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1. UWAGI PRODUCENTA

1.1. Ogólne zasady bezpieczestwa 

1.2. Wykaz przyjtych norm 
Urzdzenie, bdce przedmiotem niniejszej instrukcji, zostao zaprojektowane i jest produkowane dla zastoso-
wa przemysowych. 

W procesie opracowania i produkcji przyjto zgodno z normami, których spenienie zapewnia realizacj zao-
onych zasad i rodków bezpieczestwa, pod warunkiem przestrzegania przez uytkownika wytycznych instalo-
wania i uruchomienia oraz prowadzenia eksploatacji. 

Urzdzenie spenia wymagania zasadnicze okrelone w dyrektywach: niskonapiciowej (LVD2006/95/WE) i 
kompatybilnoci elektromagnetycznej (EMC2004/108/WE), poprzez zgodno z normami: 

PN-EN 60255-5:2005  � dla dyrektywy LVD, 

Przekaniki energoelektryczne. Cze 5: Koordynacja izolacji przekaników pomiarowych       
i urzdze zabezpieczeniowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 50263:2004  � dla dyrektywy EMC, 

Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC). Norma wyrobu dotyczca przekaników pomiarowych 
i urzdze zabezpieczeniowych.  

UWAGA!!! 

Podczas pracy urzdzenia niektóre jego czci mog znajdowa si pod niebezpiecznym 
napiciem. Niewaciwe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie urzdzenia moe stwa-
rza zagroenie dla osób obsugujcych, grozi równie uszkodzeniem urzdzenia. 

5

RFT-451A



RFT-451A INSTRUKCJA OBSUGI 

2009-05-06  EE424084 5

1. UWAGI PRODUCENTA

1.1. Ogólne zasady bezpieczestwa 

1.2. Wykaz przyjtych norm 
Urzdzenie, bdce przedmiotem niniejszej instrukcji, zostao zaprojektowane i jest produkowane dla zastoso-
wa przemysowych. 

W procesie opracowania i produkcji przyjto zgodno z normami, których spenienie zapewnia realizacj zao-
onych zasad i rodków bezpieczestwa, pod warunkiem przestrzegania przez uytkownika wytycznych instalo-
wania i uruchomienia oraz prowadzenia eksploatacji. 

Urzdzenie spenia wymagania zasadnicze okrelone w dyrektywach: niskonapiciowej (LVD2006/95/WE) i 
kompatybilnoci elektromagnetycznej (EMC2004/108/WE), poprzez zgodno z normami: 

PN-EN 60255-5:2005  � dla dyrektywy LVD, 

Przekaniki energoelektryczne. Cze 5: Koordynacja izolacji przekaników pomiarowych       
i urzdze zabezpieczeniowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 50263:2004  � dla dyrektywy EMC, 

Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC). Norma wyrobu dotyczca przekaników pomiarowych 
i urzdze zabezpieczeniowych.  

UWAGA!!! 

Podczas pracy urzdzenia niektóre jego czci mog znajdowa si pod niebezpiecznym 
napiciem. Niewaciwe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie urzdzenia moe stwa-
rza zagroenie dla osób obsugujcych, grozi równie uszkodzeniem urzdzenia. 

5

RFT-451A RFT-451A INSTRUKCJA OBSUGI 

2009-05-06  EE424084 6

Normy zwizane 

1. PN-EN 60255-3:1999 - Przekaniki energoelektryczne. Przekaniki pomiarowe z jedn wielko-
ci zasilajc o niezalenym i zalenym czasie dziaania.

2. PN-EN 60255-6:2000 - Przekaniki energoelektryczne. Przekaniki pomiarowe
i urzdzenia zabezpieczajce.

3. PN-EN 61000-4-2:1999 - Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC). Metody bada i po- 
miarów. Badanie odpornoci na wyadowania elektrostatyczne. Podstawowa publikacja EMC

4. PN-EN 61000-4-3:2002 - Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC). Cz 4-3: Metody ba-
da i pomiarów. Badania odpornoci na pole elektromagnetyczne o czstotliwoci radiowej

5. PN-EN 61000-4-4:1999 - Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC). Metody bada
i pomiarów. Badanie odpornoci na serie szybkich elektrycznych stanów przejciowych.
Podstawowa publikacja EMC

6. PN-EN 61000-4-5:1998 - Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC). Metody bada
i pomiarów. Badanie odpornoci na udary

7. PN-EN 61000-4-6:1999 - Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC). Metody bada
i pomiarów. Odporno na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola
o czstotliwoci radiowej.

8. PN-EN 61000-6-2:2003 - Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC). Cz 6-2:
Normy ogólne. Odporno w rodowiskach przemysowych.

9. PN-EN 61000-6-4:20042003 - Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC). Cz 6-2:
Normy ogólne. Norma emisji w rodowiskach przemysowych.

11.  PN-EN 60255-22-7:2003 - Przekaniki energoelektryczne. Badanie odpornoci przekaników
pomiarowych    i urzdze zabezpieczeniowych na zakócenia elektryczne. Badanie odpornoci
na zaburzenia o czstotliwoci sieciowej.

12. PN-EN 61000-4-11:1997 - Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC). Metody bada
i pomiarów. Badanie odpornoci na zapady napicia, krótkie przerwy i zmiany napicia.

13. PN-EN 55011:2001 - Przemysowe, medyczne i naukowe (PMN) urzdzenia o czstotliwoci
radiowej. Charakterystyki zaburze radioelektrycznych. Dopuszczalne poziomy i metody
pomiarów.

14. PN-EN 61810-2:2007  Elektromechaniczne przekaniki poredniczce. Cz 2:
Niezawodno.

15. PN-IEC 255-11:1994 - Przekaniki energoelektryczne. Zaniki i skadowe zmienne
pomocniczych wielkoci zasilajcych prdu staego przekaników pomiarowych.

16. PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
17. PN-EN 61733-1  -  Przekaniki pomiarowe i urzdzenia zabezpieczeniowe.

Interfejsy  komunikacyjne  zabezpiecze. Postanowienia ogólne.
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1.3. Przechowywanie i transport 
Urzdzenia s pakowane w indywidualne opakowania transportowe w sposób zabezpieczajcy je przed uszko-
dzeniem w czasie transportu i przechowywania. Urzdzenia powinny by przechowywane  
w opakowaniach transportowych, w pomieszczeniach zamknitych, wolnych od drga i bezporednich wpywów 
atmosferycznych, suchych, przewiewnych, wolnych od szkodliwych par i gazów. Temperatura otaczajcego  
powietrza nie powinna by nisza od �20°C i wysza od +70°C, a wilgotno wzgldna nie powinna   
przekracza 80%.  

1.4.  Miejsce instalacji 
Urzdzenia naley eksploatowa w pomieszczeniach pozbawionych wody, pyu oraz gazów i par wybuchowych, 
palnych oraz chemicznie czynnych, w których naraenia mechaniczne wystpuj w stopniu umiarkowanym.  
Wysoko miejsca instalacji nie powinna przekracza 2000m nad poziomem morza przy temperaturze otoczenia 
w zakresie -5°C do +40°C i wilgotnoci wzgldnej nie przekraczajcej 80%. 

Zacisk nr 15 urzdzenia naley poczy z potencjaem ziemi. Zaleca si, aby poczenie wykona przewodem  
miedzianym LgYc- 500V- 2,5mm2 o dugoci nie wikszej ni 3m.  

1.5. Materiay eksploatacyjne 
W zabezpieczeniu RFT-451A zastosowana jest bateria litowa typu CR2430, która suy do podtrzymania danych 
w pamici (rejestrator zdarze, zakóce, liczniki). Bateri naley wymieni po 10 latach eksploatacji lub jeli 
suma okresów, gdy urzdzenie byo wyczone, przekracza 4 lata. Wczeniejsza wymiana baterii powinna na-
stpi, jeli  w  wyniku  zaniku  pomocniczego  napicia  zasilajcego  zabezpieczenie  traci  zawarto pamici 
(m. in. czas i data). Stan baterii nie jest monitorowany. Bateria zostaa umieszczona na podstawce zamontowa-
nej na obwodzie zasilacza. Dostp do baterii jest moliwy bez koniecznoci zdejmowania plomby - po wyjciu 
klapki  z obudowy urzdzenia. Podczas wymiany naley zwróci szczególn uwag na prawidow biegunowo 
baterii a czynnoci zwizane z jej wymian, przy odczonym napiciu pomocniczym, powinny wykonywa
uprawnione do tego osoby. Na klapce mona umieci informacj o dacie ostatniej wymiany baterii.  

1.6. Wyposaenie dodatkowe  
� Dokumentacja techniczno-ruchowa. 
� Protokó pomiarowy. 
� Karta gwarancyjna. 
� Wersja instalacyjna oprogramowania SMiS (System Monitoringu i Sterowania) na pycie CD      

(dla wykonania z moliwoci komunikacji). 

1.7. Utylizacja 
Urzdzenie zostao wyprodukowane w przewaajcej czci z materiaów, które mog zosta ponownie     
przetworzone lub utylizowane bez zagroenia dla rodowiska naturalnego. Urzdzenie wycofane z uycia moe
zosta odebrane przez producenta, pod warunkiem, e jego stan odpowiada normalnemu zuyciu. Wszystkie 
komponenty, które nie zostan zregenerowane, zostan usunite w sposób przyjazny dla rodowiska. 

1.8. Gwarancja i serwis 
Okres gwarancji wynosi 24 miesice, liczc od daty sprzeday. Jeeli sprzeda poprzedzona bya umow
podpisan przez Kupujcego i Sprzedajcego, obowizuj postanowienia tej umowy.  
Gwarancja obejmuje bezpatne usunicie wad, ujawnionych podczas uytkowania, przy zachowaniu warunków 
okrelonych w karcie gwarancyjnej.  

KES S.A. udziela gwarancji z zastrzeeniem zachowania niej podanych warunków: 
� instalacja i eksploatacja urzdzenia powinna odbywa si zgodnie z fabryczn instrukcj obsugi,
� plomba na obudowie urzdzenia powinna by nie naruszona,
� na karcie gwarancyjnej nie mog by dokonywane adne poprawki czy zmiany.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE: 
� uszkodze powstaych w wyniku niewaciwego transportu lub magazynowania,
� uszkodze wynikajcych z niewaciwej instalacji lub eksploatacji,
� uszkodze powstaych wskutek manipulacji wewntrz urzdzenia, zmian konstrukcyjnych,

przeróbek i napraw przeprowadzanych bez zgody producenta.
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WSKAZÓWKI DLA NABYWCY: 

� waciwa i bezawaryjna praca urzdzenia wymaga odpowiedniego transportu, przechowywa-
nia, montau i uruchomienia, jak równie prawidowej obsugi, konserwacji i serwisu,

� obsuga urzdzenia powinna by wykonywana przez odpowiednio przeszkolony i uprawniony
personel,

� przy zgaszaniu reklamacji naley poda powód reklamacji (objawy zwizane z niewaciwym
dziaaniem urzdzenia) oraz numer fabryczny zespou,

� po otrzymaniu potwierdzenia przyjcia reklamacji naley wysa, na adres producenta, rekla-
mowane urzdzenie wraz z kart gwarancyjn,

� okres gwarancji ulega przedueniu o czas zaatwiania uznanej reklamacji.

1.9.  Sposób zamawiania  

W zamówieniu naley poda kod urzdzenia wedug poniszego oznaczenia lub pen nazw zabezpieczenia, 
napicie znamionowe pomiarowe, napicie pomocnicze, sposób montau oraz wymagania w zakresie komuni-
kacji. 

Oznaczenie:

W zamówieniu naley poda oznaczenie zabezpieczenia (zgodnie z poniszym wzorem) oraz sposób montau. 

RFT-451A --  xxx  --   xxx   --   x      x   .         

100 - napicie znamionowe Un=100V 
230 - napicie znamionowe Un=230V 

024 - napicie pomocnicze Upn=24V 
060 - napicie pomocnicze Upn=48-60V 
220 - napicie pomocnicze Upn=110-230V 

0 - wykonanie standard. bez opcji �KOMUNIKACJA� 
 1 - wykonanie rozszerzone z opcj �KOMUNIKACJA� 

0 - monta natablicowy lub na szynie 
 1 - monta zatablicowy lub na szynie 

Przykad zamówienia: 

 Zabezpieczenie czstotliwociowe i napiciowe  typu  RFT-451A-100-220-00.
 Zabezpieczenie czstotliwociowe i napiciowe  RFT-451A bez  opcji �KOMUNIKACJA�, o parametrach:

Un=100V,  Upn=110-230V,  do montau na szynie. 

1.10.  Dane producenta 

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o.  
43-100 Tychy, ul. Bp. Burschego 7

- informacja i obsuga techniczna  (0-32) 786 99 23 
 - zgaszanie napraw serwisowych  (0-32) 786 99 48 lub (0-32) 327 14 57 
 - telefon dyurnego (caodobowy)  (0-32) 327 14 57 

Prośby o szczegółowe informacje oraz zamówienia należy kierować do działu marketingu:
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KOPEX-EKO Sp. z o. o.

ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy
tel.: +48 32 327 14 58,  +48 32 786 98 09, +48 32 604-72-58 
fax: +48 32 327 00 32
e-mail:  energetyka.kopexeko@kopex.com.pl
www.zeg-energetyka.com.pl

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. 
oddział w Tychach 
ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy 
www.zeg-energetyka.pl
sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zastosowanie 
Zabezpieczenie czstotliwociowe i napiciowe RFT-451A jest przeznaczone do stosowania w automatyce  zabezpiecze-
niowej generatorów oraz w ukadach samoczynnego czstotliwociowego i napiciowego odciania (SCO, SNO), dla 
utrzymania stabilnej pracy systemu. 

2.2. Podstawowe waciwoci 
� Pi niezalenych stopni zabezpiecze czstotliwociowych, kady z moliwoci programowego

wyboru do czterech zabezpiecze.
� Trzy niezalene stopnie zabezpiecze napiciowych, kady z moliwoci programowego wyboru typu -

 podnapiciowe albo nadnapiciowe. 
� Trójfazowy wejciowy ukad pomiarowy napicia.
� Automatyka SPZ po SCO.
� Blokada napiciowa dla zabezpiecze czstotliwociowych.
� Formowany impuls sterujcy na zadziaanie.
� Technika cyfrowa zapewniajca wysok stabilno, dokadno i pewno dziaania.
� Sygnalizacja optyczna najwaniejszych stanów pracy zabezpieczenia.
� Pomiar biecych wartoci napicia i czstotliwoci.
� Rejestrator zdarze.
� Trzy wejcia dwustanowe dla zabezpiecze zewntrznych (technologicznych) lub do blokady dziaania

wybranych zabezpiecze.
� 7 programowalnych przekaników wyjciowych.
� Wyjcie stykowe sygnalizacji uszkodzenia zasilacza lub braku napicia pomocniczego.
� Samokontrola poprawnego dziaania zabezpieczenia.
� Zegar czasu rzeczywistego.
� Zdalna komunikacja szeregowa z komputerem PC lub systemem nadrzdnym w standardzie RS485 (opcja).

2.3. Zabezpieczenia 
Zabezpieczenie RFT-451A jest urzdzeniem wyposaonym w nastpujcy piciostopniowy zestaw czterech zabezpiecze
czstotliwociowych oraz  trzystopniowy zestaw zabezpiecze napiciowych: 

81 czstotliwociowe zwoczne 
81S   stromociowe zwoczne, reagujce na pochodn czstotliwoci 
81, 81S   czstotliwociowe  oraz stromociowe  reagujce na pochodn czstotliwoci, z logik AND/OR  
81, 81SA  czstotliwociowe oraz przyrostowe  reagujce na redni prdko zmian czstotliwoci, z logik AND/OR  
27/59       podnapiciowe / nadnapiciowe zwoczne, trójfazowe, z logik AND/OR.  

2.4. Budowa i dziaanie 
Zabezpieczenie czstotliwociowe RFT-451A, jest cyfrowym urzdzeniem kontrolno-pomiarowym. Wielkociami mierzony-
mi s: warto skuteczna napicia pomiarowego, czstotliwo tego napicia oraz  jej pochodna i rednia prdko zmian 
czstotliwoci. Jeeli warto wielkoci kryterialnej  przekroczy warto nastawcz wprowadzon przez uytkownika to, w 
zalenoci od konfiguracji, nastpuje odpowiednia reakcja zabezpieczenia. Urzdzenie wyposaono w programowalne 
wyjcia przekanikowe (S1 ÷ S7). Dodatkowy przekanik BZ sygnalizuje uszkodzenie zasilacza lub brak napicia pomocni-
czego.  

Do podstawowych bloków i ukadów funkcjonalnych tego urzdzenia nale:

� ukady wejciowe w postaci przetworników napiciowych,
� przetwornik analogowo-cyfrowy,
� mikroprocesorowy ukad pomiarowo-logiczny wyposaony w ukad samokontroli,
� ukad rejestratora zdarze,
� ukad wykonawczy (przekaniki wykonawcze i sygnalizacyjne),
� panel operatora z klawiatur, wywietlaczem alfanumerycznym oraz diodami sygnalizacji optycznej,
� ukad zasilajcy,
� ukad wej dwustanowych, umoliwiajcy blokowanie zadziaania wybranych zabezpiecze lub sterowanie

wybranym przekanikiem wyjciowym � z nastawionym czasem,
� opcjonalnie port RS485 do komunikacji z systemem nadzoru zabezpiecze lub stacj inyniersk.

Edycja parametrów oraz konfigurowanie urzdzenia jest zabezpieczone hasem numerycznym (liczba czterocyfrowa 
z zakresu 0000÷9999). Fabrycznie ustawione jest haso 0000. Elementy konstrukcyjne urzdzenia umieszczone zostay
w obudowie standardowej CNS100 (monta natablicowy lub na szynie TS35) lub zatablicowej, wyposaonej w zaciski 
umoliwiajce przyczenie przewodów prdowych o przekroju do 4 mm2 i pozostaych o przekroju do 2,5 mm2.
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3. DANE TECHNICZNE

3.1. Ogólne parametry techniczne 

Napicie pomiarowe znamionowe Un 100V albo 230V 
Czstotliwo znamionowa fn 50Hz 
Ilo stopni zabezpiecze czstotliwociowych    1÷ 5 
Ilo stopni zabezpiecze napiciowych    1÷ 3 
Pomocnicze napicie zasilajce  Upn    24V DC, od 48V  do  60V DC, od 110V do  230V DC/AC 
Zakres roboczy napicia pomocniczego  Up  (0,8 ÷ 1,1)Upn         
Zakres nastawczy blokady napiciowej dla zabezpiecze czstotliwociowych Ubl             (0,1 ÷ 0,8)Un co 0,1Un 
Napicie sterujce znamionowe Usn zgodne z Upn 
Pobór mocy w obwodach napiciowych   przy U=Un           1VA 
Pobór mocy w obwodach napicia sterujcego Usn  1W / 3VA dla 1 wejcia 
Pobór mocy w obwodach napicia pomocniczego  6W 
Uchyb gwarantowany pomiaru napicia (fn=50Hz)      0,5%  w zakresie (0,8÷2,0)Un      

1% w zakresie (0,2÷0,8)Un 
2,5% w zakresie (0,05÷0,2)Un 

Uchyb gwarantowany pomiaru czasu     1% ± 5ms          
Czstotliwo powrotu   ± 0,1Hz 
Czas wasny zadziaania zabezpiecze podczstotliwociowych   100ms 
Czas wasny zadziaania zabezpiecze nadczstotliwociowych   120ms 
Czas wasny zadziaania zabezpieczenia stromociowego  df/dt (0,10 ÷ 0,64)Hz/s < 500ms 

(przy dwukrotnym przekroczeniu wartoci nastawionej) (0,65 ÷ 1,62)Hz/s < 260ms 
(1,63 ÷ 4,02)Hz/s < 200ms 
(4,03 ÷ 10,0)Hz/s < 180ms 

Czas wasny zadziaania zabezpiecze zewntrznych  100ms 
Czas wasny zadziaania zabezpiecze napiciowych  60ms 
Czas powrotu zabezpiecze czstotliwociowych  100ms 
Czas powrotu zabezpiecze zewntrznych  100ms 
Czas powrotu zabezpiecze napiciowych  60ms 
Minimalny czas trwania impulsu sterujcego na zadziaanie     300ms ± 20ms 
Obcialno trwaa obwodów napiciowych 2,2Un
Wytrzymao cieplna obwodów napiciowych (1s) 2,5Un 
Transmisja danych w standardzie: 

port komunikacyjny   RS485 (dwuprzewodowy) 
protokó MODBUS-ASCII, MODBUS-RTU 

 prdko transmisji 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 lub 38400 Bd. 
Zdolno czeniowa przekaników wykonawczych: 

obcialno prdowa trwaa 6A 
moc czeniowa w kategorii AC1                  1500VA/250V 
otwieranie obwodu przy obcieniu DC1: 28V/220V         6A/0,16A 

Zakres temperatur pracy    (268 ÷ 313)K / (-5°C ÷ +40°C) 
Wilgotno wzgldna  80% 
Stopie ochrony obudowy IP40 
Masa zespou 0,8kg 
Wymiary zewntrzne (wys. x szer. x g.)    75 x 100 x 120mm 
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3.2. Dane techniczne zabezpiecze

Przekanik czstotliwociowy,   zwoczny 
Zakres nastawczy czstotliwoci 40 ÷ 65Hz  co 0,05Hz 
Tryb pracy podczstotliwociowy  f<   

nadczstotliwociowy  f>
Czstotliwo powrotu ±0,1Hz 
Klasa dokadnoci ±0,01Hz
Czas wasny przekanika podczstotliwociowego < 100ms 
Czas wasny przekanika nadczstotliwociowego < 120ms 
Charakterystyka czasowa niezalena (DT)  (0 ÷ 99,99)s co 0,01s 
Zakres nastawczy blokady napiciowej  Ubl (0,1 ÷ 0,8)Un co 0,1Un 
Czas powrotu < 100ms 
Klasa dokadnoci czonu czasowego 1%   ± 5ms 

Przekanik stromociowy zwoczny reagujcy na pochodn czstotliwoci  df/dt 
Zakres nastawczy: (-10 ÷ -0,1) i (0,1 ÷ +10)Hz/s co 0,05Hz/s 
Charakterystyka czasowa niezalena (DT) (0  ÷ 99,99)s co 0,01s 
Klasa dokadnoci ±0,1Hz/s 
Czas wasny zadziaania 
(przy dwukrotnym przekroczeniu wartoci nastawionej) 

(0,10 ÷ 0,64)Hz/s < 500ms 
(0,65 ÷ 1,62)Hz/s < 260ms 
(1,63 ÷ 4,02)Hz/s < 200ms 
(4,03 ÷ 10,0)Hz/s < 180ms 

Czas powrotu  czas wasny zadziaania 
Klasa dokadnoci czonu czasowego  1 %  ±  5ms  

Przekanik czstotliwociowy oraz stromociowy    f,  df/dt  - z logik AND / OR, bezzwoczny 
Zakres nastawczy  
(zakres nastawczy czstotliwoci jak w zabezp. f > lub f <)

df/dt= 0,1 ÷ 10Hz/s co 0,05Hz/s 

Czstotliwo powrotu ±0,1Hz 
Klasa dokadnoci ±0,01Hz , ±0,1Hz/s 

Przekanik czstotliwociowy oraz  przyrostowy   f,  f/t - z logik AND / OR, bezzwoczny 
Zakres nastawczy  
(zakres nastawczy czstotliwoci jak w zabezp. f > lub f <)

f= 0,2 ÷ 10Hz co 0,05Hz 

t= 0,02 ÷ 2,00s co 0,01s 
Czstotliwo powrotu ±0,1Hz 
Klasa dokadnoci ±0,01Hz 

Przekanik napiciowy U 
Zakres nastawczy napicia rozruchowego  (5 ÷ 200)V dla Un=100V  co 0,1V   

(10 ÷ 460)V dla Un=230V  co 0,1V 
Tryb pracy podnapiciowy U< z logik AND / OR  

nadnapiciowy U> z logik AND / OR 
Klasa dokadnoci przekanika napiciowego (fn=50Hz) 0,5%  w zakresie (0,8 ÷ 2,0)Un 

