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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 (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 i 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-86/E-88600 - Przekaniki energoelektryczne. Postanowienia ogólne. 
2. PN-EN 60255-6:2000 - Przekaniki energoelektryczne. Przekaniki pomiarowe  

i urzdzenia zabezpieczajce 
3. PN-EN 60255-25:2002 - Przekaniki energoelektryczne. Cz 25: Badanie zaburze 

elektromagnetycznych emitowanych przez przekaniki pomiarowe i urzdzenia 
zabezpieczeniowe. 

4. PN-EN 61000-4-2:1999 - Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC). Metody bada  
i pomiarów. Badanie odpornoci na wyładowania elektrostatyczne. Podstawowa 
publikacja EMC. 

5. PN-EN 61000-4-3:2003 - Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC). Cz 4-3: 
Metody bada i pomiarów. Badania odpornoci na pole elektromagnetyczne  
o czstotliwoci radiowej. 

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

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

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

9. PN-IEC 255-11:1994 - Przekaniki energoelektryczne. Zaniki i składowe zmienne 
pomocniczych wielkoci zasilajcych prdu stałego przekaników pomiarowych. 

10. PN-EN 60529: 2003 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

 

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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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%. 
 

rub uziemiajc zespołu, oznaczon znakiem uziemienia, naley połczy z potencjałem ziemi. 
Zaleca si, aby połczenie wykona plecionk miedzian, cynkowan (np. PLC-63A 24x10/02) 
o przekroju 7,5 mm2, o długoci nie wikszej ni 3m. 
 
 
1.5. Wyposaenie dodatkowe  

• Dokumentacja techniczno-ruchowa. 
• Protokół pomiarowy. 
• Karta gwarancyjna. 
• Wersja instalacyjna oprogramowania SMiS (System Monitoringu i Sterowania) na płycie CD. 
• Kabel do komunikacji szeregowej RS-232. 
• Komplet (6szt.) złcz wtykowych do podłczenia obwodów zewntrznych. 
 
 
1.6. 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. 

 

1.7. 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. 
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2. CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU
Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej CZAZ-M1 (-M2, -M3) jest kompleksowym 
zabezpieczeniem silnika asynchronicznego WN, wyposażonym w funkcje specjalizowanego sterownika 
polowego, zapewniające między innymi obsługę łączników, sygnalizację zewnętrzną oraz realizację 
automatyki poawaryjnej. 
Zespół może być stosowany w sieciach z bezpośrednio uziemionym lub izolowanym punktem neutralnym 
oraz w sieciach kompensowanych, w układach z dwoma lub trzema przekładnikami prądowymi. 
 

Zespół CZAZ-M1(-M2, -M3), poprzez realizację zaprogramowanych algorytmów działania zabezpieczeń 
i automatyki, zapewnia niezawodną i selektywną ocenę zakłócenia występującego w danym obiekcie 
oraz szybką reakcję na wyłączenie lub sygnalizację. Opcjonalnie zespoły mogą być wyposażone 
w zabezpieczenie łukochronne oraz w sygnalizator uszkodzenia klatki wirnika na wczesnym etapie 
rozwijającego się uszkodzenia. 
Podstawowe funkcje automatyki zabezpieczeniowej, uzupełniają funkcje pomiarów wielkości 
elektrycznych, rejestracji zakłóceń i zdarzeń oraz sygnalizacji lokalnej najważniejszych stanów pracy 
zespołu i chronionego pola. 
 

Poszczególne typy zespołów: CZAZ-M1 w wykonaniu podstawowym oraz CZAZ-M2 i CZAZ-M3 są 
przeznaczone do stosowania w rozdzielniach jednosystemowych. W zespołach przewidziano dwutorową 
kontrolę położenia i niezgodności położenia styków wyłącznika i odłącznika szynowego oraz jednotorową 
kontrolę położenia uziemnika. Powyższe zespoły różnią się przede wszystkim zestawem zabezpieczeń. 
Zestaw zabezpieczeń w zespole CZAZ-M1 zawiera między innymi jedno zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe, nadprądowe z charakterystyką czasową zależną oraz jedno zabezpieczenie 
temperaturowe.  
W zespole CZAZ-M2 przewidziano dwa zabezpieczenia ziemnozwarciowe: nadprądowe  
z charakterystyką czasową zależną oraz kierunkowe zwłoczne niezależne, z możliwością wariantowego 
wyboru działania jednego z nich. Zespół nie posiada zabezpieczenia temperaturowego.  
W zespole CZAZ-M3 przewidziano dwa zabezpieczenia ziemnozwarciowe: nadprądowe  
z charakterystyką czasową zależną oraz kierunkowe zwłoczne niezależne, z możliwością równoległej 
identyfikacji zwarcia doziemnego i działania każdego z nich. Ponadto zespół posiada dwa 
zabezpieczenia temperaturowe. Ze względu na brak pomiaru napięć międzyfazowych, zespół nie 
posiada zabezpieczenia podnapięciowego. 
 

 
• CZAZ-M1(-M2,-M3)  stosowane w rozdzielniach jednosystemowych, wyposażonych w jeden 

odłącznik szynowy O oraz uziemnik Uz. 
 

 
 

CZAZ-M1(-M2,-M3) 
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Zespół CZAZ-M1, poza wykonaniem podstawowym (bez dodatkowego oznaczenia), posiada kilka 
wykona, dedykowanych dla zrónicowanych konfiguracji pola. 
 

• CZAZ-M1 wyk.2 stosowany w rozdzielniach dwusystemowych, wyposaonych w dwa 
odłczniki szynowe O1, O2 oraz odłcznik liniowy O3 z uziemnikiem Uz. 

 

 
 
• CZAZ-M1 wyk.2A stosowany w rozdzielniach jednosystemowych, wyposaonych w  odłcznik 

szynowy O1, odłcznik liniowy O2 oraz uziemnik Uz. 
 

 

CZAZ-M1 wyk.2 

CZAZ-M1 wyk.2A 
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Zespół CZAZ-M1, poza wykonaniem podstawowym (bez dodatkowego oznaczenia), posiada kilka 
wykona, dedykowanych dla zrónicowanych konfiguracji pola. 
 

• CZAZ-M1 wyk.2 stosowany w rozdzielniach dwusystemowych, wyposaonych w dwa 
odłczniki szynowe O1, O2 oraz odłcznik liniowy O3 z uziemnikiem Uz. 

 

 
 
• CZAZ-M1 wyk.2A stosowany w rozdzielniach jednosystemowych, wyposaonych w  odłcznik 

szynowy O1, odłcznik liniowy O2 oraz uziemnik Uz. 
 

 

CZAZ-M1 wyk.2 

CZAZ-M1 wyk.2A 
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• CZAZ-M1 wyk.3, 3A stosowane w rozdzielniach jednosystemowych, wyposaonych w  odłcznik 

szynowy O oraz uziemnik Uz. 
 

 
 
 
 
 

 
W stosunku do wykonania podstawowego CZAZ-M1, w wykonaniach 2, 2A, 3 i 3A pojawiaj si 
dodatkowo rónice w wyposaeniu wej dwustanowych: 
 
• CZAZ-M1 wyk.2, 2A brak zabezpieczenia zewntrznego ZT4 oraz moliwoci sterowania na 

załczenie i wyłczenie wyłcznika z telemechaniki. 
• CZAZ-M1 wyk.3 obecno dodatkowego zabezpieczenia zewntrznego ZT6; brak moliwoci 

zewntrznej blokady działania zabezpiecze ZT1÷ZT3; brak moliwoci 
odstawienia zewntrznej blokady BLZ2 załczenia wyłcznika. 

• CZAZ-M1 wyk.3A brak moliwoci zewntrznej blokady działania zabezpiecze ZT1  
i ZT2; moliwo odstawienia zewntrznej blokady BLZ2 załczenia 
wyłcznika tylko z jednoczesn blokad działania zabezpieczenia ZT3. 

 
Kady z zespołów CZAZ-M1, -M2, -M3 moe by opcjonalnie wyposaony w zabezpieczenie pola przed 
skutkami powstania łuku elektrycznego. Tor zabezpieczenia łukochronnego wykorzystuje wejcie 
dwustanowe zabezpieczenia zewntrznego ZT1 oraz układ pomiarowy zabezpieczenia nadprdowego 
Ib2, eliminujc w ten sposób moliwo indywidualnego wykorzystania tych zabezpiecze. 
 
Zespół CZAZ-M1 moe by opcjonalnie wyposaony w sygnalizator stanu klatki wirnika, umoliwiajcy 
wczesn sygnalizacj awarii na etapie rozwijajcego si uszkodzenia. Zespół wyposaony w moliwo 
diagnostyki stanu wirnika, oznaczony dodatkowym symbolem (+), posiada wykonania analogiczne do 
zespołu CZAZ-M1. 
 
Zespoły: CZAZ-M1+ w wykonaniu podstawowym oraz CZAZ-M1+ wyk.2, wyk.2A, wyk.3, wyk.3A, 
w odniesieniu do odpowiednich wykona zespołu CZAZ-M1 róni si tylko obecnoci dodatkowego 
modułu, stanowicego układ diagnostyki klatki wirnika.  
 
 

CZAZ-M1 wyk.3,3A 
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Instrukcja dotyczy wszystkich typów i wykona zespołów CZAZ dla silników asynchronicznych WN 
w wersji sterowników. W razie potrzeby, gdy pewne funkcje lub cechy s zrónicowane, wprowadza si 
dodatkow informacj, w których wykonaniach wystpuj rónice w stosunku do wykonania 
podstawowego, czyli zespołu CZAZ-M1. 
 
[...] w nawiasach podano informacje, które mog by aktualne w zespołach wyprodukowanych do koca 
2005 roku. Dotyczy to przede wszystkim oznacze i symboli, a w wyjtkowych sytuacjach funkcji. 
 
Pełn obsług zespołu zapewnia lokalny panel operatora, zdalna komunikacja szeregowa z komputerem 
PC lub z systemem nadrzdnym. 
 
Zespół mieci si w obudowie przystosowanej do montau natablicowego lub zatablicowego (szkic 
wymiarowy - pkt.11). 
 

 
Wykonanie natablicowe          Wykonanie zatablicowe 
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3. DANE TECHNICZNE 

Pomocnicze napicie zasilajce Upn             220V DC  albo 110V DC  
Zakres roboczy napicia pomocniczego Up           (0,8÷1,1)Upn 
Pobór mocy w obwodzie pomocniczego napicia zasilajcego Up  ≤ 20W (CZAZ-M1, M2, M3) 

≤ 25W (CZAZ-M1+) 

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

Obwody wejciowe prdowe:  
- prd pomiarowy znamionowy In            5A albo 1A 
- czstotliwo znamionowa fn             50Hz ±5% 
- pobór mocy przy I=In                ≤ 0,5VA/faz 
- obcialno trwała                2,2 In 
- wytrzymało cieplna (1 s)              80 In 
- wytrzymało dynamiczna              200 In 

 

Obwód wejciowy składowej zerowej prdu: 
- prd pomiarowy znamionowy Ion            5A 
- czstotliwo znamionowa fn             50Hz ±5% 
- pobór mocy przy I=Ion               ≤ 0,4VA 
- obcialno trwała                2,2 Ion 
- wytrzymało cieplna (1 s)              50 Ion 
- wytrzymało dynamiczna              125 Ion 

 

Obwody wejciowe napiciowe (tylko w CZAZ-M1,-M2): 
- napicie pomiarowe znamionowe Un           100V 
- czstotliwo znamionowa fn             50Hz ±5%  
- pobór mocy przy U=Un               ≤ 0,5VA 
- wytrzymało cieplna (10s)              1,5 Un 
- wytrzymało napiciowa długotrwała          1,2 Un 

 

Obwód wejciowy składowej zerowej napicia (tylko w CZAZ-M2,-M3): 
- napicie pomiarowe znamionowe Uon          100V 
- czstotliwo znamionowa fn             50Hz ±5% 
- pobór mocy przy U=Uon              ≤ 0,5VA 
- wytrzymało cieplna (10s)              1,5 Uon 
- wytrzymało napiciowa długotrwała          1,2 Uon 

 

Obwody wejciowe dwustanowe: 
(26 wej dedykowanych +1 dla CZAZ-M2) 

• obwody telemechaniki: 
- napicie wejciowe                24V DC 
- pobór prdu                  < 5mA 

• pozostałe obwody: 

- napicie wejciowe                220V DC albo 110V DC 
- pobór prdu                  < 5mA 

Uchyb gwarantowany pomiaru prdu rozruchowego        5% 
Uchyb gwarantowany pomiaru napicia rozruchowego        5% 
Uchyb dodatkowy od zmian czstotliwoci            5% 
Uchyb gwarantowany pomiaru czstotliwoci           0,05Hz 
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu             1% ± 5ms 

Czas własny zadziałania                 ≤ 40ms 

Czas podtrzymania                   tp ≥ 50ms 

Współczynnik powrotu: 
- dla zabezpiecze nadmiarowych            ≥ 0,97 
- dla zabezpiecze niedomiarowych           ≤ 1,03 
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Zdolno łczeniowa przekaników wykonawczych: 
(10 przekaników dedykowanych, 8 przekaników programowalnych) 

• obcialno prdowa trwała             5A 
• dla prdu stałego o napiciu U=250V 
 - przy obcieniu rezystancyjnym           0,3A 
 - przy obcieniu indukcyjnym L/R=40ms         0,12A 
• dla prdu przemiennego o napiciu U=250V/50Hz 
 - przy obcieniu indukcyjnym cosϕ=0,4         3A 

 
Zakres temperatur pracy                 (268÷313)K, (-5÷40°C) 
 

Wilgotno wzgldna                   do 80% 

Stopie ochrony                    IP40 

Masa zespołu                     6,5kg 

Kompatybilno elektromagnetyczna             PN-EN 50263:2004   

Wytrzymało elektryczna izolacji              PN-EN 60255-5:2005 
- napicie przemienne                2kV/50Hz/1min. 
- napicie udarowe                 5kV; 1,2/50µs 

Komunikacja 

RS-232: 
 - izolacja                    1 kV 

RS-485: 
 - interfejs dwuprzewodowy               A (DATA +), B (DATA -) 
 - izolacja                    1 kV 

Parametry transmisji: 
  - parzysto                   None, Even 
 - bity danych                   7, 8, 9 
 - bity stopu                    1, 2 
 - prdko                    1200, 2400, 4800,  
                        9600, 19200, 38400bps  
 - protokoły                    Modbus/ASCII Slave 
                        Modbus/RTU Slave 
                        Modbus/RTU  
                        Modicon Slave 
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• dla prdu stałego o napiciu U=250V 
 - przy obcieniu rezystancyjnym           0,3A 
 - przy obcieniu indukcyjnym L/R=40ms         0,12A 
• dla prdu przemiennego o napiciu U=250V/50Hz 
 - przy obcieniu indukcyjnym cosϕ=0,4         3A 

 
Zakres temperatur pracy                 (268÷313)K, (-5÷40°C) 
 

Wilgotno wzgldna                   do 80% 

Stopie ochrony                    IP40 

Masa zespołu                     6,5kg 

Kompatybilno elektromagnetyczna             PN-EN 50263:2004   

Wytrzymało elektryczna izolacji              PN-EN 60255-5:2005 
- napicie przemienne                2kV/50Hz/1min. 
- napicie udarowe                 5kV; 1,2/50µs 

Komunikacja 

RS-232: 
 - izolacja                    1 kV 

RS-485: 
 - interfejs dwuprzewodowy               A (DATA +), B (DATA -) 
 - izolacja                    1 kV 

Parametry transmisji: 
  - parzysto                   None, Even 
 - bity danych                   7, 8, 9 
 - bity stopu                    1, 2 
 - prdko                    1200, 2400, 4800,  
                        9600, 19200, 38400bps  
 - protokoły                    Modbus/ASCII Slave 
                        Modbus/RTU Slave 
                        Modbus/RTU  
                        Modicon Slave 
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4. WPROWADZENIE DO INSTRUKCJI 

 
4.1. Symbole graficzne 

Schematy logiczne działania zabezpiecze i układów sterownika specjalizowanego wykorzystuj 
podstawowe elementy logiczne według podanych niej zasad interpretacji.  
Obecno sygnału naley rozumie jako aktywny stan informacji opisanej w danym miejscu schematu 
logicznego. 
 
 

BUFOR 

 

 
A      B 
0 0 
1 1 

Bufor powiela stan (warto) sygnału wejciowego na 
wyjciu. 
 
Na wyjciu B jest sygnał, jeeli jest sygnał na wejciu A. 
 

NOT 

 

 
A      B 
0 1 
1 0 

NOT, inaczej negacja (dodanie małego okrgu na dowolnym 
wejciu lub wyjciu funkcji logicznej) powoduje, e wybrany 
sygnał jest widziany przeciwnie. 

 
Na wyjciu B jest sygnał, jeeli nie ma sygnału na 
wejciu A. 
  

AND 

 

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

Funkcja iloczynu logicznego przyjmuje warto „1”, gdy 
wszystkie wejcia przyjmuj warto „1”.  
Funkcja iloczynu logicznego moe mie do 8 wej. 
 
Na wyjciu C jest sygnał, jeeli jednoczenie jest sygnał 
na wejciu A i jest sygnał na wejciu B. 
 

OR 

 

 

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

Funkcja sumy logicznej przyjmuje warto „1” , gdy 
przynajmniej jedno z wej przyjmuje warto „1”.  
Funkcja sumy logicznej moe mie do 8 wej. 
 
Na wyjciu C jest sygnał, jeeli jest sygnał na wejciu A 
lub jest sygnał na wejciu B. 

XNOR 

 

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

Funkcja EXCLUSIVE NOR zwana te czasami funkcj 
modulo 2 przyjmuje warto „1”, gdy dwie zmienne 
wejciowe maj t sam warto. 
 
Na wyjciu C jest sygnał, jeeli spełniony jest warunek 
tych samych stanów na wejciach: 

- jest sygnał na wejciu A i na wejciu B,  lub 

- brak sygnału na wejciu A i brak sygnału  na wejciu B. 
 
 

Istnieje moliwo łczenia elementu negacji z innymi bramkami logicznymi, np.: 
 

 
 
Na wyjciu C jest sygnał, jeeli jednoczenie jest sygnał na wejciu A i nie ma 
sygnału  na wejciu B. 

 

 

A      B C 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 
1 1 0 
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Symbole czasowe stosowane na schematach logicznych działania zabezpiecze i układów sterownika 
specjalizowanego. 
 

 

Opónienie czasowe. 
Jeeli na wejciu A jest cigły sygnał, to po czasie t pojawia si sygnał na wyjciu 
B.  Jeeli sygnał na wejciu A zostanie przerwany przed odliczeniem czasu t, to 
licznik czasu zostaje skasowany. 
 

 

Impuls. 
Jeeli na wejciu A pojawi si sygnał, to przez czas t (np.500ms) trwa sygnał na 
wyjciu B .  Czas trwania impulsu na wyjciu jest stały i niezaleny od czasu 
trwania sygnału na wejciu. 
 

