączniko-uziemnika) 

wyłącznik 
w położeniu 

załączonym ON 

wyłącznik 
w położeniu 

wyłączonym OFF 

niezgodność 
położenia styków 

pomocniczych  

Warunki dla załączenia wyłącznika: 
Zop - załączenie operacyjne, 
Zr - załączenie remontowe. 

UWAGA: Istnieje możliwość realizacji 
własnych blokad, wykorzystując 
sterownik programowalny przy 

ustawieniu dowolnego układu pola. 
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A1÷A7 - POLA ODPŁYWOWE, pojedynczy system szyn zbiorczych 
Schemat A1 Schemat A2 Schemat A3 Schemat A4 

 Zop:  O1 ON i O2 ON i Uz1 OFF
Zr:  O1 OFF i O2 OFF 

 Zop:  O1 ON i O2 ON
Zr:  O1 OFF i O2 OFF

 Zop:  O1 ON i Uz2 OFF
Zr:  Uz1 ON

 Zop:  O1 ON i Uz1 OFF
Zr:  O1 OFF 

Schemat A5 Schemat A6 Schemat A7 

 Zop:  O1 ON i Uz1 OFF
Zr:  O1 OFF 

 Zop:  O1 ON
Zr:  O1 OFF

 Zop:  O1 ON i O2 ON i
Uz1 OFF i Uz2 OFF 

Zr:  O1 OFF i O2 OFF

B1÷B4 - POLA ODPŁYWOWE, podwójny system szyn zbiorczych 
Schemat B1 Schemat B2 Schemat B3 Schemat B4 

 Zop:  (O1 ON lub O2 ON) i
O3 ON   

Zr:  O1 OFF i O2 OFF i O3 OFF

Zop:  (O1 ON lub O2 ON) i
O3 ON i Uz1 OFF

Zr:  O1 OFF i O2 OFF i O3 OFF

Zop:  (O2 ON lub O3 ON) i
O1 ON 

Zr:  O1 OFF i O2 OFF i Uz1 ON

Zop:  (O1 ON lub O2 ON) i
Uz1 OFF

Zr:  O1 OFF i O2 OFF 
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Załącznik B (Schematy układów synoptyki pola) 
Oznaczenia stosowane na schematach synoptyki pola. 

Łączniki 
Wyłącznik Odłącznik Uziemnik Rozłącznik Odłączniko-

uziemnik 

Wózek 
wózek z 

wyłącznikiem 
wózek 

(zwieracz) 

wózek 
z przekładnikiem 

napięciowym 

Elementy zasilania Elementy pomiarowe 
transformator szyny zbiorcze przekładnik 

napięciowy 
przekładnik 

prądowy 

Sposób prezentacji położenia wózka w zależności od informacji dwustanowych ON, OFF 

wózek 
w położeniu  

praca 

wózek 
w położeniu  

próba 

wózek wysunięty 
lub niezgodność 
położenia styków 

pomocniczych 

Sposób prezentacji położenia wyłącznika w zależności od informacji dwustanowych ON, OFF 
(analogicznie dla odłącznika, uziemnika, rozłącznika, odłączniko-uziemnika) 

wyłącznik 
w położeniu 

załączonym ON 

wyłącznik 
w położeniu 

wyłączonym OFF 

niezgodność 
położenia styków 

pomocniczych  

Warunki dla załączenia wyłącznika: 
Zop - załączenie operacyjne, 
Zr - załączenie remontowe. 

UWAGA: Istnieje możliwość realizacji 
własnych blokad, wykorzystując 
sterownik programowalny przy 

ustawieniu dowolnego układu pola. 
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A1÷A7 - POLA ODPŁYWOWE, pojedynczy system szyn zbiorczych 
Schemat A1 Schemat A2 Schemat A3 Schemat A4 

 Zop:  O1 ON i O2 ON i Uz1 OFF
Zr:  O1 OFF i O2 OFF 

 Zop:  O1 ON i O2 ON
Zr:  O1 OFF i O2 OFF

 Zop:  O1 ON i Uz2 OFF
Zr:  Uz1 ON

 Zop:  O1 ON i Uz1 OFF
Zr:  O1 OFF 

Schemat A5 Schemat A6 Schemat A7 

 Zop:  O1 ON i Uz1 OFF
Zr:  O1 OFF 

 Zop:  O1 ON
Zr:  O1 OFF

 Zop:  O1 ON i O2 ON i
Uz1 OFF i Uz2 OFF 

Zr:  O1 OFF i O2 OFF

B1÷B4 - POLA ODPŁYWOWE, podwójny system szyn zbiorczych 
Schemat B1 Schemat B2 Schemat B3 Schemat B4 

 Zop:  (O1 ON lub O2 ON) i
O3 ON   

Zr:  O1 OFF i O2 OFF i O3 OFF

Zop:  (O1 ON lub O2 ON) i
O3 ON i Uz1 OFF

Zr:  O1 OFF i O2 OFF i O3 OFF

Zop:  (O2 ON lub O3 ON) i
O1 ON 

Zr:  O1 OFF i O2 OFF i Uz1 ON

Zop:  (O1 ON lub O2 ON) i
Uz1 OFF

Zr:  O1 OFF i O2 OFF 
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C1÷C8 - POLA ŁĄCZNIKA SZYN, pojedynczy system szyn zbiorczych 
Schemat C1 Schemat C2 Schemat C3 

 Zop: brak warunków 

Zr: brak warunków 
 Zop: O1 ON i O2 ON 

Zr: O1 OFF i O2 OFF 
 Zop: O1 ON i O2 ON i Uz1 OFF i Uz2 OFF 

Zr: O1 OFF i O2 OFF 
Schemat C4 Schemat C5 Schemat C6 

 Zop: O1 ON i O2 ON i Uz1 OFF 

Zr: O1 OFF i O2 OFF 
 Zop: O1 ON i O2 ON i Uz1 OFF 

Zr: O1 OFF i O2 OFF 
 Zop: O1 ON i O2 ON 

Zr: O1 OFF i O2 OFF 
Schemat C7 Schemat C8 

 Zop: O1 ON i O2 ON i Uz1 OFF 

Zr: O1 OFF i O2 OFF 
 Zop: O1 ON i O2 ON 

Zr: Uz1 ON i Uz2 ON 

D1÷D3 - POLA ŁĄCZNIKA SZYN, podwójny system szyn zbiorczych 
Schemat D1 Schemat D2 Schemat D3 

 Zop: O1 ON i O2 ON 

Zr: O1 OFF i O2 OFF 
 Zop: O1 ON 

Zr: O1 OFF 
 Zop: (O1 ON lub O2 ON) i (O3 ON lub O4 ON) 

Zr: O1 OFF i O2 OFF i O3 OFF i 04 OFF 
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E1÷E6 - POLA POMIAROWE, pojedynczy system szyn zbiorczych 

Schemat E1 Schemat E2 Schemat E3 

Schemat E4 Schemat E5 Schemat E6 
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E1÷E6 - POLA POMIAROWE, pojedynczy system szyn zbiorczych 

Schemat E1 Schemat E2 Schemat E3 

Schemat E4 Schemat E5 Schemat E6 
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G1÷G5 - POLA ZASILAJĄCE, pojedynczy system szyn zbiorczych 
Schemat G1 Schemat G2 Schemat G3 

 Zop: O1 ON i O2 ON i Uz1 OFF 

Zr: O1 OFF i O2 OFF 
 Zop: O1 ON i O2 ON 

Zr: O1 OFF i O2 OFF 
 Zop: O1 ON i Uz1 OFF 

Zr: O1 OFF 
Schemat G4 Schemat G5 

 Zop: O1 ON i O2 ON 

Zr: O2 OFF i Uz1 ON 
 Zop: O1 ON i Uz1 OFF 

Zr: O1 OFF 

H1÷H3 - POLA ZASILAJĄCE, podwójny system szyn zbiorczych 
Schemat H1 Schemat H2 Schemat H3 

 Zop: (O1 ON lub O2 ON) i O3 ON 

 Zr: O1 OFF i O2 OFF i O3 OFF 
 Zop: (O1 ON lub O2 ON) i Uz1 OFF 

Zr: O1 OFF i O2 OFF 
 Zop: O1 ON i (O2 ON lub O3 ON)
 Zr: O2 OFF i O3 OFF i Uz1 ON 
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Załącznik C (Wykaz sygnałów pojawiających się w rejestratorze zdarzeń). 

Zdarzenie Opis zdarzenia 

AL_P(SP)    Pobudzenie sygnalizacji „alarm” AL sygnałem skonfigurowanym w sterowniku 
programowalnym. 

AW Sygnał „awaryjnego wyłączenia” AW do sygnalizacji akustycznej. 

AW_P(SP)    Pobudzenie sygnalizacji „awaryjne wyłączenie” AW sygnałem skonfigurowanym w 
sterowniku programowalnym. 

BL SPZ OFF  Zdjęcie zdalnej blokady automatyki SPZ poprzez łącze komunikacyjne. 
BL SPZ ON    Zdalna blokada automatyki SPZ poprzez łącze komunikacyjne. 
BL SPZ_ I>1   Blokada automatyki SPZ od pobudzenia zabezpieczenia I>1. 
BL SPZ_RN    Blokada automatyki SPZ z powodu braku zazbrojenia napędu wyłącznika. 

BL SPZ_to>    Przerwanie cyklu automatyki SPZ przy braku potwierdzenia zmiany stanu wyłącznika 
w nastawionym czasie oczekiwania. 