1%     w zakresie (0,2 ÷ 0,8)Un 
2,5%  w zakresie (0,05 ÷ 0,2)Un  

Wspóczynnik powrotu Kp (0,94 ÷ 0,99)  dla U> (nadnapiciowy) 
(1,01 ÷ 1,06)  dla U< (podnapiciowy) 

Czas wasny zadziaania przekanika napiciowego < 60ms 
Czas powrotu przekanika napiciowego < 60ms 
Zakres  nastawczy  czasu zadziaania (0  ÷ 99,99)s co 0,01s 
Klasa dokadnoci przekanika czasowego 1%  ±  5ms  

Zabezpieczenie zewntrzne  Z1 ÷ Z3 
Znamionowe napicie sterujce Usn   Usn=Upn  
Ilo wej sterujcych - napiciowych, dwustanowych, 
dla zabezpiecze zewntrznych 

3 (ST1-zaciski 1, 2;  ST2--zaciski 3, 4; ST3 � zaciski 11,12) 

Pobór mocy ze róda napicia sterujcego < 1 W/3VA 
Czas wasny zadziaania < 100ms 
Czas powrotu < 100ms 
Zakres  nastawczy  czasu  zadziaania zabezpieczenia Z1÷Z3 (0  ÷ 99,99)s co 0,01s 
Klasa dokadnoci 2,5 %  ±  5ms  

Automatyka SPZ po SCO 
Ilo stopni  czstotliwociowych pobudzajcych automatyk
SPZ po SCO  

1 ÷ 4

Ilo stopni wysyajcych impuls �zacz�  SPZ po SCO  1 - stopie pity
Zakres nastawczy czasu podtrzymania pobudzenia startu  SPZ po SCO tp = (0 ÷ 65000)min  co  1min.
Zakres nastawczy czasu opónienia wysania impulsu �zacz� to=(0 ÷ 65000)s  co  1s
Zakres nastawczy czasu trwania impulsu �zacz� ti=(0 ÷ 9,99)s  co  0,01s
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3.2. Dane techniczne zabezpiecze

Przekanik czstotliwociowy,   zwoczny 
Zakres nastawczy czstotliwoci 40 ÷ 65Hz  co 0,05Hz 
Tryb pracy podczstotliwociowy  f<   

nadczstotliwociowy  f>
Czstotliwo powrotu ±0,1Hz 
Klasa dokadnoci ±0,01Hz
Czas wasny przekanika podczstotliwociowego < 100ms 
Czas wasny przekanika nadczstotliwociowego < 120ms 
Charakterystyka czasowa niezalena (DT)  (0 ÷ 99,99)s co 0,01s 
Zakres nastawczy blokady napiciowej  Ubl (0,1 ÷ 0,8)Un co 0,1Un 
Czas powrotu < 100ms 
Klasa dokadnoci czonu czasowego 1%   ± 5ms 

Przekanik stromociowy zwoczny reagujcy na pochodn czstotliwoci  df/dt 
Zakres nastawczy: (-10 ÷ -0,1) i (0,1 ÷ +10)Hz/s co 0,05Hz/s 
Charakterystyka czasowa niezalena (DT) (0  ÷ 99,99)s co 0,01s 
Klasa dokadnoci ±0,1Hz/s 
Czas wasny zadziaania 
(przy dwukrotnym przekroczeniu wartoci nastawionej) 

(0,10 ÷ 0,64)Hz/s < 500ms 
(0,65 ÷ 1,62)Hz/s < 260ms 
(1,63 ÷ 4,02)Hz/s < 200ms 
(4,03 ÷ 10,0)Hz/s < 180ms 

Czas powrotu  czas wasny zadziaania 
Klasa dokadnoci czonu czasowego  1 %  ±  5ms  

Przekanik czstotliwociowy oraz stromociowy    f,  df/dt  - z logik AND / OR, bezzwoczny 
Zakres nastawczy  
(zakres nastawczy czstotliwoci jak w zabezp. f > lub f <)

df/dt= 0,1 ÷ 10Hz/s co 0,05Hz/s 

Czstotliwo powrotu ±0,1Hz 
Klasa dokadnoci ±0,01Hz , ±0,1Hz/s 

Przekanik czstotliwociowy oraz  przyrostowy   f,  f/t - z logik AND / OR, bezzwoczny 
Zakres nastawczy  
(zakres nastawczy czstotliwoci jak w zabezp. f > lub f <)

f= 0,2 ÷ 10Hz co 0,05Hz 

t= 0,02 ÷ 2,00s co 0,01s 
Czstotliwo powrotu ±0,1Hz 
Klasa dokadnoci ±0,01Hz 

Przekanik napiciowy U 
Zakres nastawczy napicia rozruchowego  (5 ÷ 200)V dla Un=100V  co 0,1V   

(10 ÷ 460)V dla Un=230V  co 0,1V 
Tryb pracy podnapiciowy U< z logik AND / OR  

nadnapiciowy U> z logik AND / OR 
Klasa dokadnoci przekanika napiciowego (fn=50Hz) 0,5%  w zakresie (0,8 ÷ 2,0)Un 

1%     w zakresie (0,2 ÷ 0,8)Un 
2,5%  w zakresie (0,05 ÷ 0,2)Un  

Wspóczynnik powrotu Kp (0,94 ÷ 0,99)  dla U> (nadnapiciowy) 
(1,01 ÷ 1,06)  dla U< (podnapiciowy) 

Czas wasny zadziaania przekanika napiciowego < 60ms 
Czas powrotu przekanika napiciowego < 60ms 
Zakres  nastawczy  czasu zadziaania (0  ÷ 99,99)s co 0,01s 
Klasa dokadnoci przekanika czasowego 1%  ±  5ms  

Zabezpieczenie zewntrzne  Z1 ÷ Z3 
Znamionowe napicie sterujce Usn   Usn=Upn  
Ilo wej sterujcych - napiciowych, dwustanowych, 
dla zabezpiecze zewntrznych 

3 (ST1-zaciski 1, 2;  ST2--zaciski 3, 4; ST3 � zaciski 11,12) 

Pobór mocy ze róda napicia sterujcego < 1 W/3VA 
Czas wasny zadziaania < 100ms 
Czas powrotu < 100ms 
Zakres  nastawczy  czasu  zadziaania zabezpieczenia Z1÷Z3 (0  ÷ 99,99)s co 0,01s 
Klasa dokadnoci 2,5 %  ±  5ms  

Automatyka SPZ po SCO 
Ilo stopni  czstotliwociowych pobudzajcych automatyk
SPZ po SCO  

1 ÷ 4

Ilo stopni wysyajcych impuls �zacz�  SPZ po SCO  1 - stopie pity
Zakres nastawczy czasu podtrzymania pobudzenia startu  SPZ po SCO tp = (0 ÷ 65000)min  co  1min.
Zakres nastawczy czasu opónienia wysania impulsu �zacz� to=(0 ÷ 65000)s  co  1s
Zakres nastawczy czasu trwania impulsu �zacz� ti=(0 ÷ 9,99)s  co  0,01s
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4. OPIS ZABEZPIECZE I UKADÓW DODATKOWYCH

Zabezpieczenie czstotliwociowe i napiciowe typu  RFT-451A posiada moliwo programowej konfiguracji piciu stopni 
zabezpiecze czstotliwociowych  -  f, df/dt, f AND / OR df/dt, f  AND / OR f/t oraz   trzech stopni zabezpiecze
napiciowych  - nadnapiciowe (U>) albo podnapiciowe (U<) z logika dziaania U1 OR U2 OR U3 albo U1 AND U2 AND U3.

Zabezpieczenia czstotliwociowe 

Typ f - stopie 1 f - stopie 2 f - stopie 3 f - stopie 4 f - stopie 5

81 f1 f2 f3 f4 f5
81S df1/dt df2/dt df3/dt df4/dt df5/dt
81, 81S f1 AND / OR df1/dt f2 AND / OR df2/dt f3   AND / OR df3/dt f4 AND / OR df4/dt f5 AND / OR df5/dt 
81, 81SA f1  AND / OR f1/t f2 AND / OR f2/t f3   AND / OR f3/t f4  AND / OR f4/t f5  AND / OR f5/t

Zabezpieczenia napiciowe 

Parametry U - stopie 1 (Ust1) U - stopie 2 (Ust2) U - stopie 3 (Ust3)

Tryb pracy   

U < / U >
podnapiciowy �27�

albo
nadnapiciowy �59�

U < / U >
podnapiciowy  �27�

albo
nadnapiciowy �59�

U < / U >
podnapiciowy �27�

albo
nadnapiciowy �59�

Logika dziaania 
U1 OR U2 OR U3                        

albo   
U1 AND U2 AND U3

U1 OR U2 OR U3 
albo 

U1 AND U2 AND U3

U1 OR U2 OR U3 
albo 

U1 AND U2 AND U3

Maksymalnie mona zaprogramowa pi stopni zabezpiecze czstotliwociowych i trzy stopnie zabezpiecze napiciowych. 

4.1. Zabezpieczenie typu �f� (f1, f2, f3, f4, f5) 

Zabezpieczenie czstotliwociowe �f� przeznaczone jest do ochrony przed skutkami dugotrwaych zmian czstotliwoci
w systemie: poniej lub powyej czstotliwoci znamionowej. Zmiany czstotliwoci w systemie s powodowane zmianami 
mocy czynnej: deficyt mocy powoduje obnienie czstotliwoci, nadmiar mocy � wzrost czstotliwoci.  
Zabezpieczenie RFT-451A posiada moliwo zaprogramowania do piciu stopni czstotliwociowych z moliwoci wybo-
ru dla kadego stopnia nastpujcych parametrów: 

� programowe wczenie lub wyczenie zabezpieczenia,
� tryb pracy: nadczstotliwociowy  lub podczstotliwociowy,
� warto rozruchowa czstotliwoci,
� opónienie zadziaania,
� sygnalizacja bezzwocznego pobudzenie zabezpieczenia
� sygnalizacja zadziaania zabezpieczenia,
� moliwo blokowania dziaania zabezpieczenia zewntrznymi sygnaami dwustanowymi.

Zakres nastaw poszczególnych parametrów dla kadego ze stopni przedstawia ponisza tabela. 

f [Hz] 

t [s] 

49,0
48,6

fnast =  49Hz  

tr

Pobudzenie Zadziaanie 
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Parametr Zakres nastaw krok Nastawa  
fabryczna 

Stopie 1
Aktywacja [ON/OFF] - ON 

Tryb pracy > nadczstotliwociowy 
< podczstotliwociowy - < (podczstotliwociowy) 

Warto rozruchowa (40÷65)Hz 0,05 49,50[Hz] 
Opónienie zadziaania (0÷99.99)s 0,01 1,00[s]

Pobudzenie S1÷S7 - - 

Zadziaanie S1÷S7 - S1

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - OFF 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - OFF 

Blokada - Bl.3 [ON/OFF] - OFF 

Stopie 2
Aktywacja [ON/OFF] - OFF 

Tryb pracy > nadczstotliwociowy 
< podczstotliwociowy -

Warto rozruchowa (40÷65)Hz 0,05 
Opónienie zadziaania (0÷99.99)s 0,01

Pobudzenie S1÷S7 -

Zadziaanie S1÷S7 -

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.3 [ON/OFF] - 

Stopie 3
Aktywacja [ON/OFF] - ON 

Tryb pracy > nadczstotliwociowy 
< podczstotliwociowy - < (podczstotliwociowy) 

Warto rozruchowa (40÷65)Hz 0,05 48,00[Hz] 
Opónienie zadziaania (0÷99.99)s 0,01 1,00[s]

Pobudzenie S1÷S7 - - 

Zadziaanie S1÷S7 - S3

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - OFF 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - OFF 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - OFF 

Stopie 4
Aktywacja [ON/OFF] - ON 

Tryb pracy > nadczstotliwociowy 
< podczstotliwociowy - > (nadczstotliwociowy) 

Warto rozruchowa (40÷65)Hz 0,05 50,50[Hz] 
Opónienie zadziaania (0÷99.99)s 0,01 1,00[s]

Pobudzenie S1÷S7 - - 

Zadziaanie S1÷S7 - -

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - OFF 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - OFF 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - OFF 
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Parametr Zakres nastaw krok Nastawa  
fabryczna 

Stopie 1
Aktywacja [ON/OFF] - ON 

Tryb pracy > nadczstotliwociowy 
< podczstotliwociowy - < (podczstotliwociowy) 

Warto rozruchowa (40÷65)Hz 0,05 49,50[Hz] 
Opónienie zadziaania (0÷99.99)s 0,01 1,00[s]

Pobudzenie S1÷S7 - - 

Zadziaanie S1÷S7 - S1

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - OFF 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - OFF 

Blokada - Bl.3 [ON/OFF] - OFF 

Stopie 2
Aktywacja [ON/OFF] - OFF 

Tryb pracy > nadczstotliwociowy 
< podczstotliwociowy -

Warto rozruchowa (40÷65)Hz 0,05 
Opónienie zadziaania (0÷99.99)s 0,01

Pobudzenie S1÷S7 -

Zadziaanie S1÷S7 -

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.3 [ON/OFF] - 

Stopie 3
Aktywacja [ON/OFF] - ON 

Tryb pracy > nadczstotliwociowy 
< podczstotliwociowy - < (podczstotliwociowy) 

Warto rozruchowa (40÷65)Hz 0,05 48,00[Hz] 
Opónienie zadziaania (0÷99.99)s 0,01 1,00[s]

Pobudzenie S1÷S7 - - 

Zadziaanie S1÷S7 - S3

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - OFF 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - OFF 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - OFF 

Stopie 4
Aktywacja [ON/OFF] - ON 

Tryb pracy > nadczstotliwociowy 
< podczstotliwociowy - > (nadczstotliwociowy) 

Warto rozruchowa (40÷65)Hz 0,05 50,50[Hz] 
Opónienie zadziaania (0÷99.99)s 0,01 1,00[s]

Pobudzenie S1÷S7 - - 

Zadziaanie S1÷S7 - -

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - OFF 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - OFF 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - OFF 
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Stopie 5
Aktywacja [ON/OFF] - ON 

Tryb pracy > nadczstotliwociowy 
< podczstotliwociowy - > (nadczstotliwociowy) 

Warto rozruchowa (40÷65)Hz 0,05 50,50[Hz] 
Opónienie zadziaania (0÷99.99)s 0,01 1,00[s]

Pobudzenie S1÷S7 - - 

Zadziaanie S1÷S7 - -

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - OFF 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - OFF 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - OFF 

4.2. Zabezpieczenie typu �df/dt� (df1/dt, df2/dt, df3/dt, df4/dt, df5/dt) 

Zabezpieczenie czstotliwociowe �df/dt� przeznaczone jest do ochrony przed skutkami szybkich zmian czstotliwoci w 
systemie. Wartoci rozruchow zabezpieczenia jest szybko zmiany czstotliwoci w czasie zalenie od kierunku tej 
zmiany - wzrost lub spadek. W tym przypadku istotna jest szybko tej zmiany w czasie wyraona w [Hz/s] a nie konkretna 
warto czstotliwoci w [Hz].  
Zabezpieczenie RFT-451A posiada moliwo zaprogramowania do piciu stopni czstotliwociowych z moliwoci wybo-
ru dla kadego stopnia nastpujcych parametrów: 

� programowe wczenie lub wyczenie zabezpieczenia,
� warto rozruchowa szybkoci zmiany czstotliwoci,
� opónienie zadziaania,
� sygnalizacja bezzwocznego pobudzenie zabezpieczenia
� sygnalizacja zadziaania zabezpieczenia,
� moliwo blokowania dziaania zabezpieczenia zewntrznymi sygnaami dwustanowymi.

Zakres nastaw poszczególnych parametrów dla kadego ze stopni przedstawia ponisza tabela. 

Parametr Zakres nastaw krok Nastawa  
fabryczna 

Stopie 1
Aktywacja [ON/OFF] - OFF 

Warto rozruchowa (-10  ÷ -0,1) i (+0,1÷ +10)Hz/s 0,05 

Opónienie zadziaania (0÷99.99)s 0,01

Pobudzenie S1÷S7 -

Zadziaanie S1÷S7 -

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.3 [ON/OFF] - 

f [Hz] 

t [s] 

49,3
sHz

dt
df

nast

/2=

Pobudzenie 
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Parametr Zakres nastaw krok Nastawa  
fabryczna 

Stopie 2
Aktywacja [ON/OFF] - ON 

Warto rozruchowa (-10  ÷ -0,1) i (+0,1 ÷ +10)Hz/s 0,05 -2,00[Hz/s] 

Opónienie zadziaania (0÷99.99)s 0,01 1,00[s]

Pobudzenie S1÷S7 - - 

Zadziaanie S1÷S7 - S3

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - OFF 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - OFF 

Blokada - Bl.3 [ON/OFF] - OFF 

topie 3
Aktywacja [ON/OFF] - OFF 

Warto rozruchowa (-10  ÷ -0,1) i (+0,1 ÷ +10)Hz/s 0,05 

Opónienie zadziaania (0÷99.99)s 0,01

Pobudzenie S1÷S7 -

Zadziaanie S1÷S7 -

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.3 [ON/OFF] - 

Stopie 4
Aktywacja [ON/OFF] - OFF 

Warto rozruchowa (-10  ÷ -0,1) i (+0,1÷ +10)Hz/s 0,05 

Opónienie zadziaania (0÷99.99)s 0,01

Pobudzenie S1÷S7 -

Zadziaanie S1÷S7 -

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.3 [ON/OFF] - 

Stopie 5
Aktywacja [ON/OFF] - OFF 

Warto rozruchowa (-10  ÷ -0,1) i (+0,1÷ +10)Hz/s 0,05 

Opónienie zadziaania (0÷99.99)s 0,01

Pobudzenie S1÷S7 -

Zadziaanie S1÷S7 -

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.3 [ON/OFF] - 

4.3. Zabezpieczenie typu �f  AND  albo  OR df/dt� 
Zabezpieczenie czstotliwociowe �f AND albo OR df/dt� przeznaczone jest do ochrony przed skutkami  zmian czstotli-
woci w systemie. Wartoci rozruchow zabezpieczenia jest czstotliwo [Hz] i szybko zmiany czstotliwoci w czasie 
[Hz/s].  Warto progowa oraz kierunek zmiany czstotliwoci zaley od nastaw przekanika �f� tego samego stopnia. 
Zabezpieczenie posiada moliwo zaprogramowania do piciu stopni czstotliwociowych z moliwoci wyboru dla             
kadego stopnia nastpujcych parametrów: 

� programowe wczenie lub wyczenie zabezpieczenia,
� tryb pracy zabezpieczenia czstotliwociowego (nadczstotliwociowy, podczstotliwociowy),
� warto rozruchowa czstotliwoci,
� warto rozruchowa szybkoci zmiany czstotliwoci,
� logika kryterium dziaania -  AND  albo  OR,
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Parametr Zakres nastaw krok Nastawa  
fabryczna 

Stopie 2
Aktywacja [ON/OFF] - ON 

Warto rozruchowa (-10  ÷ -0,1) i (+0,1 ÷ +10)Hz/s 0,05 -2,00[Hz/s] 

Opónienie zadziaania (0÷99.99)s 0,01 1,00[s]

Pobudzenie S1÷S7 - - 

Zadziaanie S1÷S7 - S3

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - OFF 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - OFF 

Blokada - Bl.3 [ON/OFF] - OFF 

topie 3
Aktywacja [ON/OFF] - OFF 

Warto rozruchowa (-10  ÷ -0,1) i (+0,1 ÷ +10)Hz/s 0,05 

Opónienie zadziaania (0÷99.99)s 0,01

Pobudzenie S1÷S7 -

Zadziaanie S1÷S7 -

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.3 [ON/OFF] - 

Stopie 4
Aktywacja [ON/OFF] - OFF 

Warto rozruchowa (-10  ÷ -0,1) i (+0,1÷ +10)Hz/s 0,05 

Opónienie zadziaania (0÷99.99)s 0,01

Pobudzenie S1÷S7 -

Zadziaanie S1÷S7 -

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.3 [ON/OFF] - 

Stopie 5
Aktywacja [ON/OFF] - OFF 

Warto rozruchowa (-10  ÷ -0,1) i (+0,1÷ +10)Hz/s 0,05 

Opónienie zadziaania (0÷99.99)s 0,01

Pobudzenie S1÷S7 -

Zadziaanie S1÷S7 -

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.3 [ON/OFF] - 

4.3. Zabezpieczenie typu �f  AND  albo  OR df/dt� 
Zabezpieczenie czstotliwociowe �f AND albo OR df/dt� przeznaczone jest do ochrony przed skutkami  zmian czstotli-
woci w systemie. Wartoci rozruchow zabezpieczenia jest czstotliwo [Hz] i szybko zmiany czstotliwoci w czasie 
[Hz/s].  Warto progowa oraz kierunek zmiany czstotliwoci zaley od nastaw przekanika �f� tego samego stopnia. 
Zabezpieczenie posiada moliwo zaprogramowania do piciu stopni czstotliwociowych z moliwoci wyboru dla             
kadego stopnia nastpujcych parametrów: 

� programowe wczenie lub wyczenie zabezpieczenia,
� tryb pracy zabezpieczenia czstotliwociowego (nadczstotliwociowy, podczstotliwociowy),
� warto rozruchowa czstotliwoci,
� warto rozruchowa szybkoci zmiany czstotliwoci,
� logika kryterium dziaania -  AND  albo  OR,
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� sygnalizacja zadziaania zabezpieczenia,
� moliwo blokowania dziaania zabezpieczenia zewntrznymi sygnaami dwustanowymi.

Warunkiem zadziaania zabezpieczenia �f AND df/dt� jest równoczesne spenienie warunków: 
� przekroczony próg nastawy  czstotliwoci (nastawiony w zabezpieczeniu typu �f� w tym samym stopniu),
� przekroczona szybko zmiany czstotliwoci w czasie.

Warunkiem zadziaania zabezpieczenia �f OR df/dt� jest  spenienie jednego z warunków: 
� przekroczony próg nastawy  czstotliwoci (nastawiony w zabezpieczeniu typu �f� w tym samym stopniu),
� przekroczona szybko zmiany czstotliwoci w czasie.

UWAGA!  
Dziaanie zabezpieczenia �f AND albo OR df/dt� wymaga aktywnego zabezpieczenia typu �f� w  tym samym stopniu nastaw. 
Nastawiona warto czstotliwoci jest wówczas wspólna dla obydwu zabezpiecze. W przypadku nastawy zabezpiecze-
nia �f� w tryb podczstotliwociowy � zabezpieczenie �f AND albo OR df/dt� reaguje na ujemne wartoci pochodnej, a dla 
nastawy zabezpieczenia �f� w tryb  nadczstotliwociowy �   zabezpieczenie �f  AND albo OR df/dt� reaguje na dodatnie 
wartoci pochodnej. Warunki dziaania tego zabezpieczenia wyjaniaj ponisze rysunki. 

f [Hz] 

t [s] 

49,0 

pobudzenie  
(spenione obydwa kryteria)

fnast=49Hz
sHz

dt
df

nast
/2=

f [Hz] 

t [s] 

49,0 

pobudzenie  
(spenione obydwa kryteria)

fnast=49Hz
sHz

dt
df

nast
/2=
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Zakres nastaw poszczególnych parametrów dla kadego ze stopni przedstawia ponisza tabela. 

Parametr Zakres nastaw krok Nastawa  
fabryczna 

Stopie 1
Aktywacja [ON/OFF] - OFF 

Warto rozruchowa f (40÷65)Hz 0,05 

Tryb pracy f > nadczstotliwociowy 
< podczstotliwociowy -

Warto rozruchowa df/dt (0,1÷10)Hz/s 0,05

Logika kryterium AND albo OR - 

Zadziaanie S1÷S7 -

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.3 [ON/OFF] - 

Parametr Zakres nastaw krok Nastawa  
fabryczna 

Stopie 2
Aktywacja [ON/OFF] - OFF 

Warto rozruchowa f (40÷65)Hz 0,05 

Tryb pracy f > nadczstotliwociowy 
< podczstotliwociowy -

Warto rozruchowa df/dt (0,1÷10)Hz/s 0,05

Logika kryterium AND albo OR - 

Zadziaanie S1÷S7 -

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.3 [ON/OFF] - 

Stopie 3
Aktywacja [ON/OFF] - ON 

Warto rozruchowa f (40÷65)Hz 0,05 48,00[Hz] 

Tryb pracy f > nadczstotliwociowy 
< podczstotliwociowy - < (podczstotliwociowy) 

Warto rozruchowa df/dt (0,1÷10)Hz/s 0,05 2,00[Hz/s]

Logika kryterium AND albo OR - AND 

Zadziaanie S1÷S7 - S4

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - OFF 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - OFF 

Blokada - Bl.3 [ON/OFF] - OFF 

Stopie 4
Aktywacja [ON/OFF] - OFF 

Warto rozruchowa f (40÷65)Hz 0,05 

Tryb pracy f > nadczstotliwociowy 
< podczstotliwociowy -

Warto rozruchowa df/dt (0,1÷10)Hz/s 0,05

Logika kryterium AND albo OR - 

Zadziaanie S1÷S7 -

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.3 [ON/OFF] - 
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Zakres nastaw poszczególnych parametrów dla kadego ze stopni przedstawia ponisza tabela. 

