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1. UWAGI PRODUCENTA

1.1. Ogólne zasady bezpieczestwa 

1.2. Wykaz przyjtych norm 

Urzdzenie, bdce przedmiotem niniejszej instrukcji, zostało zaprojektowane i jest produkowane dla zastosowa 
przemysłowych. 
W procesie opracowania i produkcji przyjto zgodno z normami, których spełnienie zapewnia realizacj 
załoonych zasad i rodków bezpieczestwa, pod warunkiem przestrzegania przez uytkownika wytycznych 
instalowania i uruchomienia oraz prowadzenia eksploatacji. 
Urzdzenie spełnia wymagania zasadnicze okrelone w dyrektywach: niskonapiciowej (LVD 2006/95/WE) 
i kompatybilnoci elektromagnetycznej (EMC 2004/108/WE), poprzez zgodno z normami: 

PN-EN 60255-5:2005  – dla dyrektywy LVD, 
Przekaniki energoelektryczne. Cze 5: Koordynacja izolacji przekaników pomiarowychi 
urzdze zabezpieczeniowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 50263:2004  –  dla dyrektywy EMC, 
Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC). Norma wyrobu dotyczca przekaników 
pomiarowych i urzdze zabezpieczeniowych. 

Normy zwizane: 
PN-EN 60255-3:1999 -  Przekaniki energoelektryczne. Przekaniki pomiarowe z jedn 

wielkoci zasilajc o niezalenym i zalenym czasie działania. 
PN-EN 60255-6:2000 -  Przekaniki energoelektryczne. Przekaniki pomiarowe  

i urzdzenia zabezpieczajce. 
PN-EN 61810-2:2005 -   Przekaniki energoelektryczne. Działanie zestyków. 
PN-EN 60529:2003 -  Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

1.3.  Przechowywanie i transport 

Urzdzenia s pakowane w indywidualne opakowania transportowe w sposób zabezpieczajcy je przed 
uszkodzeniem w czasie transportu i przechowywania. Urzdzenia powinny by przechowywane  
w opakowaniach transportowych, w pomieszczeniach zamknitych, wolnych od drga i bezporednich wpływów 
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, pyłu 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 połczy z potencjałem ziemi. Zaleca si, aby połczenie wykona przewodem  
miedzianym LgYc- 500V- 2,5mm2 o długoci nie wikszej ni 3m.

1.5. Materiały eksploatacyjne 

W zabezpieczeniu RITz-421 zastosowana jest bateria litowa typu CR2430, która słuy do podtrzymania danych w 
pamici (rejestrator zdarze, zakłóce, liczniki). Bateri naley wymieni po 10 latach eksploatacji lub jeli suma 
okresów, gdy urzdzenie było wyłczone, przekracza 4 lata. Wczeniejsza wymiana baterii powinna nastpi,  jeli 
w  wyniku  zaniku  pomocniczego  napicia  zasilajcego  zabezpieczenie  traci  zawarto  pamici 

UWAGA!!! 
Podczas pracy urzdzenia niektóre jego czci mog znajdowa si pod niebezpiecznym 
napiciem. Niewłaciwe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie urzdzenia moe stwarza 
zagroenie dla osób obsługujcych, grozi równie uszkodzeniem urzdzenia. 
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(m. in. czas i data). Stan baterii nie jest monitorowany. Bateria została umieszczona na podstawce zamontowanej na 
obwodzie zasilacza. Dostp do baterii jest moliwy bez koniecznoci zdejmowania plomby - po wyjciu klapki  z 
obudowy urzdzenia (rys. 3). Podczas wymiany naley zwróci szczególn uwag na prawidłow      
biegunowo baterii a czynnoci zwizane z jej wymian, przy odłczonym 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. 
 Protokół pomiarowy. 
 Karta gwarancyjna. 
 Wersja instalacyjna oprogramowania SMiS (System Monitoringu i Sterowania) na płycie CD  (dla wykonania z

moliwoci komunikacji). 

1.7. Utylizacja 

Urzdzenie zostało wyprodukowane w przewaajcej czci z materiałów, 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 była umow podpisan 
przez Kupujcego i Sprzedajcego, obowizuj postanowienia tej umowy.  
Gwarancja obejmuje bezpłatne 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 obsługi, 
 plomba na obudowie urzdzenia powinna by nie naruszona, 
 na karcie gwarancyjnej nie mog by dokonywane adne poprawki czy zmiany.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE: 

 uszkodze powstałych w wyniku niewłaciwego transportu lub magazynowania, 
 uszkodze wynikajcych z niewłaciwej instalacji lub eksploatacji, 
 uszkodze powstałych wskutek manipulacji wewntrz urzdzenia, zmian konstrukcyjnych, przeróbek i napraw

przeprowadzanych bez zgody producenta.

WSKAZÓWKI DLA NABYWCY: 

 właciwa i bezawaryjna praca urzdzenia wymaga odpowiedniego transportu, przechowywania, montau i
uruchomienia, jak równie prawidłowej obsługi, konserwacji i serwisu, 

 obsługa urzdzenia powinna by wykonywana przez odpowiednio przeszkolony i uprawniony personel, 
 przy zgłaszaniu reklamacji naley poda powód reklamacji (objawy zwizane z niewłaciwym działaniem

urzdzenia) oraz numer fabryczny, 
 po otrzymaniu potwierdzenia przyjcia reklamacji naley wysła, na adres producenta, reklamowane

urzdzenie wraz z kart gwarancyjn, 
 okres gwarancji ulega przedłueniu o czas załatwiania uznanej reklamacji. 

1.9. Sposób zamawiania 

W zamówieniu naley poda kod według poniszego oznaczenia lub pełn nazw zabezpieczenia, prd 
znamionowy pomiarowy, zakresy prdu rozruchowego przekanika nadprdowo-czasowego i ziemnozwarciowego, 
napicie pomocnicze, sposób montau oraz wymagania w zakresie komunikacji. 
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1.9.1. Oznaczenie: 

RITz-421 –  x – 2xx – xxx – xx 

0 monta na szynie TS35 lub natablicowy 
1 monta zatablicowy 

0 bez  funkcji „komunikacja” 
1 z funkcj „komunikacja” 

024  Upn = 24V  DC 
060 Upn = 48V do 60V DC 
220 Upn = 110V do 230V AC/DC 

0 Ir = (0,2 ÷ 20)In dla I>>, I>, Ip> 
1 Ir = (0,05 ÷ 5)In dla I>>, I>, Ip> 

0 Ir = (5 ÷ 500)mA dla Io> 
1 Ir = (0,05 ÷ 5)A dla Io> 

2 wykonanie 2 

1 In=1A 
5 In=5A 

1.9.2. Przykład zamówienia: 

 Zabezpieczenie nadprdowo-czasowe i ziemnozwarciowe typu RITz-421-5-201-220-10, o parametrach:
In=5A, wykonanie 2, Ir=(0,05-5)In/(5-500)mA, Upn=(110-230)V AC/DC, do montau natablicowego, z funkcj 
„komunikacja” .

Adres firmy: 

ZEG-ENERGETYKA Spółka z o.o. 
43-300 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 
tel:  (032) 327 14 58 

www.zeg-energetyka.com.pl 

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



RITz-421 wykonanie 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI

8 2008-04-02 E424083

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zastosowanie 

Zabezpieczenie nadprdowo – czasowe i ziemnozwarciowe, typu RITz-421,  przeznaczone jest do stosowania w 
układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej do ochrony pól liniowych i transformatorowych sieci 
rednich napi, silników WN oraz generatorów przed skutkami zwar i przecie ruchowych.        

2.2. Podstawowe właciwoci   

 Zestaw zabezpiecze 
   50/51 dwa nadprdowe bezzwłoczne/zwłoczne  niezalene, dwufazowe (I>, I>>) 
   51 nadprdowe zwłoczne z charakterystyk czasow niezalen lub zalen, 

dwufazowe (Ip>)  
   51N  ziemnozwarciwe nadprdowe bezkierunkowe, zwłoczne, niezalene (Io>) 
   59N ziemnozwarciwe nadnapiciowe zwłoczne niezalene (Uo>) 
   67N/21N ziemnozwarciowe: nadprdowe kierunkowe zwłoczne niezalene /  admitancyjne 

zwłoczne niezalene (IoYo>) 

 Automatyka SPZ (79) 
 Technika cyfrowa zapewniajca wysok stabilno, dokładno i pewno działania. 
 Pomiar biecych wartoci wielkoci wejciowych. 
 Rejestrator zdarze. 
 Formowany impuls sterujcy na zadziałanie. 
 Rejestrator parametrów wyłczajcych z ostatniego zakłócenia . 
 Licznik prdu kumulowanego wyłcznika – PKW (licznik sumarycznego prdu wejciowego, aktualizowany po

kadym zadziałaniu zabezpieczenia). 
 wejcia dwustanowe dla zabezpiecze zewntrznych (technologicznych) lub do blokady działania wybranych

zabezpiecze i SPZ. 
 5 programowalnych przekaników wyjciowych. 
 Wyjcia stykowe sygnalizacji uszkodzenia zasilacza lub braku napicia pomocniczego. 
 Samokontrola poprawnego działania zabezpieczenia. 
 Zegar czasu rzeczywistego. 
 Opcjonalnie komunikacja szeregowa z komputerem PC lub systemem nadrzdnym w standardzie RS-485. 

2.3. Budowa i działanie 

Zabezpieczenie nadprdowo-czasowe i ziemnozwarciowe, typu RITz-421, jest cyfrowym urzdzeniem kontrolno-
pomiarowym. Wielkociami pomiarowymi s prdy wejciowe (IL1, IL2, Io) i napicie (Uo). Jeeli chocia jedna z 
wielkoci pomiarowych przekroczy warto nastawcz wprowadzon przez uytkownika to, w zalenoci od 
konfiguracji zabezpieczenia,  nastpuje odpowiednia reakcja zabezpieczenia. Urzdzenie wyposaono w 
programowalne  wyjcia (przekaniki wyjciowe S1, S2, S3, S4, S5).  Dodatkowy  przekanik BZ sygnalizuje 
uszkodzenie zasilacza lub brak napicia pomocniczego. 
Do podstawowych bloków  i układów  funkcjonalnych urzdzenia nale: 

 wejciowe układy pomiarowe (prdowe, napiciowe), 
 przetwornik analogowo-cyfrowy,  
 mikroprocesorowy układ pomiarowo-logiczny wyposaony  w układ samokontroli, 
 rejestrator zdarze i zakłóce, 
 układ  wyjciowy (przekaniki wykonawcze i sygnalizacyjne) 
 układ wej dwustanowych, umoliwiajcy blokowanie  zadziałania  wybranych zabezpiecze i SPZ lub

sterowanie wybranym przekanikiem wyjciowym -  z nastawionym czasem, 
 układ sygnalizujcy przepływ prdów w obwodach wejciowych prdów fazowych, 
 panel operatora z klawiatur, wywietlaczem alfanumerycznym oraz diodami sygnalizacji optycznej, 
 zasilacz, 
 opcjonalnie port RS-485 do komunikacji z systemem nadzoru zabezpiecze lub stacj inyniersk. 

Edycja parametrów oraz konfigurowanie urzdzenia jest zabezpieczone hasłem numerycznym (liczba czterocyfrowa 
z zakresu 0000÷9999). Fabrycznie ustawione jest hasło 0000. Elementy konstrukcyjne urzdzenia umieszczone 
zostały w obudowie do montau natablicowego lub zatablicowego, wyposaonej w zaciski umoliwiajce 
przyłczenie przewodów prdowych o przekroju do 4mm2  i pozostałych  przewodów o przekroju do 2,5mm2. Szkic
wymiarowy urzdzenia  przedstawiono  na  rys. 9 i  10.   
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2.4. Dane techniczne 

2.4.1. Ogólne parametry techniczne 

Prd pomiarowy znamionowy In 1A lub 5A 
Prd pomiarowy znamionowy Ion 5A 
Napicie znamionowe Uon 100 V 
Pomocnicze napicie zasilajce Upn 24V DC, od 48V  do  60V DC, od 110V do  230V DC/AC 
Czstotliwo znamionowa fn 50Hz 
Zakres roboczy napicia pomocniczego Up (0,8 ÷ 1,1)Upn 
Napicie sterujce znamionowe Usn zgodne z Upn 
Pobór mocy w obwodach prdowych przy I=In ≤ 0,5VA 
Pobór mocy w obwodach napicia składowej zerowej przy U=Uon ≤ 0,5VA 
Pobór mocy w obwodach napicia sterujcego Usn ≤ 1 W/VA dla 1 wejcia 
Pobór mocy w obwodach napicia pomocniczego ≤ 6W 
Zakres nastawczy prdu kumulowanego wyłcznika PKW  (100 ÷ 65000)In 
Uchyb gwarantowany pomiaru prdu rozruchowego (zabezpieczenia I>,I>>,Ip)  2,5% 
Uchyb gwarantowany pomiaru kta pomidzy prdem i napiciem składowej zerowej (dla zabezpiecze 
ziemnozwarciowych kierunkowych) ± 5º 
Uchyb gwarantowany pomiaru prdu rozruchowego zabezpieczenia Io> 5% ± 1mA 
Uchyb gwarantowany pomiaru napicia rozruchowego zabezpieczenia Uo> 5% 
Uchyb gwarantowany pomiaru admitancji rozruchowej zabezpieczenia IoYo>:  

 dla Uo w zakresie 0,03 ÷ 1,1 Uon i Io w zakresie 5 ÷ 600 mA  (lub 0,05 ÷ 6,00 A) 5% ± 
Uo

1
mS

Uchyb gwarantowany pomiaru czasu: 

 dla charakterystyk niezalenych 1%  ± 5ms

 dla charakterystyk zalenych (zabezpieczenie Ip)  2,5%  ± 5ms

 dla charakterystyk zalenych (zabezpieczenie Io>) 5%  ± 5ms

 dla zabezpiecze zewntrznych 2,5%  ± 5ms

 przekaników czasowych układu automatyki SPZ 1%  ± 5ms
Czas własny zadziałania:

 dla zabezpiecze  I>, I>>, Ip>    ≤ 40ms

 dla zabezpiecze  Io>, Uo>, IoYo> ≤ 100ms

 dla zabezpiecze zewntrznych ≤ 100ms
Czas powrotu: 

 dla zabezpiecze  nadprdowych I>, I>>, Ip>    ≤ 60ms

 dla zabezpieczenia Io>, Uo>, IoYo> ≤ 320ms

 dla zabezpiecze zewntrznych  ≤ 100ms
Minimalny czas trwania impulsu sterujcego na  zadziałanie (100÷300) ms ± 20ms 

nastawialne co 10ms 
Współczynnik powrotu: 

 dla zabezpiecze I>>, I>, Ip, Io>, Uo>, IoYo> 0,94 < Kp < 0,99
Impedancja wejciowa obwodów prdowych  < 60mΩ dla In=1A

