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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Zastosowanie 

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

Podstawowe waciwoci 
 Zestaw zabezpiecze:

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. 

 Pi niezalenych stopni zabezpiecze
czstotliwociowych, kady z moliwoci
programowego wyboru do czterech. 
zabezpiecze z powyszego zestawu. 

 Trzy niezalene stopnie zabezpiecze
napiciowych, kady z moliwoci
programowego wyboru typu. 

 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). 

ZASADA DZIAANIA 
Urzdzenie typu RFT-451A jest cyfrowym zabezpieczeniem czstotliwociowym i napiciowym. Wielkociami 
mierzonymi s: warto skuteczna napicia pomiarowego, czstotliwo tego napicia oraz  jej pochodna 
i rednia prdko zmian czstotliwoci. 

ZABEZPIECZENIA  

 Zabezpieczenie czstotliwociowe, bezzwoczne i zwoczne  (f) 81 

Rodzaj pracy       nadczstotliwociowy albo podczstotliwociowy 
Zakres nastawczy czstotliwoci (40,0 ÷ 65,0)Hz co 0,05Hz 
Uchyb gwarantowany pomiaru czstotliwoci    ± 0,01Hz 
Zakres nastawczy czasu zadziaania (0,00 ÷ 99,99)s co 0,01s 

 Zabezpieczenie stromociowe, reagujce na pochodn czstotliwoci, bezzwoczne i zwoczne  
(df/dt) - 81S 

Zakres nastawczy pochodnej czstotliwoci (-10,00 ÷ -0,1 / +0,1 ÷ +10,00)Hz/s  co 0,05Hz/s 
Uchyb gwarantowany pomiaru pochodnej czstotliwoci      ± 0,1Hz/s 
Zakres nastawczy czasu zadziaania (0,00 ÷ 99,9)s co 0,01s 

 Zabezpieczenie czstotliwociowe oraz stromociowe reagujce na pochodn czstotliwoci  
z logik AND/OR, bezzwoczne, (f AND/OR df/dt) - 81S 

Zakres nastawczy pochodnej czstotliwoci (0,10 ÷ 10,00)Hz/s  co 0,05Hz/s 
Uchyb gwarantowany pomiaru pochodnej czstotliwoci      ± 0,1Hz/s 
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 Zabezpieczenie czstotliwociowe oraz przyrostowe reagujce na redni prdko zmian 
czstotliwoci, z logik AND/OR, bezzwoczne, (f AND/OR f/t) - 81SA 

Zakres nastawczy przyrostu czstotliwoci (0,2 ÷ 10,0)Hz  co 0,05Hz 
Uchyb gwarantowany pomiaru przyrostu czstotliwoci      ± 0,02Hz 
Zakres nastawczy przyrostu czasu        (0,02 ÷ 2,00)s co 0,01s 

 Zabezpieczenie podnapiciowe z logik AND/OR, bezzwoczne i zwoczne  (U<) 27 

Zakres nastawczy napicia rozruchowego (5 ÷ 200)V co 0,1 V dla Un=100V 
(10 ÷ 460)V co 0,1 V dla Un=230V 

Zakres nastawczy czasu zadziaania   (0,00 ÷ 99,99)s co 0,01s 

 Zabezpieczenie nadnapiciowe z logik AND/OR, bezzwoczne i zwoczne  (U>) 59 

Zakres nastawczy napicia rozruchowego (5 ÷ 200)V co 0,1 V dla Un=100V 
(10 ÷ 460)V co 0,1 V dla Un=230V 

Zakres nastawczy  czasu  zadziaania  (0,00 ÷ 99,99)s co 0,01s 

 Zabezpieczenia zewntrzne Z1, Z2  i Z3 
Trzy dwustanowe wejcia sterujce (ST1, ST2, ST3), pobudzane z wykorzystaniem napicia 
pomocniczego, umoliwiaj blokowanie zadziaania wybranych przekaników pomiarowych (konfiguracja 
programowa). Wejcia te mog by równie wykorzystane do realizacji torów zabezpiecze zewntrznych, 
z nastawialnym opónieniem dziaania i sterowaniem wybranymi przekanikami wyjciowymi.  

Znamionowe napicie sterujce Usn=Upn 
Zakres nastawczy czasu zadziaania (0,00 ÷ 99,99)s co 0,01s 

 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 
wyczajcego od dowolnego przekanika danego stopnia (równie
stromociowego). 
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�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 
SPZpoSCO   jako wejcie kasujce. 

�tp� - czas podtrzymania pobudzenia startu automatyki (w czasie aktywnoci tego 
wyjcia 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 . 

