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1. UWAGI PRODUCENTA 

1.1.  Ogólne zasady bezpieczestwa 

 

1.2.  Wykaz przyjtych norm 

Urzdzenie bdce przedmiotem niniejszej instrukcji zostao zaprojektowane i jest produkowane dla 
zastosowa przemysowych. 
 
W procesie opracowania i produkcji przyjto zgodno z normami, których spenienie zapewnia realizacj
zaoonych zasad i rodków bezpieczestwa, pod warunkiem przestrzegania przez uytkownika wytycznych 
instalowania i uruchomienia oraz prowadzenia eksploatacji. 
Urzdzenie spenia wymagania zasadnicze okrelone w dyrektywach: niskonapiciowej (73/23/EWG) 
i kompatybilnoci elektromagnetycznej (89/336/EWG), poprzez zgodno z normami: 
 

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

Przekaniki energoelektryczne. Cze 5: Koordynacja izolacji przekaników pomiarowych 

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 
1. PN-EN 60255-6:2000 - Przekaniki energoelektryczne. Przekaniki pomiarowe i  
 urzdzenia zabezpieczajce 
2.  PN-EN 60255-23:1999 - Przekaniki energoelektryczne. Dziaanie zestyków. 
3. PN-IEC 255-11:1994 - Przekaniki energoelektryczne. Zaniki i skadowe zmienne 

pomocniczych wielkoci zasilajcych prdu staego przekaników pomiarowych. 
4.  PN-EN 60529: 2002 � Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 
5. PN-EN 60255-22-2:1999   Przekaniki energoelektryczne. Badania odpornoci 

przekaników pomiarowych i urzdze zabezpieczeniowych na zakócenia elektryczne. 
Badania odpornoci na zakócenia od wyadowa elektrostatycznych. 

6. PN-EN 60255-22-3:2002   Przekaniki energoelektryczne. Badanie odpornoci 
przekaników pomiarowych i  urzdze zabezpieczeniowych   na  zakócenia  
elektryczne. Badanie  odpornoci  na  zakócenia od pól elektromagnetycznych. 

7. PN-EN 60255-22-4:2003   Przekaniki energoelektryczne. Badanie odpornoci na 
zakócenia elektryczne przekaników pomiarowych i urzdze zabezpieczajcych. 
Badania odpornoci na szybkozmienne zakócenia przejciowe. 

8. PN-EN 60255-22-5:2003   Przekaniki energoelektryczne. Badanie odpornoci na 
zakócenia elektryczne przekaników pomiarowych i urzdze zabezpieczeniowych. 
Badanie odpornoci na przebiegi udarowe. 

9. PN-EN 60255-22-6:2004   Przekaniki energoelektryczne. Badanie odpornoci 
przekaników pomiarowych i urzdze zabezpieczeniowych na zakócenia elektryczne. 
Badanie odpornoci na zakócenia przewodzone, indukowane przez pola o czstotliwoci 
radiowej. 

 

UWAGA!!!
Podczas pracy urzdzenia niektóre jego czci mog znajdowa si pod niebezpiecznym 
napiciem. Niewaciwe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie urzdzenia moe
stwarza zagroenie dla osób obsugujcych, grozi równie uszkodzeniem urzdzenia. 
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1.3.  Przechowywanie i transport 

Urzdzenia s pakowane w indywidualne opakowania 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 wpywów 
atmosferycznych, suchych, przewiewnych, wolnych od szkodliwych par i gazów. Temperatura otaczajcego 
powietrza nie powinna by nisza od �20°C i wysza od +70°C, a wilgotno wzgldna nie powinna 
przekracza 80%.  
 

1.4.  Miejsce instalacji 

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

Zacisk nr 31 urzdzenia naley poczy z potencjaem ziemi. Zaleca si, aby poczenie wykona przewodem 
miedzianym LgYc- 500V- 2,5mm2 o dugoci nie wikszej ni 3 m.  

 

1.5.  Wyposaenie dodatkowe  

Wraz z urzdzeniem dostarczane s:
 Dokumentacja techniczno - ruchowa 
 Protokó pomiarowy, 
 Karta gwarancyjna. 
 

1.6.  Utylizacja 

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

1.7.  Gwarancja i serwis 

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

 
 KES S.A. udziela gwarancji  z zastrzeeniem zachowania niej podanych warunków: 

 
 instalacja i eksploatacja urzdzenia powinna odbywa si zgodnie z fabryczn instrukcj obsugi, 
 plomba na obudowie urzdzenia  powinna by nie naruszona, 
 na karcie gwarancyjnej nie mog by dokonywane adne poprawki czy zmiany. 