 

Charakterystyka czasowa zalena. 
Symbol oznacza realizowanie opónienia czasowego, zgodnie z okrelonym 
wzorem. Czas opónienia zaley od wielkoci kryterialnej, wykorzystywanej przez 
zabezpieczenie (np. zabezpieczenie I>4 - czas działania zaley od wartoci prdu) 
 

 

Dodatkowe symbole stosowane na schematach logicznych działania zabezpiecze i układów 
sterownika specjalizowanego. 

 

Symbol zabezpieczenia. 
 

Zabezpieczenia bazuje na prdzie trójfazowym I. Jeeli zostanie spełniony 
warunek pobudzenia zabezpieczenia (np. przekroczenie wartoci 
rozruchowej przynajmniej jednej z faz), to pojawia si sygnał I_pob. 
 

 

Symbol zabezpieczenia z blokad kierunkow. 
 
Zabezpieczenia bazuje na sygnale Io. Jeeli zostanie spełniony warunek 
pobudzenia zabezpieczenia (np. przekroczenie wartoci rozruchowej) i nie 
wystpuje blokada kierunkowa (wynikajca z przesunicia fazowego 
sygnałów Io i Uo) to pojawia si sygnał Io_pob. 
 

 

Symbol zabezpieczenia. 
 

Zabezpieczenia bazuje na sygnałach Io oraz Uo. Jeeli zostanie spełniony 
warunek pobudzenia zabezpieczenia (wynikajcy z charakterystyki 
działania zabezpieczenia) to pojawia si sygnał Yo_pob. 
 

 

Symbol zabezpieczenia. 
 

Zabezpieczenia bazuje na prdach pomiarowych (hamujcych) IL1, IL2, IL3 
oraz rónicowych IrL1, IrL2, IrL3. Jeeli zostanie spełniony warunek 
pobudzenia zabezpieczenia (wynikajcy z charakterystyki działania 
zabezpieczenia) to pojawia si sygnał Ir_pob. 

 

 

Symbol zabezpieczenia o nazwie X (np.cieplne-Ic, temperaturowe-
t). 
 
Zabezpieczenia bazuje na dwóch wielkociach kryterialnych A, B (np. 
prd, temperatura). Jeeli zostanie spełniony warunek pobudzenia stopnia 
1,2 lub 3 (wynikajcy z charakterystyki działania zabezpieczenia) to 
pojawia si odpowiednio sygnał X1_pob, X2_pob oraz X3_pob. 

 

 

Element podtrzymania. 
 
Jeeli wystpi sygnał A, to pojawia si sygnał B i trwa a do momentu 
skasowania (wystpieniu sygnału na wejciu KAS.). Nie jest moliwe 
skasowanie sygnału B, jeli na wejciu A wystpuje sygnał. 

 
4.2. Oznaczenia 

Alfabetyczny wykaz oznacze znajduje si w załcznikach B i C. 
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4.3. Schemat blokowy zespołu 

W instrukcji opisano podstawowe bloki funkcjonalne zespołu CZAZ-M1(-M2,-M3) oraz ich wzajemne 
powizania i współprac z otoczeniem zewntrznym. 
 
Schemat logiczny działania zespołu (rys.4.1) przedstawia dwa zasadnicze bloki: układ pomiarowo-
nastawczy zabezpiecze oraz sterownik specjalizowany SS. Inne bloki, jak panel operatora, rejestratory 
czy liczniki spełniaj funkcje pomocnicze, umoliwiajc midzy innymi lokaln i zdaln obsług zespołu, 
sygnalizacj wewntrzn oraz przechowywanie zapisów dokumentujcych prac zespołu. 
 
Współpraca zespołu CZAZ-M1(-M2,-M3) z obwodami zewntrznymi pola odbywa si za porednictwem 
listew zaciskowych oznaczonych symbolem X. 
 

• W przypadku układu zabezpiecze s to obwody pomiarowe zasilane z przekładników prdowych 
i napiciowych oraz wejcia 4÷20 mA, do współpracy z zewntrznymi czujnikami temperatury.  

• W sterowniku specjalizowanym SS s to wejcia zewntrzne dwustanowe oraz wyjcia stykowe 
przekaników wykonawczych.  

 
Przekaniki wyjciowe S1÷S8 s pobudzane sygnałami okrelonymi na drodze programowej konfiguracji 
(pkt. 7.2). 
 
Dwustanowe wejcia / wyjcia w zespole wyprowadzone na listwy zaciskowe s nazywane zewntrznymi. 
Oprócz nich istniej równie wejcia / wyjcia dwustanowe, zwane sygnałami logicznymi, które 
umoliwiaj wewntrzn wymian informacji w zespole. S to elementarne sygnały, dziki którym zespół 
realizuje wszystkie swoje funkcje. Wiele z tych sygnałów zostało w instrukcji oznaczonych symbolami, po 
to, aby w sposób jednoznaczny opisa działanie zespołu.  
 
 
Schematy podłcze zewntrznych zespołu znajduj si w załczniku D. 
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Rys. 4.1. Schemat blokowy zespołu CZAZ-M1(-M2,-M3) 
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5. FUNKCJE ZABEZPIECZENIOWE 

 
5.1. Zabezpieczenie rónicowe (Rt)  

Zabezpieczenie rónicowoprdowe stabilizowane, od zwar midzyfazowych  wewntrznych, działa 
według charakterystyki rozruchowej przedstawionej na rys.5.1. W torze zabezpieczenia przewidziano 
niewielkie opónienie czasowe tr, które moe by wykorzystane do eliminacji zbdnych działa przy 
zwarciach zewntrznych, powodujcych nasycenie rdzeni przekładników prdowych. 
 
Funkcje dodatkowe: 
• Współpraca z układem zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS. 
• Współpraca z układem lokalnej rezerwy wyłcznikowej LRW. 
• Blokada BLZ załczenia wyłcznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 
 Funkcja blokady załczenia wyłcznika po zadziałaniu zabezpieczenia, działajca z podtrzymaniem, 

kasowanym przyciskiem KAS.BLOK na panelu operatora lub przez podanie napicia ⊕Up na zacisk 
X4/11 zespołu. 

 

 

 

Rys. 5.1. Charakterystyka rónicowo-prdowa zabezpieczenia Rt 

dla  
h

ro

h
k

I
I ≤     ror II ≥  

dla 
h

ro

k

I
> Ih     

h
I⋅≥ hr kI  

gdzie: 

Ir – warto prdu rónicowego 
Ih - warto prdu hamujcego 
Iro- pocztkowy prd rónicowy 
kh - współczynnik hamowania (tgα - tangens kta nachylenia charakterystyki rozruchowej) 

 
Wielkociami pomiarowymi s wartoci skuteczne składowych podstawowych prdów rónicowego Ir  
i hamujcego Ih.  Na zaciski X1/1-7 doprowadzone s prdy fazowe stojana (prd hamujcy), natomiast 
na zaciski X1/7-11 podłczona jest rónica prdów – fazowych stojana (poprzez zwory X1/4-X1/7;X1/5-
X1/8; X1/6-X1/9) oraz prdu od strony zera silnika (koce uzwoje przekładników prdowych podłczamy 
na zaciski X1/4, X1/5, X1/6).  W taki sposób uzyskuje si prd rónicowy Ir. 
 
Opis działania i nastawiania zabezpieczenia 
Schemat logiczny działania zabezpieczenia przedstawia rys.5.2.  

Pobudzenie zabezpieczenia powoduje, po upływie nastawionego opónienia czasowego tr, działanie 
sygnalizowane komunikatem „Rt” na wywietlaczu LCD oraz wieceniem diody WWZ na płycie czołowej 
zespołu. 
Powysza sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Mona j skasowa przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
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5.2. Zabezpieczenie nadprdowe zwłoczne, z charakterystyk czasow zalen (Ib1) 

Zabezpieczenie jest przeznaczone w szczególnoci do wykrywania zwar midzyfazowych.  
 
Charakterystyk rozruchow czasowo-prdow zabezpieczenia (rys.5.3) okrela wzór: 
 









⋅=

I
I

t2t r
2  

 

gdzie: Ir - warto nastawienia prdu rozruchowego 
 I  - warto prdu zwarcia 
 t2  - nastawialny czas zadziałania dla I=2Ir 
 t  - czas zadziałania zabezpieczenia 

 

 
Rys.5.3. Charakterystyka czasowo-prdowa zabezpieczenia Ib1 (dla t2=400ms) 

 

Wielkoci pomiarow s wartoci skuteczne składowych podstawowych prdów fazowych stojana 
silnika. 
 
Funkcje dodatkowe: 
• Współpraca z układem zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS. 
• Współpraca z układem lokalnej rezerwy wyłcznikowej LRW. 
• Blokada BLZ załczenia wyłcznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 
 Funkcja blokady załczenia wyłcznika po zadziałaniu zabezpieczenia, działajca z podtrzymaniem, 

kasowanym przyciskiem KAS.BLOK na panelu operatora lub przez podanie napicia ⊕Up na zacisk 
X4/11 zespołu. 

 
Opis działania i nastawiania zabezpieczenia 
Schemat logiczny działania zabezpieczenia przedstawia rys.5.4.  

Wzrost prdu pomiarowego powyej nastawionej wartoci rozruchowej Ir powoduje pobudzenie Ib1_pob 
zabezpieczenia oraz zadziałanie po czasie wynikajcym z nastawionej charakterystyki rozruchowej. 
Działanie zabezpieczenia jest sygnalizowane komunikatem „Ib1” (CZAZ-M1,CZAZ-M2) lub „Ib”  
(CZAZ-M3) na wywietlaczu LCD oraz wieceniem diody WWZ na płycie czołowej zespołu. 
Powysza sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Mona j skasowa przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
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Nastawienia: 
WYŁĄCZENIE/TAK - zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne „W” na wyłączenie 
wyłącznika. Nastawienie WYŁĄCZENIE/NIE ogranicza działanie zabezpieczenia do sygnalizacji UP. 
 
BLZ/TAK - zadziałanie zabezpieczenia powoduje wystawienie sygnału do blokady sterowania na 
załączenie wyłącznika za pośrednictwem zespołu CZAZ. Aktywna blokada powoduje świecenie diody 
BLOKADA na płycie czołowej zespołu. 
 
ZS/TAK - pobudzenie zabezpieczenia powoduje natychmiastowe wystawienie sygnału (zwarcie na 
zaciskach X7/15-16 zespołu) do współpracy z zabezpieczeniem szyn zbiorczych. 
 
LRW/TAK - zadziałanie zabezpieczenia nastawionego na wyłączenie powoduje wystawienie sygnału 
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespołu) do współpracy z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej. 
 
 
 

 
 

Rys. 5.4. Schemat logiczny działania zabezpieczenia Ib1 

 
 

 
Nastawienia zabezpieczenia Ib1 

Nastawienie Opis Zakres nastawczy 
Ir Prąd rozruchowy. (0,5÷25,0)In co 0,1In 

t2   [tr, tz] Czas zadziałania dla I=2Ir. (50÷3000)ms co 1ms 

WYŁĄCZENIE Sterowanie awaryjne na wyłączenie 
wyłącznika. TAK / NIE 

ZS Współpraca z zabezpieczeniem szyn 
zbiorczych. TAK / NIE 

LRW Współpraca z układem lokalnej rezerwy 
wyłącznikowej. TAK / NIE 

BLZ Blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu 
zabezpieczenia. TAK / NIE 
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5.3. Zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne, niezależne (Ib2) 
 
Zabezpieczenie jest przeznaczone w szczególności do wykrywania zwarć międzyfazowych 
zewnętrznych.  
Jako wielkości pomiarowe wykorzystuje się wartości skuteczne składowych podstawowych prądów 
fazowych stojana silnika. 
 
 
Funkcje dodatkowe: 
• Współpraca z układem zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS. 
• Współpraca z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW. 
• Blokada BLZ załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 
 Funkcja blokady załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia, działająca z podtrzymaniem, 

kasowanym przyciskiem KAS.BLOK na panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk 
X4/11 zespołu. 

 
 
 
Opis działania i nastawiania zabezpieczenia 
Schemat logiczny działania zabezpieczenia przedstawia rys.5.5.  

 
Wzrost prądu pomiarowego powyżej nastawionej wartości rozruchowej Ir powoduje działanie 
zabezpieczenia, sygnalizowane komunikatem „Ib2” (CZAZ-M1,CZAZ-M2) lub „Ib” (CZAZ-M3) na 
wyświetlaczu LCD oraz świeceniem diody WWZ na płycie czołowej zespołu. 
Powyższa sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Można ją skasować przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 
 
Nastawienia: 
WYŁĄCZENIE/TAK - zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne „W” na wyłączenie 
wyłącznika. Nastawienie WYŁĄCZENIE/NIE ogranicza działanie zabezpieczenia do sygnalizacji UP. 
 
 
BLZ/TAK - zadziałanie zabezpieczenia powoduje wystawienie sygnału do blokady sterowania na 
załączenie wyłącznika za pośrednictwem zespołu CZAZ. Aktywna blokada powoduje świecenie diody 
BLOKADA na płycie czołowej zespołu. 
 
 
ZS/TAK – pobudzenie/zadziałanie zabezpieczenia powoduje natychmiastowe wystawienie sygnału 
(zwarcie na zaciskach X7/15-16 zespołu) do współpracy z zabezpieczeniem szyn zbiorczych. 
 
 
LRW/TAK - zadziałanie zabezpieczenia nastawionego na wyłączenie powoduje wystawienie sygnału 
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespołu) do współpracy z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej. 
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5.3. Zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne, niezależne (Ib2) 
 
Zabezpieczenie jest przeznaczone w szczególności do wykrywania zwarć międzyfazowych 
zewnętrznych.  
Jako wielkości pomiarowe wykorzystuje się wartości skuteczne składowych podstawowych prądów 
fazowych stojana silnika. 
 
 
Funkcje dodatkowe: 
• Współpraca z układem zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS. 
• Współpraca z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW. 
• Blokada BLZ załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 
 Funkcja blokady załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia, działająca z podtrzymaniem, 

kasowanym przyciskiem KAS.BLOK na panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk 
X4/11 zespołu. 

 
 
 
Opis działania i nastawiania zabezpieczenia 
Schemat logiczny działania zabezpieczenia przedstawia rys.5.5.  

 
Wzrost prądu pomiarowego powyżej nastawionej wartości rozruchowej Ir powoduje działanie 
zabezpieczenia, sygnalizowane komunikatem „Ib2” (CZAZ-M1,CZAZ-M2) lub „Ib” (CZAZ-M3) na 
wyświetlaczu LCD oraz świeceniem diody WWZ na płycie czołowej zespołu. 
Powyższa sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Można ją skasować przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 
 
Nastawienia: 
WYŁĄCZENIE/TAK - zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne „W” na wyłączenie 
wyłącznika. Nastawienie WYŁĄCZENIE/NIE ogranicza działanie zabezpieczenia do sygnalizacji UP. 
 
 
BLZ/TAK - zadziałanie zabezpieczenia powoduje wystawienie sygnału do blokady sterowania na 
załączenie wyłącznika za pośrednictwem zespołu CZAZ. Aktywna blokada powoduje świecenie diody 
BLOKADA na płycie czołowej zespołu. 
 
 
ZS/TAK – pobudzenie/zadziałanie zabezpieczenia powoduje natychmiastowe wystawienie sygnału 
(zwarcie na zaciskach X7/15-16 zespołu) do współpracy z zabezpieczeniem szyn zbiorczych. 
 
 
LRW/TAK - zadziałanie zabezpieczenia nastawionego na wyłączenie powoduje wystawienie sygnału 
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespołu) do współpracy z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej. 
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Rys. 5.5. Schemat logiczny działania zabezpieczenia Ib2 

 

Nastawienia zabezpieczenia Ib2 
Nastawienie Opis Zakres nastawczy 

Ir Prąd rozruchowy. (0,5÷25,0)In co 0,1In 

WYŁĄCZENIE Sterowanie awaryjne na wyłączenie 
wyłącznika. TAK / NIE 

ZS Współpraca z zabezpieczeniem szyn 
zbiorczych. TAK / NIE 

LRW Współpraca z układem lokalnej rezerwy 
wyłącznikowej. TAK / NIE 

BLZ Blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu 
zabezpieczenia. TAK / NIE 
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5.4. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe (Io) 
Zabezpieczenia ziemnozwarciowe umożliwiają wykrywanie zwarć doziemnych w sieciach z bezpośrednio 
uziemionym lub izolowanym punktem neutralnym oraz w sieciach skompensowanych. 
 
Zabezpieczenia działają poprawnie i niezawodnie również w przypadku zwarć przerywanych. Algorytm 
działania zabezpieczeń kontroluje czasy trwania impulsów pobudzenia oraz czasy trwania przerw między 
tymi impulsami. Zabezpieczenie zostanie pobudzone, gdy sekwencja tych czasów wskazuje na zwarcie 
doziemne, i zadziała po czasie, który wynika z czasów trwania pobudzeń i przerw między impulsami 
pobudzeń.  
W związku z powyższym należy pamiętać, że zwarcie doziemne przerywane powoduje dodatkowe 
opóźnienie zadziałania zabezpieczenia, związane z czasem niezbędnym do prawidłowej identyfikacji 
zwarcia.  
W przypadku, gdy pobudzenie jest stabilne, czas opóźnienia zadziałania jest równoznaczny z czasem 
nastawionym. 
 
Zarówno w przypadku zwarcia stabilnego, jak i przerywanego, zabezpieczenie działa z opóźnionym 
odpadem. Zanik sygnału pobudzenia zabezpieczenia powoduje zanik sygnału działania po czasie 
równym 250ms. Opóźniony odpad działania zabezpieczenia wynika z właściwości algorytmu 
pomiarowego, a nie układu nastawialnego opóźnienia czasowego. 
 
Obwody wejściowe zabezpieczeń przewidują możliwość współpracy z przekładnikiem Ferrantiego lub 
z przekładnikami w układzie Holmgreena. 
 
W zespole CZAZ-M1 jest jedno zabezpieczenie ziemnozwarciowe oznaczone Io. W zespole CZAZ-M2 są 
dwa zabezpieczenia Io2 i Io3, z możliwością wyboru działania jednego z nich. 
  
W zespole CZAZ-M3 są dwa zabezpieczenia Io2 i Io3, z możliwością konfiguracji niezależnej pracy 
członów pomiarowych oraz wykonawczych, a więc równoległej identyfikacji zwarcia z wykorzystaniem 
różnych kryteriów oceny zakłócenia.  
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5.4. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe (Io) 
Zabezpieczenia ziemnozwarciowe umożliwiają wykrywanie zwarć doziemnych w sieciach z bezpośrednio 
uziemionym lub izolowanym punktem neutralnym oraz w sieciach skompensowanych. 
 