< 20mΩ dla In=5A 
Obcialno trwała obwodów prdowych 2,2 In 
Wytrzymało cieplna obwodów prdowych (1 s) 80 In 
Wytrzymało dynamiczna obwodów prdowych  200 In 
Obcialno trwała obwodu napicia składowej zerowej 1,2 Uon 
Wytrzymało cieplna obwodu napicia składowej zerowej (10 s) 1,5 Uon 
Zdolno łczeniowa przekaników wykonawczych (S2÷S5): 

 obcialno prdowa trwała 5A 

 moc łczeniowa w kategorii AC1 < 2000VA 

 otwieranie obwodu przy obcieniu indukcyjnym (L/R≤40ms)  0,12A/250V DC 
Zdolno łczeniowa przekaników sygnalizacyjnych (S1, BZ): 

 bcialno prdowa trwała 5A 

 moc łczeniowa w kategorii AC1 1500VA 

 otwieranie obwodu przy obcieniu DC1: 28/220V 6/0,16A 
Zakres temperatur pracy (268 ÷ 313)K/(-5 ÷ +40)oC 
Wilgotno wzgldna ≤ 80% 
Stopie ochrony obudowy IP40 
Masa zespołu 0,8kg 
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Wymiary zewntrzne (wys. x szer. x gł.)    75 x 100 x 120mm 
Komunikacja (opcja) 

 port komunikacyjny RS-485  dwuprzewodowy (A – DATA +,   B – DATA -) 

 adres sieciowy (1 ÷ 238)  

 izolacja 500V 

 parametry transmisji:
 prdko transmisji 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 lub 38400 Bd 
 protokół  Modbus/ASCII Slave,  

Modbus/RTU Slave  

 tryb transmisji: (8,E,1) / (8,N,1) – nastawiane dla protokołu RTU  
(8,E,1) / (8,N,1) / (7,E,1) / (7,E,2) – nastawiane dla protokołu ASCII 

2.4.2. Parametry  zabezpiecze.  

2.4.2.1. Zabezpieczenie nadprdowe bezzwłoczne/zwłoczne niezalene, od zwar midzyfazowych I> (50/51) 

Zakresy nastawcze: 

 prd rozruchowy (0,05÷5,00)In lub (0,20÷20,00)In co 0,01In 

 czas zadziałania  (0,00÷99,99)s co 0,01s 

2.4.2.2. Zabezpieczenie nadprdowe bezzwłoczne/zwłoczne niezalene, od zwar midzyfazowych 
I>> (50/51)  

Zakresy nastawcze: 

 prd rozruchowy  (0,05÷5,00)In lub (0,20÷20,00)In co 0,01In 

 czas zadziałania        (0,00÷99,99)s co 0,01s 

2.4.2.3. Zabezpieczenie nadprdowe od zwar midzyfazowych i przecie  Ip> (51) 

z moliwoci wyboru jednego z dwóch wariantów: 

 zwłoczne, niezalene z charakterystyk czasow typu DT o zakresach nastawczych:
 prd rozruchowy   (0,20÷20,00)In co  0,01In 
 czas zadziałania     (0,00÷99,99)s  co  0,01s 

 zwłoczne, z charakterystyk czasow zalen  typu A, B lub C
 prd rozruchowy  (0,05÷0,50)In lub (0,20÷2,00)In co 0,01In 
 charakterystyki czasowe zalene   typ A, B, C –  zdefiniowane według wzoru: 

k
II

k
t

r

⋅
−

=
1)/(

1

α

gdzie: t -     czas zadziałania (sekundy) 
I  -     warto skuteczna składowej podstawowej prdu pomiarowego        
Ir   -     warto nastawiona, skuteczna  prdu rozruchowego 
k -     mnonik czasu  o zakresie nastawczym: k  = 0,05÷3,00 co 0,01 
α -     wykładnik potgi  okrelajcy  typ charakterystyki, zgodnie z poniszym opisem 
k1  -     stała  charakteryzujca typ charakterystyki (sekundy), zgodnie z poniszym 

opisem. 
Typ A -   charakterystyka normalna (k1 = 0,14s; α = 0,02). 
Typ B -   charakterystyka bardzo zalena (k1 = 13,5s; α = 1).  
Typ C -   charakterystyka ekstremalnie zalena (k1 = 80s; α = 2).    
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Rys. 1. Charakterystyki czasowe typu A, B, C  (k=1). 

2.4.2.4. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe 

Moliwo współpracy z przekładnikiem Ferrantiego oraz z przekładnikami w układzie Holmgreena. 
Działanie zabezpieczenia jest sum logiczn trzech przekaników ziemnozwarciowych. 

 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe nadprdowe Io> (51N)
z moliwoci wyboru jednego z trzech wariantów: 

 jednostopniowe zwłoczne niezalene o zakresach nastawczych: 
 prd rozruchowy (5÷500)mA co 1mA lub (0,05÷5,00)A co 0,01A 
 czas zadziałania (0,00÷99,99)s co 0,01s 
 blokada napiciowa TAK/NIE 
 napicie blokady (1÷99)V co 1V 

 dwustopniowe zwłoczne niezalene o zakresach nastawczych: 
 prd rozruchowy stopie1 (5÷500)mA co 1mA lub (0,05÷5,00)A co 0,01A 
 czas zadziałania stopie1 (0,00÷99,99)s co 0,01s 
 prd rozruchowy stopie2 (5÷500)mA co 1mA lub (0,05÷5,00)A co 0,01A 
 czas zadziałania stopie2 (0,00÷99,99)s co 0,01s 
 blokada napiciowa TAK/NIE 
 napicie blokady (1÷99)V co 1V 

 zwłoczne zalene o zakresach nastawczych: 
 prd rozruchowy (5÷100)mA co 1mA lub (0,05÷1,00)A co 0,01A 
 czas zadziałania (0,00÷99,99)s co 0,01s 
 blokada napiciowa TAK/NIE 
 napicie blokady (1÷99)V co 1V 
 Charakterystyk czasow zabezpieczenia okrela poniszy wzór: 

 gdzie: Ior -     warto nastawienia prdu rozruchowego 
 3Io -     prd składowej zerowej 
 t2   -     nastawialny czas zadziałania dla 3Io=2Ior 
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t  -     czas zadziałania zabezpieczenia 

Rys. 2. Charakterystyka czasowo-prdowa zabezpieczenia Io (dla t2=400ms) 

 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe nadnapiciowe Uo> (59N) Zakresy nastawcze:  napicie rozruchowe (1÷99)V co 1V  czas zadziałania (0,00÷99,99)s co 0,01s 

 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe IoYo> (67N/21N)  z moliwoci wyboru jednego z trzech wariantów:  nadprdowe kierunkowe zwłoczne niezalene (67N) o zakresach nastawczych:  prd rozruchowy (5÷100)mA co 1mA lub (0,05÷1,00)A co 0,01A  czas zadziałania (0,00÷99,99)s co 0,01s  kt charakterystyczny charakterystyki (0÷90ºpoj) co 1º  kierunek  „do linii”/”do szyn”/”w obu kierunkach”  napicie rozruchowe (1÷99)V co 1V  charakterystyka działania wg rys 3 

 Rys. 3. Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia 67N dla kta charakterystycznego równego 0º.
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 admitancyjne bezkierunkowe zwłoczne niezalene (21N)  o zakresach nastawczych: 
 admitancja rozruchowa (0,05÷50,00)mS co 0,01mS 

lub (0,5÷500,0)mS  co 0,1mS 
 napicie rozruchowe (1÷99)V co 1V 
 czas zadziałania (0,00÷99,99)s co 0,01s 
 charakterystyka działania wg rys 4 

Rys. 4. Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia admitancyjnego bezkierunkowego. 

 admitancyjne kierunkowe zwłoczne niezalene (21N) o zakresach nastawczych: 
 admitancja rozruchowa (0,05÷50,00)mS co 0,01mS 

lub (0,5÷500,0)mS  co 0,1mS 
 napicie rozruchowe (1÷99)V co 1V 
 kt charakterystyczny charakterystyki (0÷90ºpoj) co 1º 
 kierunek  „do linii”/”do szyn”/”w obu kierunkach” 
 czas zadziałania (0,00÷99,99)s co 0,01s 
 charakterystyka działania wg rys. 5 

Rys. 5. Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia admitancyjnego kierunkowego. 
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t  -     czas zadziałania zabezpieczenia 

Rys. 2. Charakterystyka czasowo-prdowa zabezpieczenia Io (dla t2=400ms) 
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2.4.2.5. Zabezpieczenia zewntrzne Z1 i Z2 

Dwa dwustanowe wejcia sterujce (ST1 i ST2), pobudzane z wykorzystaniem napicia pomocniczego, umoliwiaj 
blokowanie zadziałania wybranych przekaników pomiarowych. Wejcia te mog by równie wykorzystane do 
realizacji torów zabezpiecze zewntrznych (Z1, Z2), z nastawialnym opónieniem działania i sterowaniem 
wybranymi przekanikami wyjciowymi. W przypadku uaktywnienia funkcji SPZ wejcie ST2 jest wykorzystywane do 
blokady automatyki SPZ (np. od stanu napdu wyłcznika), a poprzez wejcie ST1 moliwe jest zewntrzne 
pobudzenia automatyki SPZ (pobudzenie od zabezpieczenia Z1). 

  Zakresy nastawcze: 
 napicie sterujce znamionowe (polaryzacja dowolna) Usn=Upn 
 czas zadziałania  (0,00÷99,99)s co 0,01s 

2.5. Automatyka SPZ. 

SPZ trójfazowy trzykrotny z funkcj przypieszenia działania zabezpiecze (nastawialn) przy wyłczeniach 
niedefinitywnych. Układ automatyki stanowi blok logiczno-czasowy z układem wejciowym uruchomienia cyklu SPZ 
od zadziałania wybranego zabezpieczenia oraz z układem wyjciowym, formujcym impuls na załczenie 
wyłcznika. SPZ wyposaono w moliwo zewntrznego blokowania działania (wejcie dwustanowe ST2) np. przy 
braku gotowoci napdu wyłcznika. Pobudzenie zewntrzne SPZ moliwe jest poprzez wejcie ST1. 
Nastawienia:  

 Liczba łcze w cyklu SPZ (1 ÷ 3)  

 Uruchomienie cyklu SPZ od zadziałania zabezpiecze I>, I>>, Io>, Uo>, IoYo>, Z1 

 Zakres nastawczy czasu oczekiwania (to) (0÷99.99)s co 0,01s 
Czas oczekiwania na potwierdzenie otwarcia wyłcznika (zanik pobudzenia wszystkich zabezpiecze). W
przypadku braku potwierdzenia w nastawionym czasie, przekanik koczy cykl i blokuje SPZ na nastawiony
czas blokady.  

 Zakres nastawczy czasu blokowania SPZ (tbl) (0÷99.99)s co 0,01s
Czas oczekiwania na potwierdzenie skutecznoci SPZ. Ponowne pobudzenie SPZ w trakcie odliczania tego
czasu powoduje kontynuacj cyklu lub wyłczenie definitywne (zalenie od nastawy iloci prób).

 Zakres nastawczy czasu przerwy beznapiciowej (t1p,t2p,t3p)  (0÷99.99)s co 0,01s
Nastawiany oddzielnie dla kadej próby.

Czas liczony od zaniku wszystkich pobudze do czasu wysłania impulsu załczajcego. W przypadku
zabezpieczenia zewntrznego  ST1 czas liczony jest od zadziałania zabezpieczenia.

 Polaryzacja wejcia blokady SPZ „0” / „1”
Zalenie od nastawy polaryzacji stan wysoki lub niski wejcia ST2 powoduje blokad automatyki SPZ (np. od
stanu napdu wyłcznika)

Funkcja przypieszenia czasu działania zabezpiecze w cyklu SPZ. 
Funkcja powoduje działania bezzwłoczne zabezpiecze przy wyłczeniu niedefinitywnym cyklu SPZ.  

Nastawienia: 

 Numery prób, w której nastawione jest PDZ (1 ÷ 3) 

 Zabezpieczenia które powinny działa bezzwłocznie I>,I>>,Io>,Uo>,IoYo>, Z1 

a) b) 

Rys. 6.  Diagramy działania automatyki SPZ.  
 a)  Cykl nieudanego SPZ w dwóch próbach. Pobudzenie od zabezpiecze przy aktywnym PDZ dla 

pierwszego i drugiego wyłczenia.  
 b)  Cykl udanego SPZ w drugiej próbie. Pobudzenie od wejcia zewntrznego (zabezpieczenia Z1) 

przy aktywnym PDZ dla pierwszego wyłczenia. 
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Rys. 7. Schemat logiczny działania automatyki SPZ. 
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Rys. 7. Schemat logiczny działania automatyki SPZ. 
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2.6. Właciwoci funkcjonalne 

2.6.1. Opis wej i wyj  

Opis wej:   
Tabela 1 

Lp. Nazwa wejcia Opis Rodzaj wejcia Zaciski 

1. Us (ST1) Napicie sterujce wejcie dwustanowe, napiciowe 1-2 

2. I1 Pomiar prdu fazy L1 wejcie prdowe 3-4 

3. I2 Pomiar prdu fazy L2 wejcie prdowe 5-6 

4. Uo Pomiar napicia Uo wejcie napiciowe 7-8 

5. Io Pomiar prdu Io wejcie prdowe 9-10 

6. Us (ST2) Napicie sterujce wejcie dwustanowe, napiciowe  11-12 

7. A RS-485, DATA +  13 

8. B 
Port szeregowy 

RS-485, DATA -  14 

9. Upn Pomocnicze napicie zasilajce wejcie napiciowe  24-25 

Opis wyj:  
Tabela 2a 

Lp. Nazwa wyjcia Opis Rodzaj wyjcia Zaciski 

1. BZ Przekanik  sygnalizacji   uszkodzenia zasilacza lub 
braku napicia pomocniczego  zestyk rozwierny 16-17 

2. S1 Przekanik sygnalizacyjny – programowalny zestyk zwierny 18-19 

3. S2 Przekanik wykonawczy –  programowalny zestyk przełczny 20-21-22 

4. S3 Przekanik wykonawczy – programowalny zestyk przełczny 23-24-25 

5. S4 Przekanik wykonawczy – programowalny zestyk przełczny 26-27-28 

6. S5 Przekanik wykonawczy – programowalny zestyk przełczny 29-30-31 

Tabela 2b 

Lp. Nazwa wyjcia Opis Rodzaj wyjcia 

1. Pobudzenie Pobudzenie zabezpieczenia dioda  LED -  bez podtrzymania (ółta)      

2. Zadziałanie Zadziałanie  zabezpieczenia dioda  LED -  z podtrzymaniem  (czerwona) 

3. COWt Przepływ prdów w obwodach pomiarowych dioda  LED -  bez podtrzymania  (zielona) 

4. PKW Prd kumulowany wyłcznika dioda  LED -  bez podtrzymania  (ółta)     

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) 

2.6.2. Układ wykonawczy 

Urzdzenie wyposaono w przekaniki elektromagnetyczne (S1, S2, S3, S4, S5) przystosowane do programowego 
konfigurowania. Dodatkowo urzdzenie wyposaono   w przekanik  przystosowany do sygnalizacji  zewntrznej  
uszkodzenia zasilacza lub braku napicia pomocniczego (BZ). Właciwoci  elektryczne  tych przekaników 
przedstawiono w danych technicznych. 