 
GWARANCJA NIE OBEJMUJE: 

 
 uszkodze powstaych w wyniku niewaciwego transportu lub magazynowania, 
 uszkodze wynikajcych z niewaciwej instalacji lub eksploatacji, 
 uszkodze powstaych wskutek manipulacji wewntrz urzdzenia, zmian konstrukcyjnych, przeróbek  

i napraw przeprowadzanych bez zgody producenta. 
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WSKAZÓWKI DLA NABYWCY: 
 

 waciwa i bezawaryjna praca urzdzenia wymaga odpowiedniego transportu, przechowywania, 
montau i uruchomienia, jak równie prawidowej obsugi, konserwacji i serwisu, 

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

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

 po otrzymaniu potwierdzenia przyjcia reklamacji naley wysa, na adres producenta, reklamowane 
urzdzenie wraz z kart gwarancyjn,

 okres gwarancji ulega przedueniu o czas zaatwiania uznanej reklamacji. 
 

1.8.  Sposób zamawiania 

W zamówieniu naley poda pen nazw urzdzenia oraz wszystkie niezbdne parametry: 

� typ i odmian urzdzenia 
� napicie pomocnicze zasilajce 

Przykad zamówienia:  

 Zespó Sygnalizacji Zakóceniowej ZSZ - 30 
 napicie pomocnicze zasilajce Upn= 220V DC 

 

1.9.  Dane producenta 

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 
43-100 Tychy, ul. Bp. Burschego 7 
tel: (032) 786 98 09, 786 98 69 
tel/fax: (032) 327 00 32 

e-mail: marketing@zeg-energetyka.com.pl

- informacja i obsuga techniczna    (0-32) 786 99 23 

- zgaszanie napraw serwisowych    (0-32) 786 99 48 lub (0-32) 327 14 57 

- telefon dyurnego (caodobowy)    (0-32) 327 14 57 

 

Wicej informacji o firmie i produktach mona znale na stronie internetowej: 

www.zeg-energetyka.com.pl
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Prośby o szczegółowe informacje oraz zamówienia należy kierować
do działu marketingu:

Kopex Electric Systems S.A.
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tel.: 00 48 32 327 14 58
fax: 00 48 32 327 00 32
serwis: 00 48 32 327 14 57
e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl
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2. OPIS  TECHNICZNY 
 

2.1. Zastosowanie 

Zespó Sygnalizacji Zakóceniowej typu ZSZ � 30 jest  przeznaczony do  optycznego odwzorowania stanu 
sygnaów dwustanowych (np. bdcych  wynikiem dziaania zabezpiecze elektroenergetycznych). Zespó
posiada wyjcia umoliwiajce wspóprac z ukadami sygnalizacji akustycznej. 
W zalenoci od przewidywanego napicia pomocniczego, zespó jest wykonywany w rónych odmianach:   

� ZSZ-30-22 dla Upn  230V AC,          
� ZSZ-30-11 dla Upn  110V DC,          
� ZSZ-30-12 dla Upn  220V DC, 
� ZSZ-30-102 dla Upn  24V DC. 

 

2.2.  Podstawowe waciwoci 

Podstawowe parametry zespou to: 

� 30 torów sygnalizacji zakóceniowej optycznej (wejcia dwustanowe, diody LED). 
� 3 przekaniki wyjciowe do pobudzenia zbiorczej sygnalizacji zewntrznej. 
� Wyjcie stykowe sygnalizacji zaniku napicia pomocniczego lub uszkodzenia zasilacza.       
� Wejcia dwustanowe do zdalnego kasowania sygnalizacji optycznej. 
� Moliwo synchronizacji sygnalizacji optycznej (pulsacji wiata migowego) niezalenych zespoów 

ZSZ. 
� Obudowa zatablicowa. 

2.3.  Budowa 
 

Zespó ZSZ-30 umieszczony jest w obudowie przystosowanej do wbudowania w pulpit lub tablic
sterownicz. Szkic wymiarowy obudowy przedstawia rys. 3. 
Cz czoowa zespou zawiera punkty sygnalizacji optycznej (diody LED) oraz pyt maskujc,
przystosowan do umieszczania na niej opisów sygnaów. 
Poczenia zewntrzne naley doprowadzi do listew zaciskowych umieszczonych w tylnej czci obudowy.  
Maksymalny przekrój podczanych przewodów wynosi 2,5 mm2.
W bocznych cianach obudowy znajduj si mikroprzeczniki konfiguracyjne, suce do zaczania 
dowolnego toru sygnalizacji optycznej na wyjcia pobudzajce zewntrzn sygnalizacj akustyczn.
Obudowa zespou jest zaopatrzona w zacisk i rub uziemiajc do których s doprowadzone wszystkie 
obwody wewntrzne wymagajce uziemienia. 
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Poczenia zewntrzne naley doprowadzi do listew zaciskowych umieszczonych w tylnej czci obudowy.  
Maksymalny przekrój podczanych przewodów wynosi 2,5 mm2.
W bocznych cianach obudowy znajduj si mikroprzeczniki konfiguracyjne, suce do zaczania 
dowolnego toru sygnalizacji optycznej na wyjcia pobudzajce zewntrzn sygnalizacj akustyczn.
Obudowa zespou jest zaopatrzona w zacisk i rub uziemiajc do których s doprowadzone wszystkie 
obwody wewntrzne wymagajce uziemienia. 
 