Zabezpieczenia działają poprawnie i niezawodnie również w przypadku zwarć przerywanych. Algorytm 
działania zabezpieczeń kontroluje czasy trwania impulsów pobudzenia oraz czasy trwania przerw między 
tymi impulsami. Zabezpieczenie zostanie pobudzone, gdy sekwencja tych czasów wskazuje na zwarcie 
doziemne, i zadziała po czasie, który wynika z czasów trwania pobudzeń i przerw między impulsami 
pobudzeń.  
W związku z powyższym należy pamiętać, że zwarcie doziemne przerywane powoduje dodatkowe 
opóźnienie zadziałania zabezpieczenia, związane z czasem niezbędnym do prawidłowej identyfikacji 
zwarcia.  
W przypadku, gdy pobudzenie jest stabilne, czas opóźnienia zadziałania jest równoznaczny z czasem 
nastawionym. 
 
Zarówno w przypadku zwarcia stabilnego, jak i przerywanego, zabezpieczenie działa z opóźnionym 
odpadem. Zanik sygnału pobudzenia zabezpieczenia powoduje zanik sygnału działania po czasie 
równym 250ms. Opóźniony odpad działania zabezpieczenia wynika z właściwości algorytmu 
pomiarowego, a nie układu nastawialnego opóźnienia czasowego. 
 
Obwody wejściowe zabezpieczeń przewidują możliwość współpracy z przekładnikiem Ferrantiego lub 
z przekładnikami w układzie Holmgreena. 
 
W zespole CZAZ-M1 jest jedno zabezpieczenie ziemnozwarciowe oznaczone Io. W zespole CZAZ-M2 są 
dwa zabezpieczenia Io2 i Io3, z możliwością wyboru działania jednego z nich. 
  
W zespole CZAZ-M3 są dwa zabezpieczenia Io2 i Io3, z możliwością konfiguracji niezależnej pracy 
członów pomiarowych oraz wykonawczych, a więc równoległej identyfikacji zwarcia z wykorzystaniem 
różnych kryteriów oceny zakłócenia.  
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5.4.1. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe, nadprądowe zwłoczne, z charakterystyką czasową

zależną (Io - CZAZ-M1), (Io2 - CZAZ-M2, CZAZ-M3) 
 
Zabezpieczenie przeznacza się do wykrywania zwarć doziemnych, gdy wykorzystanie pomiaru prądu 
składowej zerowej jest wystarczające do prawidłowej identyfikacji zwarcia. Charakterystyka czasowa 
zależna umożliwia zwiększenie selektywności oraz skrócenie czasu działania zabezpieczenia.  
 
 
Charakterystykę rozruchową czasowo-prądową zabezpieczenia (rys.5.6) określa wzór: 
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gdzie: Ior - wartość nastawienia prądu rozruchowego 
 Io  - wartość prądu składowej zerowej 
 t2  - nastawialny czas zadziałania dla I=2Ir 
 t  - czas zadziałania zabezpieczenia 

 
 

 
Rys. 5.6. Charakterystyka czasowo-prądowa zabezpieczenia Io2 (dla t2=400ms) 

 
 
 
Funkcje dodatkowe: 
• Współpraca z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW. 
• Blokada BLZ załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 
 Funkcja blokady załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia, działająca z podtrzymaniem, 

kasowanym przyciskiem KAS.BLOK na panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk 
X4/11 zespołu. 
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Opis działania i nastawiania zabezpieczenia 
Schemat logiczny działania zabezpieczenia przedstawia rys.5.7.  

Wzrost prądu pomiarowego powyżej nastawionej wartości rozruchowej Ior powoduje pobudzenie 
zabezpieczenia oraz zadziałanie po czasie wynikającym z nastawionej charakterystyki rozruchowej. 
Działanie zabezpieczenia jest sygnalizowane komunikatem „Io” na wyświetlaczu LCD oraz świeceniem 
diody WWZ na płycie czołowej zespołu. 
Powyższa sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Można ją skasować przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 
Nastawienia: 
WYŁĄCZENIE/TAK - zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne „W” na wyłączenie 
wyłącznika. Nastawienie WYŁĄCZENIE/NIE ogranicza działanie zabezpieczenia do sygnalizacji UP. 
 
BLZ/TAK - zadziałanie zabezpieczenia powoduje wystawienie sygnału do blokady sterowania na 
załączenie wyłącznika za pośrednictwem zespołu CZAZ. Aktywna blokada powoduje świecenie diody 
BLOKADA na płycie czołowej zespołu. 
 
LRW/TAK - zadziałanie zabezpieczenia nastawionego na wyłączenie powoduje wystawienie sygnału 
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespołu) do współpracy z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej. 
 
 
 
 

 
 

Rys.5.7. Schemat logiczny działania zabezpieczenia Io(Io2) 
 
 
 
 
Nastawienia zabezpieczenia Io 

Nastawienie Opis Zakres nastawczy 
Ior   [Ir] Prąd rozruchowy. (5÷1000)mA co 1mA 

t2   [tz, tr] Czas zadziałania dla Io=2Ior. (100÷1000)ms co 1ms 

WYŁĄCZENIE Sterowanie awaryjne na wyłączenie 
wyłącznika. TAK / NIE 

LRW Współpraca z układem lokalnej rezerwy 
wyłącznikowej. TAK / NIE 

BLZ Blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu 
zabezpieczenia. TAK / NIE 
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Opis działania i nastawiania zabezpieczenia 
Schemat logiczny działania zabezpieczenia przedstawia rys.5.7.  

Wzrost prądu pomiarowego powyżej nastawionej wartości rozruchowej Ior powoduje pobudzenie 
zabezpieczenia oraz zadziałanie po czasie wynikającym z nastawionej charakterystyki rozruchowej. 
Działanie zabezpieczenia jest sygnalizowane komunikatem „Io” na wyświetlaczu LCD oraz świeceniem 
diody WWZ na płycie czołowej zespołu. 
Powyższa sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Można ją skasować przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 
Nastawienia: 
WYŁĄCZENIE/TAK - zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne „W” na wyłączenie 
wyłącznika. Nastawienie WYŁĄCZENIE/NIE ogranicza działanie zabezpieczenia do sygnalizacji UP. 
 
BLZ/TAK - zadziałanie zabezpieczenia powoduje wystawienie sygnału do blokady sterowania na 
załączenie wyłącznika za pośrednictwem zespołu CZAZ. Aktywna blokada powoduje świecenie diody 
BLOKADA na płycie czołowej zespołu. 
 
LRW/TAK - zadziałanie zabezpieczenia nastawionego na wyłączenie powoduje wystawienie sygnału 
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespołu) do współpracy z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej. 
 
 
 
 

 
 

Rys.5.7. Schemat logiczny działania zabezpieczenia Io(Io2) 
 
 
 
 
Nastawienia zabezpieczenia Io 

Nastawienie Opis Zakres nastawczy 
Ior   [Ir] Prąd rozruchowy. (5÷1000)mA co 1mA 

t2   [tz, tr] Czas zadziałania dla Io=2Ior. (100÷1000)ms co 1ms 

WYŁĄCZENIE Sterowanie awaryjne na wyłączenie 
wyłącznika. TAK / NIE 

LRW Współpraca z układem lokalnej rezerwy 
wyłącznikowej. TAK / NIE 

BLZ Blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu 
zabezpieczenia. TAK / NIE 
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5.4.2. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe, kierunkowe zwłoczne, niezależne (Io3 - CZAZ-M2,  

CZAZ-M3)
 
Zabezpieczenie od zwarć doziemnych, stosowane jest w sieciach z izolowanym punktem neutralnym lub 
w sieciach kompensowanych, gdy pomiar składowej zerowej prądu nie jest wystarczającym kryterium do 
prawidłowej identyfikacji zwarcia. 
 
Selektywne wykrywanie zwarć zapewnia charakterystyka rozruchowa (rys.5.8) określona według wzoru: 

 

)cos( ϕϕ −
≥

m

IorIo   przy Uo ≥ Uomin 

 
gdzie:  

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

 

 
Rys. 5.8. Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia Io3 (dla ϕm = 0°) 

 
 
Funkcje dodatkowe: 
• Współpraca z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW. 
• Blokada BLZ załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 
 Funkcja blokady załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia, działająca z podtrzymaniem, 

kasowanym przyciskiem KAS.BLOK na panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk 
X4/11 zespołu. 
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Opis działania i nastawiania zabezpieczenia 
Schemat logiczny działania zabezpieczenia przedstawia rys. 5.9. 
 
Wykrycie stanu zwarciowego w obszarze działania charakterystyki zabezpieczenia powoduje pobudzenie 
zabezpieczenia oraz zadziałanie po nastawionym opóźnieniu czasowym tr. Spadek napięcia składowej 
zerowej poniżej nastawionej wartości minimalnej Uomin powoduje zablokowanie układu pomiarowego 
zabezpieczenia. 
 
Działanie zabezpieczenia jest sygnalizowane komunikatem „Io” na wyświetlaczu LCD oraz powoduje 
świecenie diody WWZ na płycie czołowej zespołu. 
Powyższa sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Można ją skasować przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 
 
Nastawienia: 
WYŁĄCZENIE/TAK - zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne „W” na wyłączenie 
wyłącznika. Nastawienie WYŁĄCZENIE/NIE ogranicza działanie zabezpieczenia do sygnalizacji UP. 
 
BLZ/TAK - zadziałanie zabezpieczenia powoduje wystawienie sygnału do blokady sterowania na 
załączenie wyłącznika za pośrednictwem zespołu CZAZ. Aktywna blokada powoduje świecenie diody 
BLOKADA na płycie czołowej zespołu. 
 
LRW/TAK - zadziałanie zabezpieczenia nastawionego na wyłączenie powoduje wystawienie sygnału 
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespołu) do współpracy z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej. 
 
 
 

 
 

Rys. 5.9. Schemat logiczny działania zabezpieczenia Io(Io3) 

Nastawienia zabezpieczenia Io3 
Nastawienie Opis Zakres nastawczy 

Ior Prąd rozruchowy. (10÷500)mA co 1mA 
Uomin Napięcie minimalne składowej zerowej. (5÷20)V co 1V 
ϕm [ϕr] Kąt maksymalnej czułości. (0÷90)o poj. co 5o 

tr Czas zadziałania. (0÷3000)ms co 1ms 

WYŁĄCZENIE Sterowanie awaryjne na wyłączenie 
wyłącznika. TAK / NIE 

LRW Współpraca z układem lokalnej rezerwy 
wyłącznikowej. TAK / NIE 

BLZ Blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu 
zabezpieczenia. TAK / NIE 
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Opis działania i nastawiania zabezpieczenia 
Schemat logiczny działania zabezpieczenia przedstawia rys. 5.9. 
 
Wykrycie stanu zwarciowego w obszarze działania charakterystyki zabezpieczenia powoduje pobudzenie 
zabezpieczenia oraz zadziałanie po nastawionym opóźnieniu czasowym tr. Spadek napięcia składowej 
zerowej poniżej nastawionej wartości minimalnej Uomin powoduje zablokowanie układu pomiarowego 
zabezpieczenia. 
 
Działanie zabezpieczenia jest sygnalizowane komunikatem „Io” na wyświetlaczu LCD oraz powoduje 
świecenie diody WWZ na płycie czołowej zespołu. 
Powyższa sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Można ją skasować przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 
 
Nastawienia: 
WYŁĄCZENIE/TAK - zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne „W” na wyłączenie 
wyłącznika. Nastawienie WYŁĄCZENIE/NIE ogranicza działanie zabezpieczenia do sygnalizacji UP. 
 
BLZ/TAK - zadziałanie zabezpieczenia powoduje wystawienie sygnału do blokady sterowania na 
załączenie wyłącznika za pośrednictwem zespołu CZAZ. Aktywna blokada powoduje świecenie diody 
BLOKADA na płycie czołowej zespołu. 
 
LRW/TAK - zadziałanie zabezpieczenia nastawionego na wyłączenie powoduje wystawienie sygnału 
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespołu) do współpracy z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej. 
 
 
 

 
 

Rys. 5.9. Schemat logiczny działania zabezpieczenia Io(Io3) 

Nastawienia zabezpieczenia Io3 
Nastawienie Opis Zakres nastawczy 

Ior Prąd rozruchowy. (10÷500)mA co 1mA 
Uomin Napięcie minimalne składowej zerowej. (5÷20)V co 1V 
ϕm [ϕr] Kąt maksymalnej czułości. (0÷90)o poj. co 5o 

tr Czas zadziałania. (0÷3000)ms co 1ms 

WYŁĄCZENIE Sterowanie awaryjne na wyłączenie 
wyłącznika. TAK / NIE 

LRW Współpraca z układem lokalnej rezerwy 
wyłącznikowej. TAK / NIE 

BLZ Blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu 
zabezpieczenia. TAK / NIE 
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5.5. Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne, z charakterystyką czasową zależną od 

asymetrii prądowej  (ItA) 

Zabezpieczenie jest stosowane do wykrywania asymetrii prądowej. Miarą asymetrii jest różnica 
maksymalnej i minimalnej wartości skutecznej składowych podstawowych prądów fazowych, 
zdefiniowana zależnością: 
 

ΔI = Imax – 1,2 Imin 
 
Zabezpieczenie realizuje charakterystykę czasową zależną od wartości asymetrii ΔI. Naliczany czas 
pobudzenia, realizujący algorytm charakterystyki zależnej, jest podtrzymywany przez czas tp=250ms. 
Dzięki temu zabezpieczenie działa poprawnie w przypadku asymetrii niestabilnej. 
 
Zabezpieczenie chroni silnik przed skutkami innych zakłóceń, którym towarzyszy pojawienie się asymetrii 
prądowej. Reaguje przy pracy niepełnofazowej oraz w przypadku niektórych zwarć wewnętrznych 
zwojowych. 
 
Charakterystykę rozruchową czasowo-prądową zabezpieczenia (rys.5.10) określa wzór: 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Δ= ⋅
ΔI
Ir2tt 2  

 
gdzie: ΔIr - wartość rozruchowa asymetrii prądowej 
 ΔI  - asymetria prądowa, różnica prądów fazowych 
 t2  - nastawialny czas zadziałania dla ΔI=2ΔIr 
 t  - czas zadziałania zabezpieczenia 
 Imax,Imin - maksymalna i minimalna wartość skuteczna składowych podstawowych prądów fazowych  

 

 
Rys. 5.9. Charakterystyka czasowo-prądowa zabezpieczenia ItA (t2=25 s) 

 
Funkcje dodatkowe: 
• Współpraca z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW. 
• Blokada BLZ załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 
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 Funkcja blokady załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia, działająca z podtrzymaniem, 
kasowanym przyciskiem KAS.BLOK na panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk 
X4/11 zespołu. 

 
Opis działania i nastawiania zabezpieczenia 
Schemat logiczny działania zabezpieczenia przedstawia rys.5.11.  

 

Wzrost asymetrii prądowej powyżej nastawionej wartości rozruchowej ΔIr powoduje pobudzenie 
zabezpieczenia oraz zadziałanie po czasie wynikającym z nastawionej charakterystyki rozruchowej. 
Działanie zabezpieczenia jest sygnalizowane komunikatem „ItA” na wyświetlaczu LCD oraz świeceniem 
diody WWZ na płycie czołowej zespołu. 
Powyższa sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Można ją skasować przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 
 
Nastawienia: 
WYŁĄCZENIE/TAK - zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne „W” na wyłączenie 
wyłącznika. Nastawienie WYŁĄCZENIE/NIE ogranicza działanie zabezpieczenia do sygnalizacji UP. 
 
 
BLZ/TAK - zadziałanie zabezpieczenia powoduje wystawienie sygnału do blokady sterowania na 
załączenie wyłącznika za pośrednictwem zespołu CZAZ. Aktywna blokada powoduje świecenie diody 
BLOKADA na płycie czołowej zespołu. 
 
 
LRW/TAK - zadziałanie zabezpieczenia nastawionego na wyłączenie powoduje wystawienie sygnału 
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespołu) do współpracy z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej. 
 
 

 
 

Rys.5.11. Schemat logiczny działania zabezpieczenia ItA 
 
Nastawienia zabezpieczenia ItA 

Nastawienie Opis Zakres nastawczy 
ΔIr [Ir] Wartość rozruchowa asymetrii prądowej. (0,1÷1)In co 0,1In 

t2 [tz, tr] Czas zadziałania dla ΔI=2ΔIr. (5÷50)s co 1ms 

WYŁĄCZENIE Sterowanie awaryjne na wyłączenie 
wyłącznika. TAK / NIE 

LRW Współpraca z układem lokalnej rezerwy 
wyłącznikowej. TAK / NIE 

BLZ Blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu 
zabezpieczenia. TAK / NIE 
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 Funkcja blokady załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia, działająca z podtrzymaniem, 
kasowanym przyciskiem KAS.BLOK na panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk 
X4/11 zespołu. 

 
Opis działania i nastawiania zabezpieczenia 
Schemat logiczny działania zabezpieczenia przedstawia rys.5.11.  

 

Wzrost asymetrii prądowej powyżej nastawionej wartości rozruchowej ΔIr powoduje pobudzenie 
zabezpieczenia oraz zadziałanie po czasie wynikającym z nastawionej charakterystyki rozruchowej. 
Działanie zabezpieczenia jest sygnalizowane komunikatem „ItA” na wyświetlaczu LCD oraz świeceniem 
diody WWZ na płycie czołowej zespołu. 
Powyższa sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Można ją skasować przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 
 
Nastawienia: 
WYŁĄCZENIE/TAK - zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne „W” na wyłączenie 
wyłącznika. Nastawienie WYŁĄCZENIE/NIE ogranicza działanie zabezpieczenia do sygnalizacji UP. 
 
 
BLZ/TAK - zadziałanie zabezpieczenia powoduje wystawienie sygnału do blokady sterowania na 
załączenie wyłącznika za pośrednictwem zespołu CZAZ. Aktywna blokada powoduje świecenie diody 
BLOKADA na płycie czołowej zespołu. 
 
 
LRW/TAK - zadziałanie zabezpieczenia nastawionego na wyłączenie powoduje wystawienie sygnału 
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespołu) do współpracy z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej. 
 