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 

FUNKCJE POMOCNICZE 

Pomiary 

Zabezpieczenie realizuje pomiar biecych wartoci skutecznych skadowej podstawowej napicia 
wejciowego i pomiar biecej wartoci czstotliwoci wielkoci pomiarowej. 
Wynik pomiaru wartoci napicia jako wielko wtórna. Czas repetycji pomiarów wynosi 1 sekund,
a podgld wyników pomiarów umoliwia lokalny wywietlacz na pycie czoowej lub oprogramowanie 
uytkownika w komunikacji zdalnej. 

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); 
- zadziaanie zabezpieczenia nadnapiciowego (U>); 
- 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 
zabezpieczenie jest na bieco obsugiwane przez oprogramowanie zewntrzne, kolejne rejestrowane 
zdarzenia s przenoszone do pliku utworzonego w podczonym komputerze. 
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Ukad programowalnych wej / wyj 
Zabezpieczenie posiada programowaln struktur w zakresie okrelenia funkcji dwustanowych wej 
sterujcych oraz dziaania przekaników wykonawczych. 

INTERFEJS UYTKOWNIKA 

Panel obsugi 
 Wywietlacz LCD i klawiatura umoliwiajca pen obsug urzdzenia, m. in. w zakresie: 

- programowego  wczenia i wyczenia urzdzenia, 
- wprowadzania i edycji nastaw, 
- pomiarów biecych, 
- odczytu rejestratora zdarze,
- uruchomiania funkcji testowych, 
- kasowania sygnalizacji optycznej, 
- konfiguracji parametrów komunikacji RS485. 

 Sygnalizacja optyczna informujca o: 
- pobudzeniu i zadziaaniu zabezpieczenia, 
- pobudzeniu SPZ po SCO, 
- pomiarze czstotliwoci sygnaów pomiarowych, 
- stanie zewntrznej blokady zadziaania zabezpieczenia, 
- poprawnej pracy zabezpieczenia. 

Komunikacja 
Moliwe s dwa rodzaje komunikacji z zabezpieczeniem: 

- lokalna z wykorzystaniem wywietlacza i klawiatury na pycie czoowej, 
- zdalna z wykorzystaniem komputera PC lub z systemu nadzoru zabezpiecze (opcja). 

Transmisja danych odbywa si w standardzie: 
- port komunikacyjny RS485 (dwuprzewodowy) 
- protokó MODBUS-ASCII, MODBUS-RTU 
- prdko transmisji 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 lub 38400 Bd.    

Program obsugi 
Oprogramowanie uytkownika, stanowice standardowe wyposaenie zabezpieczenia, umoliwia jego pen
obsug w zakresie: 

- konfiguracji,  
- wprowadzania i odczytu nastaw, 
- odczytu wartoci wielkoci pomiarowych (napicie, prdy, czstotliwo), 
- odczytu stanu wej i wyj,
- testu wyj,
- zdalnego kasowania sygnalizacji, 
- odczytu stanu zabezpieczenia, 
- przegldania zapisów rejestratora, 
- synchronizacji czasu wewntrznego. 

Zabezpieczenie  moe by wczone do zdalnej komunikacji i obsugi w systemie pracujcym pod nadzorem 
oprogramowania monitorujcego SMiS. System monitoringu i sterowania SMiS jest uniwersalnym, jednolitym 
programem przeznaczonym do penej obsugi oraz archiwizacji danych wszystkich zespoów 
automatyki zabezpieczeniowej typu CZAZ oraz indywidualnych przekaników produkcji KOPEX-EKO Sp.z o.o. 

OBWODY WEJCIOWE i WYJCIOWE 
Obwody pocze zabezpieczenia przedstawiono na rys. 1. Siedem programowalnych przekaników 
wyjciowych (S1 ÷ S7) umoliwia realizacj sterowania awaryjnego i sygnalizacji zewntrznej. Dodatkowy  
przekanik (zestyk BZ) sygnalizuje uszkodzenie zasilacza lub brak napicia pomocniczego.  
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Rys. 1.  Schemat pocze zabezpieczenia RFT-451A 

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 
zewntrzne 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 

Lp. Nazwa wyjcia Opis Rodzaj wyjcia Zaciski 

1. Pobudzenie Pobudzenie zabezpiecze dioda sygnalizacyjna - 
2. Zadziaanie Zadziaanie zabezpiecze dioda sygnalizacyjna - 
3. Praca Stan �Praca� dioda sygnalizacyjna - 
4. Blokada Blokada zadziaania dioda sygnalizacyjna - 
5. OK Sprawno zabezpieczenia dioda sygnalizacyjna - 
6. BZ Przekanik sygnalizacji 