6

ZSZ-30
ZSZ - 30     Dokumentacja Techniczno - Ruchowa 

EE 428072.02 - 9 -

3.   DANE TECHNICZNE 
 
Napicie pomocnicze zasilajce:      ZSZ-30-22,   dla 230V AC,   

ZSZ-30-12    dla 220V DC,   
 ZSZ-30-11    dla 110V DC,  

ZSZ-30-102  dla   24V DC   
Pobór mocy w obwodzie napicia  zasilajcego:      30 VA  (AC) 
  30 W    (DC) 
Pobór mocy w obwodach wejciowych sterujcych:     0,25 VA  (AC)  
  0,25 W   (DC)   
Wytrzymao elektryczna izolacji:      2kV,  50Hz,  1 min. 
Zdolno czenia zestyków przekaników wykonawczych typu RM-96:     
 - obcialno prdowa trwaa 5A 
 - zamykanie obwodu przy obcieniu  rezystancyjnym   5A/250V 
 - otwieranie obwodu przy obcieniu  ind. (L/R = 40 ms)   0,12A/250V DC 
 - otwieranie obwodu przy obcieniu  ind. (cos = 0,4)   3A/250V AC 
 - czsto czenia przy max. obcieniu styków   max. 10/min. 
Zakres temperatury pracy:       268  ÷ 313K  ( -5 ÷ +40 oC )
Wilgotno wzgldna:        < 80% 
Stopie ochrony obudowy:       IP - 40 
Wymiary:             257 x 157 x 160 mm 
Masa:          2,5 kg 
 

4.  WACIWOCI FUNKCJONALNE 
 

4.1.  Zasada dziaania 

Zespó ZSZ-30 wykonany jest w oparciu o technik mikroprocesorow.
W zespole przewidziano 30 torów sygnalizacyjnych.  Zewntrzne sygnay pobudzajce, odpowiadajce napiciu 
pomocniczemu, podane na listwy zaciskowe 1 do 30, przekazywane s za porednictwem ukadów 
transoptorowych do procesora.  W procesorze realizowane s wszystkie niezbdne operacje logiczne, których 
efektem jest okrelony stan wskaników optycznych w poszczególnych torach. 
Sygnalizacja optyczna wskaników jest realizowana za pomoc wiata migowego szybkiego (2,5 Hz),  wolnego 
(1 Hz)  lub wiata cigego, przyporzdkowanych nastpujcym stanom: 
 - wystpienie zakócenia            wiato migowe szybkie, 
 - trwanie zakócenia po skasowaniu wiata migowego szybkiego    wiato cige, 
 - zniknicie przyczyn zakócenia            wiato migowe wolne. 
 
Zasada dziaania ukadu, w postaci przebiegów czasowych dla zakóce dugotrwaych  
i krótkotrwaych, jest przedstawiona na rys. 2. 
Z zespou wyprowadzono dwa komplety styków  przekaników,  za pomoc których mona sterowa
sygnalizacj akustyczn. Jest to sygnalizacja zbiorcza wszystkich torów i moe by realizowana jako sygna
ostrzegawczy dzwonka (zaciski 51 - 52) lub sygna awarii buczka (zaciski 53 - 54).  Za pomoc
mikroprzeczników konfiguracyjnych istnieje moliwo dowolnego przyczania kadego z 30 torów na sygna
ostrzegawczy lub sygna awarii. 
Zniknicie przyczyn zakócenia poczone z pojawieniem si wiata migowego wolnego powoduje 
równoczenie zwarcie styków przekanika  (zaciski 55 - 56) na czas okoo 1 s.  
Ukad ten steruje sygnaem gongu. 
 
Czynnoci kasowania sygnaów akustycznych (zaciski 37 - 38),  kasowania wiata migowego szybkiego 
(zaciski 39 - 40)  oraz  wiata migowego wolnego  (zaciski 41 - 42)  przeprowadza si przez zwarcie 
odpowiednich zacisków wejciowych zespou. 
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Skasowanie wiata migowego szybkiego moe nastpi tylko po wczeniejszym skasowaniu sygnaów 
akustycznych. 
 