 

 
 

Rys.5.11. Schemat logiczny działania zabezpieczenia ItA 
 
Nastawienia zabezpieczenia ItA 

Nastawienie Opis Zakres nastawczy 
ΔIr [Ir] Wartość rozruchowa asymetrii prądowej. (0,1÷1)In co 0,1In 

t2 [tz, tr] Czas zadziałania dla ΔI=2ΔIr. (5÷50)s co 1ms 

WYŁĄCZENIE Sterowanie awaryjne na wyłączenie 
wyłącznika. TAK / NIE 

LRW Współpraca z układem lokalnej rezerwy 
wyłącznikowej. TAK / NIE 

BLZ Blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu 
zabezpieczenia. TAK / NIE 
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5.6. Zabezpieczenie cieplne (Ic)  
Zabezpieczenie kontroluje stan nagrzania silnika, działając w oparciu o cyfrowy model cieplny, 
nastawiany na podstawie danych producenta silnika. Wielkością pomiarową są wartości skuteczne 
prądów fazowych stojana.  
Zdefiniowano dwa stany modelu realizujące poniższe algorytmy: 
 
• dla stanu nagrzewania silnika 
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• dla stanu stygnięcia silnika 
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gdzie:  IS – prąd obciążenia silnika 
   Ib – prąd bazowy silnika  
   ϑb – bieżąca temperatura silnika odwzorowana w modelu 
   ϑS – temperatura silnika w momencie rozpoczęcia stygnięcia 
   t – czas bieżący od momentu załączenia wyłącznika (przy pracy silnika IS ≥ 0,1 Ib) 
    
  dane producenta silnika: 
   IN – prąd znamionowy silnika  
   ϑn – temperatura silnika dla znamionowego prądu obciążenia 
   k – współczynnik udziału modelu określany na podstawie charakterystyk nagrzewania silnika 
   T1, T2 – cieplne stałe czasowe silnika 
   k12T1, k22T2 – współczynniki wydłużenia stałych czasowych dla stygnięcia bezprądowego 
 
 
Rozróżnia się stan stygnięcia prądowego (IS ≥ 0,1 Ib) oraz stan stygnięcia bezprądowego (IS < 0,1 Ib). 
Stany te charakteryzują się różnymi stałymi czasowymi. Stan stygnięcia prądowego posiada stałe 
czasowe analogiczne do stanu nagrzewania (k12=1, k22=1). Dla stanu stygnięcia bezprądowego stałe 
czasowe, będące krotnościami stałych czasowych dla stanu nagrzewania, są nastawialne.  
 
Prąd bazowy Ib to prąd znamionowy silnika IN, wyrażony w krotnościach prądu znamionowego 
przekładnika, określony w trakcie konfiguracji zespołu. 
Sposób nastawienia z wykorzystaniem panelu operatora: 
EDYCJA NASTAW / ZNAMIONOWE / Prąd bazowy – (0,2÷1,2)In  
 
Bieżąca temperatura silnika ϑsil jest wypadkową temperatury ϑb, określonej w oparciu  
o model cieplny, oraz aktualnej temperatury otoczenia ϑo. 
  ϑsil = ϑb + ϑo 
 
Odwzorowanie rzeczywistej temperatury silnika wymaga więc pomiaru temperatury otoczenia. W tym 
celu przewidziano w zespole wejście 4÷20mA (zaciski X7/5-6), do którego należy doprowadzić informację  
z odpowiedniego czujnika. Jeżeli nie ma możliwości pomiaru temperatury otoczenia, należy  
w nastawieniach podać temperaturę zbliżoną do panującej w otoczeniu silnika w okresie letnim  
i zimowym.  
Sposób nastawienia z wykorzystaniem panelu operatora: 
EDYCJA NASTAW  / KONFIGURACJA / Pomiar temperatury – BRAK 
  / ZABEZPIECZENIA / Temperatura /  tO (ϑo) – (0 ÷ 50)OC 
 
Wejście na zaciskach X7/5-6 może być wykorzystane do współpracy z czujnikiem temperatury łożysk  
i realizacji zabezpieczenia przed zatarciem łożysk lub do współpracy z czujnikiem termistorowym, 
umieszczonym wewnątrz uzwojeń stojana silnika, i realizacji zabezpieczenia temperaturowego t (pkt.5.7).
Jeżeli w konfiguracji zespołu zostanie wybrana opcja pomiaru temperatury dla realizacji zabezpieczenia t, 
wówczas wartość temperatury otoczenia (ϑo) dla potrzeb zabezpieczenia Ic nastawia się w torze 
zabezpieczenia temperaturowego. 
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Przeznaczenie wejścia 4÷20mA określa się w trakcie konfiguracji zespołu. 
Sposób nastawienia z wykorzystaniem panelu operatora: 
EDYCJA NASTAW / KONFIGURACJA / Pomiar temperatury –  tO dla zabezpieczenia Ic 
                     tZ dla zabezpieczenia t 
  / ZABEZPIECZENIA / Temperatura / Pomiar tO tmin - (-200 ÷ +1000)OC 
  tmax - (-200 ÷ +1000)OC 
  Pomiar tZ pkt.5.7 
Temperatury tmin i tmax odpowiadają zakresowi temperatury mierzonej przez czujnik. 
 
Nie jest możliwy równoczesny pomiar temperatury otoczenia dla potrzeb zabezpieczenia Ic i działanie 
zabezpieczenia temperaturowego.  
 

Uwaga: 
 W razie wyłączenia zespołu, ostatnia temperatura jest pamiętana, a po ponownym włączeniu 

obliczany jest jej spadek według charakterystyki bezprądowej, na podstawie czasu trwania 
wyłączenia. 

 

 Istnieje możliwość programowego skasowania temperatury modelu cieplnego. 
 Sposób nastawienia z wykorzystaniem panelu operatora: 
 TESTY   / ZERUJ MODEL 

 
 
 
Opis działania i nastawiania zabezpieczenia 
Schemat logiczny działania zabezpieczenia przedstawia rys.5.12.  

 
Zabezpieczenie działa dwustopniowo: 
- wyłącznie na sygnalizację ICS, 
- na wyłącznie lub sygnalizację ICW. 
 
Dwa niezależne tory sterowania wykonawczego umożliwiają tzw. sygnalizację ostrzegawczą (tor ICS)  
i podjęcie kroków zapobiegających wyłączeniu silnika.  
Działanie ICS i ICW jest nastawiane przez określenie temperatury sygnalizacji tS i temperatury wyłączenia 
tW w trakcie konfiguracji pracy zespołu. 
 
 
Stopień Ics 
Stopień ICS jest aktywny przy wyborze SYGNAŁ/TAK w nastawieniach zabezpieczenia cieplnego. 
Wzrost temperatury ϑsil powyżej nastawionej wartości rozruchowej tS powoduje działanie zabezpieczenia 
sygnalizowane komunikatem „ICS” na wyświetlaczu LCD oraz świeceniem diody WWZ na płycie czołowej 
zespołu.  
Powyższa sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Można ją skasować przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 

 
Stopień Icw 
Wzrost temperatury powyżej nastawionej wartości rozruchowej tW powoduje działanie zabezpieczenia 
sygnalizowane komunikatem „ICW” na wyświetlaczu LCD oraz świeceniem diody WWZ na płycie czołowej 
zespołu. 
Powyższa sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Można ją skasować przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 

 
Nastawienia: 
 
WYŁĄCZENIE/TAK - zadziałanie stopnia ICW powoduje sterowanie awaryjne „W” na wyłączenie 
wyłącznika.  
 
LRW/TAK - zadziałanie stopnia ICW nastawionego na wyłączenie, powoduje wystawienie sygnału 
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespołu) do współpracy z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej. 
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Przeznaczenie wejścia 4÷20mA określa się w trakcie konfiguracji zespołu. 
Sposób nastawienia z wykorzystaniem panelu operatora: 
EDYCJA NASTAW / KONFIGURACJA / Pomiar temperatury –  tO dla zabezpieczenia Ic 
                     tZ dla zabezpieczenia t 
  / ZABEZPIECZENIA / Temperatura / Pomiar tO tmin - (-200 ÷ +1000)OC 
  tmax - (-200 ÷ +1000)OC 
  Pomiar tZ pkt.5.7 
Temperatury tmin i tmax odpowiadają zakresowi temperatury mierzonej przez czujnik. 
 
Nie jest możliwy równoczesny pomiar temperatury otoczenia dla potrzeb zabezpieczenia Ic i działanie 
zabezpieczenia temperaturowego.  
 

Uwaga: 
 W razie wyłączenia zespołu, ostatnia temperatura jest pamiętana, a po ponownym włączeniu 

obliczany jest jej spadek według charakterystyki bezprądowej, na podstawie czasu trwania 
wyłączenia. 

 

 Istnieje możliwość programowego skasowania temperatury modelu cieplnego. 
 Sposób nastawienia z wykorzystaniem panelu operatora: 
 TESTY   / ZERUJ MODEL 

 
 
 
Opis działania i nastawiania zabezpieczenia 
Schemat logiczny działania zabezpieczenia przedstawia rys.5.12.  

 
Zabezpieczenie działa dwustopniowo: 
- wyłącznie na sygnalizację ICS, 
- na wyłącznie lub sygnalizację ICW. 
 
Dwa niezależne tory sterowania wykonawczego umożliwiają tzw. sygnalizację ostrzegawczą (tor ICS)  
i podjęcie kroków zapobiegających wyłączeniu silnika.  
Działanie ICS i ICW jest nastawiane przez określenie temperatury sygnalizacji tS i temperatury wyłączenia 
tW w trakcie konfiguracji pracy zespołu. 
 
 
Stopień Ics 
Stopień ICS jest aktywny przy wyborze SYGNAŁ/TAK w nastawieniach zabezpieczenia cieplnego. 
Wzrost temperatury ϑsil powyżej nastawionej wartości rozruchowej tS powoduje działanie zabezpieczenia 
sygnalizowane komunikatem „ICS” na wyświetlaczu LCD oraz świeceniem diody WWZ na płycie czołowej 
zespołu.  
Powyższa sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Można ją skasować przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 

 
Stopień Icw 
Wzrost temperatury powyżej nastawionej wartości rozruchowej tW powoduje działanie zabezpieczenia 
sygnalizowane komunikatem „ICW” na wyświetlaczu LCD oraz świeceniem diody WWZ na płycie czołowej 
zespołu. 
Powyższa sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Można ją skasować przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 

 
Nastawienia: 
 
WYŁĄCZENIE/TAK - zadziałanie stopnia ICW powoduje sterowanie awaryjne „W” na wyłączenie 
wyłącznika.  
 
LRW/TAK - zadziałanie stopnia ICW nastawionego na wyłączenie, powoduje wystawienie sygnału 
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespołu) do współpracy z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej. 
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Tor blokady BLZ 
Zabezpieczenie Ic umożliwia blokowane załączenia wyłącznika, jeżeli temperatura silnika przekroczy 
nastawioną wartość rozruchową tbl . Tor blokady BLZ(Ic) działa niezależnie od torów ICS oraz ICW. 
Aktywna blokada jest sygnalizowana komunikatem ZBZ na wyświetlaczu LCD oraz powoduje świecenie 
diody BLOKADA na płycie czołowej zespołu. Blokada załączenia wyłącznika i sygnalizacja diody zanikają 
po ustąpieniu przyczyny pobudzenia, czyli po obniżeniu się temperatury silnika poniżej nastawionej 
wartości rozruchowej. 
 
 
 
 

 
Rys. 5.12. Schemat logiczny działania zabezpieczenia Ic 

 
 
 
 

Nastawienia zabezpieczenia Ic 
Nastawienie Opis Zakres nastawczy 

ϑn [tn] temperatura silnika dla znamionowego prądu 
obciążenia. (60÷120)OC co 1OC 

k Współczynnik udziału modelu. (0÷1)s co 0,1 
T1 Cieplna stała czasowa silnika. (1÷60)min co 1min 
T2 Cieplna stała czasowa silnika. (10÷120)min co 1min 

kT1 [k1] Współczynnik wydłużenia stałej czasowej T1 
dla stanu stygnięcia bezprądowego. (1÷20) co 1 

kT2 [k2] Współczynnik wydłużenia stałej czasowej T2 
dla stanu stygnięcia bezprądowego. (1÷20) co 1 

tS Temperatura rozruchowa stopnia ICS. (60÷160)OC co 1OC 
tW Temperatura rozruchowa stopnia ICW. (60÷160)OC co 1OC 

tbl 
Temperatura rozruchowa blokady BLZ 
załączenia wyłącznika. (30÷150)OC co 1OC 

SYGNAŁ Sygnalizacja stopnia ICS. TAK / NIE 

WYŁĄCZENIE Sterowanie awaryjne na wyłączenie 
wyłącznika stopnia ICW. TAK / NIE 

LRW Współpraca z układem lokalnej rezerwy 
wyłącznikowej stopnia ICW. TAK / NIE 
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Przykład nastawienia modelu cieplnego. 

W celu prawidłowego nastawienia zabezpieczenia cieplnego należy skorzystać z informacji przekazanej przez 
producenta silnika. Poniżej przedstawiony jest przykład nastawienia modelu cieplnego dla silnika Sf315Y4 produkcji 
EMIT S.A. Żychlin. 

 
1. ϑo [to]   Temperatura otoczenia. Przy wyborze opcji „pomiar to”, należy ustawić zakres temperatury 

mierzonej przez czujnik tmin i tmax. Jeżeli wybrana zostanie opcja „brak” lub „tz”, to 
wartość temperatury otoczenia jest wprowadzana jako nastawa i  konieczne jest 
przestawianie tego parametru w okresie letnim i zimowym, w zależności od warunków  w jakich 
pracuje silnik. 

 
2. ϑn [tn]  Znamionowy przyrost temperatury uzwojenia stojana silnika dla stanu cieplnie ustalonego 

(przyrost temperatury uzwojeń przy obciążeniu prądem znamionowym). 

ϑn = 68 °C

3. k  Współczynnik udziału modelu. Nagrzewanie i stygnięcie silnika opisane jest wzorem 
dwuwykładniczym.  Współczynnik k umożliwia korekcję charakterystyki. Z danych 
dostarczonych przez producentów silników wynika, że współczynnik ten powinien być  ustawiony 
k=0,3. Mając do dyspozycji charakterystykę nagrzewania silnika ze stacji prób można, przy 
pomocy programu monitorującego pracę zabezpieczeń, skorygować tę wartość sprawdzając 
model dla wybranych punktów. 

 k=0,3 

4. T1  Stała czasowa T1. Cieplna stała czasowa nagrzewania miedzi wynikająca z gęstości prądu 
w uzwojeniach stojana. Krajowi producenci często podają ten parametr jako τ2↑.  

  
T1=13 min 

5. T2  Stała czasowa T2. Cieplna stała czasowa nagrzewania T2 wynika z konstrukcji silnika i określa 
stałą czasową nagrzewania się silnika dla niewielkich krotności prądu (I/Ib =1,5-2). Stała czasowa 
T2 waha się w granicach (4÷7)T1. Przy nastawianiu można skorzystać z parametru τ1↑. Mając do 
dyspozycji charakterystykę nagrzewania silnika ze stacji prób można, przy pomocy programu 
monitorującego pracę zabezpieczeń, skorygować tę wartość sprawdzając model dla wybranych 
punktów. 

T2=62 min  

6. kT1 ,kT2   Współczynniki wydłużenia stałych czasowych T1 i T2 dla stygnięcia bezprądowego, wynikają 
z konstrukcji silnika i są podawane przez producenta silnika. Krajowi producenci silników 
proponują stosowanie nastaw k12 = 4 i k22 = 4, chociaż, jak wynika z charakterystyki chłodzenia 
silnika SZJf-124L i SZUf-136M na stacji prób Dolmel Drivers Ltd, stałe czasowe chłodzenia 
powinny być wydłużone 15 do 20 razy. Przyjmujemy zgodnie z zaleceniem producenta: 

 
 kT1 = 4  i  kT2 = 4 

 
7. ts, tw  Temperatura sygnalizacji ts i temperatura wyłączenia tw.  
  Temperatura sygnalizacji może informować o stopniu obciążenia silnika, np: temperatura 

sygnalizacji obciążenia silnika prądem znamionowym: 

 ts=to+Δϑ

Temperatura wyłączenia nie powinna przekraczać temperatury znamionowej izolacji.  
W podanym przykładzie producent proponuje nastawienie : 

 
 tw=120°C
 
8. tbl  Temperatura blokady określa stopień nagrzania silnika, przy której można  

ponownie załączyć silnik bez obawy jego wyłączenia z powodu przekroczenia temperatury tw 
w czasie rozruchu: 

 tbl=85°C

Powyższe dane wynikają z danych przekazanych przez producentów silników Dolmel Drives Ltd  oraz  EMIT S.A. 
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Przykład nastawienia modelu cieplnego. 

W celu prawidłowego nastawienia zabezpieczenia cieplnego należy skorzystać z informacji przekazanej przez 
producenta silnika. Poniżej przedstawiony jest przykład nastawienia modelu cieplnego dla silnika Sf315Y4 produkcji 
EMIT S.A. Żychlin. 

 
1. ϑo [to]   Temperatura otoczenia. Przy wyborze opcji „pomiar to”, należy ustawić zakres temperatury 

mierzonej przez czujnik tmin i tmax. Jeżeli wybrana zostanie opcja „brak” lub „tz”, to 
wartość temperatury otoczenia jest wprowadzana jako nastawa i  konieczne jest 
przestawianie tego parametru w okresie letnim i zimowym, w zależności od warunków  w jakich 
pracuje silnik. 

 
2. ϑn [tn]  Znamionowy przyrost temperatury uzwojenia stojana silnika dla stanu cieplnie ustalonego 

(przyrost temperatury uzwojeń przy obciążeniu prądem znamionowym). 

ϑn = 68 °C

3. k  Współczynnik udziału modelu. Nagrzewanie i stygnięcie silnika opisane jest wzorem 
dwuwykładniczym.  Współczynnik k umożliwia korekcję charakterystyki. Z danych 
dostarczonych przez producentów silników wynika, że współczynnik ten powinien być  ustawiony 
k=0,3. Mając do dyspozycji charakterystykę nagrzewania silnika ze stacji prób można, przy 
pomocy programu monitorującego pracę zabezpieczeń, skorygować tę wartość sprawdzając 
model dla wybranych punktów. 

 k=0,3 

4. T1  Stała czasowa T1. Cieplna stała czasowa nagrzewania miedzi wynikająca z gęstości prądu 
w uzwojeniach stojana. Krajowi producenci często podają ten parametr jako τ2↑.  

  
T1=13 min 

5. T2  Stała czasowa T2. Cieplna stała czasowa nagrzewania T2 wynika z konstrukcji silnika i określa 
stałą czasową nagrzewania się silnika dla niewielkich krotności prądu (I/Ib =1,5-2). Stała czasowa 
T2 waha się w granicach (4÷7)T1. Przy nastawianiu można skorzystać z parametru τ1↑. Mając do 
dyspozycji charakterystykę nagrzewania silnika ze stacji prób można, przy pomocy programu 
monitorującego pracę zabezpieczeń, skorygować tę wartość sprawdzając model dla wybranych 
punktów. 