BL_f1 Blokada pobudzenia zabezpieczenia f1. 
BL_f2 Blokada pobudzenia zabezpieczenia f2. 
BL_f3 Blokada pobudzenia zabezpieczenia f3. 
BL_f4 Blokada pobudzenia zabezpieczenia f4. 
BL_I>1     Blokada pobudzenia zabezpieczenia I>1. 
BL_I>2     Blokada pobudzenia zabezpieczenia I>2. 
BL_I>3     Blokada pobudzenia zabezpieczenia I>3. 
BL_I>4     Blokada pobudzenia zabezpieczenia I>4. 
BL_Io1.1    Blokada pobudzenia pierwszego stopnia zabezpieczenia Io1. 
BL_Io1.2    Blokada pobudzenia drugiego stopnia zabezpieczenia Io1. 
BL_Io2     Blokada pobudzenia zabezpieczenia Io2. 
BL_Io3     Blokada pobudzenia zabezpieczenia Io3. 
BL_U1 Blokada pobudzenia zabezpieczenia U1. 
BL_U2 Blokada pobudzenia zabezpieczenia U2. 
BL_Uo Blokada pobudzenia zabezpieczenia Uo. 
BL_Yo     Blokada pobudzenia zabezpieczenia Yo. 
BL_zd(SP)   Blokada zdalnego sterowania operacyjnego wyłącznikiem poprzez łącze komunikacyjne. 

BL_Zop (SP)  Blokada załączenia operacyjnego wyłącznika (sygnał skonfigurowany w sterowniku 
programowalnym). 

BL_Zr (SP)  Blokada załączenia remontowego wyłącznika (sygnał skonfigurowany w sterowniku 
programowalnym). 

BLZ    Blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczeń, przy niezgodności styków 
łączników lub blokada skonfigurowana w sterowniku programowalnym. 

BLZ(SP)    Blokada załączenia wyłącznika, nadążna lub z podtrzymaniem, skonfigurowana w 
sterowniku programowalnym. 

BLZn(SP)   Blokada nadążna załączenia wyłącznika skonfigurowana w sterowniku programowalnym. 
BŁĄD NASTAW0 Błąd 0. zestawu nastaw. 
BŁĄD NASTAW1 Błąd 1. zestawu nastaw. 
BŁĄD NASTAW2 Błąd 2. zestawu nastaw. 
BŁĄD NASTAW3 Błąd 3. zestawu nastaw. 
COW1     Brak ciągłości w obwodzie cewki wyłączającej CW1 wyłącznika. 
COW1_P Brak ciągłości w obwodzie cewki wyłączającej CW1 wyłącznika (pobudzenie). 
COW2     Brak ciągłości w obwodzie cewki wyłączającej CW2 wyłącznika. 
COW2_P  Brak ciągłości w obwodzie cewki wyłączającej CW2 wyłącznika (pobudzenie). 
CZAZ OFF  Programowe odstawienie zespołu – wszystkie zabezpieczenia nieaktywne. 
CZAZ ON  Programowe uaktywnienie zespołu. 

f>_SPZpoSCO Pobudzenie automatyki SPZ po SCO ze sterownika programowalnego (np. w wyniku 
działania skonfigurowanego przekaźnika nadczęstotliwościowego). 

f>SPZpoSCO_P Pobudzenie automatyki SPZ po SCO z dedykowanego przekaźnika nadczęstotliwościowego 
lub ze sterownika programowalnego. 

f1     Zadziałanie zabezpieczenia f1. 
f2     Zadziałanie zabezpieczenia f2. 
f3     Zadziałanie zabezpieczenia f3. 
f4     Zadziałanie zabezpieczenia f4. 
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G1÷G5 - POLA ZASILAJĄCE, pojedynczy system szyn zbiorczych 
Schemat G1 Schemat G2 Schemat G3 

 Zop: O1 ON i O2 ON i Uz1 OFF 

Zr: O1 OFF i O2 OFF 
 Zop: O1 ON i O2 ON 

Zr: O1 OFF i O2 OFF 
 Zop: O1 ON i Uz1 OFF 

Zr: O1 OFF 
Schemat G4 Schemat G5 

 Zop: O1 ON i O2 ON 

Zr: O2 OFF i Uz1 ON 
 Zop: O1 ON i Uz1 OFF 

Zr: O1 OFF 

H1÷H3 - POLA ZASILAJĄCE, podwójny system szyn zbiorczych 
Schemat H1 Schemat H2 Schemat H3 

 Zop: (O1 ON lub O2 ON) i O3 ON 

 Zr: O1 OFF i O2 OFF i O3 OFF 
 Zop: (O1 ON lub O2 ON) i Uz1 OFF 

Zr: O1 OFF i O2 OFF 
 Zop: O1 ON i (O2 ON lub O3 ON)
 Zr: O2 OFF i O3 OFF i Uz1 ON 
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Załącznik C (Wykaz sygnałów pojawiających się w rejestratorze zdarzeń). 

Zdarzenie Opis zdarzenia 

AL_P(SP)    Pobudzenie sygnalizacji „alarm” AL sygnałem skonfigurowanym w sterowniku 
programowalnym. 

AW Sygnał „awaryjnego wyłączenia” AW do sygnalizacji akustycznej. 

AW_P(SP)    Pobudzenie sygnalizacji „awaryjne wyłączenie” AW sygnałem skonfigurowanym w 
sterowniku programowalnym. 

BL SPZ OFF  Zdjęcie zdalnej blokady automatyki SPZ poprzez łącze komunikacyjne. 
BL SPZ ON    Zdalna blokada automatyki SPZ poprzez łącze komunikacyjne. 
BL SPZ_ I>1   Blokada automatyki SPZ od pobudzenia zabezpieczenia I>1. 
BL SPZ_RN    Blokada automatyki SPZ z powodu braku zazbrojenia napędu wyłącznika. 

BL SPZ_to>    Przerwanie cyklu automatyki SPZ przy braku potwierdzenia zmiany stanu wyłącznika 
w nastawionym czasie oczekiwania. 

BL_f1 Blokada pobudzenia zabezpieczenia f1. 
BL_f2 Blokada pobudzenia zabezpieczenia f2. 
BL_f3 Blokada pobudzenia zabezpieczenia f3. 
BL_f4 Blokada pobudzenia zabezpieczenia f4. 
BL_I>1     Blokada pobudzenia zabezpieczenia I>1. 
BL_I>2     Blokada pobudzenia zabezpieczenia I>2. 
BL_I>3     Blokada pobudzenia zabezpieczenia I>3. 
BL_I>4     Blokada pobudzenia zabezpieczenia I>4. 
BL_Io1.1    Blokada pobudzenia pierwszego stopnia zabezpieczenia Io1. 
BL_Io1.2    Blokada pobudzenia drugiego stopnia zabezpieczenia Io1. 
BL_Io2     Blokada pobudzenia zabezpieczenia Io2. 
BL_Io3     Blokada pobudzenia zabezpieczenia Io3. 
BL_U1 Blokada pobudzenia zabezpieczenia U1. 
BL_U2 Blokada pobudzenia zabezpieczenia U2. 
BL_Uo Blokada pobudzenia zabezpieczenia Uo. 
BL_Yo     Blokada pobudzenia zabezpieczenia Yo. 
BL_zd(SP)   Blokada zdalnego sterowania operacyjnego wyłącznikiem poprzez łącze komunikacyjne. 

BL_Zop (SP)  Blokada załączenia operacyjnego wyłącznika (sygnał skonfigurowany w sterowniku 
programowalnym). 

BL_Zr (SP)  Blokada załączenia remontowego wyłącznika (sygnał skonfigurowany w sterowniku 
programowalnym). 

BLZ    Blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczeń, przy niezgodności styków 
łączników lub blokada skonfigurowana w sterowniku programowalnym. 

BLZ(SP)    Blokada załączenia wyłącznika, nadążna lub z podtrzymaniem, skonfigurowana w 
sterowniku programowalnym. 

BLZn(SP)   Blokada nadążna załączenia wyłącznika skonfigurowana w sterowniku programowalnym. 
BŁĄD NASTAW0 Błąd 0. zestawu nastaw. 
BŁĄD NASTAW1 Błąd 1. zestawu nastaw. 
BŁĄD NASTAW2 Błąd 2. zestawu nastaw. 
BŁĄD NASTAW3 Błąd 3. zestawu nastaw. 
COW1     Brak ciągłości w obwodzie cewki wyłączającej CW1 wyłącznika. 
COW1_P Brak ciągłości w obwodzie cewki wyłączającej CW1 wyłącznika (pobudzenie). 
COW2     Brak ciągłości w obwodzie cewki wyłączającej CW2 wyłącznika. 
COW2_P  Brak ciągłości w obwodzie cewki wyłączającej CW2 wyłącznika (pobudzenie). 
CZAZ OFF  Programowe odstawienie zespołu – wszystkie zabezpieczenia nieaktywne. 
CZAZ ON  Programowe uaktywnienie zespołu. 

f>_SPZpoSCO Pobudzenie automatyki SPZ po SCO ze sterownika programowalnego (np. w wyniku 
działania skonfigurowanego przekaźnika nadczęstotliwościowego). 

f>SPZpoSCO_P Pobudzenie automatyki SPZ po SCO z dedykowanego przekaźnika nadczęstotliwościowego 
lub ze sterownika programowalnego. 

f1     Zadziałanie zabezpieczenia f1. 
f2     Zadziałanie zabezpieczenia f2. 
f3     Zadziałanie zabezpieczenia f3. 
f4     Zadziałanie zabezpieczenia f4. 