Parametr Zakres nastaw krok Nastawa  
fabryczna 

Stopie 1
Aktywacja [ON/OFF] - OFF 

Warto rozruchowa f (40÷65)Hz 0,05 

Tryb pracy f > nadczstotliwociowy 
< podczstotliwociowy -

Warto rozruchowa df/dt (0,1÷10)Hz/s 0,05

Logika kryterium AND albo OR - 

Zadziaanie S1÷S7 -

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.3 [ON/OFF] - 

Parametr Zakres nastaw krok Nastawa  
fabryczna 

Stopie 2
Aktywacja [ON/OFF] - OFF 

Warto rozruchowa f (40÷65)Hz 0,05 

Tryb pracy f > nadczstotliwociowy 
< podczstotliwociowy -

Warto rozruchowa df/dt (0,1÷10)Hz/s 0,05

Logika kryterium AND albo OR - 

Zadziaanie S1÷S7 -

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.3 [ON/OFF] - 

Stopie 3
Aktywacja [ON/OFF] - ON 

Warto rozruchowa f (40÷65)Hz 0,05 48,00[Hz] 

Tryb pracy f > nadczstotliwociowy 
< podczstotliwociowy - < (podczstotliwociowy) 

Warto rozruchowa df/dt (0,1÷10)Hz/s 0,05 2,00[Hz/s]

Logika kryterium AND albo OR - AND 

Zadziaanie S1÷S7 - S4

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - OFF 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - OFF 

Blokada - Bl.3 [ON/OFF] - OFF 

Stopie 4
Aktywacja [ON/OFF] - OFF 

Warto rozruchowa f (40÷65)Hz 0,05 

Tryb pracy f > nadczstotliwociowy 
< podczstotliwociowy -

Warto rozruchowa df/dt (0,1÷10)Hz/s 0,05

Logika kryterium AND albo OR - 

Zadziaanie S1÷S7 -

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.3 [ON/OFF] - 
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Stopie 5
Aktywacja [ON/OFF] - OFF 

Warto rozruchowa f (40÷65)Hz 0,05 

Tryb pracy f > nadczstotliwociowy 
< podczstotliwociowy -

Warto rozruchowa df/dt (0,1÷10)Hz/s 0,05

Logika kryterium AND albo OR - 

Zadziaanie S1÷S7 -

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.3 [ON/OFF] - 

4.4. Zabezpieczenie typu �f  AND albo  OR f/t� 
Zabezpieczenie czstotliwociowe �f AND albo OR f/t� przeznaczone jest do ochrony przed skutkami  zmian czstotli-
woci w systemie. Wartoci rozruchow zabezpieczenia jest czstotliwo [Hz] i przyrost zmiany czstotliwoci w czasie 
[Hz/s].  Warto progowa oraz kierunek zmiany czstotliwoci zaley od nastaw przekanika �f� tego samego stopnia. 
Zabezpieczenie posiada moliwo zaprogramowania do piciu stopni czstotliwociowych z moliwoci wyboru dla             
kadego stopnia nastpujcych parametrów: 

� programowe wczenie lub wyczenie zabezpieczenia,
� tryb pracy zabezpieczenia czstotliwociowego (nadczstotliwociowy, podczstotliwociowy),
� warto rozruchowa czstotliwoci,
� warto rozruchowa przyrostu zmiany czstotliwoci,
� logika kryterium dziaania -  AND  albo  OR,
� sygnalizacja zadziaania zabezpieczenia,
� moliwo blokowania dziaania zabezpieczenia zewntrznymi sygnaami dwustanowymi.

Warunkiem zadziaania zabezpieczenia �f AND f/t� jest równoczesne spenienie warunków: 
� przekroczony próg nastawy  czstotliwoci (nastawiony w zabezpieczeniu typu �f� w tym samym stopniu),
� przekroczony przyrost zmiany czstotliwoci w czasie.

Warunkiem zadziaania zabezpieczenia �f OR f/t� jest  spenienie jednego z warunków: 
� przekroczony próg nastawy  czstotliwoci (nastawiony w zabezpieczeniu typu �f� w tym samym stopniu),
� przekroczony przyrost zmiany czstotliwoci w czasie.

UWAGA!  
Dziaanie zabezpieczenia �f AND albo OR f/t� wymaga aktywnego zabezpieczenia typu �f� w  tym samym stopniu nastaw. 
Nastawiona warto czstotliwoci jest wówczas wspólna dla obydwu zabezpiecze. W przypadku nastawy zabezpiecze-
nia �f� w tryb podczstotliwociowy � zabezpieczenie �f AND albo OR f/t�  reaguje na ujemn warto przyrostu zmiany 
czstotliwoci w czasie, a dla nastawy zabezpieczenia �f� w tryb  nadczstotliwociowy �  zabezpieczenie �f  AND albo OR 
f/t� reaguje na dodatni warto przyrostu zmiany czstotliwoci w czasie. Warunki dziaania tego zabezpieczenia wyja-
niaj ponisze rysunki. 

f [Hz] 

t [s] 

pobudzenie  
(spenione obydwa kryteria)

t=Dt

f=Df

nastt2Hz/=f

fnast=49,0Hz
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Zakres nastaw poszczególnych parametrów dla kadego ze stopni przedstawia ponisza tabela. 

Parametr Zakres nastaw Krok Nastawa  
fabryczna 

Stopie 1
Aktywacja [ON/OFF] - OFF 

Warto rozruchowa f (40÷65)Hz 0,05 

Tryb pracy f > nadczstotliwociowy 
< podczstotliwociowy -

Warto rozruchowa f (0,2÷10)[Hz] 0,05

Interwa czasowy t (0,02÷2,00)s 0,01

Logika kryterium AND albo OR  - 

Zadziaanie S1÷S7 -

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.3 [ON/OFF] - 

Stopie 2
Aktywacja [ON/OFF] - OFF 

Warto rozruchowa f (40÷65)Hz 0,05 

Tryb pracy f > nadczstotliwociowy 
< podczstotliwociowy -

Warto rozruchowa f (0,2÷10)[Hz] 0,05

Interwa czasowy t (0,02÷2,00)s 0,01

Logika kryterium AND albo OR  - 

Zadziaanie S1÷S7 -

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.3 [ON/OFF] - 

f [Hz] 

t [s] 

pobudzenie  
(spenione obydwa kryteria)

t=Dt

f=Df

nasttHz/5,0 =f

fnast=49,0Hz
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Zakres nastaw poszczególnych parametrów dla kadego ze stopni przedstawia ponisza tabela. 

Parametr Zakres nastaw Krok Nastawa  
fabryczna 

Stopie 1
Aktywacja [ON/OFF] - OFF 

Warto rozruchowa f (40÷65)Hz 0,05 

Tryb pracy f > nadczstotliwociowy 
< podczstotliwociowy -

Warto rozruchowa f (0,2÷10)[Hz] 0,05

Interwa czasowy t (0,02÷2,00)s 0,01

Logika kryterium AND albo OR  - 

Zadziaanie S1÷S7 -

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.3 [ON/OFF] - 

Stopie 2
Aktywacja [ON/OFF] - OFF 

Warto rozruchowa f (40÷65)Hz 0,05 

Tryb pracy f > nadczstotliwociowy 
< podczstotliwociowy -

Warto rozruchowa f (0,2÷10)[Hz] 0,05

Interwa czasowy t (0,02÷2,00)s 0,01

Logika kryterium AND albo OR  - 

Zadziaanie S1÷S7 -

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.3 [ON/OFF] - 

f [Hz] 

t [s] 

pobudzenie  
(spenione obydwa kryteria)

t=Dt

f=Df

nasttHz/5,0 =f

fnast=49,0Hz
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Stopie 3
Aktywacja [ON/OFF] - OFF 

Warto rozruchowa f (40÷65)Hz 0,05 

Tryb pracy f > nadczstotliwociowy 
< podczstotliwociowy -

Warto rozruchowa f (0,2÷10)[Hz] 0,05

Interwa czasowy t (0,02÷2,00)s 0,01

Logika kryterium AND albo OR  - 

Zadziaanie S1÷S7 -

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.3 [ON/OFF] - 

Stopie 4
Aktywacja [ON/OFF] - ON 

Warto rozruchowa f (40÷65)Hz 0,05 50,50[Hz] 

Tryb pracy f > nadczstotliwociowy 
< podczstotliwociowy - > (nadczstotliwociowy) 

Warto rozruchowa f (0,2÷10)Hz 0,05 2,00[Hz]

Interwa czasowy t (0,02÷2,00)s 0,01 1,00[s]

Logika kryterium AND albo OR  - AND 

Zadziaanie S1÷S7 - S5

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.3 [ON/OFF] - 

Stopie 5
Aktywacja [ON/OFF] - OFF 

Warto rozruchowa f (40÷65)Hz 0,05 

Tryb pracy f > nadczstotliwociowy 
< podczstotliwociowy -

Warto rozruchowa f (0,2÷10)[Hz] 0,05

Interwa czasowy t (0,02÷2,00)s 0,01

Logika kryterium AND albo OR  - 

Zadziaanie S1÷S7 -

Blokada - Bl.1 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.2 [ON/OFF] - 

Blokada - Bl.3 [ON/OFF] - 

4.5. Blokada napiciowa zabezpiecze czstotliwociowych Ubl 

Zabezpieczenie RFT-451A wyposaone jest w blokad podnapiciow zabezpiecze czstotliwociowych, która 
blokuj dziaanie zabezpiecze czstotliwociowych w przypadku obnienia (lub zaniku) napicia pomiarowego 
na  wszystkich trzech fazach poniej napicia blokady Ubl.  
Napicie blokady jest nastawiane w zakresie 0,1 ÷ 0,8 Un.  
Obecno napicia pomiarowego (powyej napicia blokady Ubl) tylko na jednym wejciu, jest wystarczajca do 
poprawnej pracy zabezpiecze czstotliwociowych. 
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4.6. Automatyka  SPZ po SCO 
Logik dziaania automatyki SPZ po SCO przedstawia poniszy schemat. 

Oznaczenia na schemacie: 

�Nastawa St1..4_start� - nastawa stopni, które powoduj start automatyki; mog to by wszystkie lub tylko 
jeden ze stopni od 1 do 4; jako zadziaanie rozumie si wysanie impulsu wycza-
jcego od dowolnego przekanika danego stopnia (równie stromociowego). 

 �SPZ ON/OFF� - nastawa aktywnoci automatyki SPZpoSCO; w przypadku aktywnej automatyki 
stopnie 1do 4 su jako SCO, natomiast stopie 5 suy do SPZpoSCO, oraz 
wejcie dwustanowe ST3 przypisane jest automatycznie do automatyki SPZpo-
SCO   jako wejcie kasujce. 

�tp� - czas podtrzymania pobudzenia startu automatyki (w czasie aktywnoci tego wyj-
cia odbudowanie czstotliwoci powoduje wysanie impulsu zacz). Moliwe jest 
odstawienie czasu (podtrzymanie wieczyste). Wyjcie kasowane jest te przez 
wysanie impulsu zacz, bd impulsem wejcia zewntrznego � np. od pooenia 
wycznika. 

�to� - czas opónienia wysania impulsu zacz po odbudowaniu czstotliwoci. 

�ti� - czas trwania impulsu zacz. 

�Wej_zew� - zewntrzne wejcie dwustanowe (ST3) powodujce przerwanie (skasowanie) cyklu. 

�Wy_Z� - wyjcie przekanikowe (wybrane w nastawach z dostpnych przekaników S1-S7). 

�Zadz_st1�5� - zadziaanie stopnia. 

�Zdarzenie P_SPZpoSCO� - zapis pobudzenia SPZpoSCO w rejestratorze zdarze.

�Zdarzenie Z_SPZpoSCO� - zapis wysania impulsu zaczenia w cyklu SPZpoSCO w rejestratorze       
zdarze.

�Dioda LED Pobudzenie� - od momentu startu do skasowania cyklu SPZpoSCO (wysanie impulsu zacz, 
bd skasowanie cyklu) automatyka powoduje wiecenie diody Pobudzenie i
wywietlenie odpowiedniego komunikatu na wywietlaczu . 
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4.6. Automatyka  SPZ po SCO 
Logik dziaania automatyki SPZ po SCO przedstawia poniszy schemat. 

Oznaczenia na schemacie: 

�Nastawa St1..4_start� - nastawa stopni, które powoduj start automatyki; mog to by wszystkie lub tylko 
jeden ze stopni od 1 do 4; jako zadziaanie rozumie si wysanie impulsu wycza-
jcego od dowolnego przekanika danego stopnia (równie stromociowego). 

 �SPZ ON/OFF� - nastawa aktywnoci automatyki SPZpoSCO; w przypadku aktywnej automatyki 
stopnie 1do 4 su jako SCO, natomiast stopie 5 suy do SPZpoSCO, oraz 
wejcie dwustanowe ST3 przypisane jest automatycznie do automatyki SPZpo-
SCO   jako wejcie kasujce. 

�tp� - czas podtrzymania pobudzenia startu automatyki (w czasie aktywnoci tego wyj-
cia odbudowanie czstotliwoci powoduje wysanie impulsu zacz). Moliwe jest 
odstawienie czasu (podtrzymanie wieczyste). Wyjcie kasowane jest te przez 
wysanie impulsu zacz, bd impulsem wejcia zewntrznego � np. od pooenia 
wycznika. 

�to� - czas opónienia wysania impulsu zacz po odbudowaniu czstotliwoci. 

�ti� - czas trwania impulsu zacz. 

�Wej_zew� - zewntrzne wejcie dwustanowe (ST3) powodujce przerwanie (skasowanie) cyklu. 

�Wy_Z� - wyjcie przekanikowe (wybrane w nastawach z dostpnych przekaników S1-S7). 

�Zadz_st1�5� - zadziaanie stopnia. 

�Zdarzenie P_SPZpoSCO� - zapis pobudzenia SPZpoSCO w rejestratorze zdarze.

�Zdarzenie Z_SPZpoSCO� - zapis wysania impulsu zaczenia w cyklu SPZpoSCO w rejestratorze       
zdarze.

�Dioda LED Pobudzenie� - od momentu startu do skasowania cyklu SPZpoSCO (wysanie impulsu zacz, 
bd skasowanie cyklu) automatyka powoduje wiecenie diody Pobudzenie i
wywietlenie odpowiedniego komunikatu na wywietlaczu . 
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Ilo stopni  czstotliwociowych pobudzajcych automatyk SPZ po SCO    1 ÷ 4 
Ilo stopni wysyajcych impuls �zacz�  SPZ po SCO         1 (pity) 
Zakres nastawczy czasu podtrzymania pobudzenia startu  SPZ po SCO          tp = (0 ÷ 65000)min  co  1min. 
Zakres nastawczy czasu opónienia wysania impulsu �zacz�             to=(0 ÷ 65000)s co 1s 
Zakres nastawczy czasu trwania impulsu �zacz�                      ti=(0 ÷ 9,99)s co 0,01s 

4.6.  Zabezpieczenia napiciowe �U� 

Zabezpieczenie RFT-451A  wyposaono w trzy stopnie napiciowe (podnapiciowe, nadnapiciowe), z moliwoci uak-
tywnienia dowolnego z nich,   z logik AND albo OR (logika AND, przekroczenie   wartoci nastawczej napicia rozrucho-
wego na wszystkich wejciach pomiarowych; logika OR, przekroczenie wartoci nastawczej napicia rozruchowego na 
dowolnym wejciu pomiarowym).  

Parametr Zakres nastaw Krok Nastawa  
fabryczna 

U - stopie 1
Aktywacja [ON/OFF] - ON 
Napicie znamionowe Un 100V albo 230V 

Tryb pracy U > nadnapiciowy 
< podnapiciowy - < (podnapiciowy) 

Warto rozruchowa Ur (5 ÷ 200)V dla Un=100V                                   
(10 ÷ 460)V  dla Un=230V 0,1 90,0[v] 

Czas zadziaania (0  ÷ 99,99)s 0,01 1,00[s] 
Logika kryterium AND albo OR - U1 OR U2 OR U3 
Pobudzenie S1÷S7 - -
Zadziaanie S1÷S7 - S6 
Blokada � Bl1 [ON/OFF] - OFF 
Blokada � Bl2 [ON/OFF] - OFF 
Blokada � Bl3 [ON/OFF] - OFF 

U - stopie 2
Aktywacja [ON/OFF] - ON 
Napicie znamionowe Un 100V albo 230V 

Tryb pracy U > nadnapiciowy 
< podnapiciowy - < (podnapiciowy) 

Warto rozruchowa Ur (5 ÷ 200)V dla Un=100V                                                                          
(10 ÷ 460)V  dla Un=230V 0,1 80,0[v] 

Czas zadziaania (0  ÷ 99,99)s 0,01 1,00[s] 
Logika kryterium AND albo OR - U1 OR U2 OR U3 
Pobudzenie S1÷S7 - -
Zadziaanie S1÷S7 - S6 
Blokada � Bl1 [ON/OFF] - OFF 
Blokada � Bl2 [ON/OFF] - OFF 
Blokada � Bl3 [ON/OFF] - OFF 
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U - stopie 3
Aktywacja [ON/OFF] - ON 
Napicie znamionowe Un 100V albo 230V 

Tryb pracy U > nadnapiciowy 
< podnapiciowy - > (nadnapiciowy) 

Warto rozruchowa Ur (5 ÷ 200)V dla Un=100V                                                                          
(10 ÷ 460)V  dla Un=230V 0,1 110,0[v]

Czas zadziaania (0  ÷ 99,99)s  0,01 1,00[s] 
Logika kryterium AND albo OR  - U1 OR U2 OR U3 
Pobudzenie S1÷S7 - -
Zadziaanie S1÷S7 - S7 
Blokada � BL1 [ON/OFF] - OFF 
Blokada � BL2 [ON/OFF] - OFF 
Blokada � BL3 [ON/OFF] - OFF 

4.7. Zabezpieczenia zewntrzne �Z� 

Zabezpieczenie RFT-451A wyposaone jest w trzy programowalne wejcia sterujce  ST1 � ST3. Wejcia te 
pobudzane mog by sygnaem napiciowym na poziomie napicia pomocniczego.  Przeznaczone s do 
przyjmowania sygnaów z obwodów zewntrznych i  w zalenoci od sposobu zaprogramowania  danego wejcia 
umoliwiaj podjcie odpowiedniego dziaania. Istnieje moliwo zaprogramowania kadego z tych wej jako: 

� Zabezpieczenie zewntrzne Z1-Z3 przeznaczone do przyjmowania sygnaów z obwodów zewntrznych,

Parametr Zakres nastaw krok Nastawa  
fabryczna 

ST1 - Z 1 
Aktywacja [ON/OFF] - ON
Czas zadziaania (0÷99,99)s 0,01 10,00[s]
Zadziaanie S1÷S7 - S1

ST2 - Z 2 
Aktywacja [ON/OFF] - ON
Czas zadziaania (0÷99,99)s 0,01 10,00[s]
Zadziaanie S1÷S7 - S1

ST3 - Z 3 
Aktywacja [ON/OFF] - ON
Czas zadziaania (0÷99,99)s 0,01 10,00[s]
Zadziaanie S1÷S7 - S1

� Blokada przekaników czstotliwociowych  albo  napiciowych  Bl1 � Bl3, przeznaczona do zablokowania
dziaania wybranych przekaników.

Parametr Zakres nastaw krok Nastawa  
fabryczna 

ST1- blokada  1 
Pobudzenie S1÷S7 - -

ST2- blokada  2 
Pobudzenie S1÷S7 - -

ST3- blokada  3 
Pobudzenie S1÷S7 - -
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U - stopie 3
Aktywacja [ON/OFF] - ON 
Napicie znamionowe Un 100V albo 230V 

Tryb pracy U > nadnapiciowy 
< podnapiciowy - > (nadnapiciowy) 

Warto rozruchowa Ur (5 ÷ 200)V dla Un=100V                                                                          
(10 ÷ 460)V  dla Un=230V 0,1 110,0[v]

Czas zadziaania (0  ÷ 99,99)s  0,01 1,00[s] 
Logika kryterium AND albo OR  - U1 OR U2 OR U3 
Pobudzenie S1÷S7 - -
Zadziaanie S1÷S7 - S7 
Blokada � BL1 [ON/OFF] - OFF 
Blokada � BL2 [ON/OFF] - OFF 
Blokada � BL3 [ON/OFF] - OFF 

4.7. Zabezpieczenia zewntrzne �Z� 

Zabezpieczenie RFT-451A wyposaone jest w trzy programowalne wejcia sterujce  ST1 � ST3. Wejcia te 
pobudzane mog by sygnaem napiciowym na poziomie napicia pomocniczego.  Przeznaczone s do 
przyjmowania sygnaów z obwodów zewntrznych i  w zalenoci od sposobu zaprogramowania  danego wejcia 
umoliwiaj podjcie odpowiedniego dziaania. Istnieje moliwo zaprogramowania kadego z tych wej jako: 

� Zabezpieczenie zewntrzne Z1-Z3 przeznaczone do przyjmowania sygnaów z obwodów zewntrznych,

Parametr Zakres nastaw krok Nastawa  
fabryczna 

ST1 - Z 1 
Aktywacja [ON/OFF] - ON
Czas zadziaania (0÷99,99)s 0,01 10,00[s]
Zadziaanie S1÷S7 - S1

ST2 - Z 2 
Aktywacja [ON/OFF] - ON
Czas zadziaania (0÷99,99)s 0,01 10,00[s]
Zadziaanie S1÷S7 - S1

ST3 - Z 3 
Aktywacja [ON/OFF] - ON
Czas zadziaania (0÷99,99)s 0,01 10,00[s]
Zadziaanie S1÷S7 - S1

� Blokada przekaników czstotliwociowych  albo  napiciowych  Bl1 � Bl3, przeznaczona do zablokowania
dziaania wybranych przekaników.

Parametr Zakres nastaw krok Nastawa  
fabryczna 

ST1- blokada  1 
Pobudzenie S1÷S7 - -

ST2- blokada  2 
Pobudzenie S1÷S7 - -

ST3- blokada  3 
Pobudzenie S1÷S7 - -
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5. WACIWOCI FUNKCJONALNE
5.1. Opis wej i wyj 
Opis wej: Tabela 2a 

Lp. Nazwa wejcia Opis Rodzaj wejcia Zaciski 

1. Us wejcie dwustanowe,  sterujce ST1 1-2 
2. Us wejcie dwustanowe,  sterujce ST2 3-4 
3. Us 

Napiciowa blokada zadziaania 
albo zabezpieczenie zewntrz-
ne wejcie dwustanowe,  sterujce ST3 11-12 

3. U1 wejcie pomiarowe napiciowe 5-6 
4. U2 wejcie pomiarowe napiciowe 7-8 
5. U3

Trójfazowy ukad pomiarowy 
wejcie pomiarowe napiciowe 9-10 

6. A-B cze komunikacji szeregowej wejcie/wyjcie (opcja) 13-14 

Opis wyj: Tabela 2b 

Lp. Nazwa wyjcia Opis Rodzaj wyjcia Zaciski 

1. Pobudzenie Pobudzenie zabezpiecze dioda sygnalizacyjna - 
2. Zadziaanie Zadziaanie zabezpiecze dioda sygnalizacyjna - 
3. Praca Stan �Praca� ,  U>0,05Un dioda sygnalizacyjna - 
4. Blokada Blokada zadziaania zabezpiecze dioda sygnalizacyjna - 
5. OK Sprawno zabezpieczenia dioda sygnalizacyjna - 
6. BZ Przekanik sygnalizacji uszkodzenia 

zasilacza lub braku napicia pomoc-
niczego  

zestyk rozwierny 16-17  

7. S1 Przekanik programowalny, wyko-
nawczy zestyk zwierny 18-19 

8. S2 Przekanik programowalny, wyko-
nawczy zestyk zwierny 20-21 

9. S3 Przekanik programowalny, wyko-
nawczy zestyk zwierny 22-23 

10. S4 Przekanik programowalny, wyko-
nawczy zestyk zwierny 24-25 

11. S5 Przekanik programowalny, wyko-
nawczy zestyk zwierny 26-27 

12. S6 Przekanik programowalny, wyko-
nawczy zestyk zwierny 28-29 

13. S7 Przekanik programowalny, wyko-
nawczy zestyk zwierny 30-31 

5.2. Ukad wykonawczy 
Urzdzenie wyposaono w przekaniki elektromagnetyczne (S1 � S7) przystosowane do programowego konfigurowania. 
Dodatkowo urzdzenie wyposaono   w przekanik  przystosowany do sygnalizacji  zewntrznej  uszkodzenia zasilacza lub 
braku napicia pomocniczego (BZ). Waciwoci  elektryczne  tych przekaników przedstawiono w danych technicznych.  