uszkodzenia zasilacza lub braku 
napicia pomocniczego  

zestyk rozwierny 16-17  

7. S1 Przekanik programowalny, 
wykonawczy 

zestyk zwierny 18-19 

8. S2 Przekanik programowalny, 
wykonawczy 

zestyk zwierny 20-21 

9. S3 Przekanik programowalny, 
wykonawczy 

zestyk zwierny 22-23 

10. S4 Przekanik programowalny, 
wykonawczy 

zestyk zwierny 24-25 

11. S5 Przekanik programowalny, 
wykonawczy 

zestyk zwierny 26-27 

12. S6 Przekanik programowalny, 
wykonawczy 

zestyk zwierny 28-29 

13. S7 Przekanik programowalny, 
wykonawczy 

zestyk zwierny 30-31 

BUDOWA 
Urzdzenie jest wykonane w obudowie BOPLA CN100 przeznaczonej do montau na szynie TS35 lub do 
montau natablicowego (rys. 2), z moliwoci przystosowania do montau zatablicowego (rys. 3). Na pycie 
czoowej zabezpieczenia znajduje si wywietlacz alfanumeryczny LCD i klawiatura umoliwiajce pen
obsug urzdzenia oraz diody sygnalizacji optycznej . Obwody pomiarowe s doprowadzone do zacisków 
umoliwiajcych przyczenie przewodów o przekroju do 4mm2. Pozostae obwody wejciowe  i wyjciowe s
doprowadzone do zacisków umoliwiajcych przyczenie przewodów o przekroju do 2,5 mm2.
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Rys. 1.  Schemat pocze zabezpieczenia RFT-451A 
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albo zabezpieczenie 
zewntrzne wejcie dwustanowe,  sterujce ST3 11-12 

3. U1 wejcie pomiarowe napiciowe 5-6 
4. U2 wejcie pomiarowe napiciowe 7-8 
5. U3
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Rys. 2.  Szkic wymiarowy zabezpieczenia RFT-451A  �   monta natablicowy 
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Rys. 3. Szkic wymiarowy zabezpieczenia RFT-451A �  monta zatablicowy 

PYTA MONTAOWA ADAPTERA
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Rys. 3. Szkic wymiarowy zabezpieczenia RFT-451A �  monta zatablicowy 
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PRZYKAD ZASTOSOWANIA 

Na rysunku 4 przedstawiono przykad aplikacji  zabezpieczenia czstotliwociowego typu RFT-451A. 

Rys.4. Schemat pocze zewntrznych zabezpieczenia RFT-451A  dla przykadowej aplikacji 
(PP1 � przekanik poredniczcy) 
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DANE 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 

(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 
Zdolno czeniowa przekaników wykonawczych (RM699): 

- obcialno prdowa trwaa 6A 
- moc czeniowa w kategorii AC1 1500VA/250V 
- otwieranie obwodu przy obcieniu DC1: 28V/220V         6/0,16A 
- otwieranie obwodu przy obcieniu indukcyjnym (L/R40ms)          0,1A/250VDC 

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 

ZGODNO Z WYMAGANIAMI NORM

 Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC)         PN-EN 50263:2004 
 Izolacja          PN-EN 60255-5:2002(U) 
 Inne          PN-86/E-88600,        

PN-EN 60255-6:2000, PN-EN 60255-23:1999, 
PN-EN 61000-4-2:1999, EN 61000-4-:1996+A+A2, 
PN-EN 61000-4-4:1999, PN-EN 61000-4-5:1998, 
PN-EN 61000-4-6:1999, PN-EN 61000-4-8:1998, 
PN-EN 61000-4-11:1997,  PN-EN 61000-6-2:2002, 
PN-EN 61000-6-4:2001, PN-EN 55011:2001, 
PN-EN 60529:2003,  PN-IEC 255-11:1994. 
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PN-EN 61000-4-11:1997,  PN-EN 61000-6-2:2002, 
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GWARANCJA I SERWIS 
Na zabezpieczenie RFT-451A jest udzielana 24 � miesiczna gwarancja, od daty sprzeday. Producent 
zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz usugi w zakresie bada pomontaowych i okresowych 
zabezpieczenia. 

Numery telefonów: 
- informacja techniczna     (0-32) 786 99 32 
- zgoszenie napraw serwisowych (0-32) 786 99 48  lub (0-32) 327 14 57 
- telefon kontaktowy (caodobowy) (0-32) 327 14 57 

SPOSÓB ZAMAWIANIA 

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

Oznaczenie:

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, do montau natablicowego. 

 Zabezpieczenie czstotliwociowe i napiciowe  RFT-451A bez  opcji �KOMUNIKACJA�, o parametrach: 
Un=100V,  Upn=110-230V,  do montau na szynie. 

Adres firmy: 

ZEG-ENERGETYKA Spóka z o.o. 
43-300 Tychy, ul. B

iskupa Burschego 7 

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     

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



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

KOPEX-EKO Sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 2
 43-100 Tychy

tel.   +48  32 327 14 58
faks +48  32 327 00 32
e-mail:  energetyka.kopexeko@kopex.com.pl 
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