2.6.3. Panel operatora 

 Wywietlacz LCD i klawiatura umoliwiajce pełn obsług urzdzenia w zakresie:
 wprowadzania jednego z czterech edytowalnych zestawów nastaw oraz  wprowadzania  nastaw 

fabrycznych, 
 nastawiania wartoci prdu kumulowanego wyłcznika,  po przekroczeniu której nastpuje 

pobudzenie sygnalizacji optycznej PKW (LED), 
 konfigurowania zestawu zabezpiecze i wprowadzania konfiguracji fabrycznej, 
 programowego  przyporzdkowania przekaników wykonawczych do zabezpiecze, 
 odczytu biecych i rejestrowanych  w rejestratorze zakłóce  wartoci wielkoci pomiarowych , 
 odczytu wartoci wielkoci nastawianych, 
 przegldania zapisów rejestratora zdarze, 
 kasowania sygnalizacji optycznej stanu pobudzenia i zadziałania zabezpiecze, 
 kasowania sygnalizacji przekroczenia nastawionej wartoci prdu kumulowanego wyłcznika, 
 przeprowadzania testu funkcjonalnego.  
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 Sygnalizacja na wywietlaczu LCD informujca o :
 pobudzeniu i zadziałaniu zabezpiecze, 
 przekroczeniu nastawionej wartoci  prdu kumulowanego wyłcznika, 
 pobudzeniu dwustanowych wej sterujcych, 
 zadziałaniu zabezpiecze zewntrznych. 

 Sygnalizacja optyczna na diodach LED informujca o:
 pobudzeniu i zadziałaniu zabezpiecze (z wyjtkiem zabezpiecze zewntrznych), 
 przepływie prdów w obwodach wejciowych, 
 przekroczeniu nastawionej wartoci  prdu kumulowanego wyłcznika, 
 poprawnej pracy zabezpieczenia.  

Ogólny widok i dokładny opis płyty czołowej z panelem operatora przedstawiono  w  p. 3.1.1. 

2.6.4. Pomiary 

Zabezpieczenie realizuje pomiar nastpujcych wielkoci: 
 wartoci skutecznej  składowej podstawowej prdów wejciowych (IL1, IL2) w zakresie (0,1÷42)In, 
 wartoci skutecznej składowej zerowej prdu  w zakresie (0÷600)mA  albo  (0,00÷6,00)A, 
 wartoci skutecznej składowej zerowej napicia w zakresie (0÷110)V, 
 kta przesunicia fazowego φ2  prdu wejciowego IL2  - wyznaczonego wzgldem prdu IL1      
 kta przesunicia fazowego składowej zerowej napicia wzgldem składowej zerowej prdu (φo), 
 wartoci składowej zerowej admitancji, 

Wynik pomiarów jest podawany jako wielko po stronie wtórnej przekładników. Czas repetycji pomiarów wynosi 1 
sekund, a podgld wyników pomiarów umoliwia lokalny wywietlacz na płycie czołowej lub oprogramowanie 
uytkownika w komunikacji zdalnej. Uchyb gwarantowany pomiarów jest nie wikszy od 5%. 

2.6.5. Komunikacja. 

Podstawowym interfejsem słucym do obsługi zabezpieczenia jest panel operatora opisany w p. 2.6.3. Obsługa za 
pomoc panelu została omówiona  w dalszej czci instrukcji (punkt 3.1). 
Opcjonalnie istnieje moliwo wyposaenia urzdzenia w port komunikacyjny, RS-485 dwuprzewodowy, 
przeznaczony do sieciowej  komunikacji zdalnej z systemem nadzoru zabezpiecze lub stacj inyniersk. Sygnały 
portu RS-485 s wyprowadzone 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), protokół sieciowy oraz adres sieciowy. Moliwe wartoci parametrów zostały podane w danych 
technicznych urzdzenia (punkt 2.4.1). Odpowiednich ustawie dokonujemy wykorzystujc panel operatora. 
UWAGA:  Implementacja obiektów protokołu komunikacyjnego dostpna na yczenie. 
Zabezpieczenie  moe by obsługiwanie zdalnie , pracujc pod nadzorem systemu monitoringu i sterowania SMiS. 
Oprogramowanie uytkownika -  SMiS, w postaci aplikacji systemu MS WINDOWS serii 98/2000/XP/VISTA, jest 
uniwersalnym, jednolitym programem przeznaczonym do pełnej, równoległej obsługi oraz archiwizacji danych 
wszystkich zespołów automatyki zabezpieczeniowej typu CZAZ oraz indywidualnych przekaników produkcji ZEG-
ENERGETYKA. 
Oprogramowanie uytkownika, stanowice standardowe wyposaenie zabezpieczenia przystosowanego do 
komunikacji zdalnej , umoliwia jego pełn obsług  w zakresie: 

 konfiguracji, 
 wprowadzania i odczytu nastaw, 
 odczytu mierzonych wartoci, 
 odczytu stanu wej i wyj, 
 testu wyj, 
 zdalnego kasowania sygnalizacji, 
 odczytu stanu przekaników pomiarowych, 
 przegldania zapisów rejestratorów, 
 prezentacji graficznej wyników pomiarów, 
 synchronizacji czasu wewntrznego. 

Menu funkcji obsługi zabezpieczenia RITz-421, dostpnych przez port komunikacyjny, przedstawiono w p. 3.2. 
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2.6.6. Rejestrator zdarze  

Rejestrator  52 rozrónialnych zdarze, z rozdzielczoci czasow 1ms – o pojemnoci 300 zapisów, w tym: 
 pobudzenie, zadziałanie i odwzbudzenie zabezpiecze, 
 załczenie i zanik pomocniczego napicia zasilajcego, 
 przekroczenie nastawy licznika prdów kumulowanych wyłcznika, 
 zmiana nastaw, 
 pobudzenie i odwzbudzenie dwustanowych wej sterujcych, 
 zadziałanie zabezpiecze zewntrznych, 
 kasowanie sygnalizacji wewntrznej. 

Wykaz rejestrowanych zdarze przedstawiono w  licie zdarze dla kodu urzdzenia oznaczonego:  RITz-421-6B. 
Lista zdarze wraz ze szczegółowym opisem jest składnikiem Dokumentacji Techniczno – Ruchowej. W przypadku 
zapełnienia rejestratora zdarze nastpuje nadpisanie zdarzenia „najstarszego”. Jeeli zabezpieczenie jest na 
bieco obsługiwane przez oprogramowanie zewntrzne, kolejne rejestrowane zdarzenia s przenoszone do pliku 
utworzonego w podłczonym komputerze. 
UWAGA:  
Czas podtrzymania danych w pamici rejestratora, przy wyłczonym napiciu pomocniczym, zaley od stanu baterii. 

2.6.7. Rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia 

Urzdzenie umoliwia rejestracj parametrów ostatniego zakłócenia oraz ich lokalny odczyt. Rejestracja uwzgldnia 
ekstremalne wartoci parametrów z okresu od pobudzenia do zadziałania urzdzenia.    
Lista parametrów rejestrowanych  zawiera: 

 maksymalne wartoci skuteczne prdów wejciowych (IL1, IL2, Io),   
 wartoci skutecznej składowej zerowej napicia (Uo), 
 wartoci składowej zerowej admitancji (Yo),  
 kt fazowy prdu wejciowego IL2 wzgldem prdu IL1, 
 przesunicie kta fazowego miedzy składow zerow prdu i napicia (φo), 
 czas trwania zakłócenia,  
 czas  wystpienia ekstremalnych wartoci parametrów zakłócenia, 
 data wystpienia zakłócenia. 

2.6.8. Sygnalizacja wewntrzna.  

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

Sygnalizacja na wywietlaczu LCD. 

Lp. 
Oznaczenie 
komunikatu 

Opis Typ   sygnalizacji 

1. I>> pobudzenie przekanika zwarciowego 

2. It>> zadziałanie przekanika zwarciowego 

3. I> pobudzenie przekanika nadprdowego 

4. It> zadziałanie przekanika nadprdowego 

5. Ip> pobudzenie przekanika przecieniowego 

6. Ipt> zadziałanie przekanika przecieniowego 

7. Io> pobudzenie przekanika ziemnozwarciowego 

8. Iot> zadziałanie przekanika ziemnozwarciowego 

9. Z1 pobudzenie wejcia sterujcego ST1 

10. Z1t zadziałanie przekanika technologicznego ST1 

11. Z2 pobudzenie wejcia sterujcego ST2 

12. Z2t zadziałanie przekanika technologicznego ST2 

13. PKW przekroczenie nastawy licznika prdu kumulowanego 
wyłcznika 

14. SPZ1WZ udany cykl SPZ w pierwszej próbie 

15. SPZ1WZW nieudany cykl SPZ w jednej próbie 

16. SPZ2WZ udany cykl SPZ w drugiej próbie 

17. SPZ2WZW nieudany SPZ w dwóch próbach 

18. SPZ3WZ udany cykl SPZ w trzeciej próbie 

19. SPZ3WZW nieudany cykl SPZ w trzech próbach 

z podtrzymaniem 

20. BSPZ blokada automatyki SPZ 

21, BL1 stan aktywny blokady 1 (poprzez wejcie ST1) 

22. BL2 stan aktywny blokady 2 (poprzez wejcie ST2) 

bez podtrzymania 
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Sygnalizacja optyczna na diodach LED. 

Lp. Oznaczenie diody Opis Kolor diody Typ sygnalizacji 

1. Pobudzenie pobudzenie przekanika ółty bez podtrzymania 

2. Zadziałanie zadziałanie  przekanika czerwony z podtrzymaniem 

3. COWt przepływ prdów      
w obwodach pomiarowych zielony bez podtrzymania 

4. PKW 
przekroczenie nastawionej 
wartoci prdu kumulowanego 
wyłcznika 

ółty 
z podtrzymaniem 

sprawno zabezpieczenia      
   stan „ON” 

cigła 

sprawno zabezpieczenia 
  stan  „OFF” 

pulsujca 5. O.K. 

awaria 

zielony 

brak sygnalizacji 

Sygnalizacj wewntrzn mona kasowa po zaniku  przyczyny  wystpienia. 

2.6.9. Test i samokontrola poprawnego działania. 

Urzdzenie  wyposaono w układ umoliwiajcy  sprawdzenie  jego  właciwoci  funkcjonalnych oraz kontrol 
wewntrznych napi zasilajcych. Urzdzenie  sygnalizuje prawidłow prac układu kontrolno – pomiarowego 
poprzez diod LED „O.K.” oraz styk przekanika „BZ”. Test urzdzenia mona przeprowadzi po podaniu hasła, 
przy odstawionym zabezpieczeniu (RITz-421  [OFF]). 

2.7. Instalacja i uruchomienie 

Instalowanie urzdze  dopuszcza si w warunkach okrelonych w uwagach producenta.  Urzdzenia powinny by 
instalowane na szynie typu DIN EN 50022 - TS 35  lub za  pomoc  połczenia  rubowego. Wymiary zewntrzne 
podano na rys. 9. Opcjonalnie urzdzenie moe by przystosowane do montau zatablicowego, po zastosowaniu 
adaptera - rys. 10 (adapter nie naley do wyposaenia standardowego). Warunkiem przyłczenia urzdzenia do 
sieci elektroenergetycznej jest sprawdzenie czy  parametry instalowanego  przekanika s zgodne z parametrami 
eksploatacyjnymi sieci.  Schemat połcze zewntrznych instalowanego zabezpieczenia RITz-421 przedstawiono na 
rys. 8.  
Zacisk nr 15 naley połczy z potencjałem ziemi. Zaleca si, aby połczenie wykona przewodem miedzianym 
LgYc- 500V- 2,5mm2 o długoci nie wikszej ni 3m.
Po uruchomieniu urzdzenia naley załoy uprzednio zdjt pokryw płyty czołowej (pokrywa przystosowana jest 
do plombowania)  i  zabezpieczenie   mona  przekaza do eksploatacji.  

Rys. 8.  Schemat połcze zewntrznych zabezpieczenia typu RITz-421 

2.8. Obsługa - wg  p.  4.  

UWAGI:   

 Zegar czasu rzeczywistego jest przewidziany do synchronizacji  przez sie komunikacyjn (opcja).

 W przypadku nieprawidłowych zapisów w rejestratorze zdarze lub rejestratorze parametrów ostatniego
zakłócenia naley sprawdzi stan baterii. W przypadku koniecznoci wymiany baterii naley wymieni j na 
bateri tego samego typu (według zalece przedstawionych w p. 1.5). 
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sprawno zabezpieczenia      
   stan „ON” 

cigła 

sprawno zabezpieczenia 
  stan  „OFF” 
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awaria 

zielony 
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2.6.9. Test i samokontrola poprawnego działania. 
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poprzez diod LED „O.K.” oraz styk przekanika „BZ”. Test urzdzenia mona przeprowadzi po podaniu hasła, 
przy odstawionym zabezpieczeniu (RITz-421  [OFF]). 

2.7. Instalacja i uruchomienie 

Instalowanie urzdze  dopuszcza si w warunkach okrelonych w uwagach producenta.  Urzdzenia powinny by 
instalowane na szynie typu DIN EN 50022 - TS 35  lub za  pomoc  połczenia  rubowego. Wymiary zewntrzne 
podano na rys. 9. Opcjonalnie urzdzenie moe by przystosowane do montau zatablicowego, po zastosowaniu 
adaptera - rys. 10 (adapter nie naley do wyposaenia standardowego). Warunkiem przyłczenia urzdzenia do 
sieci elektroenergetycznej jest sprawdzenie czy  parametry instalowanego  przekanika s zgodne z parametrami 
eksploatacyjnymi sieci.  Schemat połcze zewntrznych instalowanego zabezpieczenia RITz-421 przedstawiono na 
rys. 8.  
Zacisk nr 15 naley połczy z potencjałem ziemi. Zaleca si, aby połczenie wykona przewodem miedzianym 
LgYc- 500V- 2,5mm2 o długoci nie wikszej ni 3m.
Po uruchomieniu urzdzenia naley załoy uprzednio zdjt pokryw płyty czołowej (pokrywa przystosowana jest 
do plombowania)  i  zabezpieczenie   mona  przekaza do eksploatacji.  