5.3. Panel operatora 
� Wywietlacz LCD i klawiatura umoliwiajce pen obsug urzdzenia w zakresie:

- konfigurowania piciu niezalenych stopni zabezpiecze czstotliwociowych i trzech stopni zabezpiecze napicio-
wych, kady z moliwoci programowego  wprowadzania konfiguracji  i nastaw,

- programowego  przyporzdkowania przekaników wykonawczych do danych zabezpiecze,
- ustawienia biecego czasu i daty zabezpieczenia, 
- odczytu biecych wartoci wielkoci pomiarowych, 
- odczytu wartoci wielkoci nastawianych, 
- przegldania zapisów rejestratora zdarze,
- kasowania sygnalizacji optycznej stanu pobudzenia i zadziaania zabezpiecze,
- przeprowadzania testu funkcjonalnego, 
- programowego wczania i wyczania zabezpieczenia. 
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� Sygnalizacja na wywietlaczu LCD informujca o :

- pobudzeniu i zadziaaniu zabezpiecze,
- pobudzenie SPZ po SCO, zadziaanie SPZ po SCO 
- pobudzeniu dwustanowych wej sterujcych, 
- zadziaaniu zabezpiecze zewntrznych lub pobudzeniu blokad zewntrznych. 

� Sygnalizacja optyczna na diodach LED informujca o:

- pobudzeniu i zadziaaniu zabezpiecze (z wyjtkiem zabezpiecze zewntrznych), 
- pobudzenie SPZ po SCO 
- stanie �praca� - gdy napicie na zaciskach U>0,05Un, 
- aktywnej zewntrznej blokadzie dziaania zabezpieczenia (jednej, dwóch lub trzech), 
- poprawnej pracy zabezpieczenia. 

Panel operatora umieszczono na pycie czoowej urzdzenia. Ogólny widok i opis pyty czoowej przedstawiono   w  p. 8.1.  

5.4. Pomiary biece 
Zabezpieczenie realizuje pomiar nastpujcych wielkoci: 

- wartoci skutecznej skadowej podstawowej napicia wejciowego (U) w zakresie (0  ÷ 220)V  albo  (0  ÷ 480)V, 
- wartoci czstotliwoci (f) w zakresie (40  ÷ 65)Hz 

Wynik pomiarów jest podawany jako wielko po stronie wtórnej przekadników. Czas repetycji pomiarów wynosi 1 sekun-
d, a podgld wyników pomiarów umoliwia lokalny wywietlacz na pycie czoowej lub oprogramowanie uytkownika w 
komunikacji zdalnej. Uchyb gwarantowany pomiarów napicia jest nie wikszy od 2,5%, uchyb gwarantowany  pomiaru 
czstotliwoci jest nie wikszy od 0,01Hz. 

5.5. Rejestrator zdarze

Zabezpieczenie posiada rejestrator 86 rozrónialnych zdarze, z rozdzielczoci czasow 1 ms � 
o pojemnoci do 300 zapisów, takich jak :

� pobudzenie i zadziaanie oraz odwzbudzenie zabezpiecze czstotliwociowych (f), stromociowych
(df/dt  i  f AND/OR df/dt) i  przyrostowych (f AND/OR f/t);

� pobudzenie, zadziaanie i odwzbudzenie  zabezpiecze napiciowych (U);
� pobudzenie i odwzbudzenie blokady podnapiciowej zabezpieczenia czstotliwociowego;
� pobudzenie i zadziaanie SPZ po SCO;
� zaczenie i zanik pomocniczego napicia zasilajcego;
� zmiana nastaw;
� pobudzenie i odwzbudzenie dwustanowych wej sterujcych;
� zadziaanie zabezpiecze zewntrznych;
� kasowanie sygnalizacji wewntrznej.

W przypadku zapenienia rejestratora zdarze nastpuje nadpisanie zdarzenia �najstarszego�. Jeeli zabezpie-
czenie jest na bieco obsugiwane przez oprogramowanie zewntrzne, kolejne rejestrowane zdarzenia s prze-
noszone do pliku utworzonego w podczonym komputerze. 
Peny wykaz rejestrowanych zdarze przedstawiono w zaczonej licie zdarze. W przypadku zapenienia rejestratora 
zdarze nastpuje nadpisanie zdarzenia �najstarszego�. Jeeli zabezpieczenie jest na bieco obsugiwane przez opro-
gramowanie zewntrzne, kolejne rejestrowane zdarzenia s przenoszone do pliku utworzonego w podczonym kompute-
rze. Zawarto rejestratora jest podtrzymywana równie po zaniku napicia pomocniczego. 

UWAGA: Czas podtrzymania danych w pamici rejestratora, przy wyczonym napiciu pomocniczym, zaley od stanu 
baterii. 

5.6. Komunikacja 

Podstawowym interfejsem sucym do obsugi zabezpieczenia jest panel operatora opisany w p. 5.3. 
Obsuga za pomoc panelu zostaa omówiona  w dalszej czci instrukcji (punkt 8). 
Opcjonalnie istnieje moliwo wyposaenia urzdzenia w port komunikacyjny, RS485 dwuprzewodowy, przeznaczony do 
sieciowej  komunikacji zdalnej z systemem nadzoru zabezpiecze lub stacj inyniersk. Sygnay portu RS485 s wypro-
wadzone na zaciski 13 (DATA +) i 14 (DATA -), posiadaj optoizolacj oraz zabezpieczenie prdowe. 
Dla portu komunikacyjnego naley ustawi: prdko transmisji, format danych, (liczba bitów danych, liczba bitów stopu, 
parzysto), protokó sieciowy oraz adres sieciowy. Moliwe wartoci parametrów zostay podane  w danych technicznych 
urzdzenia (punkt 3.1). Odpowiednich ustawie dokonujemy wykorzystujc panel operatora. 
UWAGA: Implementacja obiektów protokou komunikacyjnego dostpna na yczenie. 
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� Sygnalizacja na wywietlaczu LCD informujca o :

- pobudzeniu i zadziaaniu zabezpiecze,
- pobudzenie SPZ po SCO, zadziaanie SPZ po SCO 
- pobudzeniu dwustanowych wej sterujcych, 
- zadziaaniu zabezpiecze zewntrznych lub pobudzeniu blokad zewntrznych. 

� Sygnalizacja optyczna na diodach LED informujca o:

- pobudzeniu i zadziaaniu zabezpiecze (z wyjtkiem zabezpiecze zewntrznych), 
- pobudzenie SPZ po SCO 
- stanie �praca� - gdy napicie na zaciskach U>0,05Un, 
- aktywnej zewntrznej blokadzie dziaania zabezpieczenia (jednej, dwóch lub trzech), 
- poprawnej pracy zabezpieczenia. 

Panel operatora umieszczono na pycie czoowej urzdzenia. Ogólny widok i opis pyty czoowej przedstawiono   w  p. 8.1.  

5.4. Pomiary biece 
Zabezpieczenie realizuje pomiar nastpujcych wielkoci: 

- wartoci skutecznej skadowej podstawowej napicia wejciowego (U) w zakresie (0  ÷ 220)V  albo  (0  ÷ 480)V, 
- wartoci czstotliwoci (f) w zakresie (40  ÷ 65)Hz 

Wynik pomiarów jest podawany jako wielko po stronie wtórnej przekadników. Czas repetycji pomiarów wynosi 1 sekun-
d, a podgld wyników pomiarów umoliwia lokalny wywietlacz na pycie czoowej lub oprogramowanie uytkownika w 
komunikacji zdalnej. Uchyb gwarantowany pomiarów napicia jest nie wikszy od 2,5%, uchyb gwarantowany  pomiaru 
czstotliwoci jest nie wikszy od 0,01Hz. 

5.5. Rejestrator zdarze

Zabezpieczenie posiada rejestrator 86 rozrónialnych zdarze, z rozdzielczoci czasow 1 ms � 
o pojemnoci do 300 zapisów, takich jak :

� pobudzenie i zadziaanie oraz odwzbudzenie zabezpiecze czstotliwociowych (f), stromociowych
(df/dt  i  f AND/OR df/dt) i  przyrostowych (f AND/OR f/t);

� pobudzenie, zadziaanie i odwzbudzenie  zabezpiecze napiciowych (U);
� pobudzenie i odwzbudzenie blokady podnapiciowej zabezpieczenia czstotliwociowego;
� pobudzenie i zadziaanie SPZ po SCO;
� zaczenie i zanik pomocniczego napicia zasilajcego;
� zmiana nastaw;
� pobudzenie i odwzbudzenie dwustanowych wej sterujcych;
� zadziaanie zabezpiecze zewntrznych;
� kasowanie sygnalizacji wewntrznej.

W przypadku zapenienia rejestratora zdarze nastpuje nadpisanie zdarzenia �najstarszego�. Jeeli zabezpie-
czenie jest na bieco obsugiwane przez oprogramowanie zewntrzne, kolejne rejestrowane zdarzenia s prze-
noszone do pliku utworzonego w podczonym komputerze. 
Peny wykaz rejestrowanych zdarze przedstawiono w zaczonej licie zdarze. W przypadku zapenienia rejestratora 
zdarze nastpuje nadpisanie zdarzenia �najstarszego�. Jeeli zabezpieczenie jest na bieco obsugiwane przez opro-
gramowanie zewntrzne, kolejne rejestrowane zdarzenia s przenoszone do pliku utworzonego w podczonym kompute-
rze. Zawarto rejestratora jest podtrzymywana równie po zaniku napicia pomocniczego. 

UWAGA: Czas podtrzymania danych w pamici rejestratora, przy wyczonym napiciu pomocniczym, zaley od stanu 
baterii. 

5.6. Komunikacja 

Podstawowym interfejsem sucym do obsugi zabezpieczenia jest panel operatora opisany w p. 5.3. 
Obsuga za pomoc panelu zostaa omówiona  w dalszej czci instrukcji (punkt 8). 
Opcjonalnie istnieje moliwo wyposaenia urzdzenia w port komunikacyjny, RS485 dwuprzewodowy, przeznaczony do 
sieciowej  komunikacji zdalnej z systemem nadzoru zabezpiecze lub stacj inyniersk. Sygnay portu RS485 s wypro-
wadzone na zaciski 13 (DATA +) i 14 (DATA -), posiadaj optoizolacj oraz zabezpieczenie prdowe. 
Dla portu komunikacyjnego naley ustawi: prdko transmisji, format danych, (liczba bitów danych, liczba bitów stopu, 
parzysto), protokó sieciowy oraz adres sieciowy. Moliwe wartoci parametrów zostay podane  w danych technicznych 
urzdzenia (punkt 3.1). Odpowiednich ustawie dokonujemy wykorzystujc panel operatora. 
UWAGA: Implementacja obiektów protokou komunikacyjnego dostpna na yczenie. 
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Zabezpieczenie  moe by obsugiwanie zdalnie, pracujc pod nadzorem systemu monitoringu i sterowania SMiS. 
Opro-gramowanie uytkownika -  SMiS, w postaci aplikacji systemu MS WINDOWS serii 98/2000/XP, jest uniwersalnym, 
jedno-litym programem przeznaczonym do penej, równolegej obsugi oraz archiwizacji danych wszystkich zespoów 
automatyki zabezpieczeniowej typu CZAZ oraz indywidualnych przekaników produkcji KOPEX-EKO Sp. z o.o.. 

Oprogramowanie uytkownika, stanowice standardowe wyposaenie zabezpieczenia przystosowanego do komunikacji 
zdalnej , umoliwia jego pen obsug w zakresie: 

- konfiguracji, 
- zdalnego wczania lub odstawiania zabezpieczenia,  
- wprowadzania i odczytu nastaw, 
- odczytu mierzonych wartoci napi i czstotliwoci, 
- odczytu stanu wej i wyj,
- testu wyj,
- zdalnego kasowania sygnalizacji oraz zerowania bufora rejestratora zdarze,
- odczytu stanu przekaników pomiarowych, 
- przegldania zapisu rejestratora zdarze,
- prezentacji graficznej wyników pomiarów, 
- synchronizacji czasu wewntrznego. 

Menu funkcji obsugi zabezpieczenia RFT-451A, dostpnych przez port komunikacyjny, przedstawiono w p. 8.6.3. 

5.7. Sygnalizacja wewntrzna 

Podstawowe stany pracy urzdzenia sygnalizowane s na wywietlaczu LCD oraz na diodach LED. 

Sygnalizacja optyczna na diodach LED. 

Tabela 2c 

Lp. Nazwa wyjcia Opis Rodzaj wyjcia  

1. Pobudzenie Pobudzenie zabezpieczenia Dioda  LED -  bez podtrzymania (óta)  
2. Zadziaanie Zadziaanie  zabezpieczenia Dioda  LED -  z podtrzymaniem  (czerwona) 
3. Praca Stan �Praca�, U>0,05*Un Dioda  LED -  bez podtrzymania  (zielona) 
4. Blokada Blokada zaczenia Dioda  LED -  bez podtrzymania  (óta)  

Sprawno zabezpieczenia   stan �ON� Dioda  LED -  wieci cigle (zielona) 
Sprawno zabezpieczenia   stan  �OFF� Dioda  LED -  pulsujca (zielona) 5. OK 
Awaria Dioda  LED -  nie wieci (zielona) 

Sygnalizacja na wywietlaczu LCD. 

Lp. Oznaczenie 
komunikatu Opis Typ 

sygnalizacji 
1. f1 pobudzenie przekanika czstotliwociowego f 1 
2. f2 pobudzenie przekanika czstotliwociowego f 2 
3. f3 pobudzenie przekanika czstotliwociowego f 3 
4. f4 pobudzenie przekanika czstotliwociowego f 4 
5. f5 pobudzenie przekanika czstotliwociowego f 5 
6. df1 pobudzenie przekanika stromociowego df/dt 1 
7. df2 pobudzenie przekanika stromociowego df/dt 2 
8. df3 pobudzenie przekanika stromociowego df/dt 3 
9. df4 pobudzenie przekanika stromociowego df/dt 4 

10. df5 pobudzenie przekanika stromociowego df/dt 5 
11. ft1 zadziaanie przekanika czstotliwociowego f 1 
12. ft2 zadziaanie przekanika czstotliwociowego f 2 
13. ft3 zadziaanie przekanika czstotliwociowego f 3 
14. ft4 zadziaanie przekanika czstotliwociowego f 4 
15. ft5 zadziaanie przekanika czstotliwociowego f 5 
16. dft1 zadziaanie przekanika stromociowego df/dt 1 
17. dft2 zadziaanie przekanika stromociowego df/dt 2 
18. dft3 zadziaanie przekanika stromociowego df/dt 3 
19. dft4 zadziaanie przekanika stromociowego df/dt 4 
20. dft5 zadziaanie przekanika stromociowego df/dt 5 
21. fdf1 zadziaanie przekanika czstotliwociowego, stromociowego  f  AND/OR  df/dt1 

z podtrzyma-
niem 
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22. fdf2 zadziaanie przekanika czstotliwociowego, stromociowego  f  AND/OR df/dt 2 
23. fdf3 zadziaanie przekanika czstotliwociowego, stromociowego  f  AND/OR df/dt 3 
24. fdf4 zadziaanie przekanika czstotliwociowego, stromociowego  f  AND/OR df/dt 4 
25. fdf5 zadziaanie przekanika czstotliwociowego, stromociowego  f  AND/OR df/dt 5 
26. fDf1 zadziaanie przekanika czstotliwociowego, przyrostowego  f  AND/OR  Df/Dt 1 
27. fDf2 zadziaanie przekanika czstotliwociowego, przyrostowego  f  AND/OR  Df/Dt 2 
28. fDf3 zadziaanie przekanika czstotliwociowego, przyrostowego  f  AND/OR  Df/Dt 3 
29. fDf4 zadziaanie przekanika czstotliwociowego, przyrostowego  f  AND/OR Df/Dt 4 
30. fDf5 zadziaanie przekanika czstotliwociowego, przyrostowego  f  AND/OR Df/Dt 5 
31. PSPZ pobudzenie automatyki SPZ po SCO 
32. ZSPZ zadziaanie automatyki SPZ po SCO 
33. Ust1 pobudzenie zabezpieczenia napiciowego stopnia 1  
34. Ust1t zadziaanie zabezpieczenia napiciowego stopnia 1 
35. Ust2 pobudzenie zabezpieczenia napiciowego stopnia 2 
36. Ust2t zadziaanie zabezpieczenia napiciowego stopnia 2 
37. Ust3 pobudzenie zabezpieczenia napiciowego stopnia 3 
38. Ust3t zadziaanie zabezpieczenia napiciowego stopnia 3 
39. Z1 pobudzenie zabezpieczenia zewntrznego Z1  
40. Z1t zadziaanie zabezpieczenia zewntrznego Z1 
41. Z2 pobudzenie zabezpieczenia zewntrznego Z2  
42. Z2t zadziaanie zabezpieczenia zewntrznego Z2 
43. Z3 pobudzenie zabezpieczenia zewntrznego Z3  
44. Z3t zadziaanie zabezpieczenia zewntrznego Z3 

z podtrzyma-
niem 

45. BL1 blokada od wejcia sterujcego ST1 
46. BL2 blokada od wejcia sterujcego ST1 
47. BL3 blokada od wejcia sterujcego ST1 

bez 
podtrzymania

Sygnalizacj wewntrzn mona kasowa po zaniku  przyczyny  wystpienia. 

5.8. Test i samokontrola poprawnego dziaania 

Urzdzenie  wyposaono w ukad umoliwiajcy  sprawdzenie  jego  waciwoci  funkcjonalnych oraz kontrol wewntrz-
nych napi zasilajcych. Urzdzenie  sygnalizuje prawidow prac ukadu kontrolno � pomiarowego poprzez diod LED 
�O.K.� oraz styk przekanika �BZ�. Test urzdzenia mona przeprowadzi po podaniu hasa,  przy odstawionym zabezpie-
czeniu (RFT-451A  [OFF]). 
Funkcja �TESTY� umoliwia sprawdzenie poprawnoci dziaania sygnalizacji optycznej realizowanej przez diody na pycie 
czoowej zabezpieczenia oraz wyj stykowych przekaników wykonawczych:  

1 - wyjcie pobudzone 
0 - wyjcie niepobudzone. 

6. INSTALACJA I URUCHOMIENIE

Instalowanie urzdze dopuszcza si w warunkach okrelonych w uwagach producenta. Schemat pocze zewntrz-
nych instalowanego zabezpieczenia RFT-451A przedstawiono na rys. 6.1. Warunkiem przyczenia urzdzenia do sieci 
elektroenergetycznej jest sprawdzenie czy parametry instalowanego zabezpieczenia s zgodne z parametrami eksploata-
cyjnymi sieci.  

Urzdzenia powinny by instalowane na szynie typu DIN EN 50022 - TS 35 lub na tablicy - za pomoc poczenia rubowe-
go (w tym celu naley odwróci element mocujcy). Wymiary zewntrzne urzdze podano na rys. 6.2. Opcjonalnie urz-
dzenie moe by przystosowane do montau zatablicowego, po zastosowaniu adaptera � rys. 6.3 (adapter nie naley do 
wyposaenia standardowego). 

Zacisk nr 15 naley poczy z potencjaem ziemi. Zaleca si, aby poczenie wykona przewodem    
miedzianym LgYc- 500V- 2,5mm2 o dugoci nie wikszej ni 3m. 
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22. fdf2 zadziaanie przekanika czstotliwociowego, stromociowego  f  AND/OR df/dt 2 
23. fdf3 zadziaanie przekanika czstotliwociowego, stromociowego  f  AND/OR df/dt 3 
24. fdf4 zadziaanie przekanika czstotliwociowego, stromociowego  f  AND/OR df/dt 4 
25. fdf5 zadziaanie przekanika czstotliwociowego, stromociowego  f  AND/OR df/dt 5 
26. fDf1 zadziaanie przekanika czstotliwociowego, przyrostowego  f  AND/OR  Df/Dt 1 
27. fDf2 zadziaanie przekanika czstotliwociowego, przyrostowego  f  AND/OR  Df/Dt 2 
28. fDf3 zadziaanie przekanika czstotliwociowego, przyrostowego  f  AND/OR  Df/Dt 3 
29. fDf4 zadziaanie przekanika czstotliwociowego, przyrostowego  f  AND/OR Df/Dt 4 
30. fDf5 zadziaanie przekanika czstotliwociowego, przyrostowego  f  AND/OR Df/Dt 5 
31. PSPZ pobudzenie automatyki SPZ po SCO 
32. ZSPZ zadziaanie automatyki SPZ po SCO 
33. Ust1 pobudzenie zabezpieczenia napiciowego stopnia 1  
34. Ust1t zadziaanie zabezpieczenia napiciowego stopnia 1 
35. Ust2 pobudzenie zabezpieczenia napiciowego stopnia 2 
36. Ust2t zadziaanie zabezpieczenia napiciowego stopnia 2 
37. Ust3 pobudzenie zabezpieczenia napiciowego stopnia 3 
38. Ust3t zadziaanie zabezpieczenia napiciowego stopnia 3 
39. Z1 pobudzenie zabezpieczenia zewntrznego Z1  
40. Z1t zadziaanie zabezpieczenia zewntrznego Z1 
41. Z2 pobudzenie zabezpieczenia zewntrznego Z2  
42. Z2t zadziaanie zabezpieczenia zewntrznego Z2 
43. Z3 pobudzenie zabezpieczenia zewntrznego Z3  
44. Z3t zadziaanie zabezpieczenia zewntrznego Z3 

z podtrzyma-
niem 

45. BL1 blokada od wejcia sterujcego ST1 
46. BL2 blokada od wejcia sterujcego ST1 
47. BL3 blokada od wejcia sterujcego ST1 

bez 
podtrzymania

Sygnalizacj wewntrzn mona kasowa po zaniku  przyczyny  wystpienia. 

5.8. Test i samokontrola poprawnego dziaania 

Urzdzenie  wyposaono w ukad umoliwiajcy  sprawdzenie  jego  waciwoci  funkcjonalnych oraz kontrol wewntrz-
nych napi zasilajcych. Urzdzenie  sygnalizuje prawidow prac ukadu kontrolno � pomiarowego poprzez diod LED 
�O.K.� oraz styk przekanika �BZ�. Test urzdzenia mona przeprowadzi po podaniu hasa,  przy odstawionym zabezpie-
czeniu (RFT-451A  [OFF]). 
Funkcja �TESTY� umoliwia sprawdzenie poprawnoci dziaania sygnalizacji optycznej realizowanej przez diody na pycie 
czoowej zabezpieczenia oraz wyj stykowych przekaników wykonawczych:  

1 - wyjcie pobudzone 
0 - wyjcie niepobudzone. 