T2=62 min  

6. kT1 ,kT2   Współczynniki wydłużenia stałych czasowych T1 i T2 dla stygnięcia bezprądowego, wynikają 
z konstrukcji silnika i są podawane przez producenta silnika. Krajowi producenci silników 
proponują stosowanie nastaw k12 = 4 i k22 = 4, chociaż, jak wynika z charakterystyki chłodzenia 
silnika SZJf-124L i SZUf-136M na stacji prób Dolmel Drivers Ltd, stałe czasowe chłodzenia 
powinny być wydłużone 15 do 20 razy. Przyjmujemy zgodnie z zaleceniem producenta: 

 
 kT1 = 4  i  kT2 = 4 

 
7. ts, tw  Temperatura sygnalizacji ts i temperatura wyłączenia tw.  
  Temperatura sygnalizacji może informować o stopniu obciążenia silnika, np: temperatura 

sygnalizacji obciążenia silnika prądem znamionowym: 

 ts=to+Δϑ

Temperatura wyłączenia nie powinna przekraczać temperatury znamionowej izolacji.  
W podanym przykładzie producent proponuje nastawienie : 

 
 tw=120°C
 
8. tbl  Temperatura blokady określa stopień nagrzania silnika, przy której można  

ponownie załączyć silnik bez obawy jego wyłączenia z powodu przekroczenia temperatury tw 
w czasie rozruchu: 

 tbl=85°C

Powyższe dane wynikają z danych przekazanych przez producentów silników Dolmel Drives Ltd  oraz  EMIT S.A. 
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5.7. Zabezpieczenie temperaturowe (t) 
 

Zabezpieczenia temperaturowe są dostępne w zespołach CZAZ-M1 i CZAZ-M3. W zespole CZAZ-M1 
przewidziano jedno zabezpieczenie t, w zespole CZAZ-M3 dwa zabezpieczenia t1 i t2.  
Tory zabezpieczenia t w zespole CZAZ-M1 i zabezpieczenia t1 w zespole CZAZ-M3 są analogicznie 
uzależnione od wykorzystania zabezpieczenia cieplnego IC. Jeżeli wejście (zaciski X7/5-6) zostanie 
przeznaczone do współpracy z czujnikiem temperatury otoczenia na potrzeby zabezpieczenia IC, 
wówczas nie ma możliwości konfiguracji zabezpieczenia temperaturowego. 
Zabezpieczenia t1 i t2 w zespole CZAZ-M3 współpracują z niezależnymi czujnikami temperatury (zaciski 
X7/5-6 i X7/7-8). Układy pomiarowe w zespole nie są galwanicznie separowane. Należy więc zwrócić 
szczególną uwagę na poprawne podłączenie czujników. 

5.7.1. Zabezpieczenie temperaturowe (t - CZAZ-M1) 

Zabezpieczenie przeznaczone do współpracy z wejściem 4÷20mA (zaciski X7/5-6 zespołu), jeżeli nie jest 
ono wykorzystane do pomiaru temperatury otoczenia na potrzeby zabezpieczenia cieplnego Ic (pkt.5.6).  
Do wejścia można doprowadzić sygnał z czujnika temperatury łożysk w celu realizacji zabezpieczenia 
przed zatarciem łożysk lub czujnika termistorowego, umieszczonego wewnątrz uzwojeń stojana silnika. 
 
Funkcje dodatkowe: 
• Współpraca z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW. 
• Blokada BLZ załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 
 Blokada zanika samoczynnie po ustąpieniu przyczyny pobudzenia. 
 
 
Opis działania i nastawiania zabezpieczenia t 
Schemat logiczny działania zabezpieczenia przedstawia rys.5.13.  

 
Zabezpieczenie działa dwustopniowo: 
- wyłącznie na sygnalizację t1, 
- na wyłącznie lub sygnalizację t2. 
 
Dwa niezależne tory sterowania wykonawczego umożliwiają tzw. sygnalizację ostrzegawczą (tor t1)  
i podjęcie kroków zapobiegających wyłączeniu silnika.  
 
Stopień t1 
Stopień t1 jest aktywny przy wyborze SYGNAŁ/TAK w nastawieniach zabezpieczenia temperaturowego. 
Wzrost temperatury powyżej nastawionej wartości rozruchowej powoduje działanie zabezpieczenia 
sygnalizowane komunikatem „t1” na wyświetlaczu LCD oraz świeceniem diody WWZ na płycie czołowej 
zespołu. 
Powyższa sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Można ją skasować przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 
 
Stopień t2 
Wzrost temperatury powyżej nastawionej wartości rozruchowej powoduje działanie zabezpieczenia 
sygnalizowane komunikatem „t2” na wyświetlaczu LCD oraz świeceniem diody WWZ na płycie czołowej 
zespołu. 
Powyższa sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Można ją skasować przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 
Nastawienia: 
WYŁĄCZENIE/TAK - zadziałanie stopnia t2 powoduje sterowanie awaryjne „W” na wyłączenie 
wyłącznika.  
 
LRW/TAK - zadziałanie stopnia t2 nastawionego na wyłączenie, powoduje wystawienie sygnału (zwarcie 
na zaciskach X7/13-14 zespołu) do współpracy z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej. 
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Tor blokady BLZ 
Zabezpieczenie t umożliwia blokowane załączenia wyłącznika, jeżeli mierzona temperatura przekroczy 
nastawioną wartość rozruchową tbl. Tor blokady BLZ(tbl) działa niezależnie od torów t1 oraz t2. 
Aktywna blokada jest sygnalizowana komunikatem ZBZ na wyświetlaczu LCD oraz powoduje świecenie 
diody BLOKADA na płycie czołowej zespołu. Blokada załączenia wyłącznika i sygnalizacja diody zanikają 
po ustąpieniu przyczyny pobudzenia, czyli po obniżeniu się temperatury poniżej nastawionej wartości 
rozruchowej. 
 
 
 

 
 

Rys. 5.13. Schemat logiczny działania zabezpieczenia t 
 
 
 
Sposób nastawienia zabezpieczenia temperaturowego z wykorzystaniem panelu operatora: 
EDYCJA NASTAW / KONFIGURACJA / Pomiar temperatury –  tZ  
  / ZABEZPIECZENIA / Temperatura /Pomiar tZ  - nastawienia jak niżej 
 
 
 
 
Nastawienia zabezpieczenia t 

Nastawienie Opis Zakres nastawczy 

tO 
Temperatura otoczenia dla potrzeb  
zabezpieczenia Ic. (0÷50)OC co 1OC 

tmin 
Temperatura minimalna mierzona przez 
czujnik. (-200÷+1000)OC co 1OC 

tmax 
Temperatura maksymalna mierzona przez 
czujnik. (-200÷+1000)OC co 1OC 

t1 Temperatura rozruchowa stopnia t1. (30÷200)OC co 1OC 
t2 Temperatura rozruchowa stopnia t2. (30÷200)OC co 1OC 

tbl 
Temperatura rozruchowa blokady BLZ 
załączenia wyłącznika. (30÷200)OC co 1OC 

SYGNAŁ Sygnalizacja działania stopnia t1. TAK / NIE 

WYŁĄCZENIE Sterowanie awaryjne na wyłączenie 
wyłącznika stopnia t2. TAK / NIE 

LRW Współpraca z układem lokalnej rezerwy 
wyłącznikowej stopnia t2. TAK / NIE 
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Tor blokady BLZ 
Zabezpieczenie t umożliwia blokowane załączenia wyłącznika, jeżeli mierzona temperatura przekroczy 
nastawioną wartość rozruchową tbl. Tor blokady BLZ(tbl) działa niezależnie od torów t1 oraz t2. 
Aktywna blokada jest sygnalizowana komunikatem ZBZ na wyświetlaczu LCD oraz powoduje świecenie 
diody BLOKADA na płycie czołowej zespołu. Blokada załączenia wyłącznika i sygnalizacja diody zanikają 
po ustąpieniu przyczyny pobudzenia, czyli po obniżeniu się temperatury poniżej nastawionej wartości 
rozruchowej. 
 
 
 

 
 

Rys. 5.13. Schemat logiczny działania zabezpieczenia t 
 
 
 
Sposób nastawienia zabezpieczenia temperaturowego z wykorzystaniem panelu operatora: 
EDYCJA NASTAW / KONFIGURACJA / Pomiar temperatury –  tZ  
  / ZABEZPIECZENIA / Temperatura /Pomiar tZ  - nastawienia jak niżej 
 
 
 
 
Nastawienia zabezpieczenia t 

Nastawienie Opis Zakres nastawczy 

tO 
Temperatura otoczenia dla potrzeb  
zabezpieczenia Ic. (0÷50)OC co 1OC 

tmin 
Temperatura minimalna mierzona przez 
czujnik. (-200÷+1000)OC co 1OC 

tmax 
Temperatura maksymalna mierzona przez 
czujnik. (-200÷+1000)OC co 1OC 

t1 Temperatura rozruchowa stopnia t1. (30÷200)OC co 1OC 
t2 Temperatura rozruchowa stopnia t2. (30÷200)OC co 1OC 

tbl 
Temperatura rozruchowa blokady BLZ 
załączenia wyłącznika. (30÷200)OC co 1OC 

SYGNAŁ Sygnalizacja działania stopnia t1. TAK / NIE 

WYŁĄCZENIE Sterowanie awaryjne na wyłączenie 
wyłącznika stopnia t2. TAK / NIE 

LRW Współpraca z układem lokalnej rezerwy 
wyłącznikowej stopnia t2. TAK / NIE 
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5.7.2. Zabezpieczenie temperaturowe (t1 - CZAZ-M3) 
 
Zabezpieczenie jest przeznaczone do współpracy z wejściem 4÷20mA (zaciski X7/5-6 zespołu), jeżeli nie 
zostało wykorzystane do pomiaru temperatury otoczenia na potrzeby zabezpieczenia cieplnego Ic 
(pkt.5.6).  
Do wejścia można doprowadzić sygnał z czujnika temperatury łożysk w celu realizacji zabezpieczenia 
przed zatarciem łożysk lub czujnika termistorowego, umieszczonego wewnątrz uzwojeń stojana silnika. 
 
 
Funkcje dodatkowe: 
• Współpraca z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW. 
• Blokada BLZ załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 
 Blokada zanika samoczynnie po ustąpieniu przyczyny pobudzenia. 
 
 
 
Opis działania i nastawiania zabezpieczenia t1 
Schemat logiczny działania zabezpieczenia przedstawia rys.5.14.  

 
Zabezpieczenie działa dwustopniowo: 
- wyłącznie na sygnalizację t1s, 
- na wyłącznie lub tylko sygnalizację t1w. 
 
 
Stopień t1s 
Stopień t1s jest aktywny przy wyborze SYGNAŁ/TAK w nastawieniach zabezpieczenia temperaturowego. 
Wzrost temperatury powyżej nastawionej wartości rozruchowej powoduje działanie zabezpieczenia 
sygnalizowane komunikatem „t1s” na wyświetlaczu LCD oraz świeceniem diody WWZ na płycie czołowej 
zespołu. 
Powyższa sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Można ją skasować przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 
 
Stopień t1w 
Wzrost temperatury powyżej nastawionej wartości rozruchowej powoduje działanie zabezpieczenia 
sygnalizowane komunikatem „t1w” na wyświetlaczu LCD oraz świeceniem diody WWZ na płycie czołowej 
zespołu. 
Powyższa sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Można ją skasować przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 
 
Nastawienia: 
WYŁĄCZENIE/TAK - zadziałanie stopnia t1w powoduje sterowanie awaryjne „W” na wyłączenie 
wyłącznika.  
 
LRW/TAK - zadziałanie stopnia t1w nastawionego na wyłączenie, powoduje wystawienie sygnału 
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespołu) do współpracy z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej. 
 
 
 
Tor blokady BLZ 
Zabezpieczenie t1 umożliwia blokowane załączenia wyłącznika, jeżeli mierzona temperatura przekroczy 
nastawioną wartość rozruchową t1bl. Tor blokady BLZ(t1bl) działa niezależnie od torów t1s oraz t1w. 
Aktywna blokada jest sygnalizowana komunikatem ZBZ na wyświetlaczu LCD oraz powoduje świecenie 
diody BLOKADA na płycie czołowej zespołu. Blokada załączenia wyłącznika i sygnalizacja diody zanikają 
po ustąpieniu przyczyny pobudzenia, czyli po obniżeniu się temperatury poniżej nastawionej wartości 
rozruchowej. 
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Rys.5.14. Schemat logiczny działania zabezpieczenia t1 

 

Sposób nastawienia zabezpieczenia temperaturowego z wykorzystaniem panelu operatora: 
EDYCJA NASTAW / KONFIGURACJA / Pomiar temperatury –  tZ  
  / ZABEZPIECZENIA / Temperatura /Pomiar tZ  - nastawienia jak niżej 
 
 
 
 
Nastawienia zabezpieczenia t1 

Nastawienie Opis Zakres nastawczy 

tO 
Temperatura otoczenia dla potrzeb  
zabezpieczenia Ic. (0÷50)OC co 1OC 

tmin 
Temperatura minimalna mierzona przez 
czujnik. (-200÷+1000)OC co 1OC 

tmax 
Temperatura maksymalna mierzona przez 
czujnik. (-200÷+1000)OC co 1OC 

t1s Temperatura rozruchowa stopnia t1s. (30÷200)OC co 1OC 
t1w Temperatura rozruchowa stopnia t1w. (30÷200)OC co 1OC 

t1bl 
Temperatura rozruchowa blokady BLZ 
załączenia wyłącznika. (30÷200)OC co 1OC 

SYGNAŁ Sygnalizacja działania stopnia t1s. TAK / NIE 

WYŁĄCZENIE Sterowanie awaryjne na wyłączenie 
wyłącznika stopnia t1w. TAK / NIE 

LRW Współpraca z układem lokalnej rezerwy 
wyłącznikowej stopnia t1w. TAK / NIE 
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Rys.5.14. Schemat logiczny działania zabezpieczenia t1 

 

Sposób nastawienia zabezpieczenia temperaturowego z wykorzystaniem panelu operatora: 
EDYCJA NASTAW / KONFIGURACJA / Pomiar temperatury –  tZ  
  / ZABEZPIECZENIA / Temperatura /Pomiar tZ  - nastawienia jak niżej 
 
 
 
 
Nastawienia zabezpieczenia t1 

Nastawienie Opis Zakres nastawczy 

tO 
Temperatura otoczenia dla potrzeb  
zabezpieczenia Ic. (0÷50)OC co 1OC 

tmin 
Temperatura minimalna mierzona przez 
czujnik. (-200÷+1000)OC co 1OC 

tmax 
Temperatura maksymalna mierzona przez 
czujnik. (-200÷+1000)OC co 1OC 

t1s Temperatura rozruchowa stopnia t1s. (30÷200)OC co 1OC 
t1w Temperatura rozruchowa stopnia t1w. (30÷200)OC co 1OC 

t1bl 
Temperatura rozruchowa blokady BLZ 
załączenia wyłącznika. (30÷200)OC co 1OC 

SYGNAŁ Sygnalizacja działania stopnia t1s. TAK / NIE 

WYŁĄCZENIE Sterowanie awaryjne na wyłączenie 
wyłącznika stopnia t1w. TAK / NIE 

LRW Współpraca z układem lokalnej rezerwy 
wyłącznikowej stopnia t1w. TAK / NIE 
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5.7.3. Zabezpieczenie temperaturowe (t2 - CZAZ-M3) 
 
Zabezpieczenie przeznaczone jest do współpracy z wejściem 4÷20mA (zaciski X7/7-8 zespołu). 
Do wejścia można doprowadzić sygnał z czujnika temperatury łożysk w celu realizacji zabezpieczenia 
przed zatarciem łożysk lub czujnika termistorowego, umieszczonego wewnątrz uzwojeń stojana silnika. 
 
Funkcje dodatkowe: 
• Współpraca z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW. 
• Blokada BLZ załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 
 Blokada zanika samoczynnie po ustąpieniu przyczyny pobudzenia. 
 
 
 
Opis działania i nastawiania zabezpieczenia t2 
Schemat logiczny działania zabezpieczenia przedstawia rys.5.15.  

 
Zabezpieczenie działa dwustopniowo: 
- wyłącznie na sygnalizację t2s, 
- na wyłącznie lub tylko sygnalizację t2w. 
 
 
Stopień t2s 
Stopień t2s jest aktywny przy wyborze SYGNAŁ/TAK w nastawieniach zabezpieczenia temperaturowego. 
Wzrost temperatury powyżej nastawionej wartości rozruchowej powoduje działanie zabezpieczenia 
sygnalizowane komunikatem „t2s” na wyświetlaczu LCD oraz świeceniem diody WWZ na płycie czołowej 
zespołu. 
Powyższa sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Można ją skasować przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 
 
Stopień t2w 
Wzrost temperatury powyżej nastawionej wartości rozruchowej powoduje działanie zabezpieczenia 
sygnalizowane komunikatem „t2w” na wyświetlaczu LCD oraz świeceniem diody WWZ na płycie czołowej 
zespołu. 
Powyższa sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Można ją skasować przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 
 
Nastawienia: 
WYŁĄCZENIE/TAK - zadziałanie stopnia t2w powoduje sterowanie awaryjne „W” na wyłączenie 
wyłącznika.  
 
LRW/TAK - zadziałanie stopnia t2w nastawionego na wyłączenie, powoduje wystawienie sygnału 
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespołu) do współpracy z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej. 
 
 
 
Tor blokady BLZ 
Zabezpieczenie t2 umożliwia blokowane załączenia wyłącznika, jeżeli mierzona temperatura przekroczy 
nastawioną wartość rozruchową t2bl. Tor blokady BLZ(t2bl) działa niezależnie od torów t2s oraz t2w. 
Aktywna blokada jest sygnalizowana komunikatem ZBZ na wyświetlaczu LCD oraz powoduje świecenie 
diody BLOKADA na płycie czołowej zespołu. Blokada załączenia wyłącznika i sygnalizacja diody zanikają 
po ustąpieniu przyczyny pobudzenia, czyli po obniżeniu się temperatury poniżej nastawionej wartości 
rozruchowej. 
 