Rys. 8.  Schemat połcze zewntrznych zabezpieczenia typu RITz-421 

2.8. Obsługa - wg  p.  4.  

UWAGI:   

 Zegar czasu rzeczywistego jest przewidziany do synchronizacji  przez sie komunikacyjn (opcja).

 W przypadku nieprawidłowych zapisów w rejestratorze zdarze lub rejestratorze parametrów ostatniego
zakłócenia naley sprawdzi stan baterii. W przypadku koniecznoci wymiany baterii naley wymieni j na 
bateri tego samego typu (według zalece przedstawionych w p. 1.5). 
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Rys. 9.   Szkic wymiarowy zabezpieczenia RITz-421  –   monta natablicowy 
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Rys. 10.  Szkic wymiarowy zabezpieczenia RITz-421 –  monta zatablicowy 

  PŁYTA MONTAOWA
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Rys. 10.  Szkic wymiarowy zabezpieczenia RITz-421 –  monta zatablicowy 

  PŁYTA MONTAOWA
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3. OBSŁUGA ZABEZPIECZENIA  RITz-421

3.1. Obsługa za pomoc panelu operatora 

3.1.1. Opis płyty czołowej – rys. 11. 

Zabezpieczenie nadprdowo-czasowe zalene, typu RITz-421, 
wyposaone jest w panel operatora, który umoliwia: 

 programowe włczenie/wyłczenie urzdzenia, 
 zmian nastaw, 
 pomiary i rejestracje,   
 konfiguracj zabezpieczenia, 
 uruchomienie funkcji testowych. 

Panel operatora składa si z nastpujcych elementów: 
 6-przyciskowej klawiatury, przeznaczonej do lokalnej obsługi zabezpieczenia, 
 wywietlacza alfanumerycznego LCD 2x8 znaków, przeznaczonego do komunikacji optycznej 

urzdzenia          z  uytkownikiem, 
 5 diod LED, sygnalizujcych najwaniejsze stany pracy zabezpieczenia, 

Sygnalizacja poszczególnych diod na płycie czołowej oznacza: 

Funkcje poszczególnych przycisków: 

3.1.2. Struktura menu programu obsługi 

Program obsługi urzdzenia za pomoc panelu operatora charakteryzuje si drzewiast struktur zgrupowania 
parametrów. Wybór funkcji, grupy parametrów, poszczególnych parametrów w obrbie grupy a take nastawianie 
wartoci odbywa si za pomoc 6-przyciskowej klawiatury. Zasady poruszania si w obrbie menu programu obsługi 
s analogiczne jak w programach uytkowych stosowanych dla komputerów PC.  

Rys. 11. Panel operatora RITz-421 

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

     strzałki 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 głównego.

ółta  -   pobudzenie zabezpieczenia  (sygnalizacja  bez  podtrzymania); 

czerwona  -   zadziałanie  zabezpieczenia  (sygnalizacja  z podtrzymaniem); 

zielona      -   sygnalizacja przepływu prdów  w obwodach wejciowych (bez podtrzymania), 
pobudzana  gdy we wszystkich fazach (I1 i I2)  przepływaj prdy o wartoci > 
100 mA, dla In=5A (> 20 mA, dla In=1A);  

ółta          -   sygnalizacja przekroczenia wartoci nastawczej prdu kumulowanego 
     wyłcznika (sygnalizacja z  podtrzymaniem); 

zielona      -   sygnalizacja sprawnoci urzdzenia (sygnalizacja bez podtrzymania); 
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3.1.3. Opis menu programu obsługi. 

Po włczeniu zasilania zabezpieczenie „zgłasza si” wywietlajc nazw urzdzenia 
oraz nazw producenta. Jeeli przez ok. 1 minut nie jest aktywny aden z klawiszy, 
to  na wywietlaczu pojawia si aktualny czas. W podobny sposób, urzdzenie 
reaguje na trwajc dłuej ni 5 minut, przerw w poruszaniu si po MENU, 
„przechodzc” do ekranu zgłoszeniowego (ekran RITz-421), jednoczenie 
powodujc anulowanie ewentualnie wprowadzonych zmian. Przyciskajc dowolny 
klawisz (oprócz  i  mona przej do MENU głównego. Przy pomocy klawiszy  
i  mona wybra jedn z czterech opcji. Uycie tych przycisków powoduje 
ustawienie migajcego kursora na pierwszej literze danej opcji. Przycinicie Enter 
spowoduje przejcie do realizacji  polecenia.  

Niektóre polecenia wymagaj podania czterocyfrowego hasła dostpu. Nale do nich: 
 zmiana nastaw, 
 zmiana maksymalnej wartoci PKW, 
 zmiana zestawu aktywnego nastaw,  
 zmiana daty i czasu,  
 wejcie do testów. 

Hasło dostpu jest liczb czterocyfrow z moliwoci nastawienia w zakresie (0000 ÷ 9999). Fabrycznie ustawione 
jest hasło [0000]. Zapytanie o hasło pojawia si przy wyjciu z edycji nastaw  i przed wejciem do  testów. Podanie 
błdnego hasła powoduje ponowne zapytanie o hasło a do momentu poprawnego wpisania hasła lub rezygnacji z 
zapisu. Rezygnacja z wprowadzonych zmian w nastawach jest moliwa przez dwukrotne nacinicie przycisku 
ESCAPE w momencie kiedy pojawia si zapytanie o hasło. Edycja hasła została opisana w punkcie TESTY / 
Zmiana hasła. 

Poszczególne opcje menu głównego oznaczaj: 

NASTAWY 

 edycje zestawu, 
 wybór biecego zestawu nastaw,  
 ustawianie aktualnej daty, 
 ustawianie aktualnego czasu, 
 ustawienie wartoci  PKW (prdu kumulowanego wyłcznika), 

EDYCJA ZESTAWU 

WYBÓR ZESTAWU 

DATA 

CZAS 

PKW maks. 

BIECE

ZAKŁÓCE

ZDARZE

PKW 

RITz-430 
ZEG-ENERGETYKA 

NASTAWY 

POMIARY 

TESTY 

ZMIANA HASŁA 

ZEROWANIE ARZ 

ZEROWANIE PKW 

KOMUNIKACJA 

TEST WYJ

WERSJA PROGRAMU 

ON/OFF    

HASŁO 

TESTY 
ON/OFF 

NASTAWY 
POMIARY 

GETYKA 
RITz-421 
ZEG-ENER 
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3.1.3. Opis menu programu obsługi. 

Po włczeniu zasilania zabezpieczenie „zgłasza si” wywietlajc nazw urzdzenia 
oraz nazw producenta. Jeeli przez ok. 1 minut nie jest aktywny aden z klawiszy, 
to  na wywietlaczu pojawia si aktualny czas. W podobny sposób, urzdzenie 
reaguje na trwajc dłuej ni 5 minut, przerw w poruszaniu si po MENU, 
„przechodzc” do ekranu zgłoszeniowego (ekran RITz-421), jednoczenie 
powodujc anulowanie ewentualnie wprowadzonych zmian. Przyciskajc dowolny 
klawisz (oprócz  i  mona przej do MENU głównego. Przy pomocy klawiszy  
i  mona wybra jedn z czterech opcji. Uycie tych przycisków powoduje 
ustawienie migajcego kursora na pierwszej literze danej opcji. Przycinicie Enter 
spowoduje przejcie do realizacji  polecenia.  

Niektóre polecenia wymagaj podania czterocyfrowego hasła dostpu. Nale do nich: 
 zmiana nastaw, 
 zmiana maksymalnej wartoci PKW, 
 zmiana zestawu aktywnego nastaw,  
 zmiana daty i czasu,  
 wejcie do testów. 

Hasło dostpu jest liczb czterocyfrow z moliwoci nastawienia w zakresie (0000 ÷ 9999). Fabrycznie ustawione 
jest hasło [0000]. Zapytanie o hasło pojawia si przy wyjciu z edycji nastaw  i przed wejciem do  testów. Podanie 
błdnego hasła powoduje ponowne zapytanie o hasło a do momentu poprawnego wpisania hasła lub rezygnacji z 
zapisu. Rezygnacja z wprowadzonych zmian w nastawach jest moliwa przez dwukrotne nacinicie przycisku 
ESCAPE w momencie kiedy pojawia si zapytanie o hasło. Edycja hasła została opisana w punkcie TESTY / 
Zmiana hasła. 

Poszczególne opcje menu głównego oznaczaj: 

NASTAWY 

 edycje zestawu, 
 wybór biecego zestawu nastaw,  
 ustawianie aktualnej daty, 
 ustawianie aktualnego czasu, 
 ustawienie wartoci  PKW (prdu kumulowanego wyłcznika), 

EDYCJA ZESTAWU 

WYBÓR ZESTAWU 

DATA 

CZAS 

PKW maks. 

BIECE

ZAKŁÓCE

ZDARZE

PKW 

RITz-430 
ZEG-ENERGETYKA 

NASTAWY 

POMIARY 

TESTY 

ZMIANA HASŁA 

ZEROWANIE ARZ 

ZEROWANIE PKW 

KOMUNIKACJA 

TEST WYJ

WERSJA PROGRAMU 

ON/OFF    

HASŁO 

TESTY 
ON/OFF 

NASTAWY 
POMIARY 

GETYKA 
RITz-421 
ZEG-ENER 

22

RITz-421 wyk. 2

RITz-421 wykonanie 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI

242008-04-02 E424083

POMIARY 

 odczyt wartoci biecych mierzonych przez zabezpieczenie; 
 odczyt zarejestrowanych parametrów ostatniego zakłócenia, 
 odczyt rejestratora zdarze, 
 odczyt wartoci PKW. 

TESTY (wejcie  moliwe po podaniu właciwego hasła) 
 zmiana hasła, 
 zerowanie rejestratora zdarze ARZ, 
 zerowanie wartoci PKW, 
 ustawianie parametrów komunikacji dla  RS-485, 
 przeprowadzanie testów wej dwustanowych i wyj przekanikowych, 
 wersja programu. 

ON/OFF 

 programowe włczenie/wyłczenie zabezpieczenia. 

3.1.3.1. Nastawy 

 NASTAWY / EDYCJA ZESTAWU

Opcja umoliwia konfiguracj i edycj parametrów zabezpiecze w kadym sporód czterech zestawów nastaw 
zapisanych w pamici urzdzenia. W zabezpieczeniu istnieje moliwo przygotowania czterech niezalenych 
zestawów nastaw, z których kady moe by dowolnie skonfigurowany. 

Po wejciu do „gałzi” NASTAWY/ EDYCJA ZESTAWU naley: 

 wybra numer zestawu przeznaczonego do edycji, 
 skonfigurowa zestaw nastaw, wprowadzajc odpowiednie wartoci parametrów zabezpiecze, 
 zapisa zestaw nastaw wprowadzajc aktualne hasło (hasło pojawi si tylko wtedy gdy zostanie 

zmieniony  który z parametrów nastaw).  
Wpisanie nastaw fabrycznych powoduje automatyczne ustawienie parametrów fabrycznych w edytowanym zestawie 
i, po podaniu biecego hasła, zapisanie nastaw do zabezpieczenia. 

Dostpne opcje: 

In=5A - prd znamionowy strony wtórnej 
przekładników, ustawiany fabrycznie 
(nieedytowalny). 

I>> - przekanik nadprdowo-czasowy o 
charakterystyce niezalenej, zwarciowy. 

I> - przekanik nadprdowo-czasowy o 
charakterystyce niezalenej. 

Izz           -     przekanik nadprdowo-czasowy, 
ziemnozwarciowy 

Ip> - przekanik nadprdowo-czasowy o 
charakterystyce zalenej i niezalenej, 
przecieniowy 

SPZ - automatyka SPZ 
techn.1  - przekanik czasowy lub 
bl1 xxx   - blokada od wejcia ST1, 
techn.2 - przekanik czasowy lub 
bl2 xxx - blokada od wejcia ST2, 

I>> 
I> 
Izz 
Ip> 
SPZ 
Z1 
Z2 
fabrycz. 

ZESTAW A 
DATA 
CZAS 
PKW maks 

ESTAWU 

KTYWNY 

NASTAWY: 
EDYCJA Z 

Edytuj 
zestaw 0 

Edytuj 
zestaw 0 

Edytuj 
zestaw 1 

Nastawy: 
In=5A 
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 NASTAWY / ZESTAW AKTYWNY

Opcja pozwala okreli numer aktywnego zestawu nastaw (jeden sporód czterech zapisanych w pamici).  

♦ NASTAWY / DATA 

Opcja pozwala sprawdzi i  ustawi  aktualn  
dat. 
Zmiana daty zabezpieczona jest hasłem. Hasło i 
sposób jego wprowadzania s identyczne jak w 
przypadku programowego 
 włczania i wyłczania zabezpieczenia. 

Format zapisu daty: 

[rr.mm.dd]   [rok.miesic.dzie] 

 
 

Po podaniu prawidłowego hasła dostpu nastpuje
zapisanie nowego numeru zestawu nastaw do pamici
RITz-421  zakoczone resetem

Hasło: ? 

  [0000] 

EDYCJA Z ESTAWU 

KTYWNY 

DATA 
CZAS 
PKW maks 

NASTAWY: 
ZESTAW A 

Włcz 
zestaw 0 

Włcz 
zestaw 0 

Włcz 
zestaw 1 

Hasło: ? 

 [0000] 

zapis 

EDYCJA Z 
ZESTAW A 

ESTAWU 
KTYWNY 

CZAS 
PKW maks 

NASTAWY: 
DATA 

Data: 
01.01.01 

Data: 
01.01.01 

Data: 
01.01.01 

Data: 
02.01.01 

Hasło: ? 

  [0000] 

Hasło: ? 

 [0000] 

rezygnacja 
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252008-04-02 E424083

 NASTAWY / ZESTAW AKTYWNY

Opcja pozwala okreli numer aktywnego zestawu nastaw (jeden sporód czterech zapisanych w pamici).  

♦ NASTAWY / DATA 

Opcja pozwala sprawdzi i  ustawi  aktualn  
dat. 
Zmiana daty zabezpieczona jest hasłem. Hasło i 
sposób jego wprowadzania s identyczne jak w 
przypadku programowego 
 włczania i wyłczania zabezpieczenia. 

Format zapisu daty: 

[rr.mm.dd]   [rok.miesic.dzie] 

 
 

Po podaniu prawidłowego hasła dostpu nastpuje
zapisanie nowego numeru zestawu nastaw do pamici
RITz-421  zakoczone resetem

Hasło: ? 