Zespó wyposaony jest w przekanik sygnalizujcy zanik napicia pomocniczego.  W warunkach poprawnie 
pracujcego zasilacza, zaciski 48-49 zespou powinny by rozwarte, a zaciski 48-50  zwarte. 
W razie koniecznoci umieszczenia dwóch lub kilku zespoów obok siebie, zaleca si korzystanie z zacisków 
synchronizujcych (wejcie - zaciski 57-58,  wyjcie - zaciski 59-60). czc zaciski 60 (+)  i 59 (-) pierwszego 
ZSZ-30 z 57 (+) i 58 (-) zaciskami drugiego ZSZ-30. 
 

4.2. Ukad do prób zespou. 

Istnieje moliwo przeprowadzenia próby poprawnego dziaania zespou.  
W tym celu naley poda napicie zasilajce na zaciski 45 - 46  zespou,  a nastpnie zewrze zaciski 43 - 44.  
Podanie napicia na  zacisk  43 powinno spowodowa wiecenie wiatem migowym szybkim wszystkich diod 
wieccych i zadziaanie przekanika pobudzajcego sygna dzwonka (zaciski 51-52),  jeeli przynajmniej jeden 
z torów w mikroprzecznikach konfiguracyjnych sucych do programowania dzwonka jest w pozycji �ON�,  
oraz zadziaanie przekanika pobudzajcego sygna buczka  (zaciski 53-54), jeeli przynajmniej jeden z torów w 
mikroprzecznikach konfiguracyjnych sucych do programowania buczka jest w pozycji �ON�. 
Indywidualne sprawdzenie torów sygnalizacyjnych wykonujemy przez podanie napicia pomocniczego na 
zaciski od 1 do 30.  Naley sprawdzi poprawno dziaania zespou przy symulacji zakócenia krótkotrwaego i 
cigego. 
 

5. INSTALACJA I URUCHOMIENIE 
 
5.1. Magazynowanie i przygotowanie zespou do pracy. 

Zespoy s dostarczane do odbiorcy w opakowaniach, gwarantujcych zabezpieczenie urzdze przed 
wpywem zewntrznych czynników, mogcych spowodowa uszkodzenie. Dlatego nie naley ich rozpakowywa
na czas magazynowania. Opakowania z zespoami naley przewozi i przeadowywa z zachowaniem 
ostronoci, unikajc wstrzsów i zachowujc pooenie okrelone na ich opakowaniu. Magazynowanie jest 
moliwe w pomieszczeniach zamknitych, suchych (wilgotno wzgldna < 80%), pozbawionych par rcych,   
w temperaturze  -20 oC do +70 oC. 
Przed montaem zespou w pulpicie (otwory montaowe w pulpicie przedstawia rys. 3) naley wykona
podczenia zewntrzne zespou wedug schematu na rys. 1.  Zaciski listwy wejciowej umoliwiaj
przyczenie przewodu o przekroju do 2.5 mm2 .
Nastpnie mikroprzeczniki  konfiguracyjne ustawiamy wedug potrzeb. Po wykonaniu wszystkich pocze
zewntrznych i ustawieniu mikroprzeczników na zaciski 45 - 46 naley poda wymagane napicie pomocnicze 
i przeprowadzi prób poprawnego dziaania wedug pkt. 4.2 niniejszej instrukcji. 
Opisy poszczególnych torów sygnalizacyjnych mona wykona po zamontowaniu zespou
w pulpicie, wykrcajc dwie ruby znajdujce si na pycie czoowej. 
 

5.2. Obsuga i konserwacja. 
 

W ramach okresowej kontroli zespou naley sprawdzi poprawno dziaania zespou z ukadu prób lub 
przy pobudzeniu  indywidualnych torów.  Okresow kontrol zespou naley przeprowadzi co najmniej raz na 
rok. 
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Rys. 1.Schemat podcze zewntrznych zespou ZSZ - 30 
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Rys. 2. Przebiegi czasowe zespou ZSZ - 30 
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Rys. 2. Przebiegi czasowe zespou ZSZ - 30 
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Rys. 3. Szkic wymiarowy ZSZ - 30 
 

 K O N I E C  

Mikroprzeczniki 
konfiguracyjne 
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ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. 

ul. Biskupa Burschego 7 

43-100 Tychy 

tel.: (0 32) 786 98 09, 786 98 69 

  tel./fax:  (0 32) 327-00-32 

e-mail: marketing@zeg-energetyka.com.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKT 
 

Szczegółowe informacje nt koncentratora oraz zamówienia należy kierować 
do działu marketingu na adres: 

 
 
 

 
 
 
 

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych wynikających z postępu technicznego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗∗∗  K O N I E C  ∗∗∗ 

Prośby o szczegółowe informacje oraz zamówienia należy kierować
do działu marketingu:

Kopex Electric Systems S.A.
ul. Biskupa Burschego 3, 43 - 100 Tychy

tel.: 00 48 32 327 14 58
fax: 00 48 32 327 00 32

serwis: 00 48 32 327 14 57
e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl
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