6. INSTALACJA I URUCHOMIENIE

Instalowanie urzdze dopuszcza si w warunkach okrelonych w uwagach producenta. Schemat pocze zewntrz-
nych instalowanego zabezpieczenia RFT-451A przedstawiono na rys. 6.1. Warunkiem przyczenia urzdzenia do sieci 
elektroenergetycznej jest sprawdzenie czy parametry instalowanego zabezpieczenia s zgodne z parametrami eksploata-
cyjnymi sieci.  

Urzdzenia powinny by instalowane na szynie typu DIN EN 50022 - TS 35 lub na tablicy - za pomoc poczenia rubowe-
go (w tym celu naley odwróci element mocujcy). Wymiary zewntrzne urzdze podano na rys. 6.2. Opcjonalnie urz-
dzenie moe by przystosowane do montau zatablicowego, po zastosowaniu adaptera � rys. 6.3 (adapter nie naley do 
wyposaenia standardowego). 

Zacisk nr 15 naley poczy z potencjaem ziemi. Zaleca si, aby poczenie wykona przewodem    
miedzianym LgYc- 500V- 2,5mm2 o dugoci nie wikszej ni 3m. 
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Rys. 6.1. Schemat pocze zewntrznych zabezpieczenia RFT-451A. 

UWAGA: 

Urzdzenie  �zabezpieczone� jest hasem - liczba z zakresu  0000 � 9999. Jeeli  haso nie jest znane to urzdzenie 
naley przekaza do producenta, który  wprowadzi  haso fabryczne (liczba  0000). 

Uruchomienie zabezpieczenia, po zainstalowaniu, mona przeprowadzi m. in. w nastpujcy sposób:  
� zaczy napicie pomocnicze (Up = Upn, biegunowo dowolna),
� sprawdzi stan diody LED �O.K.� i stan styku BZ sygnalizujcych sprawno urzdzenia,
� wczy funkcj �Test wyj� zabezpieczenia (bez wymuszenia napi w obwodach wejciowych) i sprawdzi

waciwoci funkcjonalne uruchamianego urzdzenia,
� wprowadzi odpowiednie nastawy zabezpieczenia,
� spowodowa zadziaanie zabezpieczenia poprzez zmian czstotliwoci sygnaów wejciowych i sprawdzi pozo-

stae waciwoci funkcjonalne instalowanego zabezpieczenia.

Po uruchomieniu urzdzenia naley zaoy uprzednio zdjt pokryw pyty czoowej (pokrywa przystosowana jest do plom-
bowania) i zabezpieczenie mona przekaza do eksploatacji.  

UWAGI:

1. Zegar czasu rzeczywistego jest przewidziany do synchronizacji  przez sie komunikacyjn (opcja).
2. W przypadku nieprawidowych zapisów w rejestratorze zdarze lub nieprawidowej daty i godziny naley sprawdzi stan

baterii. Dostp do baterii jest moliwy bez koniecznoci zdejmowania plomby - po wyjciu klapki  z obudowy urzdzenia
W przypadku koniecznoci wymiany baterii naley wymieni j na bateri tego samego typu (CR2430), zwracajc uwa-
g na prawidow polaryzacj.
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Rys. 6.2.  Szkic wymiarowy zabezpieczenia RFT-451A � monta natablicowy 
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Rys. 6.2.  Szkic wymiarowy zabezpieczenia RFT-451A � monta natablicowy 
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Rys. 6.3.  Szkic wymiarowy zabezpieczenia RFT-451A � monta zatablicowy za pomoc adaptera 
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7. KONFIGURACJA I NASTAWY FABRYCZNE
Znamionowe 

- Un (napicie znamionowe)        -  100V albo 230V 
- Ubl (blokada napiciowa przekaników czstotliwociowych) - 0,5Un  

f - stopie 1 (f1) 
 -   Zabezpieczenie czstotliwociowe  (f)   - ON  (aktywne)

- tryb pracy - <  (podczstotliwociowy) 
- f (nastawa  wartoci czstotliwoci rozruchowej) -  49,50Hz 
- t (nastawa  czasu  zadziaania)      -  1s 
- pobudzenie  (przekanik wykonawczy)       -  brak 
- zadziaanie   (przekanik wykonawczy)        -  S1 
- Bl.1  (blokowanie od wejcia ST1)       -  OFF 
- Bl.2  (blokowanie od wejcia ST2)       -  OFF 
- Bl.3  (blokowanie od wejcia ST3)       -  OFF 

- Zabezpieczenie stromociowe  (df/dt) -  OFF  (odstawione) 
- Zabezpieczenie czstotliwociowe  i stromociowe   (f, df/dt)    -  OFF (odstawione) 
- Zabezpieczenie czstotliwociowe i przyrostowe  (f,  f/) - OFF  (odstawione) 
f - stopie 2 (f2);    
- Zabezpieczenie czstotliwociowe  (f)   -        OFF  (odstawione) 
- Zabezpieczenie stromociowe  (df/dt)  -  ON  (aktywne) 

- df/dt  (nastawa  wartoci rozruchowej) -  -2,00Hz/s 
- t (nastawa  czasu  zadziaania)      -  1s 
- pobudzenie (przekanik wykonawczy)    - brak 
- zadziaanie  (przekanik wykonawczy) - S3 
- Bl.1  (blokowanie od wejcia ST1)       -  OFF 
- Bl.2  (blokowanie od wejcia ST2)       -  OFF 
- Bl.3  (blokowanie od wejcia ST3)       -  OFF 

- Zabezpieczenie czstotliwociowe  i stromociowe   (f, df/dt)    -  OFF (odstawione) 
- Zabezpieczenie czstotliwociowe i przyrostowe  

reagujce na redni prdko zmian czstotliwoci  (f,  f/) - OFF  (odstawione) 
f - stopie 3 (f3)   
- Zabezpieczenie czstotliwociowe  (f)   -         ON  (aktywne) 

- tryb pracy - <  (podczstotliwociowy) 
- f (nastawa  wartoci czstotliwoci rozruchowej) -  48,00Hz 
- t (nastawa  czasu  zadziaania)      -  1s 
- pobudzenie (przekanik wykonawczy)        - brak 
- zadziaanie  (przekanik wykonawczy)        - S3 
- Bl.1  (blokowanie od wejcia ST1)       -  OFF 
- Bl.2  (blokowanie od wejcia ST2)       -  OFF 
- Bl.3  (blokowanie od wejcia ST3)       -  OFF 

- Zabezpieczenie stromociowe  (df/dt)  -  OFF  (odstawione) 
- Zabezpieczenie czstotliwociowe  i stromociowe  (f, df/dt)    -  ON  (aktywne) 

- nastawa  wartoci rozruchowej  df/dt - 2,00Hz/s 
- logika dziaania  - AND 
- zadziaanie  - przekanik wykonawczy   -  S4 
- Bl.1  (blokowanie od wejcia ST1)   -  OFF 
- Bl.2  (blokowanie od wejcia ST2)   -  OFF 
- Bl.3  (blokowanie od wejcia ST3)   -  OFF 

- Zabezpieczenie czstotliwociowe i przyrostowe  (f,  f/) - OFF  (odstawione) 
f - stopie 4 (f4)   
- Zabezpieczenie czstotliwociowe  (f)   -         ON  (aktywne) 

- tryb pracy - >  (nadczstotliwociowy) 
- f (nastawa  wartoci czstotliwoci rozruchowej) -  50,50Hz 
- t (nastawa  czasu  zadziaania)      -  1s 
- pobudzenie (przekanik wykonawczy)        - brak 
- zadziaanie  (przekanik wykonawczy)        - brak 
- Bl.1  (blokowanie od wejcia ST1)       -  OFF 
- Bl.2  (blokowanie od wejcia ST2)       -  OFF 
- Bl.3  (blokowanie od wejcia ST3)       -  OFF 

- Zabezpieczenie stromociowe  (df/dt)  -  OFF  (odstawione) 
- Zabezpieczenie czstotliwociowe  i stromociowe (f, df/dt)    -  OFF  (odstawione) 
- Zabezpieczenie czstotliwociowe i przyrostowe  (f,  f/) - ON  (aktywne) 

- f (nastawa  wartoci rozruchowej przyrostu czstotliwoci)    - 2,00Hz 
- t (nastawa interwau czasowego)  - 1s 
- logika dziaania  - AND 
- zadziaanie  (przekanik wykonawczy)       -  S5 
- Bl.1  (blokowanie od wejcia ST1)       -  OFF 

31

RFT-451A



RFT-451A INSTRUKCJA OBSUGI 

2009-05-06  EE424084 31 

7. KONFIGURACJA I NASTAWY FABRYCZNE
Znamionowe 

- Un (napicie znamionowe)        -  100V albo 230V 
- Ubl (blokada napiciowa przekaników czstotliwociowych) - 0,5Un  

f - stopie 1 (f1) 
 -   Zabezpieczenie czstotliwociowe  (f)   - ON  (aktywne)

- tryb pracy - <  (podczstotliwociowy) 
- f (nastawa  wartoci czstotliwoci rozruchowej) -  49,50Hz 
- t (nastawa  czasu  zadziaania)      -  1s 
- pobudzenie  (przekanik wykonawczy)       -  brak 
- zadziaanie   (przekanik wykonawczy)        -  S1 
- Bl.1  (blokowanie od wejcia ST1)       -  OFF 
- Bl.2  (blokowanie od wejcia ST2)       -  OFF 
- Bl.3  (blokowanie od wejcia ST3)       -  OFF 

- Zabezpieczenie stromociowe  (df/dt) -  OFF  (odstawione) 
- Zabezpieczenie czstotliwociowe  i stromociowe   (f, df/dt)    -  OFF (odstawione) 
- Zabezpieczenie czstotliwociowe i przyrostowe  (f,  f/) - OFF  (odstawione) 
f - stopie 2 (f2);    
- Zabezpieczenie czstotliwociowe  (f)   -        OFF  (odstawione) 
- Zabezpieczenie stromociowe  (df/dt)  -  ON  (aktywne) 

- df/dt  (nastawa  wartoci rozruchowej) -  -2,00Hz/s 
- t (nastawa  czasu  zadziaania)      -  1s 
- pobudzenie (przekanik wykonawczy)    - brak 
- zadziaanie  (przekanik wykonawczy) - S3 
- Bl.1  (blokowanie od wejcia ST1)       -  OFF 
- Bl.2  (blokowanie od wejcia ST2)       -  OFF 
- Bl.3  (blokowanie od wejcia ST3)       -  OFF 

- Zabezpieczenie czstotliwociowe  i stromociowe   (f, df/dt)    -  OFF (odstawione) 
- Zabezpieczenie czstotliwociowe i przyrostowe  

reagujce na redni prdko zmian czstotliwoci  (f,  f/) - OFF  (odstawione) 
f - stopie 3 (f3)   
- Zabezpieczenie czstotliwociowe  (f)   -         ON  (aktywne) 

- tryb pracy - <  (podczstotliwociowy) 
- f (nastawa  wartoci czstotliwoci rozruchowej) -  48,00Hz 
- t (nastawa  czasu  zadziaania)      -  1s 
- pobudzenie (przekanik wykonawczy)        - brak 
- zadziaanie  (przekanik wykonawczy)        - S3 
- Bl.1  (blokowanie od wejcia ST1)       -  OFF 
- Bl.2  (blokowanie od wejcia ST2)       -  OFF 
- Bl.3  (blokowanie od wejcia ST3)       -  OFF 

- Zabezpieczenie stromociowe  (df/dt)  -  OFF  (odstawione) 
- Zabezpieczenie czstotliwociowe  i stromociowe  (f, df/dt)    -  ON  (aktywne) 

- nastawa  wartoci rozruchowej  df/dt - 2,00Hz/s 
- logika dziaania  - AND 
- zadziaanie  - przekanik wykonawczy   -  S4 
- Bl.1  (blokowanie od wejcia ST1)   -  OFF 
- Bl.2  (blokowanie od wejcia ST2)   -  OFF 
- Bl.3  (blokowanie od wejcia ST3)   -  OFF 

- Zabezpieczenie czstotliwociowe i przyrostowe  (f,  f/) - OFF  (odstawione) 
f - stopie 4 (f4)   
- Zabezpieczenie czstotliwociowe  (f)   -         ON  (aktywne) 

- tryb pracy - >  (nadczstotliwociowy) 
- f (nastawa  wartoci czstotliwoci rozruchowej) -  50,50Hz 
- t (nastawa  czasu  zadziaania)      -  1s 
- pobudzenie (przekanik wykonawczy)        - brak 
- zadziaanie  (przekanik wykonawczy)        - brak 
- Bl.1  (blokowanie od wejcia ST1)       -  OFF 
- Bl.2  (blokowanie od wejcia ST2)       -  OFF 
- Bl.3  (blokowanie od wejcia ST3)       -  OFF 

- Zabezpieczenie stromociowe  (df/dt)  -  OFF  (odstawione) 
- Zabezpieczenie czstotliwociowe  i stromociowe (f, df/dt)    -  OFF  (odstawione) 
- Zabezpieczenie czstotliwociowe i przyrostowe  (f,  f/) - ON  (aktywne) 

- f (nastawa  wartoci rozruchowej przyrostu czstotliwoci)    - 2,00Hz 
- t (nastawa interwau czasowego)  - 1s 
- logika dziaania  - AND 
- zadziaanie  (przekanik wykonawczy)       -  S5 
- Bl.1  (blokowanie od wejcia ST1)       -  OFF 
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- Bl.2  (blokowanie od wejcia ST2)   -  OFF 
- Bl.3  (blokowanie od wejcia ST3)   -  OFF 

f - stopie 5 (f5)   
- Zabezpieczenie czstotliwociowe  f   - ON  (aktywne) 

- tryb pracy - > (nadczstotliwociowy) 
- f (nastawa  wartoci czstotliwoci rozruchowej)  - 51,00Hz 
- t (nastawa  czasu  zadziaania)      - 2s 
- pobudzenie (przekanik wykonawczy)       - brak 
- zadziaanie  (przekanik wykonawczy)        - brak 
- Bl.1  (blokowanie od wejcia ST1)       - OFF 
- Bl.2  (blokowanie od wejcia ST2)       - OFF 
- Bl.3  (blokowanie od wejcia ST3)       - OFF 

- Zabezpieczenie stromociowe   df/dt      - OFF  (odstawione) 
- Zabezpieczenie czstotliwociowe  i stromociowe  (f, df/dt)    - OFF  (odstawione) 
- Zabezpieczenie czstotliwociowe i przyrostowe   (f,  f/) - OFF  (odstawione) 

Automatyka SPZ po SCO:              -        OFF  (odstawiona) 

U - stopie 1
- Zabezpieczenie napiciowe     -         ON  (aktywne) 

- tryb pracy       -   < podnapiciowy U< 
- logika dziaania        -      U1 OR U2 OR U3 
- Ur (nastawa  wartoci rozruchowej)        -    90V   
- t (nastawa  czasu  zadziaania)      -  1s 
- pobudzenie (przekanik wykonawczy)  - brak 
- zadziaanie  (przekanik wykonawczy) -  S6 
- Bl.1  (blokowanie od wejcia ST1)   -  OFF 
- Bl.2  (blokowanie od wejcia ST2)   -  OFF 
- Bl.3  (blokowanie od wejcia ST3)   -  OFF 

U - stopie 2
- Zabezpieczenie napiciowe  - ON  (aktywne) 

- tryb pracy       -  < podnapiciowy U< 
- logika dziaania        -     U1 OR U2 OR U3 
- Ur (nastawa  wartoci rozruchowej)        -   80V   
- t (nastawa  czasu  zadziaania)      -  1s 
- pobudzenie (przekanik wykonawczy)  - brak 
- zadziaanie  (przekanik wykonawczy) -  S6 
- Bl.1  (blokowanie od wejcia ST1)   -  OFF 
- Bl.2  (blokowanie od wejcia ST2)   -  OFF 
- Bl.3  (blokowanie od wejcia ST3)   -  OFF 

U - stopie 3
- Zabezpieczenie napiciowe     -     ON  (aktywne) 

- tryb pracy       -   > nadnapiciowe U> 
- logika dziaania        -      U1 OR U2 OR U3 
- Ur (nastawa  wartoci rozruchowej)        -    110V   
- t ( nastawa  czasu  zadziaania)      -   1s 
- pobudzenie (przekanik wykonawczy)  - brak 
- zadziaanie  (przekanik wykonawczy) -  S7 
- Bl.1  (blokowanie od wejcia ST1)   -  OFF 
- Bl.2  (blokowanie od wejcia ST2)   -  OFF 
- Bl.3  (blokowanie od wejcia ST3)   -  OFF 

Zabezpieczenia   zewntrzne 
- Zabezpieczenie Z1  (od wejcia sterujcego ST1) - ON (aktywne)   

- nastawa  czasu  zadziaania        -   10s 
- Z1 Z (zadziaanie - przekanik wykonawczy)  - S1 

- Zabezpieczenie Z2  (od wejcia sterujcego ST2) - ON (aktywne)   
- nastawa  czasu  zadziaania        -   10s 
- Z2  Z (zadziaanie - przekanik wykonawczy)  -  S1 

- Zabezpieczenie Z3  (od wejcia sterujcego ST3) - ON (aktywne)   
- nastawa  czasu zadziaania        -  10s 
- Z3 Z (zadziaanie - przekanik wykonawczy)  - S1 
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Rys. 8.1.  Pyta czoowa zabezpieczenia RFT-451A

8. OBSUGA LOKALNA ZA POMOC PANELU OPERATORA
8.1. Opis pyty czoowej. 

Zabezpieczenie czstotliwociowe typu RFT-451A, wyposaone jest w pyt czoow penic rol panelu operatora, która 
umoliwia obsug urzdzenia w penym zakresie 

 wprowadzanie i edycj nastaw, 
 pomiary biece 
 odczyt rejestratora zdarze,
 uruchomienie funkcji testowych. 
 programowe wczenie/wyczenie urzdzenia, 
 konfiguracj parametrów komunikacji RS485. 

Na pycie czoowej znajduj si nastpujce elementy: 

 6-przyciskowa klawiatura, przeznaczona do lokalnej obsugi  zabezpieczenia; 
 wywietlacz alfanumeryczny LCD 2x8 znaków, przeznaczonego do komunikacji optycznej urzdzenia z uyt-

kownikiem; 
 5 diod LED, sygnalizujcych najwaniejsze stany pracy zabezpieczenia. 
 zestaw zacisków rubowych � przeznaczone do podczenia zabezpieczenia do obwodów zewntrznych. 

Dioda sygnalizacyjna Kolor Opis 

��  POBUDZENIE óty pobudzenie zabezpieczenia (bez podtrzymania); 

��  ZADZIAANIE czerwony zadziaanie zabezpieczenia (sygnalizacja z podtrzymaniem); 

��  PRACA zielony kontrolowana jest warto czstotliwoci,  stan ten jest rozpoznawany 
gdy napicie na zaciskach U>0,05Un (sygnalizacja bez podtrzymania); 

��  BLOKADA óty aktywna zewntrzna blokada dziaania zabezpieczenia (sygnalizacja 
bez podtrzymania); 

��  OK zielony sygnalizacja sprawnoci urzdzenia (sygnalizacja bez podtrzymania); 

Funkcje przycisków: 

strzaki kierunkowe umoliwiajce wybór opcji, wybór nastaw, zdarze,
testu i zmian wartoci przy kadym naciniciu;  

strzaki kierunkowe umoliwiajce wybór opcji oraz zmian
pozycji w nastawach;  

potwierdzenie wyboru opcji lub nastawy, potwierdzenie nastawionej  
 wartoci urzdzenia;  

rezygnacja z danej opcji lub nastawy, �zwijanie� MENU 
urzdzenia, powrót do MENU gównego.
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8.2. Struktura menu 
Program obsugi urzdzenia za pomoc konsoli operatora charakteryzuje si drzewiast struktur zgrupowania parame-
trów. Wybór funkcji, grupy parametrów, poszczególnych parametrów w obrbie grupy a take nastawianie poszczególnych 
parametrów odbywa si za pomoc 6-przyciskowej klawiatury. Zasady poruszania si w obrbie menu programu obsugi s
analogiczne jak w programach uytkowych stosowanych dla komputerów PC (np. Windows Comander). 

Wywietlacz pokazuje jedynie 8 znaków w jednej linijce. W przypadku gdy tekst nie mieci si na wywietlaczu naley naci-

sn przycisk kursora ��� w celu przewinicia tekstu.

Przykad: 

Uwagi:

W opisie menu przyjto nastpujce zasady:  
Na rysunkach poniej przedstawiajcych obraz wywietlacza LCD, przyjto nastpujcy sposób prezentacji: 

1. Cz wywietlacza aktualnie widoczna przedstawiona jest w postaci prostokta (z zielonym tem) otoczonego grub
lini za zamieszczone napisy odpowiadaj pojawiajcym si informacjom,

2. Informacje aktualnie niewidoczne lecz dostpne przy uyciu przycisków <�, �, , �> umieszczono na jasno-
zielonych polach, w ssiedztwie ekranu wywietlacza,

3. Informacja pozostajca na stae na wywietlaczu pomimo przesuwania ekranu przyciskami <�, �, , �> przedsta-
wiona jest przy pomocy pogrubionego tekstu,

4. W miejscach, gdzie nastawiana jest konkretna warto liczbowa przedstawiono wartoci domylne pochodzce z na-
staw fabrycznych.

BIECE

ZDARZE

ZABEZPIECZENIA

DATA

CZAS

RFT-451A 
ZEG-ENERGETYKA

POMIARY 

TESTY 

ON/OFF 

ZMIANA HASA

ZERO.ARZ

KOMUNIKACJA

TEST WYJ

WERSJA PROGR

HASO: ?

NASTAWY 

RFT-451A
ZEG-ENER

RFT-451A
ERGETYKAZEG-ENGETYKA 
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8.3. Menu gówne  
Po wczeniu zasilania zabezpieczenie �zgasza si� wywietlajc nazw urzdzenia oraz nazw producenta.  

|
1min 

|

Rys.8.2. Ekran zgoszeniowy 

Jeeli przez 1 min. nie zostanie wcinity aden z klawiszy to po upywie tego czasu pojawia si na wywietlaczu aktualny 
czas (w formacie gg:mm:ss). W podobny sposób, urzdzenie reaguje na trwajc duej ni 5 min., przerw w poruszaniu 
si po MENU, �wyskakujc� do ekranu zgoszeniowego (Rys.8.2), jednoczenie powodujc wycofanie si z ewentualnie 
wprowadzonych zmian.  

Przyciskajc dowolny klawisz (oprócz , �) mona przej do MENU GÓWNEGO (Rys. 8.3). Klawisze: � oraz � su 
do poruszania si po menu. Uycie tych przycisków powoduje ustawienie migajcego kursora na pierwszej literze danej 
opcji. Klawisze Enter oraz Esc umoliwiaj odpowiednio akceptacj bd rezygnacj z wyboru danej funkcji. 

 �,�,,� - klawisze wyboru 
 Enter - akceptacja - przejcie do realizacji danej funkcji, 
 Esc - rezygnacja - wyjcie z realizacji danej funkcji. 

Rys.8.3. Menu gówne zabezpieczenia RFT-451A 

Poszczególne opcje MENU GÓWNEGO peni nastpujce funkcje: 

I. NASTAWY 
- wprowadzanie i edycja nastaw, 
- ustawianie aktualnej daty, 
- ustawianie aktualnego czasu, 

II. POMIARY
- odczyt biecych wartoci napi i czstotliwoci, 
- odczyt rejestratora zdarze,

III. TESTY (wejcie do opcji TESTY jest moliwe po podaniu waciwego hasa)
- zmiana hasa, 
- zerowanie rejestratora zdarze,
- ustawianie parametrów komunikacji dla RS485, 
- przeprowadzanie testów wyj przekanikowych, 
- odczyt wersji oprogramowania, 

IV. ON/OFF
- programowe wczenie/wyczenie zabezpieczenia, 

RFT-451A
ZEG-ENER GETYKA 

NASTAWY 
POMIARY 

NASTAWY 
POMIARY 

POMIARY 
TESTY 

TESTY 
ON/OFF 

NASTAWY 
POMIARY 

POMIARY 
TESTY 

TESTY 
ON/OFF 

RFT-451A
ZEG-ENER GETYKA 

RFT-451A
12:35:45
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8.4. Menu �NASTAWY� 

8.4.1. Zabezpieczenia 

Opcja umoliwia konfiguracj i edycj parametrów za-
bezpiecze.
Zabezpieczenie RFT-451A jest zabezpieczeniem wyposa-
onym w piciostopniowe zabezpieczenie czstotliwociowe 
i trzystopniowe zabezpieczenie napiciowe,  z moliwoci
dowolnej konfiguracji funkcji zabezpieczeniowych oraz au-
tomatyk SPZ po SCO . Istnieje zatem moliwo skonfigu-
rowania dowolnego zestawu zabezpiecze sporód dostp-
nych w zabezpieczeniu.  
Wpisanie nastaw fabrycznych powoduje automatyczne 
ustawienie parametrów fabrycznych i po podaniu biecego 
hasa, zapisanie nastaw do zabezpieczenia. Fabryczny ze-
staw parametrów zabezpiecze przedstawiono w p.7.
W zalenoci od wprowadzonych nastaw wejcia ST1 � ST3 
mog by aktywne jako zabezpieczenia zewntrzne Z1 � Z3 
albo blokady Bl1 � Bl3.  
Warto napicia znamionowego (Un) nie jest nastawiana, 
lecz wynika z konfiguracji fabrycznej zabezpieczenia 
(Un=100V albo Un=230V).  