  [0000] 

EDYCJA Z ESTAWU 

KTYWNY 

DATA 
CZAS 
PKW maks 

NASTAWY: 
ZESTAW A 

Włcz 
zestaw 0 

Włcz 
zestaw 0 

Włcz 
zestaw 1 

Hasło: ? 

 [0000] 

zapis 

EDYCJA Z 
ZESTAW A 

ESTAWU 
KTYWNY 

CZAS 
PKW maks 

NASTAWY: 
DATA 

Data: 
01.01.01 

Data: 
01.01.01 

Data: 
01.01.01 

Data: 
02.01.01 

Hasło: ? 

  [0000] 

Hasło: ? 

 [0000] 

rezygnacja 
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262008-04-02 E424083

 NASTAWY / CZAS

Opcja  pozwala  sprawdzi   
i  ustawi aktualny czas. 
Zmiana czasu zabezpieczona jest 
cyfrowym hasłem. Hasło  
i sposób jego wprowadzania s 
identyczne jak w przypadku 
programowego włczania  
i  wyłczania zabezpieczenia. 

Format zapisu czasu: 

[gg:mm:ss]  
[godziny : minuty : sekundy] 

 NASTAWY / PKW maks

Opcja pozwala nastawi maksymalny prd 
kumulowany wyłcznika. Nastawiona warto, w 
zakresie 100 ÷ 65000In,  jest wspólna dla prdów 
wejciowych IL1  i IL2. 
Przekroczenie nastawionej wartoci przez 
którykolwiek prd powoduje pobudzenie 
sygnalizacji optycznej na wywietlaczu LCD oraz 
zawiecenie diody PKW.      
Skasowanie sygnalizacji jest moliwe tylko z 
poziomu menu TESTY|Zero.PKW po ówczesnym 
podaniu prawidłowego hasła. 
Zmiana PKW zabezpieczona jest cyfrowym 
hasłem. Hasło i sposób jego wprowadzania s 
identyczne jak w przypadku programowego 
włczania i wyłczania zabezpieczenia. 

 
 
 
 
 

EDYCJA Z 
ZESTAW A 
DATA 
CZAS 

ESTAWU 
KTYWNY 

NASTAWY: 
PKW maks 

PKW maks 
100*In 

PKW maks 
100*In 

PKW maks  
100*In 

PKW maks 
110*In 

PKW maks 
110*In 

Pojawia si zapytanie o hasło.

Po podaniu hasła nastpuje zapis do
pamici i reset przekanika, w innym
przypadku rezygnacja z wprowadzonej 
zmiany 

EDYCJA Z 
ZESTAW A 
DATA 

ESTAWU 
KTYWNY 

PKW maks 

NASTAWY: 
CZAS 

Czas: 
12:10:01 

Czas: 
12:10:01 

Czas: 
12:10:01 

Czas: 
13:10:01 

Hasło: ? 

 [0000] 

Hasło: ? 

  [0000] 

zapis 

rezygnacja 
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272008-04-02 E424083

 NASTAWY / EDYCJA ZESTAWU / I>>,  (I>), (Ip>)

Opcja pozwala na: 
 programowe włczenie lub wyłczenie 

przekanika pomiarowego; 

 wybór charakterystyk: 

   DT    -  czasowa niezalena 
   A      -  czasowa zalena, normalna 
   B      -  czasowa bardzo zalena 
   C      -  czasowa ekstremalnie zalena 

 nastaw wartoci prdu rozruchowego 
przekanika;  

 nastaw wartoci czasu opónienia 
działania przekanika dla charakterystyki 
niezalenej, lub współczynnika k dla 
charakterystyk zalenych; 

 wybór przekanika lub przekaników (S1 - 
S5) działajcych na pobudzenie, lub nie 
wybranie adnego; 

 wybór przekanika lub przekaników (S1 - 
S5) działajcych na zadziałanie, lub nie 
wybranie adnego; 

 włczenie lub wyłczenie blokady działania   
przekanika od wejcia sterujcego ST1; 

 włczenie lub wyłczenie blokady działania 
przekanika od wejcia sterujcego ST2. 

UWAGI:  
Charakterystyki zalene dostpne s tylko dla zabezpieczenia przecieniowego Ip>. 
Sposób nastawiania wartoci rozruchowych, oraz wyboru przekaników przedstawiono poniej. 
W ten sam sposób nastawia si parametry pozostałych zabezpiecze I> oraz Ip>. 

ch-ka DT 
I=2.00In 
t=0.10 s 
pob.  
zadz. 
bl.1 OFF 
bl.2 OFF 

I>> 
   [OFF] 

I>> 
   [OFF] 

I>> 
   [ON] 

In=5A 

I> 
Izz 
Ip> 
SPZ 
Z1 
Z2 
fabrycz. 

Nastawy: 
I>> 

ch-ka DT 
I=2.00In 
t=0.10 s 
pob.  
zadz. 
bl.1 OFF 
bl.2 OFF 

I>> 
   [ON] 
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272008-04-02 E424083

 NASTAWY / EDYCJA ZESTAWU / I>>,  (I>), (Ip>)

Opcja pozwala na: 
 programowe włczenie lub wyłczenie 

przekanika pomiarowego; 

 wybór charakterystyk: 

   DT    -  czasowa niezalena 
   A      -  czasowa zalena, normalna 
   B      -  czasowa bardzo zalena 
   C      -  czasowa ekstremalnie zalena 

 nastaw wartoci prdu rozruchowego 
przekanika;  

 nastaw wartoci czasu opónienia 
działania przekanika dla charakterystyki 
niezalenej, lub współczynnika k dla 
charakterystyk zalenych; 

 wybór przekanika lub przekaników (S1 - 
S5) działajcych na pobudzenie, lub nie 
wybranie adnego; 

 wybór przekanika lub przekaników (S1 - 
S5) działajcych na zadziałanie, lub nie 
wybranie adnego; 

 włczenie lub wyłczenie blokady działania   
przekanika od wejcia sterujcego ST1; 

 włczenie lub wyłczenie blokady działania 
przekanika od wejcia sterujcego ST2. 

UWAGI:  
Charakterystyki zalene dostpne s tylko dla zabezpieczenia przecieniowego Ip>. 
Sposób nastawiania wartoci rozruchowych, oraz wyboru przekaników przedstawiono poniej. 
W ten sam sposób nastawia si parametry pozostałych zabezpiecze I> oraz Ip>. 

ch-ka DT 
I=2.00In 
t=0.10 s 
pob.  
zadz. 
bl.1 OFF 
bl.2 OFF 

I>> 
   [OFF] 

I>> 
   [OFF] 

I>> 
   [ON] 

In=5A 

I> 
Izz 
Ip> 
SPZ 
Z1 
Z2 
fabrycz. 

Nastawy: 
I>> 

ch-ka DT 
I=2.00In 
t=0.10 s 
pob.  
zadz. 
bl.1 OFF 
bl.2 OFF 

I>> 
   [ON] 
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282008-04-02 E424083

Nastawa wartoci  prdu rozruchowego, dla  I > 9,99In, jest realizowana co 0,01In;  jednak ze wzgldu na 
ograniczon ilo znaków na wywietlaczu alfanumerycznym warto ta   wywietlana  jest  z jednym miejscem po 
przecinku dziesitnym. Analogicznie wywietlana jest nastawa czasu zadziałania w przypadku t > 9,99s.  Poniej 
przedstawiono sposób wprowadzania nastawy dla I > 9,99In, na przykładzie zabezpieczenia I>>. Tak samo 
postpuje si nastawiajc czas działania dłuszy ni 9,99s. 

I>> 
I=9.23In 

I>> 
I=9.23In 

   [ON] 
ch-ka DT 

t=0.10 s 
pob.  
zadz. 
bl.1 OFF 
bl.2 OFF 

I>> 
I=9.23In 

I>> 
I=9.24In 

1.

I>> 
I=9.24In 

x 2 

x 2 

I>> 
I=10.2In 

   [ON] 
ch-ka DT 

t=0.10 s 
pob.  
zadz. 
bl.1 OFF 
bl.2 OFF 

I>> 
I=10.2In 
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292008-04-02 E424083

Wybór przekaników wyjciowych (S1-S5) sterowanych sygnałami pobudzenia i zadziałania jest programowalny. 
Poniej przedstawiono sposób przypisania sygnałom pobudzenia odpowiednich przekaników wyjciowych.  

pob. 
s1:00000 

pob. 
s1:10000 

   [ON] 
ch-ka DT 
I=9,23In 
t=0.10 s 

zadz. 
bl.1 OFF 
bl.2 OFF 

I>> 
pob. 

pob. 
s3:10000 

pob. 
s3:10100 

x 2 

Klawiszem ENTER 
zatwierdzamy wprowadzone 
zmiany, 

Klawiszem ESCAPE 

Przyciskami  < >

wybieramy  
przekanik do edycji

(S1 do  S5) 

Przyciskami  ∨∨∨∨ ∧∧∧∧  ustawiamy 
przekaniki które maj działa na

pobudzenie  

 (1 – wybrany , 0 – nie wybrany ) 
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292008-04-02 E424083

Wybór przekaników wyjciowych (S1-S5) sterowanych sygnałami pobudzenia i zadziałania jest programowalny. 
Poniej przedstawiono sposób przypisania sygnałom pobudzenia odpowiednich przekaników wyjciowych.  

pob. 
s1:00000 

pob. 
s1:10000 

   [ON] 
ch-ka DT 
I=9,23In 
t=0.10 s 

zadz. 
bl.1 OFF 
bl.2 OFF 

I>> 
pob. 

pob. 
s3:10000 

pob. 
s3:10100 

x 2 

Klawiszem ENTER 
zatwierdzamy wprowadzone 
zmiany, 

Klawiszem ESCAPE 

Przyciskami  < >

wybieramy  
przekanik do edycji

(S1 do  S5) 

Przyciskami  ∨∨∨∨ ∧∧∧∧  ustawiamy 
przekaniki które maj działa na

pobudzenie  

 (1 – wybrany , 0 – nie wybrany ) 
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302008-04-02 E424083

 NASTAWY / EDYCJA ZESTAWU / Izz /

Opcja umoliwia: 
 wybór „podmenu” nastawy parametrów 

zabezpiecze zeimnozwarciowych Io> , Uo> 
i IoYo>; 

 wybór przekanika lub przekaników (S1 - 
S5) działajcych na pobudzenie,  lub nie 
wybranie adnego; 

 wybór przekanika lub przekaników (S1 - 
S5) działajcych na zadziałanie,  lub nie 
wybranie adnego; 

 włczenie lub wyłczenie blokady działania   
przekanika od wejcia sterujcego ST1; 

 włczenie lub wyłczenie blokady działania 
przekanika od wejcia sterujcego ST2. 

„Podmenu” Io> , Uo> i IoYo> pozwalaj nastawi 
parametry tych zabezpiecze w  sposób analogiczny 
jak zabezpiecze zwarciowych I>> (patrz powyej). 

Ch.t=ZAL 
I=  15mA 
t=0.10 s 
BUo= ON 
U=  29 V 

Io> 
  [OFF] 

Io> 
   [OFF] 

Io> 
   [ON] 

Uo> 
IoYo> 
pob. 
zadz. 
bl1  OFF 
bl2  OFF 

Izz: 
Io> 

Ch.t=ZAL 
I=  15mA 
t=0.10 s 
BUo= ON 
U=  29 V 

Io> 
   [ON] 
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 NASTAWY / EDYCJA ZESTAWU / SPZ/

Opcja umoliwia: 
 wybór sygnałów pobudzajcych 

automatyk SPZ; 

 nastawienie iloci prób automatyki 
SPZ; 

 nastawienie czasu oczekiwania na 
otwarcie wyłcznika; 

 nastawienie czasu blokowania 
automatyki SPZ (lub jego stopnia) po 
wysłaniu impulsu załczajcego; 

 nastawienie czasu przerwy 
beznapiciowej dla kadej próby; 

 wybór przekanika lub przekaników 
(S1 - S5) wysyłajcych impuls na 
załcz od automatyki SPZ; 

 ustawienie polaryzacji wejcia blokady 
automatyki SPZ („akt.=0” – blokowanie 
stanem niskim, „akt.=1” –blokowanie 
stanem wysokim) 

 wybór prób dla których aktywna jest 
funkcja skrócenia czasu działania 
zabezpiecze 

 wybór zabezpiecze których czas ma 
by skracany w trakcie działania cyklu 
SPZ 

Sposób nastawy parametrów konfiguracyjnych automatyki SPZ ilustruje powyszy rysunek, natomiast pozostałe 
parametry (czasy, ilo prób, polaryzacja wejcia blokady)  naley przeprowadza w sposób analogiczny jak 
ustawianie parametrów zabezpiecze (patrz powyej). 

Pob: I>> 
000000xx 

Pob: I>> 
100000xx 

n=   2 
t=1.00 s 
t=6.00 s 
t=0.50 s 
t=1.50 s 
t=1.50 s 
10100xxx 
akt.=0 
011xxxxx 
001101xx 

Pob: I>> 
000000xx
.

Pob: Io> 
100000xx 

Pob: Io> 
101000xx 

x 2 

Klawiszem ENTER 
zatwierdzamy wprowadzone 
zmiany, 

Klawiszem ESCAPE 

Przyciskami  < >

wybieramy  sygnały 
do edycji 

Przyciskami  ∨∨∨∨ ∧∧∧∧  
ustawiamy sygnały 

pobudzajce
automatyk SPZ

 (1 – wybrany , 0 – 
nie wybrany ) 
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 NASTAWY / EDYCJA ZESTAWU / SPZ/

Opcja umoliwia: 
 wybór sygnałów pobudzajcych 

automatyk SPZ; 

 nastawienie iloci prób automatyki 
SPZ; 

 nastawienie czasu oczekiwania na 
otwarcie wyłcznika; 

 nastawienie czasu blokowania 
automatyki SPZ (lub jego stopnia) po 
wysłaniu impulsu załczajcego; 

 nastawienie czasu przerwy 
beznapiciowej dla kadej próby; 

 wybór przekanika lub przekaników 
(S1 - S5) wysyłajcych impuls na 
załcz od automatyki SPZ; 

 ustawienie polaryzacji wejcia blokady 
automatyki SPZ („akt.=0” – blokowanie 
stanem niskim, „akt.=1” –blokowanie 
stanem wysokim) 

 wybór prób dla których aktywna jest 
funkcja skrócenia czasu działania 
zabezpiecze 

 wybór zabezpiecze których czas ma 
by skracany w trakcie działania cyklu 
SPZ 

Sposób nastawy parametrów konfiguracyjnych automatyki SPZ ilustruje powyszy rysunek, natomiast pozostałe 
parametry (czasy, ilo prób, polaryzacja wejcia blokady)  naley przeprowadza w sposób analogiczny jak 
ustawianie parametrów zabezpiecze (patrz powyej). 