37

CZAZ-M1, CZAZ-M2, CZAZ-M3



CZAZ-M1, CZAZ-M2, CZAZ-M3      INSTRUKCJA  OBSŁUGI

40                                                                        EE424062 11/06

 
 
 

 
 

Rys.5.15. Schemat logiczny działania zabezpieczenia t2 
 
 
 
 
 
 
Nastawienia zabezpieczenia t2 

Nastawienie Opis Zakres nastawczy 

tmin 
Temperatura minimalna mierzona przez 
czujnik. (-200÷+1000)OC co 1OC 

tmax 
Temperatura maksymalna mierzona przez 
czujnik. (-200÷+1000)OC co 1OC 

t2s Temperatura rozruchowa stopnia t2s. (30÷200)OC co 1OC 
t2w Temperatura rozruchowa stopnia t2w. (30÷200)OC co 1OC 

t2bl 
Temperatura rozruchowa blokady BLZ 
załączenia wyłącznika. (30÷200)OC co 1OC 

SYGNAŁ Sygnalizacja działania stopnia t2s. TAK / NIE 

WYŁĄCZENIE Sterowanie awaryjne na wyłączenie 
wyłącznika stopnia t2w. TAK / NIE 

LRW Współpraca z układem lokalnej rezerwy 
wyłącznikowej stopnia t2w. TAK / NIE 

 

38

CZAZ-M1, CZAZ-M2, CZAZ-M3



CZAZ-M1, CZAZ-M2, CZAZ-M3      INSTRUKCJA  OBSŁUGI

40                                                                        EE424062 11/06

 
 
 

 
 

Rys.5.15. Schemat logiczny działania zabezpieczenia t2 
 
 
 
 
 
 
Nastawienia zabezpieczenia t2 

Nastawienie Opis Zakres nastawczy 

tmin 
Temperatura minimalna mierzona przez 
czujnik. (-200÷+1000)OC co 1OC 

tmax 
Temperatura maksymalna mierzona przez 
czujnik. (-200÷+1000)OC co 1OC 

t2s Temperatura rozruchowa stopnia t2s. (30÷200)OC co 1OC 
t2w Temperatura rozruchowa stopnia t2w. (30÷200)OC co 1OC 

t2bl 
Temperatura rozruchowa blokady BLZ 
załączenia wyłącznika. (30÷200)OC co 1OC 

SYGNAŁ Sygnalizacja działania stopnia t2s. TAK / NIE 

WYŁĄCZENIE Sterowanie awaryjne na wyłączenie 
wyłącznika stopnia t2w. TAK / NIE 

LRW Współpraca z układem lokalnej rezerwy 
wyłącznikowej stopnia t2w. TAK / NIE 

 

38

CZAZ-M1, CZAZ-M2, CZAZ-M3
CZAZ-M1, CZAZ-M2, CZAZ-M3      INSTRUKCJA  OBSŁUGI

41                                                                        EE424062 11/06

 
5.8. Zabezpieczenie energetyczne (ItR) 
 
Zabezpieczenie chroni silnik przed skutkami przeciążeń związanych z nadmiernie wydłużonym czasem 
rozruchu, przekroczeniem dopuszczalnej liczby kolejnych rozruchów oraz załączeniem na zablokowany 
wirnik.  
Wielkością kryterialną kontrolowaną w zabezpieczeniu jest wielkość proporcjonalna do energii cieplnej 
wydzielonej podczas rozruchu, zwana dalej umownie energią, określona poniższą zależnością: 

dt
I
IE

b

r∫ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= 2

2

 

  gdzie:  Ir – wartość skuteczna prądu rozruchu silnika 
     Ib – prąd bazowy silnika  
      t – czas trwania rozruchu 
 
Prąd bazowy Ib to prąd znamionowy silnika IN, wyrażony w krotnościach prądu znamionowego 
przekładnika, określony w trakcie konfiguracji zespołu. 
Sposób nastawienia z wykorzystaniem panelu operatora:  
EDYCJA NASTAW / ZNAMIONOWE / Prąd bazowy – (0,2÷1,2)In  
 

 
Rys. 5.16. Graficzna interpretacja czasu działania zabezpieczenia ItR 

 
Nastawialny parametr t6, zdefiniowany jako dopuszczalny czas trwania rozruchu silnika dla prądu 
rozruchu Ir = 6Ib, wymaga przeliczenia według poniższego wzoru, jeżeli producent silnika podaje 
dopuszczalny czas trwania rozruchu silnika dla innej krotności prądu rozruchu w odniesieniu do prądu 
znamionowego. 
 

2
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Na przykład dla silnika, którego krotność prądu rozruchu Ir/Ib = 4,8, a dopuszczalny czas rozruchu wynosi 
troz = 9,4s, należy nastawić parametr t6 obliczony jak niżej: 
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b
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Czas zadziałania zabezpieczenia jest wyliczany na podstawie czasu t6 i jest proporcjonalny do wartości 
energii. Zależność ta została przedstawiona na rys. 5.16. Jeżeli prąd rozruchu (Ir1) jest większy od 6Ib to 
czas zadziałania jest proporcjonalnie krótszy  (tr1). W odwrotnym przypadku, gdy prąd rozruchu (Ir2) jest 
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mniejszy od 6Ib to czas zostaje wydłużony (tr2). Pole prostokąta (wypełniony obszar - proporcjonalny do 
energii E) dla t6 jest takie samo jak dla tr1 i tr2. 
 
Rozruch silnika wiąże się z przepływem znacznego prądu. Pomiar prądu pozwala na prawidłowe 
rozpoznanie rozruchu silnika i przejścia do pracy ustalonej, według określonych w zespole następujących 
warunków: 
- przez minimum 3s prąd obciążenia silnika posiada wartość Ir < 0,1Ib, 
- w czasie krótszym niż 25ms nastąpi wzrost prądu do wartości Ir > 2,5Ib, 
- po spełnieniu powyższych warunków nastąpi spadek prądu do wartości Ir < 1,5Ib (koniec rozruchu). 
 
W trakcie rozruchu silnika blokowane jest pobudzenie zabezpieczeń: ItU i It>.  
 
Funkcje dodatkowe: 
• Współpraca z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW. 
• Blokada BLZ załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 
 Blokada zanika samoczynnie po ustąpieniu przyczyny pobudzenia. 
 
Opis działania i nastawiania zabezpieczenia ItR 
Schemat logiczny działania zabezpieczenia przedstawia rys.5.17.  

 
Zabezpieczenie realizuje zadania w trzech torach: 
 
ItR0 
Kontrolowanie wartości prądu rozruchu, przerwanie rozruchu wskutek przeciążenia związanego ze 
wzrostem momentu hamującego i blokada ponownego załączenia na czas niezbędny do regeneracji 
silnika. Rozruch zostaje przerwany, gdy po nastawionym czasie tzw[t%] - prąd rozruchowy nie zmaleje 
o co najmniej 20%. 
Działanie zabezpieczenia jest sygnalizowane komunikatem „ItR0” na wyświetlaczu LCD oraz świeceniem 
diody WWZ na płycie czołowej zespołu.  
Powyższa sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Można ją skasować przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 
Aktywna blokada załączenia wyłącznika jest sygnalizowana komunikatem ZBZ na wyświetlaczu LCD 
oraz powoduje świecenie diody BLOKADA na płycie czołowej zespołu. Blokada załączenia wyłącznika 
i sygnalizacja diody zanikają po ustąpieniu przyczyny pobudzenia, czyli po upływie czasu niezbędnego 
do regeneracji silnika. 
 
Nastawienia: 
WYŁĄCZENIE (ItR0)/TAK – zadziałanie powoduje sterowanie awaryjne „W” na wyłączenie wyłącznika. 
Nastawienie WYŁĄCZENIE/NIE ogranicza działanie zabezpieczenia do sygnalizacji UP. 
 
LRW/TAK – zadziałanie toru ItR0 nastawionego na wyłączenie, powoduje wystawienie sygnału (zwarcie 
na zaciskach X7/13-14 zespołu) do współpracy z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej. 
 
ItR1 
Kontrolowanie czasu trwania pojedynczego rozruchu, a po przekroczeniu wartości dopuszczalnej 
przerwanie rozruchu i blokowanie załączenia silnika na czas niezbędny do jego regeneracji, przy czym 
dopuszczalny czas rozruchu jest zależny od wartości prądu rozruchu oraz nastawionej wartości 
parametru t6. 
 
Działanie zabezpieczenia jest sygnalizowane komunikatem „ItR1” na wyświetlaczu LCD oraz świeceniem 
diody WWZ na płycie czołowej zespołu. 
Powyższa sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Można ją skasować przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 
Aktywna blokada załączenia wyłącznika jest sygnalizowana komunikatem ZBZ na wyświetlaczu LCD 
oraz powoduje świecenie diody BLOKADA na płycie czołowej zespołu. Blokada załączenia wyłącznika 
i sygnalizacja diody zanikają po ustąpieniu przyczyny pobudzenia, czyli po upływie czasu niezbędnego 
do regeneracji silnika. 
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mniejszy od 6Ib to czas zostaje wydłużony (tr2). Pole prostokąta (wypełniony obszar - proporcjonalny do 
energii E) dla t6 jest takie samo jak dla tr1 i tr2. 
 
Rozruch silnika wiąże się z przepływem znacznego prądu. Pomiar prądu pozwala na prawidłowe 
rozpoznanie rozruchu silnika i przejścia do pracy ustalonej, według określonych w zespole następujących 
warunków: 
- przez minimum 3s prąd obciążenia silnika posiada wartość Ir < 0,1Ib, 
- w czasie krótszym niż 25ms nastąpi wzrost prądu do wartości Ir > 2,5Ib, 
- po spełnieniu powyższych warunków nastąpi spadek prądu do wartości Ir < 1,5Ib (koniec rozruchu). 
 
W trakcie rozruchu silnika blokowane jest pobudzenie zabezpieczeń: ItU i It>.  
 
Funkcje dodatkowe: 
• Współpraca z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW. 
• Blokada BLZ załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 
 Blokada zanika samoczynnie po ustąpieniu przyczyny pobudzenia. 
 
Opis działania i nastawiania zabezpieczenia ItR 
Schemat logiczny działania zabezpieczenia przedstawia rys.5.17.  

 
Zabezpieczenie realizuje zadania w trzech torach: 
 
ItR0 
Kontrolowanie wartości prądu rozruchu, przerwanie rozruchu wskutek przeciążenia związanego ze 
wzrostem momentu hamującego i blokada ponownego załączenia na czas niezbędny do regeneracji 
silnika. Rozruch zostaje przerwany, gdy po nastawionym czasie tzw[t%] - prąd rozruchowy nie zmaleje 
o co najmniej 20%. 
Działanie zabezpieczenia jest sygnalizowane komunikatem „ItR0” na wyświetlaczu LCD oraz świeceniem 
diody WWZ na płycie czołowej zespołu.  
Powyższa sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Można ją skasować przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 
Aktywna blokada załączenia wyłącznika jest sygnalizowana komunikatem ZBZ na wyświetlaczu LCD 
oraz powoduje świecenie diody BLOKADA na płycie czołowej zespołu. Blokada załączenia wyłącznika 
i sygnalizacja diody zanikają po ustąpieniu przyczyny pobudzenia, czyli po upływie czasu niezbędnego 
do regeneracji silnika. 
 
Nastawienia: 
WYŁĄCZENIE (ItR0)/TAK – zadziałanie powoduje sterowanie awaryjne „W” na wyłączenie wyłącznika. 
Nastawienie WYŁĄCZENIE/NIE ogranicza działanie zabezpieczenia do sygnalizacji UP. 
 
LRW/TAK – zadziałanie toru ItR0 nastawionego na wyłączenie, powoduje wystawienie sygnału (zwarcie 
na zaciskach X7/13-14 zespołu) do współpracy z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej. 
 
ItR1 
Kontrolowanie czasu trwania pojedynczego rozruchu, a po przekroczeniu wartości dopuszczalnej 
przerwanie rozruchu i blokowanie załączenia silnika na czas niezbędny do jego regeneracji, przy czym 
dopuszczalny czas rozruchu jest zależny od wartości prądu rozruchu oraz nastawionej wartości 
parametru t6. 
 
Działanie zabezpieczenia jest sygnalizowane komunikatem „ItR1” na wyświetlaczu LCD oraz świeceniem 
diody WWZ na płycie czołowej zespołu. 
Powyższa sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Można ją skasować przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 
Aktywna blokada załączenia wyłącznika jest sygnalizowana komunikatem ZBZ na wyświetlaczu LCD 
oraz powoduje świecenie diody BLOKADA na płycie czołowej zespołu. Blokada załączenia wyłącznika 
i sygnalizacja diody zanikają po ustąpieniu przyczyny pobudzenia, czyli po upływie czasu niezbędnego 
do regeneracji silnika. 
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Nastawienia: 
WYŁĄCZENIE (ItR1)/TAK – zadziałanie powoduje sterowanie awaryjne „W” na wyłączenie wyłącznika. 
Nastawienie WYŁĄCZENIE/NIE ogranicza działanie zabezpieczenia do sygnalizacji UP. 
 
LRW/TAK – zadziałanie toru ItR1 nastawionego na wyłączenie, powoduje wystawienie sygnału (zwarcie 
na zaciskach X7/13-14 zespołu) do współpracy z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej. 
 
ItR2 
Kontrolowanie następujących bezpośrednio po sobie rozruchów (tzn. po czasie krótszym od czasu 
regeneracji) i blokowanie załączenia silnika po przekroczeniu dopuszczalnej ich liczby na czas niezbędny 
dla regeneracji cieplnej silnika. 
Aktywna blokada załączenia wyłącznika jest sygnalizowana komunikatem ZBZ na wyświetlaczu LCD 
oraz powoduje świecenie diody BLOKADA na płycie czołowej zespołu. Blokada załączenia wyłącznika  
i sygnalizacja diody zanikają po ustąpieniu przyczyny pobudzenia, czyli po upływie czasu niezbędnego 
do regeneracji silnika. 
 
 

 

 
 

Rys. 5.17. Schemat logiczny działania zabezpieczenia ItR 
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Nastawienia zabezpieczenia ItR 
Nastawienie Opis Zakres nastawczy 

t6 
Dopuszczalny czas trwania rozruchu dla Ir= 
6Ib. 

(2÷100)s co 1s 

tr Czas regeneracji cieplnej po rozruchu. (5÷120)min co 1min 

tzw [t%] Dopuszczalny czas trwania rozruchu 
w warunkach przeciążenia silnika. (2÷100)s co 1s 

Nz Liczba dozwolonych rozruchów ze stanu 
zimnego. (1÷5) co 1 

Nc Liczba dozwolonych rozruchów ze stanu 
nagrzanego. (1÷4) co 1 

WYŁĄCZENIE 
(ItR0) 

Sterowanie awaryjne stopnia ItR0 na 
wyłączenie wyłącznika. TAK / NIE 

WYŁĄCZENIE 
(ItR1) 

Sterowanie awaryjne stopnia ItR1 na 
wyłączenie wyłącznika. TAK / NIE 

LRW (ItR0) Współpraca stopnia ItR0 z układem lokalnej 
rezerwy wyłącznikowej. TAK / NIE 

LRW (ItR1) Współpraca stopnia ItR1 z układem lokalnej 
rezerwy wyłącznikowej. TAK / NIE 

 
 
Rysunek 5.18 przedstawia algorytm działania zabezpieczenia od zbyt częstych rozruchów  
w postaci graficznej (dla Nz=4 oraz Nc=3). Wartość Er to maksymalna energia pojedynczego rozruchu 
wynikająca z nastawy t6. 
 
 

 
 

Rys.5.18  
 
 

Dla energii powyżej Nc-Nz (4-3=1) stan praca oraz stop powodują regenerację z tą samą stałą czasową. 
Natomiast poniżej tej wartości stan ten jest rozróżnialny ze względu na możliwość określenia czy rozruch 
następuje ze stanu zimnego czy nagrzanego. Jeżeli zabezpieczenie naliczy ilość rozruchów Nz-1 (lub  
Nc-1 ze stanu nagrzanego), to następuje blokada załączenia na czas regeneracji (obniżenie do Nc-1). 
Następuje zdjęcie blokady załączenia i możliwy jest  ponowny rozruch). 
Ilość możliwych rozruchów odpowiada przyrostowi energii Er, który wynika z nastawy t6. Dlatego też 
może nastąpić sytuacja, w której następuje wiele rozruchów „lekkich” po sobie (np. przy nieobciążonym 
silniku)  
i nie następuje blokada ani wyłączenie silnika. Energia naliczona podczas rozruchów nie przekracza 
wartości odpowiadającej nastawionej liczbie rozruchów o energii Er. 
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Nastawienia zabezpieczenia ItR 
Nastawienie Opis Zakres nastawczy 

t6 
Dopuszczalny czas trwania rozruchu dla Ir= 
6Ib. 

(2÷100)s co 1s 

tr Czas regeneracji cieplnej po rozruchu. (5÷120)min co 1min 

tzw [t%] Dopuszczalny czas trwania rozruchu 
w warunkach przeciążenia silnika. (2÷100)s co 1s 

Nz Liczba dozwolonych rozruchów ze stanu 
zimnego. (1÷5) co 1 

Nc Liczba dozwolonych rozruchów ze stanu 
nagrzanego. (1÷4) co 1 

WYŁĄCZENIE 
(ItR0) 

Sterowanie awaryjne stopnia ItR0 na 
wyłączenie wyłącznika. TAK / NIE 

WYŁĄCZENIE 
(ItR1) 

Sterowanie awaryjne stopnia ItR1 na 
wyłączenie wyłącznika. TAK / NIE 

LRW (ItR0) Współpraca stopnia ItR0 z układem lokalnej 
rezerwy wyłącznikowej. TAK / NIE 

LRW (ItR1) Współpraca stopnia ItR1 z układem lokalnej 
rezerwy wyłącznikowej. TAK / NIE 

 
 
Rysunek 5.18 przedstawia algorytm działania zabezpieczenia od zbyt częstych rozruchów  
w postaci graficznej (dla Nz=4 oraz Nc=3). Wartość Er to maksymalna energia pojedynczego rozruchu 
wynikająca z nastawy t6. 
 
 

 
 

Rys.5.18  
 
 

Dla energii powyżej Nc-Nz (4-3=1) stan praca oraz stop powodują regenerację z tą samą stałą czasową. 
Natomiast poniżej tej wartości stan ten jest rozróżnialny ze względu na możliwość określenia czy rozruch 
następuje ze stanu zimnego czy nagrzanego. Jeżeli zabezpieczenie naliczy ilość rozruchów Nz-1 (lub  
Nc-1 ze stanu nagrzanego), to następuje blokada załączenia na czas regeneracji (obniżenie do Nc-1). 
Następuje zdjęcie blokady załączenia i możliwy jest  ponowny rozruch). 
Ilość możliwych rozruchów odpowiada przyrostowi energii Er, który wynika z nastawy t6. Dlatego też 
może nastąpić sytuacja, w której następuje wiele rozruchów „lekkich” po sobie (np. przy nieobciążonym 
silniku)  
i nie następuje blokada ani wyłączenie silnika. Energia naliczona podczas rozruchów nie przekracza 
wartości odpowiadającej nastawionej liczbie rozruchów o energii Er. 
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5.9. Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne, niezależne (ItU) 
Zabezpieczenie chroni silnik przed skutkami wzrostu prądu w warunkach utknięcia silnika. Na czas 
rozruchu silnika zabezpieczenie jest blokowane. 
Wielkością pomiarową jest wartość skuteczna składowych podstawowych prądów fazowych stojana 
silnika. 
 

Funkcje dodatkowe: 
• Współpraca z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW. 
• Blokada BLZ załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 
 Funkcja blokady załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia, działająca z podtrzymaniem, 

kasowanym przyciskiem KAS.BLOK na panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk 
X4/11 zespołu. 

 

Opis działania i nastawiania zabezpieczenia 
Schemat logiczny działania zabezpieczenia przedstawia rys.5.19.  

Wzrost prądu pomiarowego powyżej nastawionej wartości rozruchowej Ir powoduje działanie 
zabezpieczenia, sygnalizowane komunikatem „ItU” na wyświetlaczu LCD oraz świeceniem diody WWZ 
na płycie czołowej zespołu. 
Powyższa sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Można ją skasować przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 
Nastawienia: 
WYŁĄCZENIE/TAK - zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne „W” na wyłączenie 
wyłącznika. Nastawienie WYŁĄCZENIE/NIE ogranicza działanie zabezpieczenia do sygnalizacji UP. 
 
BLZ/TAK - zadziałanie zabezpieczenia powoduje wystawienie sygnału do blokady sterowania na 
załączenie wyłącznika za pośrednictwem zespołu CZAZ. Aktywna blokada powoduje świecenie diody 
BLOKADA na płycie czołowej zespołu. 
 