Zestaw zabezpiecze:

Zab. f1 � Zab. f5 -    pi stopni zabezpiecze czstotliwociowych f1 - f5, kady stopie zawiera cztery zabezpieczenia: 
f    - zabezpieczenie czstotliwociowe zwoczne reagujce na chwilow warto czstotliwoci, 
df/dt  - zabezpieczenie stromociowe reagujce na szybko zmian czstotliwoci, 

 f&df/dt - zabezpieczenie czstotliwociowe oraz  stromociowe reagujce na szybko zmian  
czstotliwoci, z kryterium logicznym  AND albo OR  �  f AND/OR df/dt,

f&f/t - zabezpieczenie czstotliwociowe  oraz  przyrostowe  reagujce na redni szybko zmian  
czstotliwoci z kryterium logicznym  AND albo OR  �  f AND/OR f/t,

Ubl  - blokada napiciowa dla zabezpiecze czstotliwociowych, 
SPZpoSCO  - automatyka SPZ po SCO wedug p. 4.6 
Zab.Ust1 � Zab.Ust3   - trzy stopnie zabezpiecze napiciowych U, stopie 1 � stopie 3,  
ST1 � ST3 - wejcia sterujce  aktywne jako zabezpieczenie zewntrzne Z1-Z3 albo blokady Bl1-Bl3

blokujce dziaanie odpowiednich zabezpiecze,
Nas. fabr - nastawy fabryczne. 

DATA 
CZAS

CZENIA
NASTAWY:
ZABEZPIE

Zab.  f1
Zab.  f2
Zab.  f3
Zab.  f4
Zab.  f5
Ubl 
SPZpoSCO
Zab.Ust1 
Zab.Ust2 
Zab.Ust3
ST1   Z1 
ST2   Z2 
ST3   Z3 
Nas.fabr

Nastawa 
Un

NASTAWY 
POMIARY
TESTY 
ON/OFF

Zab.  f1
f1     f
f1    df
f1  f&df
f1  f&Df 

Zab.  f2
Zab.  f3
Zab.  f4
Zab.  f5
Ubl 
SPZpoSCO
Zab.Ust1 
Zab.Ust2 
Zab.Ust3
ST1   Z1 
ST2   Z2 
ST3   Z3 
Nas.fabr

Un 
Nastawa 
Zab.  f1
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8.4.1.1. Funkcja zabezpieczeniowa  f 

Sposób wprowadzania nastaw dla funkcji zabezpieczeniowej f zostaa przedstawiona w oparciu o  funkcj f1.   
Dla funkcji f2-f5 postpowanie jest podobne. 

f1     f
t=1.00 s

f1 P S
0000000x

f1 Z S
1000000x

f1     f
Bl1  OFF

f1     f
Bl2  OFF

f1     f
t=1.00 s

f1 P S1
0000000x

f1 Z S1
1000000x

f1     f
Bl1  OFF

f1     f
Bl2  OFF

Przyciskami   wybieramy  czy dana 
funkcja ma by blokowana (ON) czy nie 
(OFF) sygnaem blokujcym Us(1,2) i 

akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

Przyciskami    nastawiamy warto
cyfry (0-9) a przyciskami  < > zmieniamy 

pozycje w liczbie w granicach 
 od 0 do 99.99  co 0.01 i 

 akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

Przyciskami  < > wybieramy  przekanik 
do edycji (S1 do  S7); 

przyciskami    ustawiamy przekaniki 
które maj dziaa na pobudzenie  
(1 � wybrany , 0 � nie wybrany ) i
akceptacja przyciskiem ENTER 

rezygnacja przyciskiem ESCAPE

Przyciskami  < > wybieramy  przekanik 
do edycji (S1 do  S7); 

przyciskami    ustawiamy przekaniki 
które maj dziaa na zadziaanie  
(1 � wybrany , 0 � nie wybrany ) i
akceptacja przyciskiem ENTER 

rezygnacja przyciskiem ESCAPE

Przyciskami   wybieramy  czy dana 
funkcja ma by blokowana (ON) czy nie 
(OFF) sygnaem blokujcym Us(3,4) 
i akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

f1     f
49.50 Hz

f1     f
49.50 Hz

Przyciskami    nastawiamy warto
cyfry (0-9) a przyciskami  < >

zmieniamy pozycje w liczbie w granicach  
od 40 do 65  co 0.05  i  

akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE

f1    df
f1  f&df
f1  f&Df 

Zab.  f1
f1     f

f1     f
[ON]

f1     f
[ON]

Przyciskami    wybieramy wczenie 
[ON] lub wyczenie  [OFF] 

wybranej funkcji (f) i  
akceptacja przyciskiem ENTER 

rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

f1     f
TRYB <

f1     f
TRYB <

Przyciskami    wybieramy  tryb pracy 
> (nadczstotliwociowy) lub 

 < (podczstotliwociowy)  
 i akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

f1     f
Bl3  OFF

f1     f
Bl3  OFF

Przyciskami   wybieramy  czy dana 
funkcja ma by blokowana (ON) czy nie 
(OFF) sygnaem blokujcym Us(11,12)                  
i akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE;  
przy aktywnym SPZ po SCO funkcja 
niedostpna 
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8.4.1.1. Funkcja zabezpieczeniowa  f 

Sposób wprowadzania nastaw dla funkcji zabezpieczeniowej f zostaa przedstawiona w oparciu o  funkcj f1.   
Dla funkcji f2-f5 postpowanie jest podobne. 

f1     f
t=1.00 s

f1 P S
0000000x

f1 Z S
1000000x

f1     f
Bl1  OFF

f1     f
Bl2  OFF

f1     f
t=1.00 s

f1 P S1
0000000x

f1 Z S1
1000000x

f1     f
Bl1  OFF

f1     f
Bl2  OFF

Przyciskami   wybieramy  czy dana 
funkcja ma by blokowana (ON) czy nie 
(OFF) sygnaem blokujcym Us(1,2) i 

akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

Przyciskami    nastawiamy warto
cyfry (0-9) a przyciskami  < > zmieniamy 

pozycje w liczbie w granicach 
 od 0 do 99.99  co 0.01 i 

 akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

Przyciskami  < > wybieramy  przekanik 
do edycji (S1 do  S7); 

przyciskami    ustawiamy przekaniki 
które maj dziaa na pobudzenie  
(1 � wybrany , 0 � nie wybrany ) i
akceptacja przyciskiem ENTER 

rezygnacja przyciskiem ESCAPE

Przyciskami  < > wybieramy  przekanik 
do edycji (S1 do  S7); 

przyciskami    ustawiamy przekaniki 
które maj dziaa na zadziaanie  
(1 � wybrany , 0 � nie wybrany ) i
akceptacja przyciskiem ENTER 

rezygnacja przyciskiem ESCAPE

Przyciskami   wybieramy  czy dana 
funkcja ma by blokowana (ON) czy nie 
(OFF) sygnaem blokujcym Us(3,4) 
i akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

f1     f
49.50 Hz

f1     f
49.50 Hz

Przyciskami    nastawiamy warto
cyfry (0-9) a przyciskami  < >

zmieniamy pozycje w liczbie w granicach  
od 40 do 65  co 0.05  i  

akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE

f1    df
f1  f&df
f1  f&Df 

Zab.  f1
f1     f

f1     f
[ON]

f1     f
[ON]

Przyciskami    wybieramy wczenie 
[ON] lub wyczenie  [OFF] 

wybranej funkcji (f) i  
akceptacja przyciskiem ENTER 

rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

f1     f
TRYB <

f1     f
TRYB <

Przyciskami    wybieramy  tryb pracy 
> (nadczstotliwociowy) lub 

 < (podczstotliwociowy)  
 i akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

f1     f
Bl3  OFF

f1     f
Bl3  OFF

Przyciskami   wybieramy  czy dana 
funkcja ma by blokowana (ON) czy nie 
(OFF) sygnaem blokujcym Us(11,12)                  
i akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE;  
przy aktywnym SPZ po SCO funkcja 
niedostpna 
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8.4.1.2. Funkcja zabezpieczeniowa df/dt � ( df ) 

df1 P S 
0000000x

df1 Z S 
0000000x

f1    df
Bl1  OFF

f1    df
Bl2  OFF

f1    df
Bl3  OFF

df1 P S1
0000000x

df1 Z S1
0000000x

f1    df
Bl1  OFF

f1    df
Bl2  OFF

f1    df
Bl3  OFF

Przyciskami   wybieramy  czy dana 
funkcja ma by blokowana (ON) czy nie 
(OFF) sygnaem blokujcym Us(3,4)                  
i akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

Przyciskami  < > wybieramy  przekanik 
do edycji (S1 do  S7); 

przyciskami    ustawiamy przekaniki 
które maj dziaa na pobudzenie  
(1 � wybrany , 0 � nie wybrany ) i
akceptacja przyciskiem ENTER 

rezygnacja przyciskiem ESCAPE

Przyciskami  < > wybieramy  przekanik 
do edycji (S1 do  S7); 

przyciskami    ustawiamy przekaniki 
które maj dziaa na zadziaanie  
(1 � wybrany , 0 � nie wybrany ) i
akceptacja przyciskiem ENTER 

rezygnacja przyciskiem ESCAPE

Przyciskami   wybieramy  czy dana 
funkcja ma by blokowana (ON) czy nie 
(OFF) sygnaem blokujcym Us(1,2) i 

akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

Przyciskami   wybieramy  czy dana 
funkcja ma by blokowana (ON) czy nie 
(OFF) sygnaem blokujcym Us(11,12)                  
i akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE;  
przy aktywnym SPZ po SCO funkcja 
niedostpna 

f1    df
t=1.00 s

f1    df
t=1.00 s

Przyciskami    nastawiamy warto
cyfry (0-9) a przyciskami  < > zmieniamy 

pozycje w liczbie w granicach 
 od 0 do 99.99  co 0.01 i 

 akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE

f1     f

f1  f&df
f1  f&Df 

Zab.  f1
f1    df

f1    df
[OFF]

f1    df
[OFF]

Przyciskami    wybieramy wczenie 
[ON] lub wyczenie  [OFF] 

wybranej funkcji (df/dt) i  
akceptacja przyciskiem ENTER 

rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

f1    df
-2.00Hz/s

f1    df
-2.00Hz/s

Przyciskami    nastawiamy warto
cyfry (0-9) a przyciskami  < > zmieniamy 

pozycje w liczbie  w granicach 
 od -10 do -0,1 i od +0,1 do +10  co 0.05 

akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE
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8.4.1.3. Funkcja zabezpieczeniowa f  AND albo OR  df/dt � ( f&df ) 

f1     f
f1    df 
 

f1  f&Df 

Zab.  f1 
f1  f&df

f1  f&df
0,20Hz/s

f1 f&df
LOG  AND

fdf1Z S
1000000x

f1  f&df 
Bl1  OFF

f1  f&df 
Bl2  OFF

f1  f&df 
0,20Hz/s

f1  f&df 
LOG  AND

fdf1Z S1
1000000x

f1  f&df 
Bl1  OFF

f1  f&df 
Bl2  OFF

Przyciskami   wybieramy  czy dana 
funkcja ma by blokowana (ON) czy nie 
(OFF) sygnaem blokujcym Us(1,2) i 

akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

Przyciskami    nastawiamy warto
cyfry (0-9) a przyciskami  < > zmieniamy 

pozycje w liczbie w granicach 
 od 0 do 99.99  co 0.01 i 

 akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

Przyciskami    wybieramy logik
[AND] albo  [OR] 

wybranej funkcji (f&df)   
i akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE

Przyciskami  < > wybieramy  przekanik 
do edycji (S1 do  S7); 

przyciskami    ustawiamy przekaniki 
które maj dziaa na zadziaanie  
(1 � wybrany , 0 � nie wybrany ) i
akceptacja przyciskiem ENTER 

rezygnacja przyciskiem ESCAPE

Przyciskami   wybieramy  czy dana 
funkcja ma by blokowana (ON) czy nie 
(OFF) sygnaem blokujcym Us(3,4)                  
i akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

f1  f&df
49.50 Hz

Warto f pobierana jest z nastawy dla 
danego stopnia (w tym przypadku 
pierwszego). Nastawa f omówiona 

zostaa w punkcie 8.4.1.1. 
Warto tylko do odczytu

f1  f&df
[OFF]

f1  f&df
[OFF]

Przyciskami    wybieramy wczenie 
[ON] lub wyczenie  [OFF] 

wybranej funkcji (f) i  
akceptacja przyciskiem ENTER 

rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

f1  f&df
TRYB <

Warto TRYB dla f pobierana jest z 
nastawy dla danego stopnia (w tym 
przypadku pierwszego). Nastawa f 

omówiona zostaa w punkcie 8.4.1.1. 
Warto tylko do odczytu 

f1  f&df 
Bl3  OFF

f1  f&df 
Bl3  OFF

Przyciskami   wybieramy  czy dana 
funkcja ma by blokowana (ON) czy nie 
(OFF) sygnaem blokujcym Us(11,12)                  
i akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE;  
przy aktywnym SPZ po SCO funkcja 
niedostpna 
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8.4.1.3. Funkcja zabezpieczeniowa f  AND albo OR  df/dt � ( f&df ) 

f1     f
f1    df 
 

f1  f&Df 

Zab.  f1 
f1  f&df

f1  f&df
0,20Hz/s

f1 f&df
LOG  AND

fdf1Z S
1000000x

f1  f&df 
Bl1  OFF

f1  f&df 
Bl2  OFF

f1  f&df 
0,20Hz/s

f1  f&df 
LOG  AND

fdf1Z S1
1000000x

f1  f&df 
Bl1  OFF

f1  f&df 
Bl2  OFF

Przyciskami   wybieramy  czy dana 
funkcja ma by blokowana (ON) czy nie 
(OFF) sygnaem blokujcym Us(1,2) i 

akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

Przyciskami    nastawiamy warto
cyfry (0-9) a przyciskami  < > zmieniamy 

pozycje w liczbie w granicach 
 od 0 do 99.99  co 0.01 i 

 akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

Przyciskami    wybieramy logik
[AND] albo  [OR] 

wybranej funkcji (f&df)   
i akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE

Przyciskami  < > wybieramy  przekanik 
do edycji (S1 do  S7); 

przyciskami    ustawiamy przekaniki 
które maj dziaa na zadziaanie  
(1 � wybrany , 0 � nie wybrany ) i
akceptacja przyciskiem ENTER 

rezygnacja przyciskiem ESCAPE

Przyciskami   wybieramy  czy dana 
funkcja ma by blokowana (ON) czy nie 
(OFF) sygnaem blokujcym Us(3,4)                  
i akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

f1  f&df
49.50 Hz

Warto f pobierana jest z nastawy dla 
danego stopnia (w tym przypadku 
pierwszego). Nastawa f omówiona 

zostaa w punkcie 8.4.1.1. 
Warto tylko do odczytu

f1  f&df
[OFF]

f1  f&df
[OFF]

Przyciskami    wybieramy wczenie 
[ON] lub wyczenie  [OFF] 

wybranej funkcji (f) i  
akceptacja przyciskiem ENTER 

rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

f1  f&df
TRYB <

Warto TRYB dla f pobierana jest z 
nastawy dla danego stopnia (w tym 
przypadku pierwszego). Nastawa f 

omówiona zostaa w punkcie 8.4.1.1. 
Warto tylko do odczytu 

f1  f&df 
Bl3  OFF

f1  f&df 
Bl3  OFF

Przyciskami   wybieramy  czy dana 
funkcja ma by blokowana (ON) czy nie 
(OFF) sygnaem blokujcym Us(11,12)                  
i akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE;  
przy aktywnym SPZ po SCO funkcja 
niedostpna 
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8.4.1.4. Funkcja zabezpieczeniowa f  AND albo OR f/t � ( f&Df ) 

f1     f
f1    df 
f1 f&df 
 Zab.  f1 
f1  f&Df

f1  f&Df
2,00  Hz

fDf1Z S
1000000x

f1  f&Df 
Bl1  OFF

f1  f&Df 
Bl2  OFF

f1  f&Df 
2,00 Hz

fDf1Z S1
1000000x

f1  f&Df 
Bl1  OFF

f1  f&Df 
Bl2  OFF

Przyciskami   wybieramy  czy dana 
funkcja ma by blokowana (ON) czy nie 
(OFF) sygnaem blokujcym Us(1,2) i 

akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

Przyciskami  < > wybieramy  przekanik 
do edycji (S1 do  S7); 

przyciskami    ustawiamy przekaniki 
które maj dziaa na zadziaanie  
(1 � wybrany , 0 � nie wybrany ) i
akceptacja przyciskiem ENTER 

rezygnacja przyciskiem ESCAPE

Przyciskami   wybieramy  czy dana 
funkcja ma by blokowana (ON) czy nie 
(OFF) sygnaem blokujcym Us(3,4)                  
i akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

f1  f&Df
49.50 Hz

f1 f&Df
LOG  AND

f1  f&Df 
LOG  AND

Przyciskami    wybieramy logik
[AND] albo  [OR] 

wybranej funkcji (f&Df)   
i akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE

f1  f&Df
[OFF]

f1  f&Df
[OFF]

Przyciskami    wybieramy wczenie 
[ON] lub wyczenie  [OFF] 

wybranej funkcji (f&Df) i  
akceptacja przyciskiem ENTER 

rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

f1  f&Df
TRYB <

f1  f&Df 
Bl3  OFF

f1  f&Df 
Bl3  OFF

Przyciskami   wybieramy  czy dana 
funkcja ma by blokowana (ON) czy nie 
(OFF) sygnaem blokujcym Us(11,12)                  
i akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE;  
przy aktywnym SPZ po SCO funkcja 
niedostpna 

f1  f&Df 
t=1,00 s

f1  f&Df
t=1,00 s

Przyciskami    nastawiamy warto
cyfry (0-9) a przyciskami  < > zmieniamy 

pozycje w liczbie w granicach  
od 0.02 do 2.00 co 0.01 i 

 akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

Warto TRYB dla f pobierana jest z 
nastawy dla danego stopnia (w tym 
przypadku pierwszego). Nastawa f 

omówiona zostaa w punkcie 8.4.1.1. 
Warto tylko do odczytu 

Warto f pobierana jest z nastawy dla 
danego stopnia (w tym przypadku 
pierwszego). Nastawa f omówiona 

zostaa w punkcie 8.4.1.1. 
Warto tylko do odczytu 

Przyciskami    nastawiamy warto
cyfry (0-9) a przyciskami  < > zmieniamy 

pozycje w liczbie w granicach 
 od 0 do 99.99  co 0.01 i 

 akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 
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8.4.1.5. Blokada napiciowa dla zabezpiecze czstotliwociowych Ubl 

8.4.1.6. Funkcja SPZ po SCO � (SPZpoSCO) 

Przyciskami    nastawiamy warto to 
(0-65000) a przyciskami  < > zmieniamy 

pozycje w liczbie; akceptacja przyci-
skiem ENTER, rezygnacja przyciskiem 

ESCAPE 

SPZpoSCO
[OFF]

SPZpoSCO
[OFF]

SPZ PSt 
1111xxxx

SPZ tp
65000min 

SPZ to
60 s

SPZ ti
500 ms 

SPZ Z S
0000000x

SPZ PSt1
1111xxxx

SPZ tp
65000min

SPZ to
60  s

SPZ ti
500 ms

SPZ Z S1
0000000x

Przyciskami    wybieramy 
wczenie [ON] lub wyczenie  [OFF] 

funkcji SPZ po SCO; 
akceptacja przyciskiem ENTER, 

rezygnacja przyciskiem ESCAPE; po 
wybraniu SPZ  [ON] aktywne jest  

Wej_zew (ST3) jako wejcie 
dwustanowe powodujce przerwanie 

(skasowanie) cyklu SPZ 

Przyciskami    nastawiamy aktywno
stopni czstotliwociowych                   

(St1 � St4) powodujcych pobudzenie 
SPZ po SCO 

 (1 � wybrany , 0 � nie wybrany );  
przyciskami  < > wybieramy numer 
stopnia  ; akceptacja przyciskiem 
ENTER,  rezygnacja przyciskiem  

ESCAPE 

Przyciskami    nastawiamy warto ti 
(0-10000) a przyciskami  < > zmieniamy 

pozycje w liczbie; akceptacja przyci-
skiem ENTER, rezygnacja przyciskiem 

ESCAPE 

Przyciskami    nastawiamy warto tp 
(0-65000 albo NieKasuj);  przyciskami 

< > zmieniamy pozycje w liczbie; 
akceptacja przyciskiem ENTER,  
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

Przyciskami  < > wybieramy  przekanik 
do edycji (S1 do  S7); 

przyciskami    ustawiamy przekaniki 
które maj dziaa na zacz SPZ po 

SCO (1 � wybrany , 0 � nie wybrany );  
akceptacja przyciskiem ENTER, 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE

Un 
Zab.  f1
Zab.  f2
Zab.  f3
Zab.  f4
Zab.  f5
Ubl 
 

Zab.Ust1 
Zab.Ust2 
Zab.Ust3
ST1   Z1 
ST2   Z2 
ST3   Z3 
Nas.fabr

Nastawa 
SPZpoSCO

Ubl 
U=0,5Un 

Un 
Zab.  f1
Zab.  f2
Zab.  f3
Zab.  f4
Zab.  f5

SPZpoSCO
Zab.Ust1 
Zab.Ust2 
Zab.Ust3
ST1   Z1 
ST2   Z2 
ST3   Z3 
Nas.fabr

Nastawa 
Ubl 

Ubl 
U=0,5Un 

Przyciskami    nastawiamy warto
Ubl w zakresoe 0,1Un-0,8Un;  

akceptacja przyciskiem ENTER,  
rezygnacja przyciskiem ESCAPE
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8.4.1.5. Blokada napiciowa dla zabezpiecze czstotliwociowych Ubl 

8.4.1.6. Funkcja SPZ po SCO � (SPZpoSCO) 

Przyciskami    nastawiamy warto to 
(0-65000) a przyciskami  < > zmieniamy 

pozycje w liczbie; akceptacja przyci-
skiem ENTER, rezygnacja przyciskiem 

ESCAPE 

SPZpoSCO
[OFF]

SPZpoSCO
[OFF]

SPZ PSt 
1111xxxx

SPZ tp
65000min 

SPZ to
60 s

SPZ ti
500 ms 

SPZ Z S
0000000x

SPZ PSt1
1111xxxx

SPZ tp
65000min

SPZ to
60  s

SPZ ti
500 ms

SPZ Z S1
0000000x

Przyciskami    wybieramy 
wczenie [ON] lub wyczenie  [OFF] 

funkcji SPZ po SCO; 
akceptacja przyciskiem ENTER, 

rezygnacja przyciskiem ESCAPE; po 
wybraniu SPZ  [ON] aktywne jest  

Wej_zew (ST3) jako wejcie 
dwustanowe powodujce przerwanie 

(skasowanie) cyklu SPZ 

Przyciskami    nastawiamy aktywno
stopni czstotliwociowych                   

(St1 � St4) powodujcych pobudzenie 
SPZ po SCO 

 (1 � wybrany , 0 � nie wybrany );  
przyciskami  < > wybieramy numer 
stopnia  ; akceptacja przyciskiem 
ENTER,  rezygnacja przyciskiem  