51

CZAZ-U



CZAZ-U    OPIS TECHNICZNY

C/2           EE41321808/07

Zdarzenie Opis zdarzenia 
I>1   Zadziałanie zabezpieczenia I>1. 
I>2   Zadziałanie zabezpieczenia I>2. 
I>3   Zadziałanie zabezpieczenia I>3. 
I>4   Zadziałanie zabezpieczenia I>4. 
INIT ROOT  Inicjalizacja plików konfiguracji. 
Io1     Zadziałanie zabezpieczenia Io1. 
Io2     Zadziałanie zabezpieczenia Io2. 
Io3     Zadziałanie zabezpieczenia Io3. 
KAS.BLZ   Kasowanie podtrzymania blokady BLZ załączenia wyłącznika. 

KAS.BLZ(SP)  Pobudzenie kasowania sygnalizacji BLZ załączenia wyłącznika (sygnał skonfigurowany w 
sterowniku programowalnym). 

KAS.BLZ_P   Pobudzenie kasowania sygnalizacji BLZ z panelu operatora, poprzez łącze komunikacyjne  
lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/4 zespołu. 

KAS.WWZ    Kasowanie podtrzymania sygnalizacji WWZ.  

KAS.WWZ(SP)  Pobudzenie kasowania sygnalizacji WWZ (sygnał skonfigurowany w sterowniku 
programowalnym). 

KAS.WWZ_P Pobudzenie kasowania sygnalizacji WWZ z panelu operatora, poprzez łącze komunikacyjne 
lub przez podanie napięcia na zacisk X5/3 zespołu.  

kom.ML OFF Utrata komunikacji z modułem logiki. 
kom.ML ON Nawiązanie komunikacji z modułem logiki. 
kom.PAN. OFF Utrata komunikacji z panelem operatora. 
kom.PAN. ON Nawiązanie komunikacji z panelem operatora. 
KONFIG. A  Zmiana konfiguracji A. 
KONFIG. B  Zmiana konfiguracji B. 
NAST.REZ OFF  Wyłączenie nastaw rezerwowych. 
NAST.REZ ON    Włączenie nastaw rezerwowych. 

NAST.REZ(SP) Przełączenie na nastawy rezerwowe sygnałem skonfigurowanym w sterowniku 
programowalnym. 

NASTAWY    Zmiana nastaw. 
NsO1 Niezgodność położenia styków odłącznika O1. 
NsO2  Niezgodność położenia styków odłącznika O2. 
NsO3 Niezgodność położenia styków odłącznika O3. 
NsO4 Niezgodność położenia styków odłącznika O4. 
NsOU1   Niezgodność położenia styków odłączniko-uziemnika OU1. 
NsOU2   Niezgodność położenia styków odłączniko-uziemnika OU2. 
NsUz1 Niezgodność położenia styków uziemnika Uz1. 
NsUz2   Niezgodność położenia styków uziemnika Uz2. 
NsW    Niezgodność położenia styków wyłącznika. 
O1 OFF    Otwarcie odłącznika O1. 
O1 ON   Zamknięcie odłącznika O1. 
O2 OFF    Otwarcie odłącznika O2. 
O2 ON   Zamknięcie odłącznika O2. 
O3 OFF    Otwarcie odłącznika O3. 
O3 ON   Zamknięcie odłącznika O3. 
O4 OFF    Otwarcie odłącznika O4. 
O4 ON   Zamknięcie odłącznika O4. 
PDZ     Zadziałanie automatyki PDZ. 
PKW   Przekroczenie nastawy licznika prądów kumulowanych. 
RN    Rozbrojenie napędu wyłącznika. 
SCO_P(SP) Pobudzenie automatyki SCO sygnałem skonfigurowanym w sterowniku programowalnym. 
SCO_W   Wyłączenie wyłącznika w wyniku działania automatyki SCO. 
SPZ 2xWZ    Zrealizowany 2-krotny udany cykl WZ. 
SPZ 2xWZ_W    Zrealizowany 2-krotny nieudany cykl WZ_W. 
SPZ 3xWZ    Zrealizowany 3-krotny udany cykl WZ. 
SPZ 3xWZ_W    Zrealizowany 3-krotny nieudany cykl WZ_W. 
SPZ 4xWZ    Zrealizowany 4-krotny udany cykl WZ. 
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SPZ 4xWZ_W    Zrealizowany 4-krotny nieudany cykl WZ_W. 
SPZ 5xWZ    Zrealizowany 5-krotny udany cykl WZ. 
SPZ 5xWZ_W    Zrealizowany 5-krotny nieudany cykl WZ_W. 
SPZ PW Działanie SPZ na przyspieszenie wyłączenia. 
SPZ WZ    Zrealizowany udany cykl WZ. 
SPZ WZ_W    Zrealizowany nieudany cykl WZ_W. 
SPZ(I>1)_P    Pobudzenie automatyki SPZ od zabezpieczenia I>1. 
SPZ(I>2)_P    Pobudzenie automatyki SPZ od zabezpieczenia I>2. 
SPZ(Io)_P    Pobudzenie automatyki SPZ od zabezpieczeń ziemnozwarciowych (Io1, Io2, Io3 lub Yo). 

SPZ_ON(SP) Włączenie automatyki SPZ do pracy za pośrednictwem skonfigurowanego dowolnego 
wejścia dwustanowego. 

SPZ_P(SP) Pobudzenie automatyki SPZ sygnałem skonfigurowanym w sterowniku programowalnym. 
SPZ_Z   Działanie automatyki SPZ na załączenie wyłącznika. 

SPZpoSCO_P(SP) 
Pobudzenie automatyki SPZ po SCO za pośrednictwem skonfigurowanego dowolnego 
zewnętrznego wejścia dwustanowego (sygnał skonfigurowany w sterowniku 
programowalnym). 

SPZpoSCO_Z Sterowanie na załączenie wyłącznika z układu automatyki SPZ po SCO. 
STER.LOK OFF Wyjście ze sterowania lokalnego łącznikami poprzez panel operatora. 
STER.LOK ON Przejście do sterowania lokalnego łącznikami poprzez panel operatora. 
SZR_Z(SP) Sterowanie na załączenie wyłącznika z automatyki SZR. 
TIMER    Zmiana konfiguracji elementów czasowych sterownika programowalnego. 
U1     Zadziałanie zabezpieczenia U1. 
U2     Zadziałanie zabezpieczenia U2. 
Uo     Zadziałanie zabezpieczenia Uo. 
UP    Sygnał „uszkodzenie w polu” UP do sygnalizacji akustycznej. 
Up OFF  Zanik pomocniczego napięcia zasilającego. 
Up ON     Załączenie pomocniczego napięcia zasilającego. 

UP_P1(SP)    Pobudzenie sygnalizacji „uszkodzenie w polu” UP sygnałem skonfigurowanym w sterowniku 
programowalnym. 

UP_P2(SP)    Pobudzenie sygnalizacji „uszkodzenie w polu” UP sygnałem skonfigurowanym w sterowniku 
programowalnym. 

UP_P3(SP)    Pobudzenie sygnalizacji „uszkodzenie w polu” UP sygnałem skonfigurowanym w sterowniku 
programowalnym. 

UP_P4(SP)    Pobudzenie sygnalizacji „uszkodzenie w polu” UP sygnałem skonfigurowanym w sterowniku 
programowalnym. 

Uz1 OFF  Otwarcie uziemnika Uz1. 
Uz1 ON     Zamknięcie uziemnika Uz1. 
Uz2 OFF  Otwarcie uziemnika Uz2. 
Uz2 ON     Zamknięcie uziemnika Uz2. 
VAMP   Działanie zabezpieczenia łukochronnego.  
VAMP_P    Pobudzenie czujnika błysku VAMP. 
W OFF  Wyłączenie wyłącznika. 
W ON  Załączenie wyłącznika. 

Waw(SP)   Wyłączenie awaryjne wyłącznika sygnałem skonfigurowanym w sterowniku 
programowalnym. 

WD     Wyłączenie definitywne wyłącznika w cyklu automatyki SPZ lub wyłączenie awaryjne. 
We_zd01÷We_zd16  Impuls zdalnego sterowania inicjowany poprzez łącze komunikacyjne. 
We01 ON÷We21 ON Pobudzenie zewnętrznych wejść programowalnych. 
Wop     Wyłączenie operacyjne wyłącznika (przez podanie napięcia na zacisk X5/2 zespołu). 

Wop(SP)   Wyłączenie operacyjne wyłącznika sygnałem skonfigurowanym w sterowniku 
programowalnym. 

Wpan   Wyłączenie operacyjne wyłącznika z panelu operatora. 
Wzd   Wyłączenie zdalne wyłącznika (poprzez łącze komunikacyjne). 
Yo     Zadziałanie zabezpieczenia Yo. 
ZD01 ÷ ZD16 Zdarzenie programowane dowolnym sygnałem sterownika programowalnego. 
ZN Zazbrojenie napędu wyłącznika. 
Zop     Załączenie operacyjne wyłącznika (przez podanie napięcia na zacisk X5/1 zespołu). 
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I>1   Zadziałanie zabezpieczenia I>1. 
I>2   Zadziałanie zabezpieczenia I>2. 
I>3   Zadziałanie zabezpieczenia I>3. 
I>4   Zadziałanie zabezpieczenia I>4. 
INIT ROOT  Inicjalizacja plików konfiguracji. 
Io1     Zadziałanie zabezpieczenia Io1. 
Io2     Zadziałanie zabezpieczenia Io2. 
Io3     Zadziałanie zabezpieczenia Io3. 
KAS.BLZ   Kasowanie podtrzymania blokady BLZ załączenia wyłącznika. 

KAS.BLZ(SP)  Pobudzenie kasowania sygnalizacji BLZ załączenia wyłącznika (sygnał skonfigurowany w 
sterowniku programowalnym). 

KAS.BLZ_P   Pobudzenie kasowania sygnalizacji BLZ z panelu operatora, poprzez łącze komunikacyjne  
lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/4 zespołu. 

KAS.WWZ    Kasowanie podtrzymania sygnalizacji WWZ.  