LRW/TAK - zadziałanie zabezpieczenia nastawionego na wyłączenie powoduje wystawienie sygnału 
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespołu) do współpracy z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej. 
 

 
 

Rys. 5.19. Schemat logiczny działania zabezpieczenia ItU 

Nastawienia zabezpieczenia ItU 
Nastawienie Opis Zakres nastawczy 

Ir Prąd rozruchowy. (0,5÷4,0)In co 0,1In 
tr [tz] Czas zadziałania. (1000÷20000)ms co 1ms 

WYŁĄCZENIE Sterowanie awaryjne na wyłączenie 
wyłącznika. TAK / NIE 

LRW Współpraca z układem lokalnej rezerwy 
wyłącznikowej. TAK / NIE 

BLZ Blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu 
zabezpieczenia. TAK / NIE 
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5.10. Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne, niezależne (It>) 
Zabezpieczenie przeciążeniowe, które chroni silnik przed skutkami zakłóceń w procesie technologicznym 
maszyny napędzanej przez silnik. Zabezpieczenie jest blokowane na czas rozruchu. 
Wielkością pomiarową jest wartość skuteczna składowych podstawowych prądów fazowych stojana 
silnika. 
 
Funkcje dodatkowe: 
• Współpraca z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW. 
 
Opis działania i nastawiania zabezpieczenia 
Schemat logiczny działania zabezpieczenia przedstawia rys.5.20.  

Wzrost prądu pomiarowego powyżej nastawionej wartości rozruchowej Ir powoduje działanie 
zabezpieczenia, sygnalizowane komunikatem „It>” na wyświetlaczu LCD oraz świeceniem diody WWZ 
na płycie czołowej zespołu. 
Powyższa sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Można ją skasować przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 
Nastawienia: 
WYŁĄCZENIE/TAK - zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne „W” na wyłączenie 
wyłącznika. Nastawienie WYŁĄCZENIE/NIE ogranicza działanie zabezpieczenia do sygnalizacji UP. 
 
LRW/TAK - zadziałanie zabezpieczenia nastawionego na wyłączenie powoduje wystawienie sygnału 
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespołu) do współpracy z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej. 
 
 
 

 
 

Rys. 5.20. Schemat logiczny działania zabezpieczenia It> 
 
 

Nastawienia zabezpieczenia It> 
Nastawienie Opis Zakres nastawczy 

Ir Prąd rozruchowy. (0,9÷2,0)Ib co 0,1Ib 
tr [tz] Czas zadziałania. (1÷300)s co 1s 

WYŁĄCZENIE Sterowanie awaryjne na wyłączenie 
wyłącznika. 

TAK / NIE 

LRW Współpraca z układem lokalnej rezerwy 
wyłącznikowej. 

TAK / NIE 

 
 
Prąd bazowy Ib to prąd znamionowy silnika IN, wyrażony w krotnościach prądu znamionowego 
przekładnika, określony w trakcie konfiguracji zespołu. 
Sposób nastawienia z wykorzystaniem panelu operatora:  
EDYCJA NASTAW / ZNAMIONOWE / Prąd bazowy – (0,2÷1,2)In  
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5.10. Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne, niezależne (It>) 
Zabezpieczenie przeciążeniowe, które chroni silnik przed skutkami zakłóceń w procesie technologicznym 
maszyny napędzanej przez silnik. Zabezpieczenie jest blokowane na czas rozruchu. 
Wielkością pomiarową jest wartość skuteczna składowych podstawowych prądów fazowych stojana 
silnika. 
 
Funkcje dodatkowe: 
• Współpraca z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW. 
 
Opis działania i nastawiania zabezpieczenia 
Schemat logiczny działania zabezpieczenia przedstawia rys.5.20.  

Wzrost prądu pomiarowego powyżej nastawionej wartości rozruchowej Ir powoduje działanie 
zabezpieczenia, sygnalizowane komunikatem „It>” na wyświetlaczu LCD oraz świeceniem diody WWZ 
na płycie czołowej zespołu. 
Powyższa sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Można ją skasować przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 
Nastawienia: 
WYŁĄCZENIE/TAK - zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne „W” na wyłączenie 
wyłącznika. Nastawienie WYŁĄCZENIE/NIE ogranicza działanie zabezpieczenia do sygnalizacji UP. 
 
LRW/TAK - zadziałanie zabezpieczenia nastawionego na wyłączenie powoduje wystawienie sygnału 
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespołu) do współpracy z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej. 
 
 
 

 
 

Rys. 5.20. Schemat logiczny działania zabezpieczenia It> 
 
 

Nastawienia zabezpieczenia It> 
Nastawienie Opis Zakres nastawczy 

Ir Prąd rozruchowy. (0,9÷2,0)Ib co 0,1Ib 
tr [tz] Czas zadziałania. (1÷300)s co 1s 

WYŁĄCZENIE Sterowanie awaryjne na wyłączenie 
wyłącznika. 

TAK / NIE 

LRW Współpraca z układem lokalnej rezerwy 
wyłącznikowej. 

TAK / NIE 

 
 
Prąd bazowy Ib to prąd znamionowy silnika IN, wyrażony w krotnościach prądu znamionowego 
przekładnika, określony w trakcie konfiguracji zespołu. 
Sposób nastawienia z wykorzystaniem panelu operatora:  
EDYCJA NASTAW / ZNAMIONOWE / Prąd bazowy – (0,2÷1,2)In  
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5.11.  Zabezpieczenie podprądowe zwłoczne, niezależne (It<) 
Zabezpieczenie chroni silnik przed skutkami pracy jałowej. Zabezpieczenie jest aktywne podczas pracy 
silnika (według kryterium IS ≥ 0,1Ib). 
Wielkością pomiarową jest wartość skuteczna składowych podstawowych prądów fazowych stojana 
silnika. 
 
Funkcje dodatkowe: 
• Współpraca z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW. 
 
Opis działania i nastawiania zabezpieczenia 
Schemat logiczny działania zabezpieczenia przedstawia rys.5.21.  

 
Spadek prądu pomiarowego poniżej nastawionej wartości rozruchowej Ir powoduje działanie 
zabezpieczenia, sygnalizowane komunikatem „It<” na wyświetlaczu LCD oraz świeceniem diody WWZ 
na płycie czołowej zespołu. 
Powyższa sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Można ją skasować przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 
 
Nastawienia: 
WYŁĄCZENIE/TAK - zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne „W” na wyłączenie 
wyłącznika. Nastawienie WYŁĄCZENIE/NIE ogranicza działanie zabezpieczenia do sygnalizacji UP. 
 
LRW/TAK - zadziałanie zabezpieczenia nastawionego na wyłączenie powoduje wystawienie sygnału 
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespołu) do współpracy z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej. 
 
 

 
 

Rys. 5.21. Schemat logiczny działania zabezpieczenia It< 
 
 
Nastawienia zabezpieczenia It< 

Nastawienie Opis Zakres nastawczy 
Ir Prąd rozruchowy. (0,3÷0,6)Ib co 0,1Ib 

tr [tz] Czas zadziałania. (1÷60)min co 1min 

WYŁĄCZENIE Sterowanie awaryjne na wyłączenie 
wyłącznika. TAK / NIE 

LRW Współpraca z układem lokalnej rezerwy 
wyłącznikowej. TAK / NIE 

 
Prąd bazowy Ib to prąd znamionowy silnika IN, wyrażony w krotnościach prądu znamionowego 
przekładnika, określony w trakcie konfiguracji zespołu. 
Sposób nastawienia z wykorzystaniem panelu operatora:  
EDYCJA NASTAW / ZNAMIONOWE / Prąd bazowy – (0,2÷1,2)In  
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5.12. Zabezpieczenie podnapięciowe zwłoczne, niezależne (U< - CZAZ-M1, CZAZ-M2)
Zabezpieczenie chroni silnik przed pracą w warunkach zbyt obniżonego napięcia lub załączeniem 
wyłącznika przy obniżonym napięciu zasilającym. 
 

Funkcje dodatkowe: 
• Współpraca z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW. 
• Blokada BLZ załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 
 Blokada zanika samoczynnie po ustąpieniu przyczyny pobudzenia. 
 

Opis działania i nastawiania zabezpieczenia 
Schemat logiczny działania zabezpieczenia przedstawia rys.5.22.  
 

Spadek napięcia pomiarowego poniżej nastawionej wartości rozruchowej Ur powoduje działanie 
zabezpieczenia, sygnalizowane komunikatem „U<” na wyświetlaczu LCD oraz świeceniem diody WWZ 
na płycie czołowej zespołu. 
Powyższa sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Można ją skasować przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 
Nastawienia: 
WYŁĄCZENIE/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne „W” na wyłączenie 
wyłącznika. Nastawienie WYŁĄCZENIE/NIE ogranicza działanie zabezpieczenia do sygnalizacji UP. 
 

BLZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje wystawienie sygnału do blokady sterowania na 
załączenie wyłącznika za pośrednictwem zespołu CZAZ. 
Aktywna blokada jest sygnalizowana komunikatem ZBZ na wyświetlaczu LCD oraz powoduje świecenie 
diody BLOKADA na płycie czołowej zespołu. Blokada załączenia wyłącznika i sygnalizacja zanikają 
samoczynnie po ustąpieniu przyczyny pobudzenia, czyli w momencie powrotu napięcia do wartości 
dopuszczalnej dla prawidłowej pracy silnika. 
 

LRW/TAK – zadziałanie zabezpieczenia nastawionego na wyłączenie powoduje wystawienie sygnału 
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespołu) do współpracy z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej. 
 

 
 

Rys. 5.22. Schemat logiczny działania zabezpieczenia U< 

Nastawienia zabezpieczenia U< 
Nastawienie Opis Zakres nastawczy 

Ur Napięcie rozruchowe. (0,50÷0,95)Un co 0,01Un 
tr [tz] Czas zadziałania. (0÷100)s co 1s 

WYŁĄCZENIE Sterowanie awaryjne na wyłączenie 
wyłącznika. TAK / NIE 

LRW Współpraca z układem lokalnej rezerwy 
wyłącznikowej. TAK / NIE 

BLZ Blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu 
zabezpieczenia. TAK / NIE 
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BLZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje wystawienie sygnału do blokady sterowania na 
załączenie wyłącznika za pośrednictwem zespołu CZAZ. 
Aktywna blokada jest sygnalizowana komunikatem ZBZ na wyświetlaczu LCD oraz powoduje świecenie 
diody BLOKADA na płycie czołowej zespołu. Blokada załączenia wyłącznika i sygnalizacja zanikają 
samoczynnie po ustąpieniu przyczyny pobudzenia, czyli w momencie powrotu napięcia do wartości 
dopuszczalnej dla prawidłowej pracy silnika. 
 

LRW/TAK – zadziałanie zabezpieczenia nastawionego na wyłączenie powoduje wystawienie sygnału 
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespołu) do współpracy z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej. 
 

 
 

Rys. 5.22. Schemat logiczny działania zabezpieczenia U< 

Nastawienia zabezpieczenia U< 
Nastawienie Opis Zakres nastawczy 

Ur Napięcie rozruchowe. (0,50÷0,95)Un co 0,01Un 
tr [tz] Czas zadziałania. (0÷100)s co 1s 

WYŁĄCZENIE Sterowanie awaryjne na wyłączenie 
wyłącznika. TAK / NIE 

LRW Współpraca z układem lokalnej rezerwy 
wyłącznikowej. TAK / NIE 

BLZ Blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu 
zabezpieczenia. TAK / NIE 
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5.13.  Zabezpieczenia zewntrzne (ZT) 

Zabezpieczenia przeznaczone s do współpracy z automatyk zabezpieczeniow zrealizowan poza 
zespołem CZAZ, w tym z zabezpieczeniami technologicznymi. 
Pobudzenie zewntrznego wejcia dwustanowego nastpuje przez podanie napicia ⊕Up na odpowiednie 
zaciski zespołu. 
 
Funkcje dodatkowe: 
• Współpraca z układem lokalnej rezerwy wyłcznikowej LRW. 
• Blokada BLZ załczenia wyłcznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 
 Funkcja blokady załczenia wyłcznika po zadziałaniu zabezpieczenia, działajca  

z podtrzymaniem lub zanikajca samoczynnie po ustpieniu pobudzenia, w zalenoci od połoenia 
wyłcznika. Jeeli w momencie pojawienia si sygnału BLZ wyłcznik był załczony (W ON) blokada 
jest podtrzymana i mona ja skasowa przyciskiem KAS.BLOK na panelu operatora lub przez podanie 
napicia ⊕Up na zacisk X4/11 zespołu. Jeeli w momencie pojawienia si sygnału BLZ wyłcznik był 
wyłczony (W OFF) blokada zanika samoczynnie po ustpieniu pobudzenia (rys.6.3). 

 
 
Opis działania i nastawiania zabezpieczenia ZT 
Schemat logiczny działania zabezpieczenia przedstawia rys.5.23 oraz rys.5.24. 
 
Sygnał pobudzenia na wejciu zabezpieczenia powoduje, po upływie nastawionego opónienia czasowego 
tr, działanie sygnalizowane komunikatem „ZT” na wywietlaczu LCD oraz wieceniem diody WWZ na 
płycie czołowej zespołu. 
Powysza sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Mona j skasowa przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 
 
Nastawienia: 
WYŁCZENIE/TAK - zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne „W” na wyłczenie 
wyłcznika. Nastawienie WYŁCZENIE/NIE ogranicza działanie zabezpieczenia do sygnalizacji UP. 
 
BLZ/TAK - zadziałanie zabezpieczenia powoduje wystawienie sygnału do blokady sterowania na 
załczenie wyłcznika za porednictwem zespołu CZAZ. Aktywna blokada powoduje wiecenie diody 
BLOKADA na płycie czołowej zespołu. 
 
LRW/TAK - zadziałanie zabezpieczenia nastawionego na wyłczenie powoduje wystawienie sygnału 
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespołu) do współpracy z układem lokalnej rezerwy wyłcznikowej. 
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Rys. 5.23. Schemat logiczny działania zabezpiecze zewntrznych ZT1÷ZT3 
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Rys. 5.23. Schemat logiczny działania zabezpiecze zewntrznych ZT1÷ZT3 
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Rys. 5.24. Schemat logiczny działania zabezpiecze zewntrznych ZT4÷ZT5 

 
Rysunki 5.23 oraz 5.24 odnosz si do podstawowego wykonania zespołu CZAZ-M1 oraz zespołów 
CZAZ-M2 i CZAZ-M3. 
W zespole CZAZ-M1 wyk.2 i wyk. 2A nie wystpuje zabezpieczenie ZT4. 
W zespole CZAZ-M1 wyk.3 przewidziano sze zabezpiecze zewntrznych ZT1 ÷ ZT6, bez moliwoci 
zewntrznej blokady ich działania (tor zabezpieczenia ZT6 analogiczny do ZT5). 
W zespole CZAZ-M1 wyk.3A przewidziano pi zabezpiecze ZT1 ÷ ZT5, z moliwoci zewntrznej 
blokady działania zabezpieczenia ZT3, przy czym blokada tego zabezpieczenia powoduje jednoczenie 
odstawienie blokady BLZ2 (rys.6.3). 

 
 

Nastawienia zabezpiecze ZT 
Nastawienie Opis Zakres nastawczy 

tr Czas zadziałania. (0÷60000)ms co 1ms 

WYŁCZENIE Sterowanie awaryjne na wyłczenie 
wyłcznika. TAK / NIE 

LRW Współpraca z układem lokalnej rezerwy 
wyłcznikowej. TAK / NIE 

BLZ Blokada załczenia wyłcznika po zadziałaniu 
zabezpieczenia. TAK / NIE 
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5.14. Zabezpieczenie łukochronne (opcja) 

 
Zabezpieczenie przeznaczone do ochrony pola przed skutkami działania łuku elektrycznego, zostało 
wyposaone w wejcie do współpracy z czujnikiem błysku VA 1 DA systemu łukochronnego VAMP.  
 
Realizacja zabezpieczenia wymaga przystosowania wejcia dwustanowego ZT1 do współpracy  
z czujnikiem błysku. Do wejcia pomiarowego mona podłczy jeden czujnik lub równolegle dwa albo 
trzy czujniki błysku VA 1 DA. 

 

Funkcje dodatkowe: 
• Współpraca z układem lokalnej rezerwy wyłcznikowej LRW. 
• Blokada BLZ załczenia wyłcznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 
 Funkcja blokady załczenia wyłcznika po zadziałaniu zabezpieczenia, działajca z podtrzymaniem lub 

zanikajca samoczynnie po ustpieniu pobudzenia, w zalenoci od połoenia wyłcznika. Jeeli w 
momencie pojawienia si sygnału BLZ wyłcznik był załczony (W ON) blokada jest podtrzymana 
i mona ja skasowa przyciskiem KAS.BLOK na panelu operatora lub przez podanie napicia ⊕Up na 
zacisk X4/11 zespołu. Jeeli w momencie pojawienia si sygnału BLZ wyłcznik był wyłczony  
(W OFF) blokada zanika samoczynnie po ustpieniu pobudzenia. 

 
 
 
 
Opis działania i nastawiania zabezpieczenia 
Schemat logiczny działania zabezpieczenia przedstawia rys.5.25. 
 
Warunkiem działania zabezpieczenia jest równoczesne: 

- powstanie silnego błysku wiatła, 
- przekroczenie nastawionej wartoci prdu rozruchowego w zabezpieczeniu Ib2, przy czym nie 

jest istotne czy zabezpieczenie jest aktywne, czy zablokowane. 
 

 

Działanie zabezpieczenia jest sygnalizowane komunikatem „ZT1” na wywietlaczu LCD oraz wieceniem 
diody WWZ na płycie czołowej zespołu. 
Powysza sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Mona j skasowa przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 

 

 

Nastawienia: 
WYŁCZENIE/TAK - zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne „W” na wyłczenie 
wyłcznika. Nastawienie WYŁCZENIE/NIE ogranicza działanie zabezpieczenia do sygnalizacji UP. 
 
 
BLZ/TAK - zadziałanie zabezpieczenia powoduje wystawienie sygnału do blokady sterowania na 
załczenie wyłcznika za porednictwem zespołu CZAZ. Aktywna blokada powoduje wiecenie diody 
BLOKADA na płycie czołowej zespołu. 
 
 
LRW/TAK - zadziałanie zabezpieczenia nastawionego na wyłczenie powoduje wystawienie sygnału 
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespołu) do współpracy z układem lokalnej rezerwy wyłcznikowej. 
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5.14. Zabezpieczenie łukochronne (opcja) 

 
Zabezpieczenie przeznaczone do ochrony pola przed skutkami działania łuku elektrycznego, zostało 
wyposaone w wejcie do współpracy z czujnikiem błysku VA 1 DA systemu łukochronnego VAMP.  
 