ESCAPE 

Przyciskami    nastawiamy warto ti 
(0-10000) a przyciskami  < > zmieniamy 

pozycje w liczbie; akceptacja przyci-
skiem ENTER, rezygnacja przyciskiem 

ESCAPE 

Przyciskami    nastawiamy warto tp 
(0-65000 albo NieKasuj);  przyciskami 

< > zmieniamy pozycje w liczbie; 
akceptacja przyciskiem ENTER,  
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

Przyciskami  < > wybieramy  przekanik 
do edycji (S1 do  S7); 

przyciskami    ustawiamy przekaniki 
które maj dziaa na zacz SPZ po 

SCO (1 � wybrany , 0 � nie wybrany );  
akceptacja przyciskiem ENTER, 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE

Un 
Zab.  f1
Zab.  f2
Zab.  f3
Zab.  f4
Zab.  f5
Ubl 
 

Zab.Ust1 
Zab.Ust2 
Zab.Ust3
ST1   Z1 
ST2   Z2 
ST3   Z3 
Nas.fabr

Nastawa 
SPZpoSCO

Ubl 
U=0,5Un 

Un 
Zab.  f1
Zab.  f2
Zab.  f3
Zab.  f4
Zab.  f5

SPZpoSCO
Zab.Ust1 
Zab.Ust2 
Zab.Ust3
ST1   Z1 
ST2   Z2 
ST3   Z3 
Nas.fabr

Nastawa 
Ubl 

Ubl 
U=0,5Un 

Przyciskami    nastawiamy warto
Ubl w zakresoe 0,1Un-0,8Un;  

akceptacja przyciskiem ENTER,  
rezygnacja przyciskiem ESCAPE
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8.4.1.7. Funkcja zabezpieczeniowa  U (Ust1, Ust2, Ust3) 

Przyciskami    nastawiamy warto
cyfry (0-9) a przyciskami  < > zmieniamy 

pozycje w liczbie w granicach 
 od 0 do 99.99  co 0.01 i 

 akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

Przyciskami   wybieramy  czy dana 
funkcja ma by blokowana (ON) czy nie 
(OFF) sygnaem blokujcym Us(11,12)                  

i akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE;  

przy aktywnym SPZ po SCO funkcja 
niedostpna 

Zab.Ust1 
U= 90.0V

Zab.Ust1 
t=1.00 s

Zab.Ust1 
Bl1  OFF

Zab.Ust1 
Bl2  OFF

Zab.Ust1 
U= 90.0V

Zab.Ust1 
t=1.00 s

Zab.Ust1 
Bl1  OFF

Zab.Ust1 
Bl2  OFF

Przyciskami   wybieramy  czy dana 
funkcja ma by blokowana (ON) czy nie 
(OFF) sygnaem blokujcym Us(1,2) i 

akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

Przyciskami    nastawiamy warto
cyfry (0-9) a przyciskami  < > zmieniamy 

pozycje w liczbie w granicach 
 od 5 do 200.0  co 0.1 i 

 akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

Przyciskami   wybieramy  czy dana 
funkcja ma by blokowana (ON) czy nie 

(OFF) sygnaem blokujcym Us(3,4)                  
i akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

Zab.Ust1 
LOG  OR 

Zab.Ust1
LOG  OR 

Przyciskami    wybieramy logik
[AND] albo  [OR] 

wybranej funkcji (Ust1,2,3)   
i akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE  

Ust1P S
0000000x

Ust1P S1
0000000x

Zab.Ust1
[ON]

Zab.Ust1 
[ON]

Przyciskami    wybieramy wczenie 
[ON] lub wyczenie  [OFF] 
wybranej funkcji (Ust1,2,3) i  

akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

Zab.Ust1 
TRYB <

Zab.Ust1 
TRYB <

Przyciskami    wybieramy  tryb pracy 
> (nadnapiciowy) lub 

 < (podnapiciowy)  
wybranej funkcji (Ust1,2,3) 

 i akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

Zab.Ust1 
Bl3  OFF

Zab.Ust1 
Bl3  OFF

Ust1Z S
0000010x

Ust1Z S1
0000010x

Przyciskami  < > wybieramy  przekanik 
do edycji (S1 do  S7); 

przyciskami    ustawiamy przekaniki 
które maj dziaa na pobudzenie  
(1 � wybrany , 0 � nie wybrany ) i
akceptacja przyciskiem ENTER 

rezygnacja przyciskiem ESCAPE

Przyciskami  < > wybieramy  przekanik 
do edycji (S1 do  S7); 

przyciskami    ustawiamy przekaniki 
które maj dziaa na zadziaanie 
(1 � wybrany , 0 � nie wybrany ) i
akceptacja przyciskiem ENTER 

rezygnacja przyciskiem ESCAPE

Un 
Zab.  f1
Zab.  f2
Zab.  f3
Zab.  f4
Zab.  f5
Ubl 
SPZpoSCO

Zab.Ust2 
Zab.Ust3
ST1   Z1 
ST2   Z2 
ST3   Z3 
Nas.fabr

Nastawa 
Zab.Ust1
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Sposób wprowadzania nastaw dla funkcji zabezpieczeniowej U (napiciowej)  zosta przedstawiony w oparciu o funkcj
Ust1 (stopie pierwszy zabezpieczenia napiciowego).  Dla funkcji Ust2 i Ust3  postpowanie jest podobne. 

8.4.1.8. Funkcja � ST (ST1, ST2, ST3 - wejcia dwustanowe) 

Jako zabezpieczenie zewntrzne Z (Z1, Z2, Z3) - przy aktywnym SPZ po SCO funkcja Z3  nie jest dostpna. 

Jako blokada Bl (Bl1, Bl2, Bl3) - przy aktywnym SPZ po SCO funkcja Bl3  nie jest dostpna. 

ST1   Z1
[ON]

ST1   Z1
[ON]

ST1   Z1
t=10.0 s

Z1  Z S 
1000000x

ST1   Z1
t=10.0 s

Z1  Z S1
1000000x

Przyciskami    wybieramy  
wczenie [ON] lub wyczenie  [OFF] 

wybranej funkcji Z (Z1,Z2, Z3)  
 akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

Przyciskami    nastawiamy warto
cyfry (0-9) a przyciskami  < > zmieniamy 

pozycje w liczbie w granicach 
 od 0 do 99.99  co 0.01  

 akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

Przyciskami  < > wybieramy  przekanik 
do edycji (S1 do  S7); 

przyciskami    ustawiamy przekaniki 
które maj dziaa na zadziaanie 
(1 � wybrany , 0 � nie wybrany );  
akceptacja przyciskiem ENTER 

rezygnacja przyciskiem ESCAPE

Un  
Zab.  f1
Zab.  f2
Zab.  f3
Zab.  f4
Zab.  f5
Ubl 
SPZpoSCO
Zab.Ust1 
Zab.Ust2
Zab.Ust3

ST2   Z2 
ST3   Z3 
Nas.fabr

Nastawa 
ST1   Z1

ST1Bl S 
0000000x

ST1Bl S1
0000000x

Przyciskami  < > wybieramy  przekanik 
do edycji (S1 do S7); 

przyciskami    ustawiamy przekaniki 
które maj dziaa na pobudzenie 

blokady 
(1 � wybrany , 0 � nie wybrany );  
akceptacja przyciskiem ENTER 

rezygnacja przyciskiem ESCAPE

Un  
Zab.  f1
Zab.  f2
Zab.  f3
Zab.  f4
Zab.  f5
Ubl 
SPZpoSCO
Zab.Ust1 
Zab.Ust2
Zab.Ust3

ST2  Bl2 
ST3  Bl3 
Nas.fabr

Nastawa 
ST1  Bl1
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Sposób wprowadzania nastaw dla funkcji zabezpieczeniowej U (napiciowej)  zosta przedstawiony w oparciu o funkcj
Ust1 (stopie pierwszy zabezpieczenia napiciowego).  Dla funkcji Ust2 i Ust3  postpowanie jest podobne. 

8.4.1.8. Funkcja � ST (ST1, ST2, ST3 - wejcia dwustanowe) 

Jako zabezpieczenie zewntrzne Z (Z1, Z2, Z3) - przy aktywnym SPZ po SCO funkcja Z3  nie jest dostpna. 

Jako blokada Bl (Bl1, Bl2, Bl3) - przy aktywnym SPZ po SCO funkcja Bl3  nie jest dostpna. 

ST1   Z1
[ON]

ST1   Z1
[ON]

ST1   Z1
t=10.0 s

Z1  Z S 
1000000x

ST1   Z1
t=10.0 s

Z1  Z S1
1000000x

Przyciskami    wybieramy  
wczenie [ON] lub wyczenie  [OFF] 

wybranej funkcji Z (Z1,Z2, Z3)  
 akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

Przyciskami    nastawiamy warto
cyfry (0-9) a przyciskami  < > zmieniamy 

pozycje w liczbie w granicach 
 od 0 do 99.99  co 0.01  

 akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

Przyciskami  < > wybieramy  przekanik 
do edycji (S1 do  S7); 

przyciskami    ustawiamy przekaniki 
które maj dziaa na zadziaanie 
(1 � wybrany , 0 � nie wybrany );  
akceptacja przyciskiem ENTER 

rezygnacja przyciskiem ESCAPE

Un  
Zab.  f1
Zab.  f2
Zab.  f3
Zab.  f4
Zab.  f5
Ubl 
SPZpoSCO
Zab.Ust1 
Zab.Ust2
Zab.Ust3

ST2   Z2 
ST3   Z3 
Nas.fabr

Nastawa 
ST1   Z1

ST1Bl S 
0000000x

ST1Bl S1
0000000x

Przyciskami  < > wybieramy  przekanik 
do edycji (S1 do S7); 

przyciskami    ustawiamy przekaniki 
które maj dziaa na pobudzenie 

blokady 
(1 � wybrany , 0 � nie wybrany );  
akceptacja przyciskiem ENTER 

rezygnacja przyciskiem ESCAPE

Un  
Zab.  f1
Zab.  f2
Zab.  f3
Zab.  f4
Zab.  f5
Ubl 
SPZpoSCO
Zab.Ust1 
Zab.Ust2
Zab.Ust3

ST2  Bl2 
ST3  Bl3 
Nas.fabr

Nastawa 
ST1  Bl1
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8.4.1.9. Funkcja � Nas. fabr (Nastawienia fabryczne) 

8.4.2. Data 
Opcja pozwala sprawdzi i ustawi aktualn dat.
Zmiana daty zabezpieczona jest cyfrowym hasem. Haso i sposób jego wprowadzania s identyczne jak w przypadku pro-
gramowego wczania i wyczania zabezpieczenia. 

Format zapisu daty:  [rr/mm/dd] [rok / miesic / dzie]

8.4.3.  Czas 
Opcja pozwala sprawdzi i ustawi aktualny czas. 
Zmiana czasu zabezpieczona jest cyfrowym hasem. Haso i sposób jego wprowadzania s identyczne jak w przypadku 
programowego wczania i wyczania zabezpieczenia. 

Format zapisu czasu:  [gg:mm:ss] [godziny : minuty : sekundy] 

Data: 
09.04.24

Data: 
09.04.24

Przyciskami    nastawiamy 
warto cyfry (0-9) a przyci-

skami  < > zmieniamy pozycje 
w dacie i akceptujemy przyci-

skiem ENTER ZABEZPIE CZENIA

CZAS

NASTAWY:
DATA

Haso: ?
[0000]

Przyciskami    nastawiamy 
warto cyfry (0-9) a przyci-

skami  < > zmieniamy pozycje 
w hale i akceptujemy przyci-

skiem ENTER 

Jeeli podane haso jest nieprawidowe to oprogramowanie domaga 
si nadal wprowadzenia prawidowego hasa, lub zrezygnowania z 
edycji klawiszem ESCAPE. Jeeli podamy prawidowe haso, to nie 
musimy go podawa ponownie, jeli chcemy wprowadzi zmiany.  

Dopiero po wyjciu z NASTAW, haso bdzie wymagane ponownie. 

CZENIA 

Czas: 
12:34:56

Czas: 
12:34:56

Przyciskami    nastawiamy 
warto cyfry (0-9) a przyci-

skami  < > zmieniamy pozycje 
w czasie i akceptujemy przyci-

skiem ENTER ZABEZPIE
DATA 
NASTAWY:
CZAS

Haso: ?
[0000]

Przyciskami    nastawiamy 
warto cyfry (0-9) a przyci-

skami  < > zmieniamy pozycje 
w hale i akceptujemy przyci-

skiem ENTER 

Jeeli podane haso jest nieprawidowe to oprogramowanie domaga 
si nadal wprowadzenia prawidowego hasa, lub zrezygnowania z 
edycji klawiszem ESCAPE. Jeeli podamy prawidowe haso, to nie 
musimy go podawa ponownie, jeli chcemy wprowadzi zmiany.  

Dopiero po wyjciu z NASTAW, haso bdzie wymagane ponownie. 

Nas.fabr
Pobra?

Haso: ?
[0000]

Przyciskami    nastawiamy 
warto cyfry (0-9) a przyciskami  
< > zmieniamy pozycje w hale  
 akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

Wczytanie nastaw 
fabrycznych do edycji 

RFT-451A
ZEG-ENER

Po okoo 3 sekundach przekanik 
powraca do gównego MENU. 
Przepisane zostay ustawienia 

fabryczne. 

Nastawa 
Nas.fabr

Un 
Zab.  f1
Zab.  f2
Zab.  f3
Zab.  f4
Zab.  f5
Ubl 
SPZpoSCO
Zab.Ust1 
Zab.Ust2
Zab.Ust3
ST1   Z1
ST2   Z2 
ST3   Z3
Nastawa 
Nas.fabr

Gdy w pamici przekanika 
znajduj si nastawy fabryczne 

nacinicie przycisku ENTER nie 
powoduje ponownego przepisania 

nastaw 

DATA 
CZAS

CZENIA
NASTAWY:
ZABEZPIE

Gdy nastawy w pamici przekanika 
s takie same jak nastawy fabryczne.

Gdy nastawy fabryczne s róne 
od nastaw w pamici przekanika.
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8.5. Menu �POMIARY� 

Opcja umoliwia odczyt biecych wartoci napicia i czstotliwoci oraz od-
czyt rejestratora zdarze

8.5.1. Biece 

8.5.2. Zdarzenia 

TESTY 
ON/OFF

NASTAWY 
POMIARY

Zdarze

POMIARY:
Biece

Biece:
Napicia

U1 
0.00 V

Biece:
Czstot.

U2 
0.00 V

U3 
0.00 V

Czstot.
NaN Hz

Zdarze

POMIARY:
Biece

W przypadku braku napicia 
pomiarowego  (gdy napicie 

pomiarowe bdzie poniej Ubl) 
wywietlane jest  NaN 

Zdarz300
Ublf ON

Zdarz300
Ublf ON

Przyciskami    wybieramy  
numer zdarzenia, a poniej 

wywietlana jest nazwa 
aktualnie wybranego zdarzeniaBiece 

POMIARY:
Zdarze

DATA zd.
09.04.24

CZAS.275
07:47:51

godziny minuty

milisekundy

sekundy 

Pierwsze wywietlane jest  
ostatnio zarejestrowane 

zdarzenie 
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8.5. Menu �POMIARY� 

Opcja umoliwia odczyt biecych wartoci napicia i czstotliwoci oraz od-
czyt rejestratora zdarze

8.5.1. Biece 

8.5.2. Zdarzenia 

TESTY 
ON/OFF

NASTAWY 
POMIARY

Zdarze

POMIARY:
Biece

Biece:
Napicia

U1 
0.00 V

Biece:
Czstot.

U2 
0.00 V

U3 
0.00 V

Czstot.
NaN Hz

Zdarze

POMIARY:
Biece

W przypadku braku napicia 
pomiarowego  (gdy napicie 

pomiarowe bdzie poniej Ubl) 
wywietlane jest  NaN 

Zdarz300
Ublf ON

Zdarz300
Ublf ON

Przyciskami    wybieramy  
numer zdarzenia, a poniej 

wywietlana jest nazwa 
aktualnie wybranego zdarzeniaBiece 

POMIARY:
Zdarze

DATA zd.
09.04.24

CZAS.275
07:47:51

godziny minuty

milisekundy

sekundy 

Pierwsze wywietlane jest  
ostatnio zarejestrowane 

zdarzenie 
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8.6. Menu �TESTY� 

Opcja umoliwia zmian hasa, zerowanie rejestratora zda-
rze, ustawienie parametrów komunikacji dla RS485, przepro-
wadzenie testów wyj przekanikowych oraz odczyt wersji 
oprogramowania. 

Wejcie do menu tej opcji jest moliwe po podaniu prawi-
dowego hasa. W przypadku podawania nieprawidowego ha-
sa, oprogramowanie nadal domaga si podania odpowiednie-
go hasa, lub wycie z grupy TESTY przy pomocy klawisza 
ESCAPE. 

8.6.1. Zmiana hasa

8.6.2. Zerowanie ARZ 

asa
Nowe:  ?

[0000]
Nowe:  ?

[0001]

Po naciniciu klawisza 
ENTER nowe haso zostaje 
zapamitane. Nacinicie 

klawisza ESCAPE powoduje  
wycofanie si z wprowadzenia 

nowego hasa i nastpnie 
powrót do menu TESTY 

Zero.ARZ
Komunika
Test wyj
Wersja p

TESTY: 
Zmiana h

cja 
 
rogr

Przyciskami    nastawiamy 
warto cyfry (0-9) a przyciskami  
< > zmieniamy pozycje w hale 
akceptacja przyciskiem ENTER 

rezygnacja przyciskiem ESCAPE

asa
Na pewno
zerowa?

Komunika
Test wyj
Wersja p

cja 
 
rogr

Zmiana h
Przyciskiem ENTER potwierdzamy ch 

wyzerowania rejestratora zdarze.
Przycisk ESCAPE umoliwia nam 

rezygnacj z zerowania rejestratora 
zdarze i powrót go menu TESTY.

TESTY: 
Zero.ARZ

ON/OFF

POMIARY 
TESTY

Zero.ARZ
Komunika
Test wyj
Wersja p

NASTAWY 

asa

cja 
 
rogr

Haso: ?
[0000]

Przyciskami    nastawiamy 
warto cyfry (0-9) a przyciskami  
< > zmieniamy pozycje w hale 
akceptacja przyciskiem ENTER 

rezygnacja przyciskiem ESCAPE

TESTY: 
Zmiana h
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8.6.3. Komunikacja 

8.6.4. Testy wyj 

Test wyj
Wersja p

asa

cja 
 
 
rogr

Zmiana h
Zero.ARZ
TESTY: 
Komunika

Adr.siec
=001

Adr.siec
=001 

Przyciskami    nastawiamy warto
cyfry (0-9) a przyciskami  < > zmieniamy 

pozycje w liczbie w granicach 
 od 1 do 239  co 1  

akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE

Protokó
[RTU]

Protokó
1[RTU]

Przyciskami    wybieramy protokó
transmisji, mamy do wyboru: 

0[ASCII] 1[RTU] 
akceptacja przyciskiem ENTER 

rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

Prdko
=38400

Prdko
=38400

Przyciskami    wybieramy prdko
transmisji, do wyboru s:
1200, 2400, 4200, 9600, 

19200, 38400, 57600 
akceptacja  przyciskiem ENTER, 

nastpnie powrót do menu TESTY 
przyciskiem ESCAPE 

Tryb 
 [8,-,1]

Tryb 
1[8,-,1]

Przyciskami    wybieramy tryb: 
0[8,E,1] 1[8,-,1]
2[7,E,1] 3[7,E,2]

akceptacja  przyciskiem ENTER, 
nastpnie powrót  do menu TESTY 

przyciskiem ESCAPE 

Wersja p

asa

 
rogr 

Zmiana h
Zero.ARZ
Komunika
TESTY: 
Test wyj

Test wyj
Pob.   0

Test wyj
Pob.   0

cja 

Zadz.  0
Praca  0
Blok.  0
O.K.   0
BZ  0
S7     0
S6     0
S5 0 
S4     0
S3     0
S2     0
S1     0

Przyciskami    nastawiamy  stan 
danego wyjcia  

1 � pobudzone 
0 � niepobudzone 

Przyciskiem ESCAPE przejcie do menu 
Test wyj. 
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8.6.3. Komunikacja 

8.6.4. Testy wyj 

Test wyj
Wersja p

asa

cja 
 
 
rogr

Zmiana h
Zero.ARZ
TESTY: 
Komunika

Adr.siec
=001

Adr.siec
=001 

Przyciskami    nastawiamy warto
cyfry (0-9) a przyciskami  < > zmieniamy 

pozycje w liczbie w granicach 
 od 1 do 239  co 1  

akceptacja przyciskiem ENTER 
rezygnacja przyciskiem ESCAPE

Protokó
[RTU]

Protokó
1[RTU]

Przyciskami    wybieramy protokó
transmisji, mamy do wyboru: 

0[ASCII] 1[RTU] 
akceptacja przyciskiem ENTER 

rezygnacja przyciskiem ESCAPE 

Prdko
=38400

Prdko
=38400

Przyciskami    wybieramy prdko
transmisji, do wyboru s:
1200, 2400, 4200, 9600, 

19200, 38400, 57600 
akceptacja  przyciskiem ENTER, 

nastpnie powrót do menu TESTY 
przyciskiem ESCAPE 

Tryb 
 [8,-,1]

Tryb 
1[8,-,1]

Przyciskami    wybieramy tryb: 
0[8,E,1] 1[8,-,1]
2[7,E,1] 3[7,E,2]

akceptacja  przyciskiem ENTER, 
nastpnie powrót  do menu TESTY 

przyciskiem ESCAPE 

Wersja p

asa

 
rogr 

Zmiana h
Zero.ARZ
Komunika
TESTY: 
Test wyj

Test wyj
Pob.   0

Test wyj
Pob.   0

cja 

Zadz.  0
Praca  0
Blok.  0
O.K.   0
BZ  0
S7     0
S6     0
S5 0 
S4     0
S3     0
S2     0
S1     0

Przyciskami    nastawiamy  stan 
danego wyjcia  

1 � pobudzone 
0 � niepobudzone 

Przyciskiem ESCAPE przejcie do menu 
Test wyj. 
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8.6.5. Wersja programu 

8.7. Menu �ON/OFF� 
Opcja ta umoliwia programowe wczenie/wyczenie zabezpieczenia 

8.8. Kasowanie sygnalizacji 
Opcja pozwala na skasowanie  sygnalizacji wewntrznej zabezpieczenia, po ustpieniu przyczyny zadziaania. 

Pojawienie si sygnau pobudzenia (lub zadziaania) od 
zabezpieczenia, powoduje wywietlenie symbolicznej na-
zwy pobudzonego zabezpieczenia na wywietlaczu LCD, 
(np. f1 - sygnalizuje pojawienie si pobudzenia zabezpie-
czenia czstotliwociowego stopnia I ).  Skasowanie wy-
wietlonej sygnalizacji jest moliwe poprzez nacinicie 
przycisku ESC, a nastpnie wymagane jest, potwierdze-
nie kasowania klawiszem Enter. 

NASTAWY 
POMIARY
TESTY 
ON/OFF

RFT-451A
[ON]

RFT-451A
[ON]

Haso: ?
[0000]

Przyciskami    nastawiamy 
warto cyfry (0-9) a przyciskami  
< > zmieniamy pozycje w hale 
akceptacja przyciskiem ENTER 

rezygnacja przyciskiem ESCAPE

Przyciskami    nastawiamy  stan 
pracy zabezpieczenia wczone 

[ON] lub odstawione [OFF] 
akceptacja przyciskiem ENTER 

rezygnacja przyciskiem ESCAPE

Po podaniu prawidowego hasa i zaakceptowaniu 
przyciskiem ENTER, moemy zmieni stan pracy 
zabezpieczenia. Jeeli zabezpieczenie jest 
wczone [ON] to wieci si dioda O.K. , jeeli jest 
odstawione [OFF] to objawia si to miganiem diody 

asa

rogr

Zmiana h
Zero.ARZ
Komunika
Test wyj

09.04.21
10:43:08

cja 
 

TESTY: 
Wersja p

Potwierdzenie kasowania sygnalizacji 
wietlnej i na wywietlaczu LCD 

f1,df1 
kasowa?

f1,df1, 
f3 

GETYKA
RFT-451A
ZEG-ENER
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9. OBSUGA ZA POMOC KOMPUTERA PC

Wedug  Instrukcji Obsugi �System Monitoringu i Sterowania - SMiS� (Obsuga zabezpieczenia  czstotliwo-
ciowego RFT-451A).