KAS.WWZ(SP)  Pobudzenie kasowania sygnalizacji WWZ (sygnał skonfigurowany w sterowniku 
programowalnym). 

KAS.WWZ_P Pobudzenie kasowania sygnalizacji WWZ z panelu operatora, poprzez łącze komunikacyjne 
lub przez podanie napięcia na zacisk X5/3 zespołu.  

kom.ML OFF Utrata komunikacji z modułem logiki. 
kom.ML ON Nawiązanie komunikacji z modułem logiki. 
kom.PAN. OFF Utrata komunikacji z panelem operatora. 
kom.PAN. ON Nawiązanie komunikacji z panelem operatora. 
KONFIG. A  Zmiana konfiguracji A. 
KONFIG. B  Zmiana konfiguracji B. 
NAST.REZ OFF  Wyłączenie nastaw rezerwowych. 
NAST.REZ ON    Włączenie nastaw rezerwowych. 

NAST.REZ(SP) Przełączenie na nastawy rezerwowe sygnałem skonfigurowanym w sterowniku 
programowalnym. 

NASTAWY    Zmiana nastaw. 
NsO1 Niezgodność położenia styków odłącznika O1. 
NsO2  Niezgodność położenia styków odłącznika O2. 
NsO3 Niezgodność położenia styków odłącznika O3. 
NsO4 Niezgodność położenia styków odłącznika O4. 
NsOU1   Niezgodność położenia styków odłączniko-uziemnika OU1. 
NsOU2   Niezgodność położenia styków odłączniko-uziemnika OU2. 
NsUz1 Niezgodność położenia styków uziemnika Uz1. 
NsUz2   Niezgodność położenia styków uziemnika Uz2. 
NsW    Niezgodność położenia styków wyłącznika. 
O1 OFF    Otwarcie odłącznika O1. 
O1 ON   Zamknięcie odłącznika O1. 
O2 OFF    Otwarcie odłącznika O2. 
O2 ON   Zamknięcie odłącznika O2. 
O3 OFF    Otwarcie odłącznika O3. 
O3 ON   Zamknięcie odłącznika O3. 
O4 OFF    Otwarcie odłącznika O4. 
O4 ON   Zamknięcie odłącznika O4. 
PDZ     Zadziałanie automatyki PDZ. 
PKW   Przekroczenie nastawy licznika prądów kumulowanych. 
RN    Rozbrojenie napędu wyłącznika. 
SCO_P(SP) Pobudzenie automatyki SCO sygnałem skonfigurowanym w sterowniku programowalnym. 
SCO_W   Wyłączenie wyłącznika w wyniku działania automatyki SCO. 
SPZ 2xWZ    Zrealizowany 2-krotny udany cykl WZ. 
SPZ 2xWZ_W    Zrealizowany 2-krotny nieudany cykl WZ_W. 
SPZ 3xWZ    Zrealizowany 3-krotny udany cykl WZ. 
SPZ 3xWZ_W    Zrealizowany 3-krotny nieudany cykl WZ_W. 
SPZ 4xWZ    Zrealizowany 4-krotny udany cykl WZ. 
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SPZ 4xWZ_W    Zrealizowany 4-krotny nieudany cykl WZ_W. 
SPZ 5xWZ    Zrealizowany 5-krotny udany cykl WZ. 
SPZ 5xWZ_W    Zrealizowany 5-krotny nieudany cykl WZ_W. 
SPZ PW Działanie SPZ na przyspieszenie wyłączenia. 
SPZ WZ    Zrealizowany udany cykl WZ. 
SPZ WZ_W    Zrealizowany nieudany cykl WZ_W. 
SPZ(I>1)_P    Pobudzenie automatyki SPZ od zabezpieczenia I>1. 
SPZ(I>2)_P    Pobudzenie automatyki SPZ od zabezpieczenia I>2. 
SPZ(Io)_P    Pobudzenie automatyki SPZ od zabezpieczeń ziemnozwarciowych (Io1, Io2, Io3 lub Yo). 

SPZ_ON(SP) Włączenie automatyki SPZ do pracy za pośrednictwem skonfigurowanego dowolnego 
wejścia dwustanowego. 

SPZ_P(SP) Pobudzenie automatyki SPZ sygnałem skonfigurowanym w sterowniku programowalnym. 
SPZ_Z   Działanie automatyki SPZ na załączenie wyłącznika. 

SPZpoSCO_P(SP) 
Pobudzenie automatyki SPZ po SCO za pośrednictwem skonfigurowanego dowolnego 
zewnętrznego wejścia dwustanowego (sygnał skonfigurowany w sterowniku 
programowalnym). 

SPZpoSCO_Z Sterowanie na załączenie wyłącznika z układu automatyki SPZ po SCO. 
STER.LOK OFF Wyjście ze sterowania lokalnego łącznikami poprzez panel operatora. 
STER.LOK ON Przejście do sterowania lokalnego łącznikami poprzez panel operatora. 
SZR_Z(SP) Sterowanie na załączenie wyłącznika z automatyki SZR. 
TIMER    Zmiana konfiguracji elementów czasowych sterownika programowalnego. 
U1     Zadziałanie zabezpieczenia U1. 
U2     Zadziałanie zabezpieczenia U2. 
Uo     Zadziałanie zabezpieczenia Uo. 
UP    Sygnał „uszkodzenie w polu” UP do sygnalizacji akustycznej. 
Up OFF  Zanik pomocniczego napięcia zasilającego. 
Up ON     Załączenie pomocniczego napięcia zasilającego. 

UP_P1(SP)    Pobudzenie sygnalizacji „uszkodzenie w polu” UP sygnałem skonfigurowanym w sterowniku 
programowalnym. 

UP_P2(SP)    Pobudzenie sygnalizacji „uszkodzenie w polu” UP sygnałem skonfigurowanym w sterowniku 
programowalnym. 

UP_P3(SP)    Pobudzenie sygnalizacji „uszkodzenie w polu” UP sygnałem skonfigurowanym w sterowniku 
programowalnym. 

UP_P4(SP)    Pobudzenie sygnalizacji „uszkodzenie w polu” UP sygnałem skonfigurowanym w sterowniku 
programowalnym. 

Uz1 OFF  Otwarcie uziemnika Uz1. 
Uz1 ON     Zamknięcie uziemnika Uz1. 
Uz2 OFF  Otwarcie uziemnika Uz2. 
Uz2 ON     Zamknięcie uziemnika Uz2. 
VAMP   Działanie zabezpieczenia łukochronnego.  
VAMP_P    Pobudzenie czujnika błysku VAMP. 
W OFF  Wyłączenie wyłącznika. 
W ON  Załączenie wyłącznika. 

Waw(SP)   Wyłączenie awaryjne wyłącznika sygnałem skonfigurowanym w sterowniku 
programowalnym. 

WD     Wyłączenie definitywne wyłącznika w cyklu automatyki SPZ lub wyłączenie awaryjne. 
We_zd01÷We_zd16  Impuls zdalnego sterowania inicjowany poprzez łącze komunikacyjne. 
We01 ON÷We21 ON Pobudzenie zewnętrznych wejść programowalnych. 
Wop     Wyłączenie operacyjne wyłącznika (przez podanie napięcia na zacisk X5/2 zespołu). 

Wop(SP)   Wyłączenie operacyjne wyłącznika sygnałem skonfigurowanym w sterowniku 
programowalnym. 

Wpan   Wyłączenie operacyjne wyłącznika z panelu operatora. 
Wzd   Wyłączenie zdalne wyłącznika (poprzez łącze komunikacyjne). 
Yo     Zadziałanie zabezpieczenia Yo. 
ZD01 ÷ ZD16 Zdarzenie programowane dowolnym sygnałem sterownika programowalnego. 
ZN Zazbrojenie napędu wyłącznika. 
Zop     Załączenie operacyjne wyłącznika (przez podanie napięcia na zacisk X5/1 zespołu). 
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Zop(SP)   Załączenie operacyjne wyłącznika sygnałem skonfigurowanym w sterowniku 
programowalnym. 

Zpan   Załączenie operacyjne wyłącznika z panelu operatora. 

Zr(SP)  Załączenie remontowe wyłącznika sygnałem skonfigurowanym w sterowniku 
programowalnym. 

ZT_BLZ Blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia zewnętrznego. 
ZT1   Zadziałanie zabezpieczenia ZT1. 
ZT1_P     Pobudzenie zabezpieczenia ZT1. 
ZT2   Zadziałanie zabezpieczenia ZT2. 
ZT2_P     Pobudzenie zabezpieczenia ZT2. 
ZT3   Zadziałanie zabezpieczenia ZT3. 
ZT3_P     Pobudzenie zabezpieczenia ZT3. 
ZT4   Zadziałanie zabezpieczenia ZT4. 
ZT4_P     Pobudzenie zabezpieczenia ZT4. 
Zzd     Zdalne załączenie wyłącznika (poprzez łącze komunikacyjne). 

Uwaga: Sterownik programowalny posiada 16 wyjść logicznych (ZD01÷ZD16) do rejestratora zdarzeń. 
W trakcie konfiguracji można zmienić ich nazwę odpowiednio do funkcji, której przypisano 
zdarzenie. 
Dla zdarzeń informujących o pobudzeniu wejścia dwustanowego (We01 ON ÷ We21 ON) oraz 
o wysłaniu impulsu zdalnego sterowania (We_zd01 ÷ We_zd16) również istnieje możliwość
zmiany nazw w sterowniku programowalnym, co skutkuje zmianą nazw rejestrowanych 
zdarzeń.  
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Załącznik D (Wykaz sygnałów wejść / wyjść sterownika programowalnego) 

Sygnały logiczne wejściowe: 
• zewnętrzne wejścia dwustanowe programowalne,
• zewnętrzne wejścia dwustanowe dedykowane,
• wejścia zdalnego sterowania,
• wejścia sygnałów przesyłanych z układu zabezpieczeń oraz sterownika specjalizowanego,
• wejścia sygnalizacji WWZ (sygnałów pobudzenia diody WWZ/komunikatów na wyświetlaczu LCD)

z układów zabezpieczeń oraz bloku sterownika specjalizowanego,
• Wejścia z układu zabezpieczeń z informacją o nastawieniu zabezpieczeń na wyłączenie wyłącznika

(WYŁĄCZ TAK).