Pob: I>> 
000000xx 

Pob: I>> 
100000xx 

n=   2 
t=1.00 s 
t=6.00 s 
t=0.50 s 
t=1.50 s 
t=1.50 s 
10100xxx 
akt.=0 
011xxxxx 
001101xx 

Pob: I>> 
000000xx
.

Pob: Io> 
100000xx 

Pob: Io> 
101000xx 

x 2 

Klawiszem ENTER 
zatwierdzamy wprowadzone 
zmiany, 

Klawiszem ESCAPE 

Przyciskami  < >

wybieramy  sygnały 
do edycji 

Przyciskami  ∨∨∨∨ ∧∧∧∧  
ustawiamy sygnały 

pobudzajce
automatyk SPZ

 (1 – wybrany , 0 – 
nie wybrany ) 

30

RITz-421 wyk. 2
RITz-421 wykonanie 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 
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 NASTAWY / EDYCJA ZESTAWU / Z1 (Z2)

Opcja pozwala na: 

 programowe włczenie lub wyłczenie 
zabezpieczenia; 

 nastaw czasu opónienia zadziałania; 

 wybór przekanika lub przekaników 
wyjciowych (S1-S5).  

Sposób nastawiania wartoci analogiczny jak 
przy nastawie zabezpiecze (patrz powyej). 

Zabezpieczenia Z1 i Z2 nastawiane s w 
analogiczny sposób. 

W przypadku wykorzystania wejcia do blokady 
zabezpieczenie jest niedostpne, a w „menu” 
pojawia si opcja „blx” (patrz poniej). 

W przypadku aktywnej automatyki SPZ 
zabezpieczenie Z2 jest niedostpne (wejcie 
ST2 wykorzystane jest do blokowania 
automatyki SPZ). 

 NASTAWY / EDYCJA ZESTAWU / bl1 (bl2)

Opcja  bl1(bl2) xxx  pojawia si zamiennie z 
opcj  Z1(Z2) po uaktywnieniu funkcji blokady 
1 (blokady 2) w dowolnym z przekaników 
pomiarowych. Znaki xxx oznaczaj symbol 
przekanika pomiarowego w którym ostatnio 
została uaktywniona funkcja blokady (np. I>>). 

Opcja równie pozwala na wybór przekanika 
(lub przekaników) sygnalizujcego włczenie 
blokady 1 (blokady 2), dowolnego sporód 
dostpnych w menu, lub nie wybranie 
adnego. 

t=10.0 s 
zadz. 
++++++++

techn.1 
  [OFF] 

techn.1 
   [OFF] 

techn.1 
   [ON] 

t=10.0 s 
zadz. 

techn.1 
   [ON] 

Z2 
fabrycz. 

In=5A 
I>> 
I> 
Izz 
Ip> 
SPZ 

Nastawy: 
Z1 

Pojawia si zapytanie o
hasło. Po podaniu 
hasła nastpuje zapis
do pamici i reset
przekanika, w innym
przypadku rezygnacja z 
wprowadzonej zmiany 

blokada1 
pob.   

pob. 
s1:10000 

pob. 
s1:00000 

blokada1 
pob. 

Z2 
fabrycz. 

In=5A 
I>> 
I> 
Io> 
Ip> 

Nastawy: 
bl1 I>> 

Pojawia si zapytanie o
hasło. Po podaniu 
hasła nastpuje zapis
do pamici i reset
przekanika, w innym
przypadku rezygnacja z 
wprowadzonej zmiany 
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 NASTAWY / EDYCJA ZESTAWU / fabryczne

Opcja pozwala na wczytanie do aktualnie edytowanego zestawu nastaw, nastawy fabrycznej i po podaniu biecego 
hasła, zapisanie nastaw do zabezpieczenia. 

3.1.3.2. POMIARY  

Opcja umoliwia odczyt biecych i zarejestrowanych parametrów podczas pracy zabezpieczenia. 

Dostpne opcje: 

Biece - odczyt wartoci biecych mierzonych przez zabezpieczenie; 
Zakłóce - odczyt parametrów z ostatniego  zakłócenia; 
Zdarze  - odczyt ostatnich 300, czasowo oznaczonych, zdarze zarejestrowanych przez zabezpieczenie; 
PKW - odczyt sumy prdu kumulowanego wyłcznika liczonych osobno dla prdów wejciowych        

IL1, IL2. IL3 (IL3 – obliczone). 

Zatwierdzenie hasła powoduje 
przepisanie nastaw do pamici
EEPROM i automatyczne 
przeresetowanie si urzdzenia.

In=5A 
I>> 
I> 
Izz 
Ip> 
SPZ 
Z1 
Z2 

Nastawy: 
fabrycz. 

fabrycz.  
ustawi?

Nastawy: 
fabrycz. 

Hasło: ? 
[0000] 

Hasło: ? 
[0000] 

Rezygnacja z podania hasła 
powoduje wyjcie z opcji
nastawy, bez zapisu do 
pamici, wprowadzonych
zmian. 

32

RITz-421 wyk. 2



RITz-421 wykonanie 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 

332008-04-02 E424083

 NASTAWY / EDYCJA ZESTAWU / fabryczne

Opcja pozwala na wczytanie do aktualnie edytowanego zestawu nastaw, nastawy fabrycznej i po podaniu biecego 
hasła, zapisanie nastaw do zabezpieczenia. 

3.1.3.2. POMIARY  

Opcja umoliwia odczyt biecych i zarejestrowanych parametrów podczas pracy zabezpieczenia. 

Dostpne opcje: 

Biece - odczyt wartoci biecych mierzonych przez zabezpieczenie; 
Zakłóce - odczyt parametrów z ostatniego  zakłócenia; 
Zdarze  - odczyt ostatnich 300, czasowo oznaczonych, zdarze zarejestrowanych przez zabezpieczenie; 
PKW - odczyt sumy prdu kumulowanego wyłcznika liczonych osobno dla prdów wejciowych        

IL1, IL2. IL3 (IL3 – obliczone). 

Zatwierdzenie hasła powoduje 
przepisanie nastaw do pamici
EEPROM i automatyczne 
przeresetowanie si urzdzenia.

In=5A 
I>> 
I> 
Izz 
Ip> 
SPZ 
Z1 
Z2 

Nastawy: 
fabrycz. 

fabrycz.  
ustawi?

Nastawy: 
fabrycz. 

Hasło: ? 
[0000] 

Hasło: ? 
[0000] 

Rezygnacja z podania hasła 
powoduje wyjcie z opcji
nastawy, bez zapisu do 
pamici, wprowadzonych
zmian. 
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 POMIARY / BIECE

Opcja pozawala na  biecy odczyt mierzonych przez zabezpieczenie parametrów. 

IL1 - bieca warto skuteczna prdu 
wejciowego IL1  

IL2 - bieca warto skuteczna prdu 
wejciowego IL2 

Io -    bieca warto skuteczna składowej 
zerowej prdu wejciowego Io 

Uo -    bieca warto skuteczna składowej 
zerowej prdu wejciowego Io 

Yo -    bieca warto skuteczna składowej 
zerowej napicia wejciowego Uo 

2 - bieca warto kta pomidzy prdem 
wejciowym IL1 i prdem wejciowym IL2 

o - bieca warto kta pomidzy składow 
zerow prdu i napicia 

Zakłóce
Zdarze
PKW 

POMIARY: 
Biece

IL1 
  0.00 A 

IL2 
  0.00 A 

Fazy 

Biece:
Wartoci

Io 
  0.0 mA 

Uo 
  0.00 V 

Yo 
  0.00mS 
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 POMIARY / ZAKŁÓCE

Opcja pozwala na odczyt zarejestrowanych przez zabezpieczenie RITz-421 parametrów, które wystpiły podczas 
stanu awaryjnego. Rejestrowane s ekstremalne wartoci poniszych parametrów z okresu od pobudzenia do 
zadziałania urzdzenia oraz  czas ich wystpienia. Zapis  parametrów wystpuje po odwzbudzeniu zabezpieczenia. 
Rejestrator przechowuje zapis do czasu nastpnego pobudzenia.  

IL1 maks  -  maksymalna warto skuteczna prdu wejciowego IL1, 
wystpujca podczas zakłócenia  

IL2 maks  -  maksymalna warto skuteczna prdu wejciowego IL2, 
wystpujca podczas zakłócenia 

Io maks    -    maksymalna warto skuteczna składowej zerowej Io, 
wystpujca podczas zakłócenia 

Uo maks   -   warto skuteczna składowej zerowej Uo, wystpujca 
podczas zakłócenia 

Yo maks   -   warto skuteczna składowej zerowej admitancji Yo, 
wystpujca podczas zakłócenia 

2             -  warto kta pomidzy prdem wejciowym IL1  i 
prdem wejciowym IL2, wystpujca podczas 
zakłócenia 

o             -  warto kta pomidzy składow zerow prdu i napicia 
podczas zakłócenia 

Czas trw   -  czas trwania zakłócenia liczony od momentu pobudzenia 
do momentu otwarcia wyłcznika (przerwania prdu) 

Data zak   -  data wystpienia zakłócenia, wywietlana w formacie: 
[rr/mm/dd]  [rok / miesic / dzie] 

Czas         -  czas wystpienia  zakłócenia, wywietlana  
w formacie: [.ms][milisekundy] 

  [gg:mm:ss][godziny : minuty : sekundy] 

IL1 maks 
 0.00 A 

Biece

Zdarze
PKW 

POMIARY
: 

IL2 maks 
 0.00 A 

Io  maks 
 97.3 mA  

Uo  maks 
 17.3  V  

Czas trw 
  0.000s 

Yo  maks 
 7.3 mS  

2 240.0 
o  20.0 

Data zak 
01.01.01 

Czas.000 
12:00:00 
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 POMIARY / ZAKŁÓCE

Opcja pozwala na odczyt zarejestrowanych przez zabezpieczenie RITz-421 parametrów, które wystpiły podczas 
stanu awaryjnego. Rejestrowane s ekstremalne wartoci poniszych parametrów z okresu od pobudzenia do 
zadziałania urzdzenia oraz  czas ich wystpienia. Zapis  parametrów wystpuje po odwzbudzeniu zabezpieczenia. 
Rejestrator przechowuje zapis do czasu nastpnego pobudzenia.  

IL1 maks  -  maksymalna warto skuteczna prdu wejciowego IL1, 
wystpujca podczas zakłócenia  

IL2 maks  -  maksymalna warto skuteczna prdu wejciowego IL2, 
wystpujca podczas zakłócenia 

Io maks    -    maksymalna warto skuteczna składowej zerowej Io, 
wystpujca podczas zakłócenia 

Uo maks   -   warto skuteczna składowej zerowej Uo, wystpujca 
podczas zakłócenia 

Yo maks   -   warto skuteczna składowej zerowej admitancji Yo, 
wystpujca podczas zakłócenia 

2             -  warto kta pomidzy prdem wejciowym IL1  i 
prdem wejciowym IL2, wystpujca podczas 
zakłócenia 

o             -  warto kta pomidzy składow zerow prdu i napicia 
podczas zakłócenia 

Czas trw   -  czas trwania zakłócenia liczony od momentu pobudzenia 
do momentu otwarcia wyłcznika (przerwania prdu) 

Data zak   -  data wystpienia zakłócenia, wywietlana w formacie: 
[rr/mm/dd]  [rok / miesic / dzie] 

Czas         -  czas wystpienia  zakłócenia, wywietlana  
w formacie: [.ms][milisekundy] 

  [gg:mm:ss][godziny : minuty : sekundy] 

IL1 maks 
 0.00 A 

Biece

Zdarze
PKW 

POMIARY
: 

IL2 maks 
 0.00 A 

Io  maks 
 97.3 mA  

Uo  maks 
 17.3  V  

Czas trw 
  0.000s 

Yo  maks 
 7.3 mS  

2 240.0 
o  20.0 

Data zak 
01.01.01 

Czas.000 
12:00:00 
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 POMIARY / ZDARZE – wg Listy zdarze

Opcja umoliwia przegldanie 300 
zarejestro-wanych zdarze wstecz. 
Rejestrowane s wszystkie zdarzenia, które 
wystpiły podczas pracy zabezpieczenia. 
Dla kadego zdarzenia zapamitywana jest: 

 nazwa zdarzenia, 
 data wystpienia, 
 czas wystpienia, 

W momencie rozpoczcia przegldania 
rejestratora zdarze, widoczne jest 
zdarzenie które wystpiło jako ostatnie. 
Lista zdarze wraz ze szczegółowym 
opisem jest składnikiem Dokumentacji 
Techniczno - Ruchowej. 

 POMIARY / PKW  (Prd Kumulowany Wyłcznika)

Opcja pozwala na odczyt wartoci naliczonej sumy prdów wyłczo-
nych przez wyłcznik, sumowanych osobno dla kadej fazy. 

Biece
Zakłóce

PKW 

POMIARY: 

Zdarze

Zdarz300 
Up   OFF 

 ..
. 

Zdarz299 
Up   ON 

Data zd. 
06.04.28 

Czas.186 
08:50:53 

Zdarz300 
NASTAWY 

Biece
Zakłóce
Zdarze

POMIARY: 

PKW 

IL2  PKW 
0 A 

IL1  PKW 
0 A 

IL3  PKW 
0 A 
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3.1.3.3. TESTY 

Dostp do opcji  TESTY  jest zabezpieczony hasłem cyfrowym. 
Wejcie moliwe jest tylko po podaniu aktualnego hasła (liczba z zakresu 0000 ÷ 9999). 

Hasło: ? 
  [0000] 

NASTAWY 

ON/OFF 

POMIARY 

TESTY

Hasło: ? 
  [0000] 

Hasło: ? 
  [0000] 

Hasło: ? 
  [0100] 

Zero.ARZ 
Zero.PKW 
Komunika 
Test wyj 
Wersja p 

cja 

rogramu 

asła 
TESTY: 
Zmiana h 

Zmiana hasła  -   zmiana hasła dostpu, 
Zero.ARZ  -   skasowanie zawartoci 

rejestratora zdarze, 
Zero.PKW  -   wyzerowanie naliczonej wartoci 

sumy prdów PKW, 
Komunikacja  -  nastawianie parametrów 

komunikacji , 
Test wyj   -  test wyj przekanikowych oraz 

diod sygnalizacyjnych, 
Wersja programu  -  wersja programu (data i czas 

kompilacji). 
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3.1.3.3. TESTY 

Dostp do opcji  TESTY  jest zabezpieczony hasłem cyfrowym. 
Wejcie moliwe jest tylko po podaniu aktualnego hasła (liczba z zakresu 0000 ÷ 9999). 