Uwagi na temat funkcjonowania zabezpieczenia RFT-451A, programu obsugi SMiS oraz 
niniejszego opisu naley zgasza na adres producenta : 

ZEG-ENERGETYKA Spóka z o.o.
ul. Biskupa Burschego 7, 43-100 TYCHY
tel. (032) 327 14 58
www.zeg-energetyka.com.pl

Dzia Marketingu i Sprzeday
tel: (032) 786 98 09, 786 98 69 
tel./fax.: (032) 327 00 32 
e-mail: marketing@zeg-energetyka.com.pl

 K O N I E C 
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KOPEX-EKO Sp. z o. o.

ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy
tel.: +48 32 327 14 58,  +48 32 786 98 09, +48 32 604-72-58 
fax: +48 32 327 00 32
e-mail:  energetyka.kopexeko@kopex.com.pl
www.zeg-energetyka.com.pl

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. 
oddział w Tychach 
ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy 
www.zeg-energetyka.pl
sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93
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Przekaniki cyfrowe serii 4xx LISTA ZDARZE ARZ 

EE 413029.08 2��1

2. Lista zdarze ARZ dla przekaników cyfrowych serii 4xx

Kod1) LCD12) LCD23) Opis 
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R
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1
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R
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0
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A

R
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�
45
1A

R
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K
�
44
2

0001 Up ON Zaczenie napicia pomocniczego           

0002 Up OFF Zanik napicia pomocniczego           

0003 NAZWA4) ON Uaktywnienie zespou           

0004 NAZWA4) OFF Odstawienie zespou           

0005 NASTAWY Zmiana nastaw           

00A9 SYG PKW Przekroczenie nastawy licznika prdu kumulowanego wycznika       

0070 U< ON Zadziaanie zabezpieczenia podnapiciowego U<  

0100 I1>> ON Pobudzenie przekanika zwarciowego od prdu wejciowego IL1       

0101 I2>> ON Pobudzenie przekanika zwarciowego od prdu wejciowego IL2       

0102 I3>> ON Pobudzenie przekanika zwarciowego od prdu wejciowego IL3    

0104 I1> ON Pobudzenie przekanika nadprdowego od prdu wejciowego IL1   

0105 I2> ON Pobudzenie przekanika nadprdowego od prdu wejciowego IL2   

0106 I3> ON Pobudzenie przekanika nadprdowego od prdu wejciowego IL3 
0108 I2A> ON Pobudzenie przekanika od asymetrii obcienia    

0109 Io> ON Pobudzenie przekanika ziemnozwarciowego Io   

010C It>> ON Zadziaanie przekanika zwarciowego       

010D It> ON Zadziaanie przekanika nadprdowego   

010E I2At> ON Zadziaanie przekanika od asymetrii obcienia    

010F Iot> ON Zadziaanie przekanika ziemnozwarciowego   

0113 I>> OFF Odwzbudzenie przekanika zwarciowego       

0117 I> OFF Odwzbudzenie przekanika nadprdowego   

0118 I2A> OFF Odwzbudzenie przekanika od asymetrii obcienia    

0119 Io> OFF Odwzbudzenie przekanika ziemnozwarciowego   

0120 f1 ON Pobudzenie przekanika czstotliwociowego stopnia 1   

0121 f2 ON Pobudzenie przekanika czstotliwociowego stopnia 2   

0122 f3 ON Pobudzenie przekanika czstotliwociowego stopnia 3   

0123 f4 ON Pobudzenie przekanika czstotliwociowego stopnia 4   

0124 df1 ON Pobudzenie przekanika stromociowego stopnia 1   

0125 df2 ON Pobudzenie przekanika stromociowego stopnia 2   

0126 df3 ON Pobudzenie przekanika stromociowego stopnia 3   

0127 df4 ON Pobudzenie przekanika stromociowego stopnia 4   

0130 f1 OFF Odwzbudzenie przekanika czstotliwociowego stopnia 1   

0131 f2 OFF Odwzbudzenie przekanika czstotliwociowego stopnia 2   

0132 f3 OFF Odwzbudzenie przekanika czstotliwociowego stopnia 3   

0133 f4 OFF Odwzbudzenie przekanika czstotliwociowego stopnia 4   

0134 df1 OFF Odwzbudzenie przekanika stromociowego stopnia 1   

0135 df2 OFF Odwzbudzenie przekanika stromociowego stopnia 2   

0136 df3 OFF Odwzbudzenie przekanika stromociowego stopnia 3   

0137 df4 OFF Odwzbudzenie przekanika stromociowego stopnia 4   

0138 fdf1 OFF Odwzbudzenie przekanika czstotliwociowego, stromociowego stopnia 1   

0139 fdf2 OFF Odwzbudzenie przekanika czstotliwociowego, stromociowego stopnia 2   

013A fdf3 OFF Odwzbudzenie przekanika czstotliwociowego, stromociowego stopnia 3   

013B fdf4 OFF Odwzbudzenie przekanika czstotliwociowego, stromociowego stopnia 4   

013C fDf1 OFF Odwzbudzenie przekanika czstotliwociowego, przyrostowego stopnia 1   

013D fDf2 OFF Odwzbudzenie przekanika czstotliwociowego, przyrostowego stopnia 2   

013E fDf3 OFF Odwzbudzenie przekanika czstotliwociowego, przyrostowego stopnia 3   

013F fDf4 OFF Odwzbudzenie przekanika czstotliwociowego, przyrostowego stopnia 4   

0140 ft1 ON Zadziaanie przekanika czstotliwociowego stopnia 1   

0141 ft2 ON Zadziaanie przekanika czstotliwociowego stopnia 2   
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2. Lista zdarze ARZ dla przekaników cyfrowych serii 4xx

Kod1) LCD12) LCD23) Opis 
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R
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�
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R
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R
FT

�
45
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R
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K
�
44
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0001 Up ON Zaczenie napicia pomocniczego           

0002 Up OFF Zanik napicia pomocniczego           

0003 NAZWA4) ON Uaktywnienie zespou           

0004 NAZWA4) OFF Odstawienie zespou           

0005 NASTAWY Zmiana nastaw           

00A9 SYG PKW Przekroczenie nastawy licznika prdu kumulowanego wycznika       

0070 U< ON Zadziaanie zabezpieczenia podnapiciowego U<  

0100 I1>> ON Pobudzenie przekanika zwarciowego od prdu wejciowego IL1       

0101 I2>> ON Pobudzenie przekanika zwarciowego od prdu wejciowego IL2       

0102 I3>> ON Pobudzenie przekanika zwarciowego od prdu wejciowego IL3    

0104 I1> ON Pobudzenie przekanika nadprdowego od prdu wejciowego IL1   

0105 I2> ON Pobudzenie przekanika nadprdowego od prdu wejciowego IL2   

0106 I3> ON Pobudzenie przekanika nadprdowego od prdu wejciowego IL3 
0108 I2A> ON Pobudzenie przekanika od asymetrii obcienia    

0109 Io> ON Pobudzenie przekanika ziemnozwarciowego Io   

010C It>> ON Zadziaanie przekanika zwarciowego       

010D It> ON Zadziaanie przekanika nadprdowego   

010E I2At> ON Zadziaanie przekanika od asymetrii obcienia    

010F Iot> ON Zadziaanie przekanika ziemnozwarciowego   

0113 I>> OFF Odwzbudzenie przekanika zwarciowego       

0117 I> OFF Odwzbudzenie przekanika nadprdowego   

0118 I2A> OFF Odwzbudzenie przekanika od asymetrii obcienia    

0119 Io> OFF Odwzbudzenie przekanika ziemnozwarciowego   

0120 f1 ON Pobudzenie przekanika czstotliwociowego stopnia 1   

0121 f2 ON Pobudzenie przekanika czstotliwociowego stopnia 2   

0122 f3 ON Pobudzenie przekanika czstotliwociowego stopnia 3   

0123 f4 ON Pobudzenie przekanika czstotliwociowego stopnia 4   

0124 df1 ON Pobudzenie przekanika stromociowego stopnia 1   

0125 df2 ON Pobudzenie przekanika stromociowego stopnia 2   

0126 df3 ON Pobudzenie przekanika stromociowego stopnia 3   

0127 df4 ON Pobudzenie przekanika stromociowego stopnia 4   

0130 f1 OFF Odwzbudzenie przekanika czstotliwociowego stopnia 1   

0131 f2 OFF Odwzbudzenie przekanika czstotliwociowego stopnia 2   

0132 f3 OFF Odwzbudzenie przekanika czstotliwociowego stopnia 3   

0133 f4 OFF Odwzbudzenie przekanika czstotliwociowego stopnia 4   

0134 df1 OFF Odwzbudzenie przekanika stromociowego stopnia 1   

0135 df2 OFF Odwzbudzenie przekanika stromociowego stopnia 2   

0136 df3 OFF Odwzbudzenie przekanika stromociowego stopnia 3   

0137 df4 OFF Odwzbudzenie przekanika stromociowego stopnia 4   

0138 fdf1 OFF Odwzbudzenie przekanika czstotliwociowego, stromociowego stopnia 1   

0139 fdf2 OFF Odwzbudzenie przekanika czstotliwociowego, stromociowego stopnia 2   

013A fdf3 OFF Odwzbudzenie przekanika czstotliwociowego, stromociowego stopnia 3   

013B fdf4 OFF Odwzbudzenie przekanika czstotliwociowego, stromociowego stopnia 4   

013C fDf1 OFF Odwzbudzenie przekanika czstotliwociowego, przyrostowego stopnia 1   

013D fDf2 OFF Odwzbudzenie przekanika czstotliwociowego, przyrostowego stopnia 2   

013E fDf3 OFF Odwzbudzenie przekanika czstotliwociowego, przyrostowego stopnia 3   

013F fDf4 OFF Odwzbudzenie przekanika czstotliwociowego, przyrostowego stopnia 4   

0140 ft1 ON Zadziaanie przekanika czstotliwociowego stopnia 1   

0141 ft2 ON Zadziaanie przekanika czstotliwociowego stopnia 2   
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0142 ft3 ON Zadziaanie przekanika czstotliwociowego stopnia 3   

0143 ft4 ON Zadziaanie przekanika czstotliwociowego stopnia 4   

0144 dft1 ON Zadziaanie przekanika stromociowego stopnia 1   

0145 dft2 ON Zadziaanie przekanika stromociowego stopnia 2   

0146 dft3 ON Zadziaanie przekanika stromociowego stopnia 3   

0147 dft4 ON Zadziaanie przekanika stromociowego stopnia 4   

0148 fdf1 ON Zadziaanie przekanika czstotliwociowego, stromociowego stopnia 1   

0149 fdf2 ON Zadziaanie przekanika czstotliwociowego, stromociowego stopnia 2   

014A fdf3 ON Zadziaanie przekanika czstotliwociowego, stromociowego stopnia 3   

014B fdf4 ON Zadziaanie przekanika czstotliwociowego, stromociowego stopnia 4   

014C fDf1 ON Zadziaanie przekanika czstotliwociowego, przyrostowego stopnia 1   

014D fDf2 ON Zadziaanie przekanika czstotliwociowego, przyrostowego stopnia 2   

014E fDf3 ON Zadziaanie przekanika czstotliwociowego, przyrostowego stopnia 3   

014F fDf4 ON Zadziaanie przekanika czstotliwociowego, przyrostowego stopnia 4   

0150 P ON Pobudzenie zabezpieczenia 

0151 Pst1 ON Pobudzenie pierwszego stopnia zabezpieczenia 

0152 Pst2 ON Pobudzenie drugiego stopnia zabezpieczenia 

0153 W ON Wysanie impulsu wyczajcego 

0154 Wst1 ON Wyczenie przez stopie 1 zabezpieczenia 

0155 Wst2 ON Wyczenie przez stopie 2 zabezpieczenia 

0156 PSPZ ON Pobudzenie zewntrznego ukadu automatyki SPZ  

0157 BSPZ ON Pobudzenie blokady ukadu wspópracy z SPZ (wejcie zewntrzne) 

0158 BP ON Pobudzenie blokady dziaania zabezpieczenia (wejcie zewntrzne) 

0159 ST3 ON Pobudzenie wejcia sterujcego ST3 

015A Z3t ON Zadziaanie zabezpieczenia zewntrznego Z3 

015B Ublf ON Pobudzenie blokady podnapiciowej zabezpieczenia czstotliwociowego 

0160 I1p> ON Pobudzenie przekanika przecieniowego od prdu wejciowego IL1      

0161 I2p> ON Pobudzenie przekanika przecieniowego od prdu wejciowego IL2      

0162 I3p> ON Pobudzenie przekanika przecieniowego od prdu wejciowego IL3    

0163 ZSPZ ON Wysanie impulsu zacz w cyklu SPZ po SCO  

0164 ST1 ON Pobudzenie wejcia sterujcego ST1          

0165 ST2 ON Pobudzenie wejcia sterujcego ST2          

0166 Z1t ON Zadziaanie zabezpieczenia zewntrznego Z1          

0167 Z2t ON Zadziaanie zabezpieczenia zewntrznego Z2          

0168 S5 ON Zadziaanie przekanika wykonawczego S5          

0169 S4 ON Zadziaanie przekanika wykonawczego S4          

016A S3 ON Zadziaanie przekanika wykonawczego S3          

016B S2 ON Zadziaanie przekanika wykonawczego S2          

016C S1 ON Zadziaanie przekanika wykonawczego S1          

016D Ipt> ON Zadziaanie przekanika przecieniowego      

016E BLZ ON Pobudzenie blokady zaczenia od zabezpieczenia cieplnego   

016F PSPZ ON Pobudzenie SPZ po SCO  

0170 P OFF Odwzbudzenie zabezpieczenia 

0171 Pst1 OFF Odwzbudzenie pierwszego stopnia zabezpieczenia 

0172 Pst2 OFF Odwzbudzenie drugiego stopnia zabezpieczenia 

0173 Ip> OFF Odwzbudzenie przekanika przecieniowego      

0174 ST1 OFF Odwzbudzenie wejcia sterujcego ST1          

0175 ST2 OFF Odwzbudzenie wejcia sterujcego ST2          

0177 BSPZ OFF Odwzbudzenie blokady ukadu wspópracy z SPZ (wejcie zewntrzne) 

0178 BP OFF Odwzbudzenie blokady dziaania zabezpieczenia (wejcie zewntrzne) 
0179 ST3 OFF Odwzbudzenie wejcia sterujcego ST3 
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017B Ublf OFF Odwzbudzenie blokady podnapiciowej zabezpieczenia czstotliwociowego 

017E BLZ OFF Odwzbudzenie blokady zaczenia od zabezpieczenia cieplnego   

017F PSPZ OFF Odwzbudzenie SPZ po SCO  

0180 Io1> ON Pobudzenie pierwszego stopnia zabezpieczenia ziemnozwarciowego Io> 

0181 Io2> ON Pobudzenie drugiego stopnia zabezpieczenia ziemnozwarciowego Io> 

0182 Io1t> ON Zadziaanie pierwszego stopnia zabezpieczenia ziemnozwarciowego Io> 

0183 Io2t> ON Zadziaanie drugiego stopnia zabezpieczenia ziemnozwarciowego Io> 

0184 Io> ON Pobudzenie zabezpieczenia ziemnozwarciowego Io> 

0185 Iot> ON Zadziaanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego Io> 

0186 Uo> ON Pobudzenie zabezpieczenia ziemnozwarciowego nadnapiciowego Uo> 

0187 Uot> ON Zadziaanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego nadnapiciowego Uo> 

0188 IoYo> ON Pobudzenie zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego IoYo> 

0189 IoYot ON Zadziaanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego IoYo> 

018A PSPZ ON Pobudzenie automatyki SPZ 

018B BSPZ ON Pobudzenie blokady automatyki SPZ 

018C Z_p1 ON Wysanie impulsu zacz przez SPZ � próba 1 

018D Z_p2 ON Wysanie impulsu zacz przez SPZ � próba 2 

018E Z_p3 ON Wysanie impulsu zacz przez SPZ � próba 3 

018F b_to ON Przekroczenie czasu oczekiwania na otwarcie wycznika 

0190 Io1> OFF Odwzbudzenie pierwszego stopnia zabezpieczenia ziemnozwarciowego Io> 

0191 Io2> OFF Odwzbudzenie drugiego stopnia zabezpieczenia ziemnozwarciowego Io> 

0194 Io> OFF Odwzbudzenie zabezpieczenia ziemnozwarciowego Io> 

0196 Uo> OFF Odwzbudzenie zabezpieczenia ziemnozwarciowego nadnapiciowego Uo> 

0198 IoYo> OFF Odwzbudzenie zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego IoYo> 

019B BSPZ OFF Odwzbudzenie blokady automatyki SPZ 

01A0 f5 ON Pobudzenie przekanika czstotliwociowego stopnia 5 

01A1 df5 ON Pobudzenie przekanika stromociowego stopnia 5 

01A4 Ust1 ON Pobudzenie zabezpieczenia napiciowego stopnia 1 

01A5 Ust2 ON Pobudzenie zabezpieczenia napiciowego stopnia 2 

01A6 Ust3 ON Pobudzenie zabezpieczenia napiciowego stopnia 3 

01A7 ft5 ON Zadziaanie przekanika czstotliwociowego stopnia 5 

01A8 dft5 ON Zadziaanie przekanika stromociowego stopnia 5 

01A9 fdf5 ON Zadziaanie przekanika czstotliwociowego, stromociowego stopnia 5 

01AA fDf5 ON Zadziaanie przekanika czstotliwociowego, przyrostowego stopnia 5 

01AB Ust1t ON Zadziaanie zabezpieczenia napiciowego stopnia 1 

01AC Ust2t ON Zadziaanie zabezpieczenia napiciowego stopnia 2 

01AD Ust3t ON Zadziaanie zabezpieczenia napiciowego stopnia 3 

01AE S7 ON Zadziaanie przekanika wykonawczego S7 

01AF S6 ON Zadziaanie przekanika wykonawczego S6 

01B0 f5 OFF Odwzbudzenie przekanika czstotliwociowego stopnia 5 

01B1 df5 OFF Odwzbudzenie przekanika stromociowego stopnia 5 

01B2 fdf5 OFF Odwzbudzenie przekanika czstotliwociowego, stromociowego stopnia 5 

01B3 fDf5 OFF Odwzbudzenie przekanika czstotliwociowego, przyrostowego stopnia 5 

01B4 Ust1 OFF Odwzbudzenie zabezpieczenia napiciowego stopnia 1 

01B5 Ust2 OFF Odwzbudzenie zabezpieczenia napiciowego stopnia 2 

01B6 Ust3 OFF Odwzbudzenie zabezpieczenia napiciowego stopnia 3 

00A0 Kas.WWZ Zewntrzny sygna kasowania WWZ           

1) Kod - uniwersalny kod zdarzenia dla  przekaników cyfrowych  serii 4xx
2) LCD1 - pierwsza cz opisu na lokalnym LCD
3) LCD2 - druga cz opisu na lokalnym LCD
4) NAZWA - wywietlane oznaczenie typu urzdzenia ( np. RITz )
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017B Ublf OFF Odwzbudzenie blokady podnapiciowej zabezpieczenia czstotliwociowego 

017E BLZ OFF Odwzbudzenie blokady zaczenia od zabezpieczenia cieplnego   

017F PSPZ OFF Odwzbudzenie SPZ po SCO  

0180 Io1> ON Pobudzenie pierwszego stopnia zabezpieczenia ziemnozwarciowego Io> 

0181 Io2> ON Pobudzenie drugiego stopnia zabezpieczenia ziemnozwarciowego Io> 

0182 Io1t> ON Zadziaanie pierwszego stopnia zabezpieczenia ziemnozwarciowego Io> 

0183 Io2t> ON Zadziaanie drugiego stopnia zabezpieczenia ziemnozwarciowego Io> 

0184 Io> ON Pobudzenie zabezpieczenia ziemnozwarciowego Io> 

0185 Iot> ON Zadziaanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego Io> 

0186 Uo> ON Pobudzenie zabezpieczenia ziemnozwarciowego nadnapiciowego Uo> 

0187 Uot> ON Zadziaanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego nadnapiciowego Uo> 

0188 IoYo> ON Pobudzenie zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego IoYo> 

0189 IoYot ON Zadziaanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego IoYo> 

018A PSPZ ON Pobudzenie automatyki SPZ 

018B BSPZ ON Pobudzenie blokady automatyki SPZ 

018C Z_p1 ON Wysanie impulsu zacz przez SPZ � próba 1 

018D Z_p2 ON Wysanie impulsu zacz przez SPZ � próba 2 

018E Z_p3 ON Wysanie impulsu zacz przez SPZ � próba 3 

018F b_to ON Przekroczenie czasu oczekiwania na otwarcie wycznika 

0190 Io1> OFF Odwzbudzenie pierwszego stopnia zabezpieczenia ziemnozwarciowego Io> 

0191 Io2> OFF Odwzbudzenie drugiego stopnia zabezpieczenia ziemnozwarciowego Io> 

0194 Io> OFF Odwzbudzenie zabezpieczenia ziemnozwarciowego Io> 

0196 Uo> OFF Odwzbudzenie zabezpieczenia ziemnozwarciowego nadnapiciowego Uo> 

0198 IoYo> OFF Odwzbudzenie zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego IoYo> 

019B BSPZ OFF Odwzbudzenie blokady automatyki SPZ 

01A0 f5 ON Pobudzenie przekanika czstotliwociowego stopnia 5 

01A1 df5 ON Pobudzenie przekanika stromociowego stopnia 5 

01A4 Ust1 ON Pobudzenie zabezpieczenia napiciowego stopnia 1 

01A5 Ust2 ON Pobudzenie zabezpieczenia napiciowego stopnia 2 

01A6 Ust3 ON Pobudzenie zabezpieczenia napiciowego stopnia 3 

01A7 ft5 ON Zadziaanie przekanika czstotliwociowego stopnia 5 

01A8 dft5 ON Zadziaanie przekanika stromociowego stopnia 5 

01A9 fdf5 ON Zadziaanie przekanika czstotliwociowego, stromociowego stopnia 5 

01AA fDf5 ON Zadziaanie przekanika czstotliwociowego, przyrostowego stopnia 5 

01AB Ust1t ON Zadziaanie zabezpieczenia napiciowego stopnia 1 

01AC Ust2t ON Zadziaanie zabezpieczenia napiciowego stopnia 2 

01AD Ust3t ON Zadziaanie zabezpieczenia napiciowego stopnia 3 

01AE S7 ON Zadziaanie przekanika wykonawczego S7 

01AF S6 ON Zadziaanie przekanika wykonawczego S6 

01B0 f5 OFF Odwzbudzenie przekanika czstotliwociowego stopnia 5 

01B1 df5 OFF Odwzbudzenie przekanika stromociowego stopnia 5 

01B2 fdf5 OFF Odwzbudzenie przekanika czstotliwociowego, stromociowego stopnia 5 

01B3 fDf5 OFF Odwzbudzenie przekanika czstotliwociowego, przyrostowego stopnia 5 

01B4 Ust1 OFF Odwzbudzenie zabezpieczenia napiciowego stopnia 1 

01B5 Ust2 OFF Odwzbudzenie zabezpieczenia napiciowego stopnia 2 

01B6 Ust3 OFF Odwzbudzenie zabezpieczenia napiciowego stopnia 3 

00A0 Kas.WWZ Zewntrzny sygna kasowania WWZ           

1) Kod - uniwersalny kod zdarzenia dla  przekaników cyfrowych  serii 4xx
2) LCD1 - pierwsza cz opisu na lokalnym LCD
3) LCD2 - druga cz opisu na lokalnym LCD
4) NAZWA - wywietlane oznaczenie typu urzdzenia ( np. RITz )
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