Sygnały logiczne wyjściowe: 
• zewnętrzne wyjścia programowalne,
• wyjścia logiczne do układu zabezpieczeń i sterownika specjalizowanego,
• wyjścia do sygnalizacji optycznej programowalnej,
• wyjścia do rejestratora zakłóceń,
• wyjścia do rejestratora zdarzeń.

Sygnały pobudzenia sygnalizacji stanu ST (WWZ): 
• wejścia / pobudzenia elementów nadążnej sygnalizacji stanu,
• wejścia / pobudzenia elementów sygnalizacji stanu z podtrzymaniem.

1. SYGNAŁY LOGICZNE WEJŚCIOWE

1.1. Zewnętrzne wejścia dwustanowe programowalne 

Symbol Opis
We01 (O4 OFF)  zewnętrzne wejście dwustanowe (Odłącznik O4 zamknięty)
We02 (O4 ON) zewnętrzne wejście dwustanowe (Odłącznik O4 otwarty)
We03  zewnętrzne wejście dwustanowe 
We04  zewnętrzne wejście dwustanowe 
We05 zewnętrzne wejście dwustanowe
We06 zewnętrzne wejście dwustanowe
We07 zewnętrzne wejście dwustanowe
We08 zewnętrzne wejście dwustanowe
We09 zewnętrzne wejście dwustanowe
We10 zewnętrzne wejście dwustanowe
We11 (O3 OFF) zewnętrzne wejście dwustanowe (Odłącznik O3 zamknięty)
We12 (O3 ON) zewnętrzne wejście dwustanowe (Odłącznik O3 otwarty)
We13 (Uz1 OFF) zewnętrzne wejście dwustanowe (Uziemnik Uz1 otwarty)
We14 (Uz1 ON) zewnętrzne wejście dwustanowe (Uziemnik Uz1 zamknięty)
We15 (O2 OFF) zewnętrzne wejście dwustanowe (Odłącznik O2 zamknięty)
We16 (O2 ON) zewnętrzne wejście dwustanowe (Odłącznik O2 otwarty)
We17 (O1 OFF) zewnętrzne wejście dwustanowe (Odłącznik O1 zamknięty)
We18 (O1 ON) zewnętrzne wejście dwustanowe (Odłącznik O1 otwarty)
We19 (Uz2 OFF) zewnętrzne wejście dwustanowe (Uziemnik Uz2 otwarty)
We20 (Uz2 ON) zewnętrzne wejście dwustanowe (Uziemnik Uz2 zamknięty)
We21 zewnętrzne wejście dwustanowe 
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Zdarzenie Opis zdarzenia 

Zop(SP)   Załączenie operacyjne wyłącznika sygnałem skonfigurowanym w sterowniku 
programowalnym. 

Zpan   Załączenie operacyjne wyłącznika z panelu operatora. 

Zr(SP)  Załączenie remontowe wyłącznika sygnałem skonfigurowanym w sterowniku 
programowalnym. 

ZT_BLZ Blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia zewnętrznego. 
ZT1   Zadziałanie zabezpieczenia ZT1. 
ZT1_P     Pobudzenie zabezpieczenia ZT1. 
ZT2   Zadziałanie zabezpieczenia ZT2. 
ZT2_P     Pobudzenie zabezpieczenia ZT2. 
ZT3   Zadziałanie zabezpieczenia ZT3. 
ZT3_P     Pobudzenie zabezpieczenia ZT3. 
ZT4   Zadziałanie zabezpieczenia ZT4. 
ZT4_P     Pobudzenie zabezpieczenia ZT4. 
Zzd     Zdalne załączenie wyłącznika (poprzez łącze komunikacyjne). 

Uwaga: Sterownik programowalny posiada 16 wyjść logicznych (ZD01÷ZD16) do rejestratora zdarzeń. 
W trakcie konfiguracji można zmienić ich nazwę odpowiednio do funkcji, której przypisano 
zdarzenie. 
Dla zdarzeń informujących o pobudzeniu wejścia dwustanowego (We01 ON ÷ We21 ON) oraz 
o wysłaniu impulsu zdalnego sterowania (We_zd01 ÷ We_zd16) również istnieje możliwość
zmiany nazw w sterowniku programowalnym, co skutkuje zmianą nazw rejestrowanych 
zdarzeń.  
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Załącznik D (Wykaz sygnałów wejść / wyjść sterownika programowalnego) 

Sygnały logiczne wejściowe: 
• zewnętrzne wejścia dwustanowe programowalne,
• zewnętrzne wejścia dwustanowe dedykowane,
• wejścia zdalnego sterowania,
• wejścia sygnałów przesyłanych z układu zabezpieczeń oraz sterownika specjalizowanego,
• wejścia sygnalizacji WWZ (sygnałów pobudzenia diody WWZ/komunikatów na wyświetlaczu LCD)

z układów zabezpieczeń oraz bloku sterownika specjalizowanego,
• Wejścia z układu zabezpieczeń z informacją o nastawieniu zabezpieczeń na wyłączenie wyłącznika

(WYŁĄCZ TAK).

Sygnały logiczne wyjściowe: 
• zewnętrzne wyjścia programowalne,
• wyjścia logiczne do układu zabezpieczeń i sterownika specjalizowanego,
• wyjścia do sygnalizacji optycznej programowalnej,
• wyjścia do rejestratora zakłóceń,
• wyjścia do rejestratora zdarzeń.

Sygnały pobudzenia sygnalizacji stanu ST (WWZ): 
• wejścia / pobudzenia elementów nadążnej sygnalizacji stanu,
• wejścia / pobudzenia elementów sygnalizacji stanu z podtrzymaniem.

1. SYGNAŁY LOGICZNE WEJŚCIOWE

1.1. Zewnętrzne wejścia dwustanowe programowalne 

Symbol Opis
We01 (O4 OFF)  zewnętrzne wejście dwustanowe (Odłącznik O4 zamknięty)
We02 (O4 ON) zewnętrzne wejście dwustanowe (Odłącznik O4 otwarty)
We03  zewnętrzne wejście dwustanowe 
We04  zewnętrzne wejście dwustanowe 
We05 zewnętrzne wejście dwustanowe
We06 zewnętrzne wejście dwustanowe
We07 zewnętrzne wejście dwustanowe
We08 zewnętrzne wejście dwustanowe
We09 zewnętrzne wejście dwustanowe
We10 zewnętrzne wejście dwustanowe
We11 (O3 OFF) zewnętrzne wejście dwustanowe (Odłącznik O3 zamknięty)
We12 (O3 ON) zewnętrzne wejście dwustanowe (Odłącznik O3 otwarty)
We13 (Uz1 OFF) zewnętrzne wejście dwustanowe (Uziemnik Uz1 otwarty)
We14 (Uz1 ON) zewnętrzne wejście dwustanowe (Uziemnik Uz1 zamknięty)
We15 (O2 OFF) zewnętrzne wejście dwustanowe (Odłącznik O2 zamknięty)
We16 (O2 ON) zewnętrzne wejście dwustanowe (Odłącznik O2 otwarty)
We17 (O1 OFF) zewnętrzne wejście dwustanowe (Odłącznik O1 zamknięty)
We18 (O1 ON) zewnętrzne wejście dwustanowe (Odłącznik O1 otwarty)
We19 (Uz2 OFF) zewnętrzne wejście dwustanowe (Uziemnik Uz2 otwarty)
We20 (Uz2 ON) zewnętrzne wejście dwustanowe (Uziemnik Uz2 zamknięty)
We21 zewnętrzne wejście dwustanowe 
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1.2. Zewnętrzne wejścia dwustanowe dedykowane 

Symbol Opis
COW1_P Brak ciągłości obwodu wyłączającego cewki CW1. 
COW2_P Brak ciągłości obwodu wyłączającego cewki CW2. 
KAS.BLZ  Kasowanie podtrzymania blokady załączenia wyłącznika przez podanie 

napięcia ⊕Up na zacisk X5/4. 
KAS.WWZ  Kasowanie podtrzymania sygnalizacji WWZ przez podanie napięcia ⊕Up na 

zacisk X5/3. 
VAMP_P Pobudzenie czujnika błysku VAMP. 
W OFF Wyłącznik wyłączony. 
W ON Wyłącznik załączony. 
Wop  Wyłączenie operacyjne wyłącznika przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk 

X5/2. 
Zop Załączenie operacyjne wyłącznika przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk 

X5/1. 
ZN  Stan zazbrojenia napędu wyłącznika. 

1.3. Wejścia zdalnego sterowania 

Symbol Opis
We_zd01 ÷ We_zd16 Impuls zdalnego sterowania (o nastawianym czasie trwania - domyślnie 0,5s) 

przesyłany poprzez łącze szeregowe COM1/RS-232 lub COM2. 