Hasło: ? 
  [0000] 

NASTAWY 

ON/OFF 

POMIARY 

TESTY

Hasło: ? 
  [0000] 

Hasło: ? 
  [0000] 

Hasło: ? 
  [0100] 

Zero.ARZ 
Zero.PKW 
Komunika 
Test wyj 
Wersja p 

cja 

rogramu 

asła 
TESTY: 
Zmiana h 

Zmiana hasła  -   zmiana hasła dostpu, 
Zero.ARZ  -   skasowanie zawartoci 

rejestratora zdarze, 
Zero.PKW  -   wyzerowanie naliczonej wartoci 

sumy prdów PKW, 
Komunikacja  -  nastawianie parametrów 

komunikacji , 
Test wyj   -  test wyj przekanikowych oraz 

diod sygnalizacyjnych, 
Wersja programu  -  wersja programu (data i czas 

kompilacji). 
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 TESTY / Zmiana hasła

Opcja umoliwia zmian hasła 
zabezpieczajcego przed wprowadzeniem zmian 
w konfiguracji zabezpieczenia RITz-421 przez 
osoby nieupowanione. 
Hasło dostpu jest liczb 4-ro cyfrow z moliwo-
ci  nastawienia w zakresie ( 0000 ÷ 9999 ).  
Warunkiem dokonania zmiany hasła dostpu jest 
znajomo hasła poprzedniego. 
Fabrycznie ustawione jest hasło [0000]. 

 TESTY / Zero.ARZ

Opcja umoliwia skasowanie zawartoci 
rejestratora zdarze. 

Zatwierdzenie nowego hasła 

Potwierdzenie zerowania ARZ 

Zmiana h asła 

Zero.PKW 
Komunika 
Test wyj 
Wersja p 

cja 

rogramu 

TESTY: 
Zero.ARZ 

Na pewno 
zerowa?

Nowe:  ? 
  [0000] 

Nowe:  ? 
  [0000] 

Nowe:  ? 
  [0000] 

Nowe:  ? 
  [0100] 

Zero.ARZ 
Zero.PKW 
Komunika 
Test wyj 
Wersja p 

cja 

rogramu 

asła 
TESTY: 
Zmiana h 

Nowe:  ? 
  [0100] 
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 TESTY / Zero.PKW

 Opcja  pozwala wyzerowa stan liczników PKW (prd  kumulowany   

wyłcznika) dla wszystkich prdów wejciowych  równoczenie.

 
 
 

 

 TESTY / Komunikacja

Opcja umoliwia ustawienie parametrów 
komunikacji sieciowej zabezpieczenia RITz-
430 poprzez złcze RS-485.  

 
 

Potwierdzenie 
kasowania PKW 

Zmiana h 
Zero.ARZ 

asła 

Komunika 
Test wyj 
Wersja p 

cja 

rogramu 

TESTY: 
Zero.PKW 

Na pewno 
zerowa?

cja 

Zmiana h 
Zero.ARZ 
Zero.PKW 

asła 

Test wyj 
Wersja p 


rogramu 

Adr.siec 
 =002 

Protokół 
 [RTU] 

Prdko
 =38400 

Tryb 
 [8,-,1] 

TESTY: 
Komunika 

Tryb 
1[8,-,1] 

Tryb 
2[7,E,1] 

Tryb 
 [7,E,1] 

Moliwe do ustawienia s nastpujce parametry: 

 adres sieciowy urzdzenia  w zakresie 1÷ 239,

 protokół transmisji (MODBUS-ASCII,    
MODBUS-RTU), 

 prdko transmisji (1200, 2400, 4800,  9600,
19200, 38400), 

 format transmisji danych [ liczba bitów danych,
parzysto,  liczba bitów stopu] sporód    
podanych opcjonalnie trybów: 

 0 [8, E, 1] 
 1 [8, - , 1] 
 2 [7, E, 1] 
 3 [7, E, 2] 
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 TESTY / Zero.PKW

 Opcja  pozwala wyzerowa stan liczników PKW (prd  kumulowany   

wyłcznika) dla wszystkich prdów wejciowych  równoczenie.

 
 
 

 

 TESTY / Komunikacja

Opcja umoliwia ustawienie parametrów 
komunikacji sieciowej zabezpieczenia RITz-
430 poprzez złcze RS-485.  

 
 

Potwierdzenie 
kasowania PKW 

Zmiana h 
Zero.ARZ 

asła 

Komunika 
Test wyj 
Wersja p 

cja 

rogramu 

TESTY: 
Zero.PKW 

Na pewno 
zerowa?

cja 

Zmiana h 
Zero.ARZ 
Zero.PKW 

asła 

Test wyj 
Wersja p 


rogramu 

Adr.siec 
 =002 

Protokół 
 [RTU] 

Prdko
 =38400 

Tryb 
 [8,-,1] 

TESTY: 
Komunika 

Tryb 
1[8,-,1] 

Tryb 
2[7,E,1] 

Tryb 
 [7,E,1] 

Moliwe do ustawienia s nastpujce parametry: 

 adres sieciowy urzdzenia  w zakresie 1÷ 239,

 protokół transmisji (MODBUS-ASCII,    
MODBUS-RTU), 

 prdko transmisji (1200, 2400, 4800,  9600,
19200, 38400), 

 format transmisji danych [ liczba bitów danych,
parzysto,  liczba bitów stopu] sporód    
podanych opcjonalnie trybów: 

 0 [8, E, 1] 
 1 [8, - , 1] 
 2 [7, E, 1] 
 3 [7, E, 2] 
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 TESTY / Test wyj

Opcja umoliwia przeprowadzenie testów wyj przekanikowych oraz sygnalizacji na diodach. Opcja jest dostpna 
tylko po wczeniejszym programowym wyłczeniu zabezpieczenia (opcja ON/OFF | RITz-421 [OFF] ). 
Przeprowadzenie testu polega na wybraniu wyjcia (LED, przekanik) sporód dostpnych w MENU, a nastpnie 
pobudzenie go przez ustawienie wskanika:  

1  -  wyjcie pobudzone 
0  -  wyjcie nie pobudzone 

Wskazane jest wychodzenie z testu danego elementu wyjciowego przy wskaniku ustawionym na „0”. 
Po zakoczeniu procedury testowania wyj naley przywróci zabezpieczenie do stanu pracy (opcja ON/OFF | 
RITz-421 [ON] ). 

W rysunku, ilustrujcym sposób przeprowadzenia testów wyj, dla 
uproszczenia zastosowano skróty. W rzeczywistoci dostpne s 
wszystkie diody sygnalizacyjne oraz przekaniki. Kolejno 
pojawiania si testowanych elementów  jest nastpujca : diody  Pob. 
(pobudzenie)  Zadz. (zadziałanie)  COWt   PKW   O.K.  
przekaniki  BZ.  S5  S4  S3  S2  S1 

Test wyj  
Pob.   0 

Test wyj  
Zadz.  0 

Test wyj  
COWt   0 

Test wyj  
BZ     0 

Test wyj  
S5     0 

Test wyj  
S4     0 

Test wyj  
S1     0 



Wersja p rogramu 

TESTY: 
Test wyj 

asła 

del 
cja 

Zmiana h 
Zero.ARZ 
Zero.PKW 
Zeruj mo 
Komunika 

Test wyj  
Zadz.  0 

Test wyj  
Zadz.  1 

Dioda „Zadziałanie” 
nie wieci

Dioda „Zadziałanie” 
wieci

...
 

...
 

Test wyj  
Zadz.  0 

Test wyj  
Zadz.  1 

Przekanik S5
nie pobudzony 

Przekanik S5
pobudzony 
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 TESTY / Wersja programu

Opcja wywietla wersj programu zapisanego w zabezpieczeniu 
RITz-421 (zawierajc w pierwszej linii dat kompilacji, a w drugiej linii 
godzin kompilacji) 

3.1.3.4. ON/OFF 

Opcja pozwala na programowe włczenie lub 
wyłczenie zabezpieczenia. 

Zmiana trybu pracy zabezpieczenia moliwa jest tylko 
po podaniu aktualnego hasła cyfrowego z zakresu 
0000÷9999. 

ON  -  zabezpieczenie włczone (czynne s 
wszystkie przekaniki pomiarowe, które nie 
s programowo zablokowane),  styk 
(AWARIA) przekanika sprawnoci jest 
otwarty. 

OFF  -  zabezpieczenie wyłczone (zablokowane 
wszystkie przekaniki pomiarowe). 
Ustawienie zespołu w stan OFF powoduje 
wiecenie na płycie czołowej diody  O.K.  
wiatłem migowym oraz zamknicie zestyku 
przekanika sprawnoci (AWARIA). 

06.04.28 
12:42:45 

Zmiana h 
Zero.ARZ 
Zero.PKW 
Komunika 
Test wyj 

asła 

cja 


rogramu 
TESTY: 
Wersja p 

NASTAWY 
POMIARY 

TESTY 

ON/OFF

Hasło: ? 
  [0000] 

Hasło: ? 
  [0000] 

Hasło: ? 
  [0000] 

Hasło: ? 
  [0100] 

RITz-421 
_  [OFF] 

RITz-421 
   [OFF] 

RITz-421 
   [ON] 

RITz-421 
_  [ON] 

Po wprowadzeniu  prawidłowe-
go hasła dostpu,  zabezpie-
czenie  zostanie włczone
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 TESTY / Wersja programu

Opcja wywietla wersj programu zapisanego w zabezpieczeniu 
RITz-421 (zawierajc w pierwszej linii dat kompilacji, a w drugiej linii 
godzin kompilacji) 

3.1.3.4. ON/OFF 

Opcja pozwala na programowe włczenie lub 
wyłczenie zabezpieczenia. 

Zmiana trybu pracy zabezpieczenia moliwa jest tylko 
po podaniu aktualnego hasła cyfrowego z zakresu 
0000÷9999. 

ON  -  zabezpieczenie włczone (czynne s 
wszystkie przekaniki pomiarowe, które nie 
s programowo zablokowane),  styk 
(AWARIA) przekanika sprawnoci jest 
otwarty. 

OFF  -  zabezpieczenie wyłczone (zablokowane 
wszystkie przekaniki pomiarowe). 
Ustawienie zespołu w stan OFF powoduje 
wiecenie na płycie czołowej diody  O.K.  
wiatłem migowym oraz zamknicie zestyku 
przekanika sprawnoci (AWARIA). 

06.04.28 
12:42:45 

Zmiana h 
Zero.ARZ 
Zero.PKW 
Komunika 
Test wyj 

asła 

cja 


rogramu 
TESTY: 
Wersja p 

NASTAWY 
POMIARY 

TESTY 

ON/OFF

Hasło: ? 
  [0000] 

Hasło: ? 
  [0000] 

Hasło: ? 
  [0000] 

Hasło: ? 
  [0100] 

RITz-421 
_  [OFF] 

RITz-421 
   [OFF] 

RITz-421 
   [ON] 

RITz-421 
_  [ON] 

Po wprowadzeniu  prawidłowe-
go hasła dostpu,  zabezpie-
czenie  zostanie włczone
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3.1.3.5. KASOWANIE SYGNALIZACJI 

Opcja pozwala na skasowanie  sygnalizacji wewntrznej zabezpieczenia, po ustpieniu przyczyny zadziałania. 

Pojawienie si sygnału pobudzenia (lub zadziałania) od 
przekanika pomiarowego, powoduje wywietlenie 
symbolicznej nazwy pobudzonego przekanika na 
wywietlaczu LCD, (np. I>> - sygnalizuje pojawienie si 
pobudzenia przekanika nadprdowego zwarciowego).  
Skasowanie wywietlonej sygnalizacji jest moliwe poprzez 
nacinicie przycisku ESC, a nastpnie wymagane jest, 
potwierdzenie kasowania klawiszem Enter. 

3.2. Obsługa za pomoc komputera PC – wg  Instrukcji Obsługi  

 „System Monitoringu i Sterowania - SMiS”  (Obsługa zabezpiecze  RITz-421, RITz-430).   

Uwagi na temat funkcjonowania zabezpieczenia RITz-421, programu obsługi SMiS oraz niniejszego opisu naley
zgłasza na adres producenta :

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

Dział Marketingu i Sprzeday 
tel: 
tel./fax.:  (032) 327 00 32 
e-mail:   marketing@zeg-energetyka.com.pl 

*** KONIEC *** 

I>>,Ipt> 
kasowa?

I>>,Ipt> 
Io> 

GETYKA 
RITz-421 
ZEG-ENER 

Potwierdzenie kasowania 
sygnalizacji wietlnej i na
wywietlaczu LCD
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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



�I��A Z�ARZE� ARZ

serii-4xx
PRZEKAŹNIKI CYFROWE



Przekaźniki cyfrowe serii 4xx 1. Historia zmian LISTA ZDARZEŃ ARZ

EE 413029.051— 1

1. Historia zmian
Historia zmian

Wersja oprogramowania
L.p Data Opis

RITz-
421-6

0
RITz-

421
RITz-

430
RITz-

430-6
6

RITz-
430-6

7
RITz-

430-6
8

RFT-
451

RIoK
-442

1. 2003-10-10 Utworzenie dokumentu 1.00 (03.07
.04) 1.00 (03.08
.29) 1.00 (03.07
.04)

2. 2004-09-29 Dopisanie opisu zdarzeń do zabezpieczenia RFT-451 1.00 (04.11
.22)

3. 2005-02-25 Zmiana nazwy zdarzenia I2A na I2A> w zabezpieczeniu RITz-430 1.01 (05.02
.25)

4. 2005-04-12 Poprawki dotyczące opisu zdarzeń dft1 ÷ dft4 ON, dołożenie nowych zdarzeń fdf1 ÷ fdf4 ON oraz zmiana numerów zdarzeń fDf1 ÷ fDf4 ON w zabezpieczeniu RFT-451 1.01 (05.04
.12)

5. 2005-11-28 Dopisanie opisu zdarzeń do zabezpieczenia RIoK-442 1.00 (06.03
.28)

6. 2006-04-13 Dopisanie opisu zdarzeń do zabezpieczenia RITz-430-66 oraz dołożenie dwóch nowych zdzarzeń BLZ ON i BLZ OFF 1.02 (06.04
.13)

7. 2006-09-07 Dopisanie opisu zdarzeń do zabezpieczenia RITz-430-67 oraz do zabezpieczenia RITz-430-68 1.03 (06.08
.10) 1.00 (06.09
.16)