1.4 Wejścia sygnałów przesyłanych z układu zabezpieczeń oraz sterownika 
specjalizowanego. 

Symbol Opis Uwagi
I>1_P  Pobudzenie zabezpieczenia I>1. 
I>2_P Pobudzenie zabezpieczenia I>2. 
I>3_P Pobudzenie zabezpieczenia I>3. 
I>4_P Pobudzenie zabezpieczenia I>4. 
I>5_P Pobudzenie funkcji nadprądowej I>5. 
I>6_P Pobudzenie funkcji nadprądowej I>6. 
Io1.1_P Pobudzenie pierwszego stopnia zabezpieczenia Io1. 
Io1.2_P Pobudzenie drugiego stopnia zabezpieczenia Io1. 
Io2_P Pobudzenie zabezpieczenia Io2. 
Io3_P Pobudzenie zabezpieczenia Io3. 
Yo_P Pobudzenie zabezpieczenia Yo. 
U1_P Pobudzenie zabezpieczenia U1. 
U2_P Pobudzenie zabezpieczenia U2. 
Uo_P Pobudzenie zabezpieczenia Uo. 

Rys.4.9 

Io>imp_P Pobudzenie sygnalizatora uszkodzenia izolacji kabla. 
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1.2. Zewnętrzne wejścia dwustanowe dedykowane 

Symbol Opis
COW1_P Brak ciągłości obwodu wyłączającego cewki CW1. 
COW2_P Brak ciągłości obwodu wyłączającego cewki CW2. 
KAS.BLZ  Kasowanie podtrzymania blokady załączenia wyłącznika przez podanie 

napięcia ⊕Up na zacisk X5/4. 
KAS.WWZ  Kasowanie podtrzymania sygnalizacji WWZ przez podanie napięcia ⊕Up na 

zacisk X5/3. 
VAMP_P Pobudzenie czujnika błysku VAMP. 
W OFF Wyłącznik wyłączony. 
W ON Wyłącznik załączony. 
Wop  Wyłączenie operacyjne wyłącznika przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk 

X5/2. 
Zop Załączenie operacyjne wyłącznika przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk 

X5/1. 
ZN  Stan zazbrojenia napędu wyłącznika. 

1.3. Wejścia zdalnego sterowania 

Symbol Opis
We_zd01 ÷ We_zd16 Impuls zdalnego sterowania (o nastawianym czasie trwania - domyślnie 0,5s) 

przesyłany poprzez łącze szeregowe COM1/RS-232 lub COM2. 

1.4 Wejścia sygnałów przesyłanych z układu zabezpieczeń oraz sterownika 
specjalizowanego. 

Symbol Opis Uwagi
I>1_P  Pobudzenie zabezpieczenia I>1. 
I>2_P Pobudzenie zabezpieczenia I>2. 
I>3_P Pobudzenie zabezpieczenia I>3. 
I>4_P Pobudzenie zabezpieczenia I>4. 
I>5_P Pobudzenie funkcji nadprądowej I>5. 
I>6_P Pobudzenie funkcji nadprądowej I>6. 
Io1.1_P Pobudzenie pierwszego stopnia zabezpieczenia Io1. 
Io1.2_P Pobudzenie drugiego stopnia zabezpieczenia Io1. 
Io2_P Pobudzenie zabezpieczenia Io2. 
Io3_P Pobudzenie zabezpieczenia Io3. 
Yo_P Pobudzenie zabezpieczenia Yo. 
U1_P Pobudzenie zabezpieczenia U1. 
U2_P Pobudzenie zabezpieczenia U2. 
Uo_P Pobudzenie zabezpieczenia Uo. 

Rys.4.9 

Io>imp_P Pobudzenie sygnalizatora uszkodzenia izolacji kabla. 
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Symbol Opis Uwagi
I>1_D Zadziałanie zabezpieczenia I>1. 
I>2_D Zadziałanie zabezpieczenia I>2. 
I>3_D Zadziałanie zabezpieczenia I>3. 
I>4_D Zadziałanie zabezpieczenia I>4. 
Io1_D Zadziałanie zabezpieczenia Io1. 
Io2_D Zadziałanie zabezpieczenia Io2. 
Io3_D Zadziałanie zabezpieczenia Io3. 
Yo_D Zadziałanie zabezpieczenia Yo. 
U1_D Zadziałanie zabezpieczenia U1. 
U2_D Zadziałanie zabezpieczenia U2. 
Uo_D Zadziałanie zabezpieczenia Uo. 
f1_D Zadziałanie zabezpieczenia f1. 
f2_D Zadziałanie zabezpieczenia f2. 
f3_D Zadziałanie zabezpieczenia f3. 
f4_D Zadziałanie zabezpieczenia f4. 
VAMP_D Zadziałanie zabezpieczenia łukochronnego. 
ZT1_D Zadziałanie zabezpieczenia ZT1. 
ZT2_D Zadziałanie zabezpieczenia ZT2. 
ZT3_D Zadziałanie zabezpieczenia ZT3. 
ZT4_D Zadziałanie zabezpieczenia ZT4. 

Rys.4.9 

Nast_Rez Sygnalizacja aktywnych nastaw rezerwowych. 
SPZ_BL Blokada automatyki SPZ w warunkach braku załączenia 

automatyki SPZ do pracy, aktywnego sygnału niezgodności 
położenia styków wyłącznika lub informacji o pobudzeniu 
załączenia operacyjnego. 

f>_SPZpoSCO Pobudzenie automatyki SPZ po SCO. Sygnał generowany  
w zespole CZAZ-U w polu pomiarowym, w wyniku działania 
dedykowanego przekaźnika nadczęstotliwościowego. 

SPZpoSCO_P Pobudzenie automatyki SPZ po SCO. Sygnał po opóźnieniu 
czasowym (czas oczekiwania na stabilizację częstotliwości 
w systemie). 

Rys.5.10 

SCO_W Sterowanie na wyłączenie wyłącznika w wyniku działania 
automatyki SCO. 

Rys.5.9 

Waw Sterowanie awaryjne na wyłączenie wyłącznika. Rys.5.4
W Sterowanie operacyjne lub awaryjne na wyłączenie wyłącznika. Rys.5.4 
Z Sterowanie na załączenie wyłącznika. Rys.5.3
Z_op Sterowanie na załączenie operacyjne wyłącznika (impuls 

o czasie trwania wynoszącym 1s, pojawiający się w momencie
pobudzenia załączenia operacyjnego wyłącznika) . 

BLZ Blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 
BLZS Zbiorcza blokada załączenia wyłącznika. 

Rys.5.3 

AW Sygnał „awaryjne wyłączenie”. Rys.5.6
UP Sygnał „uszkodzenie w polu”. Rys.5.7 
AL Sygnał „alarm”. Rys.5.8 
GP Sygnał „gotowość operacyjna” pola. Rys.5.5 
„START” Sygnał informujący o starcie logiki sterownika 

programowalnego. 
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1.5. Wejścia sygnalizacji WWZ (sygnałów pobudzenia diody WWZ/komunikatów na 
wyświetlaczu LCD) z układów zabezpieczeń oraz bloku sterownika 
specjalizowanego. 
Symbol Opis Uwagi

I>1_WWZ  Zadziałanie zabezpieczenia I>1 (KAS.WWZ). 
I>2_WWZ Zadziałanie zabezpieczenia I>2 (KAS.WWZ). 
I>3_WWZ Zadziałanie zabezpieczenia I>3 (KAS.WWZ). 
I>4_WWZ Zadziałanie zabezpieczenia I>4 (KAS.WWZ). 
VAMP_WWZ Zadziałanie zabezpieczenia VAMP (KAS.WWZ). 
U1_WWZ Zadziałanie zabezpieczenia U1 (KAS.WWZ). 
U2_WWZ Zadziałanie zabezpieczenia U2 (KAS.WWZ). 
Uo_WWZ Zadziałanie zabezpieczenia Uo (KAS.WWZ). 
Io1_WWZ Zadziałanie zabezpieczenia Io1 (KAS.WWZ). 
Io2_WWZ Zadziałanie zabezpieczenia Io2 (KAS.WWZ). 
Io3_WWZ Zadziałanie zabezpieczenia Io3 (KAS.WWZ). 
Yo_WWZ Zadziałanie zabezpieczenia Yo (KAS.WWZ). 
f1_WWZ Zadziałanie zabezpieczenia f1 (KAS.WWZ). 
f2_WWZ Zadziałanie zabezpieczenia f2 (KAS.WWZ). 
f3_WWZ Zadziałanie zabezpieczenia f3 (KAS.WWZ). 
f4_WWZ Zadziałanie zabezpieczenia f4 (KAS.WWZ). 
ZT1_WWZ Zadziałanie zabezpieczenia ZT1 (KAS.WWZ). 
ZT2_WWZ Zadziałanie zabezpieczenia ZT2 (KAS.WWZ). 
ZT3_WWZ Zadziałanie zabezpieczenia ZT3 (KAS.WWZ). 
ZT4_WWZ Zadziałanie zabezpieczenia ZT4 (KAS.WWZ). 

Rys.4.9 

COW1_WWZ Brak ciągłości w obwodzie cewki wyłączającej CW1 (KAS.WWZ). 
COW2_WWZ Brak ciągłości w obwodzie cewki wyłączającej CW2 (KAS.WWZ). 

Rys.5.2 

PKW_WWZ Przekroczenie nastawy licznika PKW (KAS.WWZ). 
PDZ_WWZ Zadziałanie automatyki PDZ (KAS.WWZ). 
WD_WWZ Wyłączenie definitywne wyłącznika w cyklu automatyki SPZ lub 

wyłączenie awaryjne (KAS.WWZ). 
Rys.5.4 

SCO_WWZ Wyłączenie wyłącznika w wyniku działania automatyki SCO 
(KAS.WWZ). 

Rys.5.9 

SPZpoSCO_WWZ Załączenie wyłącznika w wyniku działania automatyki SPZ po SCO 
(KAS.WWZ). 