8. 2006-09-22 Poprawka opisu zdarzeń I1>> ÷ I3>> ,  I1> ÷ I3> oraz I1p> ÷ I3p> ON (dotyczy zmiany opisu prądów z I1,I2,I3 na IL1,IL2,IL3) 1.04 (06.09
.25) 1.01 (06.09
.27)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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�I��A Z�ARZE� ARZ

serii-4xx
PRZEKAŹNIKI CYFROWE



Przekaźniki cyfrowe serii 4xx LISTA ZDARZEŃ ARZ

EE 413029.052––1

2. Lista zdarzeń ARZ dla przekaźników cyfrowych serii 4xx
Kod1) LCD12) LCD23) Opis

RITz
-421

-60
RITz

-421
RITz

-430
RITz

–430
-66

RITz
–430

-67
RITz

–430
-68

RFT
-451

RIoK
-442

0001 Up ON Załączenie napięcia pomocniczego � � � � � � � �0002 Up OFF Zanik napięcia pomocniczego � � � � � � � �0003 NAZWA4) ON Uaktywnienie zespołu � � � � � � � �0004 NAZWA4) OFF Odstawienie zespołu � � � � � � � �0005 NASTAWY Zmiana nastaw � � � � � � � �00A9 SYG PKW Przekroczenie nastawy licznika prądu kumulowanego wyłącznika � � � � � �0070 U< ON Zadziałanie zabezpieczenia podnapięciowego U< �0100 I1>> ON Pobudzenie przekaźnika zwarciowego od prądu wejściowego IL1 � � � � � �0101 I2>> ON Pobudzenie przekaźnika zwarciowego od prądu wejściowego IL2 � � � � � �0102 I3>> ON Pobudzenie przekaźnika zwarciowego od prądu wejściowego IL3 � � � �0104 I1> ON Pobudzenie przekaźnika nadprądowego od prądu wejściowego IL1 � �0105 I2> ON Pobudzenie przekaźnika nadprądowego od prądu wejściowego IL2 � �0106 I3> ON Pobudzenie przekaźnika nadprądowego od prądu wejściowego IL30108 I2A> ON Pobudzenie przekaźnika od asymetrii obciążenia � � � �0109 Io> ON Pobudzenie przekaźnika ziemnozwarciowego Io � � �010C It>> ON Zadziałanie przekaźnika zwarciowego � � � � � �010D It> ON Zadziałanie przekaźnika nadprądowego � �010E I2At> ON Zadziałanie przekaźnika od asymetrii obciążenia � � � �010F Iot> ON Zadziałanie przekaźnika ziemnozwarciowego � � �0113 I>> OFF Odwzbudzenie przekaźnika zwarciowego � � � � � �0117 I> OFF Odwzbudzenie przekaźnika nadprądowego � �0118 I2A> OFF Odwzbudzenie przekaźnika od asymetrii obciążenia � � � �0119 Io> OFF Odwzbudzenie przekaźnika ziemnozwarciowego � � �0120 f1 ON Pobudzenie przekaźnika częstotliwościowego f 1 �0121 f2 ON Pobudzenie przekaźnika częstotliwościowego f 2 �0122 f3 ON Pobudzenie przekaźnika częstotliwościowego f 3 �0123 f4 ON Pobudzenie przekaźnika częstotliwościowego f 4 �0124 df1 ON Pobudzenie przekaźnika stromościowego df/dt 1 �0125 df2 ON Pobudzenie przekaźnika stromościowego df/dt 2 �0126 df3 ON Pobudzenie przekaźnika stromościowego df/dt 3 �0127 df4 ON Pobudzenie przekaźnika stromościowego df/dt 4 �0130 f1 OFF Odwzbudzenie przekaźnika częstotliwościowego f 1 �0131 f2 OFF Odwzbudzenie przekaźnika częstotliwościowego f 2 �0132 f3 OFF Odwzbudzenie przekaźnika częstotliwościowego f 3 �0133 f4 OFF Odwzbudzenie przekaźnika częstotliwościowego f 4 �0134 df1 OFF Odwzbudzenie przekaźnika stromościowego df/dt 1 �0135 df2 OFF Odwzbudzenie przekaźnika stromościowego df/dt 2 �0136 df3 OFF Odwzbudzenie przekaźnika stromościowego df/dt 3 �0137 df4 OFF Odwzbudzenie przekaźnika stromościowego df/dt 4 �0138 fdf1 OFF Odwzbudzenie przekaźnika stromościowego f+df/dt 1 �0139 fdf2 OFF Odwzbudzenie przekaźnika stromościowego f+df/dt 2 �013A fdf3 OFF Odwzbudzenie przekaźnika stromościowego f+df/dt 3 �013B fdf4 OFF Odwzbudzenie przekaźnika stromościowego f+df/dt 4 �013C fDf1 OFF Odwzbudzenie przekaźnika częstotliwościowego f+Df/Dt 1 �013D fDf2 OFF Odwzbudzenie przekaźnika częstotliwościowego f+Df/Dt 2 �013E fDf3 OFF Odwzbudzenie przekaźnika częstotliwościowego f+Df/Dt 3 �013F fDf4 OFF Odwzbudzenie przekaźnika częstotliwościowego f+Df/Dt 4 �0140 ft1 ON Zadziałanie przekaźnika częstotliwościowego f 1 �0141 ft2 ON Zadziałanie przekaźnika częstotliwościowego f 2 �
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Przekaźniki cyfrowe serii 4xx LISTA ZDARZEŃ ARZ

EE 413029.052––1

2. Lista zdarzeń ARZ dla przekaźników cyfrowych serii 4xx
Kod1) LCD12) LCD23) Opis

RITz
-421

-60
RITz

-421
RITz

-430
RITz

–430
-66

RITz
–430

-67
RITz

–430
-68

RFT
-451

RIoK
-442

0001 Up ON Załączenie napięcia pomocniczego � � � � � � � �0002 Up OFF Zanik napięcia pomocniczego � � � � � � � �0003 NAZWA4) ON Uaktywnienie zespołu � � � � � � � �0004 NAZWA4) OFF Odstawienie zespołu � � � � � � � �0005 NASTAWY Zmiana nastaw � � � � � � � �00A9 SYG PKW Przekroczenie nastawy licznika prądu kumulowanego wyłącznika � � � � � �0070 U< ON Zadziałanie zabezpieczenia podnapięciowego U< �0100 I1>> ON Pobudzenie przekaźnika zwarciowego od prądu wejściowego IL1 � � � � � �0101 I2>> ON Pobudzenie przekaźnika zwarciowego od prądu wejściowego IL2 � � � � � �0102 I3>> ON Pobudzenie przekaźnika zwarciowego od prądu wejściowego IL3 � � � �0104 I1> ON Pobudzenie przekaźnika nadprądowego od prądu wejściowego IL1 � �0105 I2> ON Pobudzenie przekaźnika nadprądowego od prądu wejściowego IL2 � �0106 I3> ON Pobudzenie przekaźnika nadprądowego od prądu wejściowego IL30108 I2A> ON Pobudzenie przekaźnika od asymetrii obciążenia � � � �0109 Io> ON Pobudzenie przekaźnika ziemnozwarciowego Io � � �010C It>> ON Zadziałanie przekaźnika zwarciowego � � � � � �010D It> ON Zadziałanie przekaźnika nadprądowego � �010E I2At> ON Zadziałanie przekaźnika od asymetrii obciążenia � � � �010F Iot> ON Zadziałanie przekaźnika ziemnozwarciowego � � �0113 I>> OFF Odwzbudzenie przekaźnika zwarciowego � � � � � �0117 I> OFF Odwzbudzenie przekaźnika nadprądowego � �0118 I2A> OFF Odwzbudzenie przekaźnika od asymetrii obciążenia � � � �0119 Io> OFF Odwzbudzenie przekaźnika ziemnozwarciowego � � �0120 f1 ON Pobudzenie przekaźnika częstotliwościowego f 1 �0121 f2 ON Pobudzenie przekaźnika częstotliwościowego f 2 �0122 f3 ON Pobudzenie przekaźnika częstotliwościowego f 3 �0123 f4 ON Pobudzenie przekaźnika częstotliwościowego f 4 �0124 df1 ON Pobudzenie przekaźnika stromościowego df/dt 1 �0125 df2 ON Pobudzenie przekaźnika stromościowego df/dt 2 �0126 df3 ON Pobudzenie przekaźnika stromościowego df/dt 3 �0127 df4 ON Pobudzenie przekaźnika stromościowego df/dt 4 �0130 f1 OFF Odwzbudzenie przekaźnika częstotliwościowego f 1 �0131 f2 OFF Odwzbudzenie przekaźnika częstotliwościowego f 2 �0132 f3 OFF Odwzbudzenie przekaźnika częstotliwościowego f 3 �0133 f4 OFF Odwzbudzenie przekaźnika częstotliwościowego f 4 �0134 df1 OFF Odwzbudzenie przekaźnika stromościowego df/dt 1 �0135 df2 OFF Odwzbudzenie przekaźnika stromościowego df/dt 2 �0136 df3 OFF Odwzbudzenie przekaźnika stromościowego df/dt 3 �0137 df4 OFF Odwzbudzenie przekaźnika stromościowego df/dt 4 �0138 fdf1 OFF Odwzbudzenie przekaźnika stromościowego f+df/dt 1 �0139 fdf2 OFF Odwzbudzenie przekaźnika stromościowego f+df/dt 2 �013A fdf3 OFF Odwzbudzenie przekaźnika stromościowego f+df/dt 3 �013B fdf4 OFF Odwzbudzenie przekaźnika stromościowego f+df/dt 4 �013C fDf1 OFF Odwzbudzenie przekaźnika częstotliwościowego f+Df/Dt 1 �013D fDf2 OFF Odwzbudzenie przekaźnika częstotliwościowego f+Df/Dt 2 �013E fDf3 OFF Odwzbudzenie przekaźnika częstotliwościowego f+Df/Dt 3 �013F fDf4 OFF Odwzbudzenie przekaźnika częstotliwościowego f+Df/Dt 4 �0140 ft1 ON Zadziałanie przekaźnika częstotliwościowego f 1 �0141 ft2 ON Zadziałanie przekaźnika częstotliwościowego f 2 �
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EE 413029.052––2

Kod1) LCD12) LCD23) Opis

RITz
-421

-60
RITz

-421
RITz

-430
RITz

–430
-66

RITz
–430

-67
RITz

–430
-68

RFT
-451

RIoK
-442

0142 ft3 ON Zadziałanie przekaźnika częstotliwościowego f 3 �0143 ft4 ON Zadziałanie przekaźnika częstotliwościowego f 4 �0144 dft1 ON Zadziałanie przekaźnika stromościowego df/dt 1 �0145 dft2 ON Zadziałanie przekaźnika stromościowego df/dt 2 �0146 dft3 ON Zadziałanie przekaźnika stromościowego df/dt 3 �0147 dft4 ON Zadziałanie przekaźnika stromościowego df/dt 4 �0148 fdf1 ON Zadziałanie przekaźnika stromościowego f+df/dt 1 �0149 fdf2 ON Zadziałanie przekaźnika stromościowego f+df/dt 2 �014A fdf3 ON Zadziałanie przekaźnika stromościowego f+df/dt 3 �014B fdf4 ON Zadziałanie przekaźnika stromościowego f+df/dt 4 �014C fDf1 ON Zadziałanie przekaźnika częstotliwościowego f+Df/Dt 1 �014D fDf2 ON Zadziałanie przekaźnika częstotliwościowego f+Df/Dt 2 �014E fDf3 ON Zadziałanie przekaźnika częstotliwościowego f+Df/Dt 3 �014F fDf4 ON Zadziałanie przekaźnika częstotliwościowego f+Df/Dt 4 �0150 P ON Pobudzenie zabezpieczenia �0151 Pst1 ON Pobudzenie pierwszego stopnia zabezpieczenia �0152 Pst2 ON Pobudzenie drugiego stopnia zabezpieczenia �0153 W ON Wysłanie impulsu wyłączającego �0154 Wst1 ON Wyłączenie przez stopień 1 zabezpieczenia �0155 Wst2 ON Wyłączenie przez stopień 2 zabezpieczenia �0156 PSPZ ON Pobudzenie zewnętrznego układu automatyki SPZ �0157 BSPZ ON Pobudzenie blokady układu współpracy z SPZ (wejście zewnętrzne) �0158 BP ON Pobudzenie blokady działania zabezpieczenia (wejście zewnętrzne) �0160 I1p> ON Pobudzenie przekaźnika przeciążeniowego od prądu wejściowego IL1 � � � � �0161 I2p> ON Pobudzenie przekaźnika przeciążeniowego od prądu wejściowego IL2 � � � � �0162 I3p> ON Pobudzenie przekaźnika przeciążeniowego od prądu wejściowego IL3 � � � �0164 ST1 ON Pobudzenie wejścia sterującego ST1 � � � � � � �0165 ST2 ON Pobudzenie wejścia sterującego ST2 � � � � � � �0166 ST1t ON Zadziałanie przekaźnika technologicznego ST1 � � � � � � �0167 ST2t ON Zadziałanie przekaźnika technologicznego ST2 � � � � � � �0168 S4 ON Zadziałanie przekaźnika wykonawczego S4 � � � � � � �0169 S3 ON Zadziałanie przekaźnika wykonawczego S3 � � � � � � �016A S2 ON Zadziałanie przekaźnika wykonawczego S2 � � � � � � �016B S1 ON Zadziałanie przekaźnika wykonawczego S1 � � � � � � �016C S5 ON Zadziałanie przekaźnika wykonawczego S5 � � � � � � �016D Ipt> ON Zadziałanie przekaźnika przeciążeniowego � � � � �016E BLZ ON Pobudzenie blokady załączenia od zabezpieczenia cieplnego � � �0170 P OFF Odwzbudzenie zabezpieczenia �0171 Pst1 OFF Odwzbudzenie pierwszego stopnia zabezpieczenia �0172 Pst2 OFF Odwzbudzenie drugiego stopnia zabezpieczenia �0173 Ip> OFF Odwzbudzenie przekaźnika przeciążeniowego � � � � �0174 ST1 OFF Odwzbudzenie wejścia sterującego ST1 � � � � � � �0175 ST2 OFF Odwzbudzenie wejścia sterującego ST2 � � � � � � �0177 BSPZ OFF Odwzbudzenie blokady układu współpracy z SPZ (wejście zewnętrzne) �0178 BP OFF Odwzbudzenie blokady działania zabezpieczenia (wejście zewnętrzne) �017E BLZ OFF Odwzbudzenie blokady załączenia od zabezpieczenia cieplnego � � �0212 Kas.WWZ Kasowanie sygnalizacji zadziałania � � � � � � � �
1) Kod - uniwersalny kod zdarzenia dla przekaźników cyfrowych serii 4xx2) LCD1 - pierwsza część opisu na lokalnym LCD3) LCD2 - druga część opisu na lokalnym LCD4) NAZWA - wyświetlane oznaczenie typu urządzenia ( np. RITz )
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