Rys.5.10 

SPZ_P Pobudzenie automatyki SPZ. 
SPZ1 Zadziałanie automatyki SPZ w cyklu 1-krotnym (KAS.WWZ). 
SPZ2 Zadziałanie automatyki SPZ w cyklu 2-krotnym (KAS.WWZ). 
SPZ3 Zadziałanie automatyki SPZ w cyklu 3-krotnym (KAS.WWZ). 
SPZ4 Zadziałanie automatyki SPZ w cyklu 4-krotnym (KAS.WWZ). 
SPZ5 Zadziałanie automatyki SPZ w cyklu 5-krotnym (KAS.WWZ). 
BL SPZ_I>1 Blokada automatyki SPZ od pobudzenia zabezpieczenia I>1 

(KAS.WWZ). 
BL SPZ_RN Blokada automatyki SPZ przy braku zazbrojenia napędu wyłącznika 

(KAS.WWZ). 
BL SPZ_to> Przerwanie cyklu automatyki SPZ przy braku potwierdzenia 

załączenia wyłącznika w nastawionym czasie oczekiwania 
(KAS.WWZ). 

BLZn Blokada nadążna załączenia wyłącznika. Rys.5.3
NsW Niezgodność położenia styków wyłącznika.
NsO1 Niezgodność położenia styków odłącznika O1. 
NsO2 Niezgodność położenia styków odłącznika O2. 
NsUz1 Niezgodność położenia styków uziemnika Uz1. 
RN Brak zazbrojenia napędu wyłącznika. Rys.5.1
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1.6 Wejścia z układu zabezpieczeń z informacją o nastawieniu zabezpieczeń na 
wyłączenie wyłącznika (WYŁĄCZ TAK) 

Symbol Opis Uwagi
I>1_WYŁĄCZ nastawienie  zabezpieczenia I>1 na wyłączenie
I>2_WYŁĄCZ  nastawienie zabezpieczenia I>2 na wyłączenie
I>3_WYŁĄCZ nastawienie zabezpieczenia I>3 na wyłączenie
I>4_WYŁĄCZ  nastawienie zabezpieczenia I>4 na wyłączenie
U1_WYŁĄCZ  nastawienie zabezpieczenia U1 na wyłączenie
U2_WYŁĄCZ  nastawienie zabezpieczenia U2 na wyłączenie
Uo_WYŁĄCZ  nastawienie zabezpieczenia Uo na wyłączenie
Io1_WYŁĄCZ nastawienie zabezpieczenia Io1 na wyłączenie
Io2_WYŁĄCZ nastawienie zabezpieczenia Io2 na wyłączenie
Io3_WYŁĄCZ nastawienie zabezpieczenia Io3 na wyłączenie
Yo_WYŁĄCZ  nastawienie zabezpieczenia Yo na wyłączenie
ZT1_WYŁĄCZ nastawienie zabezpieczenia ZT1 na wyłączenie
ZT2_WYŁĄCZ nastawienie zabezpieczenia ZT2 na wyłączenie
ZT3_WYŁĄCZ nastawienie zabezpieczenia ZT3 na wyłączenie
ZT4_WYŁĄCZ nastawienie zabezpieczenia ZT4 na wyłączenie

2. SYGNAŁY LOGICZNE WYJŚCIOWE

2.1. Zewnętrzne wyjścia programowalne 

Symbol Opis Uwagi
Wy01 ÷Wy14  Przekaźniki wykonawcze programowalne. 

2.2. Wyjścia logiczne do układu zabezpieczeń i sterownika specjalizowanego. 

Symbol Opis Uwagi
BL_I>1  Blokada pobudzenia zabezpieczenia I>1. 
BL_I>2  Blokada pobudzenia zabezpieczenia I>2. 
BL_I>3  Blokada pobudzenia zabezpieczenia I>3. 
BL_I>4  Blokada pobudzenia zabezpieczenia I>4. 
BL_Io1.1  Blokada pobudzenia pierwszego stopnia zabezpieczenia Io1. 
BL_Io1.2  Blokada pobudzenia drugiego stopnia zabezpieczenia Io1. 
BL_Io2  Blokada pobudzenia zabezpieczenia Io2. 
BL_Io3  Blokada pobudzenia zabezpieczenia Io3. 
BL_Yo Blokada pobudzenia zabezpieczenia Yo. 
BL_U1  Blokada pobudzenia zabezpieczenia U1. 
BL_U2  Blokada pobudzenia zabezpieczenia U2. 
BL_Uo  Blokada pobudzenia zabezpieczenia Uo. 
BL_f1  Blokada pobudzenia zabezpieczenia f1. 
BL_f2  Blokada pobudzenia zabezpieczenia f2. 
BL_f3  Blokada pobudzenia zabezpieczenia f3. 
BL_f4  Blokada pobudzenia zabezpieczenia f4. 
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1.6 Wejścia z układu zabezpieczeń z informacją o nastawieniu zabezpieczeń na 
wyłączenie wyłącznika (WYŁĄCZ TAK) 

Symbol Opis Uwagi
I>1_WYŁĄCZ nastawienie  zabezpieczenia I>1 na wyłączenie
I>2_WYŁĄCZ  nastawienie zabezpieczenia I>2 na wyłączenie
I>3_WYŁĄCZ nastawienie zabezpieczenia I>3 na wyłączenie
I>4_WYŁĄCZ  nastawienie zabezpieczenia I>4 na wyłączenie
U1_WYŁĄCZ  nastawienie zabezpieczenia U1 na wyłączenie
U2_WYŁĄCZ  nastawienie zabezpieczenia U2 na wyłączenie
Uo_WYŁĄCZ  nastawienie zabezpieczenia Uo na wyłączenie
Io1_WYŁĄCZ nastawienie zabezpieczenia Io1 na wyłączenie
Io2_WYŁĄCZ nastawienie zabezpieczenia Io2 na wyłączenie
Io3_WYŁĄCZ nastawienie zabezpieczenia Io3 na wyłączenie
Yo_WYŁĄCZ  nastawienie zabezpieczenia Yo na wyłączenie
ZT1_WYŁĄCZ nastawienie zabezpieczenia ZT1 na wyłączenie
ZT2_WYŁĄCZ nastawienie zabezpieczenia ZT2 na wyłączenie
ZT3_WYŁĄCZ nastawienie zabezpieczenia ZT3 na wyłączenie
ZT4_WYŁĄCZ nastawienie zabezpieczenia ZT4 na wyłączenie

2. SYGNAŁY LOGICZNE WYJŚCIOWE

2.1. Zewnętrzne wyjścia programowalne 

Symbol Opis Uwagi
Wy01 ÷Wy14  Przekaźniki wykonawcze programowalne. 

2.2. Wyjścia logiczne do układu zabezpieczeń i sterownika specjalizowanego. 

Symbol Opis Uwagi
BL_I>1  Blokada pobudzenia zabezpieczenia I>1. 
BL_I>2  Blokada pobudzenia zabezpieczenia I>2. 
BL_I>3  Blokada pobudzenia zabezpieczenia I>3. 
BL_I>4  Blokada pobudzenia zabezpieczenia I>4. 
BL_Io1.1  Blokada pobudzenia pierwszego stopnia zabezpieczenia Io1. 
BL_Io1.2  Blokada pobudzenia drugiego stopnia zabezpieczenia Io1. 
BL_Io2  Blokada pobudzenia zabezpieczenia Io2. 
BL_Io3  Blokada pobudzenia zabezpieczenia Io3. 
BL_Yo Blokada pobudzenia zabezpieczenia Yo. 
BL_U1  Blokada pobudzenia zabezpieczenia U1. 
BL_U2  Blokada pobudzenia zabezpieczenia U2. 
BL_Uo  Blokada pobudzenia zabezpieczenia Uo. 
BL_f1  Blokada pobudzenia zabezpieczenia f1. 
BL_f2  Blokada pobudzenia zabezpieczenia f2. 
BL_f3  Blokada pobudzenia zabezpieczenia f3. 
BL_f4  Blokada pobudzenia zabezpieczenia f4. 
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Symbol Opis Uwagi 
BL_zd(SP)  Blokada zdalnego sterowania operacyjnego wyłącznikiem.
BL_Zop(SP)  Blokada sterowania na załączenie operacyjnego wyłącznika. Rys.5.3 
BL_Zr(SP)  Blokada sterowania na załączenie remontowe wyłącznika. Rys.5.3
BLZ(SP)  Blokada sterowania na załączenie wyłącznika  

(z podtrzymaniem, gdy pojawi się w warunkach W ON lub 
nadążna, gdy pojawi się w warunkach W OFF).. 

BLZn(SP)  Blokada sterowania na załączenie wyłącznika  
nadążna. 

Rys.5.3 

f>_SPZpoSCO(SP) Pobudzenie automatyki SPZ po SCO w wyniku działania 
przekaźnika częstotliwościowego. 

Rys.5.10 

KAS.BLZ(SP) Kasowanie blokady załączenia wyłącznika BLZ. 
KAS.WWZ(SP) Kasowanie podtrzymania sygnalizacji WWZ. 
Nast_Rez(SP) Przełączanie na nastawy rezerwowe – wyjście to umożliwia 

skonfigurowanie dowolnego wejścia  dwustanowego do 
współpracy z kluczem „przełączanie na rezerwowy blok nastaw”. 

SCO_P(SP) Pobudzenie automatyki SCO w wyniku działania zabezpieczenia 
podczęstotliwościowego lub sygnałem z wejścia dwustanowego 
zewnętrznego. 

Rys.5.9 

SPZ_ON(SP) Zezwolenie na zdalne (RS-232/485) blokowanie i odblokowanie 
automatyki SPZ za pośrednictwem skonfigurowanego 
dowolnego zewnętrznego wejścia dwustanowego. 

SPZ_P(SP) Pobudzenie automatyki SPZ za pośrednictwem 
skonfigurowanego dowolnego zewnętrznego wejścia 
dwustanowego. 

SPZpoSCO_P(SP) Pobudzenie automatyki SPZ po SCO za pośrednictwem 
skonfigurowanego dowolnego zewnętrznego wejścia 
dwustanowego. 

SZR_Z(SP) Sterowanie na załączenie wyłącznika w wyniku działania 
automatyki SZR. 

Rys.5.3 

AW(SP) Pobudzenie układu sygnalizacji „awaryjne wyłączenie” AW. Rys.5.6 
UP1(SP) Pobudzenie układu sygnalizacji „uszkodzenie w polu” UP. 
UP2(SP) Pobudzenie układu sygnalizacji „uszkodzenie w polu” UP. 
UP3(SP) Pobudzenie układu sygnalizacji „uszkodzenie w polu” UP. 
UP4(SP) Pobudzenie układu sygnalizacji „uszkodzenie w polu” UP. 

Rys.5.7 

AL(SP) Pobudzenie układu sygnalizacji „alarm” AL. Rys.5.8 
Waw(SP) Sterowanie awaryjne na wyłączenie wyłącznika. Rys.5.4
Wop(SP) Sterowanie operacyjne na wyłączenie wyłącznika. Rys.5.4
Zop(SP) Sterowanie na załączenie operacyjne wyłącznika. Rys.5.3
ZT1_P Pobudzenie zabezpieczenia zewnętrznego ZT1. 
ZT2_P Pobudzenie zabezpieczenia zewnętrznego ZT2. 
ZT3_P Pobudzenie zabezpieczenia zewnętrznego ZT3. 
ZT4_P Pobudzenie zabezpieczenia zewnętrznego ZT4. 

2.3. Wyjścia do sygnalizacji optycznej programowalnej 

Symbol Opis 
L1 ÷ L8 Sterowanie LED na płycie czołowej. 

Dla wykonania z wyświetlaczem alfanumerycznym sygnały L5 ÷ L8 nieaktywne. 
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2.4. Wyjścia do rejestratora zakłóceń

Symbol Opis
Trig1 ÷ Trig4 Wyzwalanie rejestratora zakłóceń. 
R01 ÷ R16 Przebiegi sygnałów dwustanowych zapisywane w rejestratorze zakłóceń 

w trakcie zapisu przebiegów analogowych prądów i napięć. 

2.5. Wyjścia do rejestratora zdarzeń

Symbol Opis
ZD01 ÷ ZD16  Zdarzenia zapisywane w rejestratorze zdarzeń. 

3. SYGNAŁY POBUDZENIA SYGNALIZACJI STANU ST (WWZ).

3.1. Wejścia / pobudzenia elementów nadążnej sygnalizacji stanu 

Symbol Opis
STN01 (NsO3) Pobudzenie nadążnej sygnalizacji WWZ (Niezgodność położenia styków 

odłącznika O3). 
STN02 (NsO4) Pobudzenie nadążnej sygnalizacji WWZ (Niezgodność położenia styków 

odłącznika O4). 
STN02 (NsUz2) Pobudzenie nadążnej sygnalizacji WWZ (Niezgodność położenia styków 

uziemnika Uz2). 
STN04 (NsOU1) Pobudzenie nadążnej sygnalizacji WWZ (Niezgodność położenia styków 

odłączniko-uziemnika OU1). 
STN05 (NsOU2) Pobudzenie nadążnej sygnalizacji WWZ (Niezgodność położenia styków 

odłączniko-uziemnika OU2). 
STN06 ÷ STN15 Pobudzenia nadążnej sygnalizacji WWZ. 

3.2. Wejścia / pobudzenia elementów sygnalizacji stanu z podtrzymaniem 

Symbol Opis
STP01_P ÷ STP16_P  Pobudzenie sygnalizacji WWZ z podtrzymaniem. 
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Symbol Opis Uwagi 
BL_zd(SP)  Blokada zdalnego sterowania operacyjnego wyłącznikiem.
BL_Zop(SP)  Blokada sterowania na załączenie operacyjnego wyłącznika. Rys.5.3 
BL_Zr(SP)  Blokada sterowania na załączenie remontowe wyłącznika. Rys.5.3
BLZ(SP)  Blokada sterowania na załączenie wyłącznika  

(z podtrzymaniem, gdy pojawi się w warunkach W ON lub 
nadążna, gdy pojawi się w warunkach W OFF).. 

BLZn(SP)  Blokada sterowania na załączenie wyłącznika  
nadążna. 

Rys.5.3 

f>_SPZpoSCO(SP) Pobudzenie automatyki SPZ po SCO w wyniku działania 
przekaźnika częstotliwościowego. 

Rys.5.10 

KAS.BLZ(SP) Kasowanie blokady załączenia wyłącznika BLZ. 
KAS.WWZ(SP) Kasowanie podtrzymania sygnalizacji WWZ. 
Nast_Rez(SP) Przełączanie na nastawy rezerwowe – wyjście to umożliwia 

skonfigurowanie dowolnego wejścia  dwustanowego do 
współpracy z kluczem „przełączanie na rezerwowy blok nastaw”. 

SCO_P(SP) Pobudzenie automatyki SCO w wyniku działania zabezpieczenia 
podczęstotliwościowego lub sygnałem z wejścia dwustanowego 
zewnętrznego. 

Rys.5.9 

SPZ_ON(SP) Zezwolenie na zdalne (RS-232/485) blokowanie i odblokowanie 
automatyki SPZ za pośrednictwem skonfigurowanego 
dowolnego zewnętrznego wejścia dwustanowego. 

SPZ_P(SP) Pobudzenie automatyki SPZ za pośrednictwem 
skonfigurowanego dowolnego zewnętrznego wejścia 
dwustanowego. 

SPZpoSCO_P(SP) Pobudzenie automatyki SPZ po SCO za pośrednictwem 
skonfigurowanego dowolnego zewnętrznego wejścia 
dwustanowego. 

SZR_Z(SP) Sterowanie na załączenie wyłącznika w wyniku działania 
automatyki SZR. 

Rys.5.3 

AW(SP) Pobudzenie układu sygnalizacji „awaryjne wyłączenie” AW. Rys.5.6 
UP1(SP) Pobudzenie układu sygnalizacji „uszkodzenie w polu” UP. 
UP2(SP) Pobudzenie układu sygnalizacji „uszkodzenie w polu” UP. 
UP3(SP) Pobudzenie układu sygnalizacji „uszkodzenie w polu” UP. 
UP4(SP) Pobudzenie układu sygnalizacji „uszkodzenie w polu” UP. 

Rys.5.7 

AL(SP) Pobudzenie układu sygnalizacji „alarm” AL. Rys.5.8 
Waw(SP) Sterowanie awaryjne na wyłączenie wyłącznika. Rys.5.4
Wop(SP) Sterowanie operacyjne na wyłączenie wyłącznika. Rys.5.4
Zop(SP) Sterowanie na załączenie operacyjne wyłącznika. Rys.5.3
ZT1_P Pobudzenie zabezpieczenia zewnętrznego ZT1. 
ZT2_P Pobudzenie zabezpieczenia zewnętrznego ZT2. 
ZT3_P Pobudzenie zabezpieczenia zewnętrznego ZT3. 
ZT4_P Pobudzenie zabezpieczenia zewnętrznego ZT4. 

2.3. Wyjścia do sygnalizacji optycznej programowalnej 

Symbol Opis 
L1 ÷ L8 Sterowanie LED na płycie czołowej. 

Dla wykonania z wyświetlaczem alfanumerycznym sygnały L5 ÷ L8 nieaktywne. 

60

CZAZ-U CZAZ-U     OPIS TECHNICZNY

D/7           EE41321803/07 

2.4. Wyjścia do rejestratora zakłóceń

Symbol Opis
Trig1 ÷ Trig4 Wyzwalanie rejestratora zakłóceń. 
R01 ÷ R16 Przebiegi sygnałów dwustanowych zapisywane w rejestratorze zakłóceń 

w trakcie zapisu przebiegów analogowych prądów i napięć. 

2.5. Wyjścia do rejestratora zdarzeń

Symbol Opis
ZD01 ÷ ZD16  Zdarzenia zapisywane w rejestratorze zdarzeń. 

3. SYGNAŁY POBUDZENIA SYGNALIZACJI STANU ST (WWZ).

3.1. Wejścia / pobudzenia elementów nadążnej sygnalizacji stanu 

Symbol Opis
STN01 (NsO3) Pobudzenie nadążnej sygnalizacji WWZ (Niezgodność położenia styków 

odłącznika O3). 
STN02 (NsO4) Pobudzenie nadążnej sygnalizacji WWZ (Niezgodność położenia styków 

odłącznika O4). 
STN02 (NsUz2) Pobudzenie nadążnej sygnalizacji WWZ (Niezgodność położenia styków 

uziemnika Uz2). 
STN04 (NsOU1) Pobudzenie nadążnej sygnalizacji WWZ (Niezgodność położenia styków 

odłączniko-uziemnika OU1). 
STN05 (NsOU2) Pobudzenie nadążnej sygnalizacji WWZ (Niezgodność położenia styków 

odłączniko-uziemnika OU2). 
STN06 ÷ STN15 Pobudzenia nadążnej sygnalizacji WWZ. 

3.2. Wejścia / pobudzenia elementów sygnalizacji stanu z podtrzymaniem 

Symbol Opis
STP01_P ÷ STP16_P  Pobudzenie sygnalizacji WWZ z podtrzymaniem. 
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Załącznik E (Szkic wymiarowy) 

Wersja natablicowa 
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Wersja zatablicowa 
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Wersja zatablicowa 
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