Realizacja zabezpieczenia wymaga przystosowania wejcia dwustanowego ZT1 do współpracy  
z czujnikiem błysku. Do wejcia pomiarowego mona podłczy jeden czujnik lub równolegle dwa albo 
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zanikajca samoczynnie po ustpieniu pobudzenia, w zalenoci od połoenia wyłcznika. Jeeli w 
momencie pojawienia si sygnału BLZ wyłcznik był załczony (W ON) blokada jest podtrzymana 
i mona ja skasowa przyciskiem KAS.BLOK na panelu operatora lub przez podanie napicia ⊕Up na 
zacisk X4/11 zespołu. Jeeli w momencie pojawienia si sygnału BLZ wyłcznik był wyłczony  
(W OFF) blokada zanika samoczynnie po ustpieniu pobudzenia. 

 
 
 
 
Opis działania i nastawiania zabezpieczenia 
Schemat logiczny działania zabezpieczenia przedstawia rys.5.25. 
 
Warunkiem działania zabezpieczenia jest równoczesne: 

- powstanie silnego błysku wiatła, 
- przekroczenie nastawionej wartoci prdu rozruchowego w zabezpieczeniu Ib2, przy czym nie 

jest istotne czy zabezpieczenie jest aktywne, czy zablokowane. 
 

 

Działanie zabezpieczenia jest sygnalizowane komunikatem „ZT1” na wywietlaczu LCD oraz wieceniem 
diody WWZ na płycie czołowej zespołu. 
Powysza sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Mona j skasowa przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 

 

 

Nastawienia: 
WYŁCZENIE/TAK - zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne „W” na wyłczenie 
wyłcznika. Nastawienie WYŁCZENIE/NIE ogranicza działanie zabezpieczenia do sygnalizacji UP. 
 
 
BLZ/TAK - zadziałanie zabezpieczenia powoduje wystawienie sygnału do blokady sterowania na 
załczenie wyłcznika za porednictwem zespołu CZAZ. Aktywna blokada powoduje wiecenie diody 
BLOKADA na płycie czołowej zespołu. 
 
 
LRW/TAK - zadziałanie zabezpieczenia nastawionego na wyłczenie powoduje wystawienie sygnału 
(zwarcie na zaciskach X7/13-14 zespołu) do współpracy z układem lokalnej rezerwy wyłcznikowej. 
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Rys.5.25. Schemat logiczny działania zabezpieczenia łukochronnego 

 

 

Nastawienia zabezpieczenia VAMP 
Nastawienie Opis Zakres nastawczy 

W torze zabezpieczenia Ib2 
Ir Prąd rozruchowy. (0,5÷25,0)In co 0,1In 

W torze zabezpieczenia ZT1 

tr Czas zadziałania. 
(0÷60000)ms co 1ms 

bezzwłoczny, niezależnie od 
nastawienia 

WYŁĄCZENIE Sterowanie awaryjne na wyłączenie 
wyłącznika. TAK / NIE 

LRW Współpraca z układem lokalnej rezerwy 
wyłącznikowej. TAK / NIE 

BLZ Blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu 
zabezpieczenia. TAK / NIE 

 
 
 
 
Przeznaczenie zabezpieczenia Ib2 dla potrzeb zabezpieczenia łukochronnego (w opcji wykonania 
zespołu) określa producent. Oznacza to, że nie jest konieczny wybór zabezpieczenia Ib2 w konfiguracji 
zespołu. Program obsługi (NASTAWY / EDYCJA NASTAW / KONFIGURACJA) umożliwia jedynie 
zmianę wartości rozruchowej prądu. Pozostałe nastawienia w torze zabezpieczenia Ib2 są dostępne, ale 
nieaktywne.  
 
 
 
Uwaga: W wykonaniu zespołu CZAZ w opcji z zabezpieczeniem łukochronnym należy pamiętać,

że zabezpieczenie Ib2 (nastawiona wartość rozruchowa !)  jest wykorzystane w torze 
tego zabezpieczenia. 
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5.15. Sygnalizator uszkodzenia klatek silników indukcyjnych (CZAZ-M1+)  

Sygnalizator działa w oparciu o analiz przebiegu prdu zasilania silnika w czasie jego rozruchu, w którym 
zawarta jest informacja o stanie klatki, wywołana uszkodzonym prtem lub prtami. Asymetria obwodu 
elektrycznego wirnika pozwala na ocen stanu uzwojenia klatkowego oraz kontrol narastania 
uszkodzenia. 
 
Diagnostyka stanu klatki wirnika wykorzystuje wpływ asymetrii elektrycznej klatki wirnika na deformacj 
pola magnetycznego w szczelinie powietrznej. W konsekwencji tego zjawiska pojawia si w uzwojeniu 
stojana dodatkowy prd, o czstotliwoci zalenej od czstotliwoci sieci i polizgu. Filtracja i analiza 
składowej prdu, zwizanej z asymetri uszkodzonej klatki, pozwala na okrelenie jednoznacznej 
zalenoci midzy wynikami pomiaru, a stopniem uszkodzenia klatki. Czuło sygnalizatora pozwala na 
rozpoznanie uszkodzenia jednego prta lub piercienia zwierajcego, a praktyka eksploatacyjna 
wskazuje, e taki jest pocztek wikszoci uszkodze, które w dalszym etapie rozszerzaj si na inne 
prty. 
 
Opis działania i nastawiania 
W trakcie kadego rozruchu prowadzona jest diagnostyka prdu obcienia. Fakt ten jest rejestrowany 
zdarzeniem „diagnostyka” w rejestratorze zdarze ARZ.  
Wynik pomiaru „w” jest podawany jako procent uszkodzonych prtów w stosunku do wszystkich prtów 
klatki silnika.  
 
Wynik kadego pomiaru jest zapisywany w pamici rejestratora parametrów ostatniego zakłócenia 
(pkt.8.3). Rejestrator przechowuje pami ostatnich dziesiciu pomiarów (rozruchów), co pozwala na 
ocen narastajcego uszkodzenia. Okresowa kontrola zawartoci rejestratora pozwala prognozowa stan 
awaryjny na etapie wczesnego uszkodzenia.  
 
Przekroczenie nastawionej wartoci „w” stopnia uszkodzenia klatki jest sygnalizowane komunikatem 
„Klatka” na wywietlaczu LCD, powoduje wiecenie diody WWZ na płycie czołowej zespołu  
(w rejestratorze zdarze pojawia si zapis „Klatka”).  
Powysza sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Mona j skasowa przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 
Podczas załczenia silnika do sieci wystpuj stany nieustalone, które mog fałszowa wyniki pomiarów. 
W zwizku z tym przewidziano moliwo regulacji opónienia diagnozowania. Czas opónienia T01 
naley ustawi dowiadczalnie, w trakcie kolejnych rozruchów, w ten sposób, aby wyeliminowa wpływ 
zjawisk przejciowych. W praktyce naley ustawi minimalny czas, przy którym wyniki kolejnych pomiarów 
bd ju powtarzalne. Typowe nastawienie to około (1÷2) s (jednak nie wicej ni 0,4 przewidywanego 
czasu trwania rozruchu). Zbyt mała nastawa czasu T01 objawia si znacznym rozrzutem kolejnych 
wyników pomiarów. 
 
W wielu silnikach istnieje naturalna asymetria elektryczna silnika, co zostanie stwierdzone 
w trakcie pierwszych rozruchów. Wynik tych pomiarów nie powinien przekracza wartoci 1%. Naley go 
traktowa jako stan dopuszczalny i punkt wyjcia do oceny wyników pomiarów, które bd si pojawiały  
w dalszej eksploatacji.  
 
Czas pomiaru prdu Tr umoliwia okrelenie przedziału czasu, w którym prowadzona jest diagnostyka 
prdu obcienia. Naley nastawi 1,5 przewidywanego czasu rozruchu (ze wzgldu na pewno 
uchwycenia rozruchów o dłuszym czasie trwania, ni przewidywany). 
 
Współczynnik wzmocnienia „k” uwzgldnia parametry przekładnika prdowego i jego warto zaley od 
prdu bazowego silnika Ib, nastawionego w zespole (EDYCJA NASTAW/ZNAMIONOWE). 
Zaleca si ustawi opcj „AUTOMAT”, w której nastpuje samoczynne ustawienie współczynnika, 
odpowiednio do wartoci prdu bazowego. Moliwo wyboru nastawy innej ni AUTOMAT przeznaczona 
jest dla celów serwisowych. 

 
Nastawienia sygnalizatora uszkodzenia klatek 

Nastawienie Opis Zakres nastawczy 
T01 Czas opónienia diagnozowania. (0,5÷5,0)s co 0,1s 
Tr Czas pomiaru prdu. (5÷240)s co 1s 
k Współczynnik wzmocnienia. (2, 4, 8, AUTOMAT) 
w Stopie uszkodzenia klatki. (0,1÷10)% co 0,1% 
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5.15. Sygnalizator uszkodzenia klatek silników indukcyjnych (CZAZ-M1+)  
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6. STEROWNIK SPECJALIZOWANY 

Sterownik wyposaony w zdefiniowane funkcje współpracy z polem, zapewniajce kompleksow obsług 
łczników, podstawowe blokady zewntrzne i blokady od zadziałania zabezpiecze, moliwo sterowania 
operacyjnego łcznikami oraz współprac z układami automatyki poawaryjnej i układami sygnalizacji 
akustycznej. 
 
 
6.1. Sterowanie na wyłczenie wyłcznika 

 
Sterowanie na wyłczenie wyłcznika moe nastpi w wyniku działania awaryjnego, bdcego reakcj na 
okrelony stan chronionego obiektu, lub działania operacyjnego, które jest inicjowane przez słuby 
eksploatacyjne. 
Wyłczenie awaryjne nastpuje w wyniku działania zabezpiecze nastawionych na wyłczenie lub przez 
podanie napicia ⊕Up na wejcie dwustanowe X4/10 (przycisk wyłczenia awaryjnego WA). 
Wyłczenie operacyjne jest moliwe zdalnie (poprzez łcze szeregowe RS-232/485), przez podanie 
napicia ⊕Up na wejcie dwustanowe X4/9 oraz z telemechaniki, przez podanie napicia  tl na wejcie 
dwustanowe X5/7. W grupie sygnałów sterowania operacyjnego znajduje si równie wyłczenie w wyniku 
działania automatyki SCO. 
 
W przypadku sterowania awaryjnego w wyniku działania zabezpiecze lub uycia przycisku wyłczenia 
awaryjnego WA, impuls sterujcy zanika wraz z ustaniem przyczyny pobudzenia. 
W pozostałych przypadkach, czas trwania impulsu sterujcego nie zaley od czasu trwania pobudzenia 
i wynosi 500ms. 
 
W zespole przewidziano niezalene obwody sterowania na dwie cewki wyłczajce. Cewka CW1 
wyłcznika jest zasilana napiciem pomocniczym Up, natomiast cewka CW2 napiciem sterowniczym Us. 
Sterowanie na wyłczenie nastpuje przez podanie potencjału ⊕Up na zacisk X3/6 zespołu w przypadku 
cewki CW1 oraz przez podanie potencjału  Us na zacisk X3/7 w przypadku cewki CW2. 
 
 

 

 

Rys.6.1. Schemat logiczny sterowania na wyłczenie wyłcznika 
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6.2. Kontrola cigłoci obwodu cewki wyłczajcej wyłcznika 

 
W zespole przewidziano kontrol cigłoci dwóch obwodów wyłczajcych, obwodu sterowania cewk 
CW1 oraz obwodu sterowania cewk CW2.  
Kontrola cigłoci obwodu wyłczajcego cewki CW2 jest jednoczenie kontrol obecnoci napicia 
sterujcego Us na zaciskach X3/3-4 zespołu. 
 
 
Brak cigłoci obwodów wyłczajcych jest sygnalizowany na wywietlaczu LCD komunikatem „COW1”  
w przypadku przerwy w obwodach cewki CW1 oraz „COW2” w przypadku przerwy w obwodach cewki 
CW2 lub braku napicia sterowniczego Us. 
Jednoczenie pobudzana jest dioda WWZ na płycie czołowej zespołu. 
Powysza sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Mona j skasowa przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 
 
Aktywne sygnały kontroli cigłoci obwodów wyłczajcych s wykorzystane w układzie formowania 
sygnału gotowoci elektrycznej pola GP oraz w układzie formowania sygnału do pobudzenia zewntrznej 
sygnalizacji „uszkodzenie w polu” UP. 
 
 
Funkcja kontroli cigłoci obwodów wyłczajcych moe zosta zablokowana w nastawach zespołu, 
niezalenie dla kadego obwodu wyłczajcego. 
 
 
Układ kontroli cigłoci działa na zasadzie wymuszenia prdu o wartoci ok. 5mA  
w obwodzie wyłczajcym oraz pomiaru rezystancji obwodu widzianej z zacisków zespołu, która nie 
powinna przekroczy wartoci 2kΩ.  
Dla obwodu CW1 jest to warto rezystancji na zaciskach X3/6 – X3/2 Up. Dla obwodu CW2 jest to 
warto rezystancji na zaciskach X3/7 –X3/4  Us. Wzrost rezystancji powyej wartoci 2kΩ jest 
rozpoznawany jako przerwa w obwodzie wyłczajcym. 
 
Uwaga: W obwodach cewek CW1 i CW2 nie naley podłcza innych elementów bocznikujcych cewki 

wyłczajce. 
 
 
 

 
 

Rys.6.2. Schemat logiczny kontroli cigłoci obwodu cewki wyłczajcej wyłcznika 
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6.3. Sterowanie na załączenie wyłącznika
 
Załączenie wyłącznika może być wykonane w warunkach ruchowych, tzw. załączenie operacyjne Zs, 
albo w warunkach prowadzonych prac remontowych, tzw. załączenie remontowe Zr. 
 
Załączenie operacyjne można wykonać: 

• zdalnie (poprzez łącze szeregowe RS-232/485),  
• przez podanie napięcia ⊕Up na wejście dwustanowe X4/2,  
• z telemechaniki, przez podanie napięcia  tl na wejście dwustanowe X5/6.  

Załączenie remontowe odbywa się przez podanie napięcia ⊕Up na wejście dwustanowe X4/1.  
Sygnał ZSPZpoSCO powoduje sterowanie na załączenie wyłącznika w wyniku działania automatyki SPZ po 
SCO. 
Wejście ZSZR jest przeznaczone do współpracy z zewnętrznym układem automatyki samoczynnego 
załączenia rezerwy. Sterowanie na załączenie następuje w wyniku podania napięcia ⊕Up na zacisk X4/8. 
 
Podstawowym warunkiem uruchomienia czynności załączenia operacyjnego oraz załączenia w wyniku 
działania automatyki SPZ po SCO i automatyki SZR jest odpowiedni stan odłączników lub członu 
ruchomego (wózka) i uziemnika w polu. Załączenie jest możliwe, gdy odłączniki są zamknięte, 
a uziemnik jest otwarty.  
 
Podstawowym warunkiem uruchomienia czynności załączenia remontowego wyłącznika jest odpowiedni 
stan odłączników lub członu ruchomego w polu. Załączenie jest możliwe tylko przy otwartych 
odłącznikach lub położeniu wózka w pozycji „próba”. 
 
Warunek bezpiecznej obsługi pola spełniają odpowiednie blokady BLZ załączenia wyłącznika. Wysłanie  
z zespołu CZAZ impulsu na załączenie blokują poniższe sygnały: 
- wyłącznik załączony W ON, 
- brak zazbrojenia napędu RN, 
- aktywny sygnał sterowania na wyłączenie wyłącznika W (rys.6.1), 
- aktywny którykolwiek z sygnałów niezgodności położenia styków wyłącznika, odłączników lub 

uziemnika [tylko wyłącznika NsW w zespołach wyprodukowanych do końca 2005 roku], 
- aktywny którykolwiek z sygnałów blokady załączenia po zadziałaniu zabezpieczeń, 
- aktywne blokady zewnętrzne BLZ1 lub BLZ2. 
 
Zewnętrzna blokada załączenia wyłącznika następuje przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X4/3(BLZ1) 
lub X4/4(BLZ2) zespołu. Aktywna blokada BLZ2 może być odstawiona przez podanie napięcia ⊕Up na 
zacisk X4/6 zespołu. 
 
Sygnały blokady załączenia wyłącznika BLZ po zadziałaniu zabezpieczenia różnicowego i zabezpieczeń 
prądowych oraz w wyniku użycia przycisku wyłączenia awaryjnego AW działają z podtrzymaniem, 
kasowanym przez podanie napięcia ⊕Up na zacisk X4/11 zespołu lub przyciskiem KAS.BLOK na panelu 
operatora. 
 
Sygnały blokady BLZ(ZT) po zadziałaniu zabezpieczeń zewnętrznych działają z podtrzymaniem lub jako 
sygnały nadążne w zależności od położenia wyłącznika. Jeżeli w momencie, gdy zostały przekazane do 
logiki sterownika wyłącznik był załączony (W ON), działają z podtrzymaniem i są kasowane jak wyżej.  
W przeciwnym przypadku blokada zanika samoczynnie po ustąpieniu pobudzenia. 
 
Blokada załączenia po zadziałaniu zabezpieczeń: energetycznego, cieplnego, temperaturowego oraz 
podnapięciowego zanika samoczynnie po ustąpieniu przyczyny pobudzenia.  
 
Zbiorczy sygnał blokady załączenia wyłącznika BLZ_BLOKADA, w wyniku działania zabezpieczeń lub 
blokad zewnętrznych powoduje pobudzenie diody BLOKADA na płycie czołowej zespołu. Sygnalizacja 
diody  jest nadążna lub z podtrzymaniem w zależności od charakteru sygnału pobudzenia. 
 
Schemat logiczny układu generującego impuls załączający przedstawia  rys.6.3. 
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Rys.6.3. Schemat logiczny sterowania na załczenie wyłcznika 
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Rys.6.3. Schemat logiczny sterowania na załczenie wyłcznika 
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6.4. Kontrola połoenia wyłcznika 

 
Dwa wejcia dwustanowe X3/16 i X3/17 s przeznaczone do współpracy z zestykami pomocniczymi 
wyłcznika, a tym samym do kontroli połoenia jego styków głównych. 
Przyjto ponisz logik w zespole: 
- obecno napicia ⊕Up na zacisku X3/16 sygnalizuje stan  wyłczonego wyłcznika W OFF,  
- obecno napicia ⊕Up na zacisku X3/17 sygnalizuje stan załczonego wyłcznika W ON. 
 
Obecno tego samego potencjału na zaciskach X3/16 i X3/17 jest rozpoznawana jako stan awaryjny 
niezgodnoci połoenia styków wyłcznika. Stan niezgodnoci jest sygnalizowany komunikatem „NSW” na 
wywietlaczu LCD oraz powoduje  wiecenie diody WWZ na płycie czołowej zespołu. 
 
Aktywny sygnał NSW jest wykorzystany do blokady załczenia wyłcznika oraz w układzie formowania 
sygnału do pobudzenia zewntrznej sygnalizacji „uszkodzenie w polu” UP. 
 
Sygnał niezgodnoci połoenia styków zanika samoczynnie po ustaniu przyczyny pobudzenia. 
 
 
 

 
 
 

Rys.6.4. Schemat logiczny kontroli połoenia wyłcznika 
 
 

6.5. Kontrola zazbrojenia napdu wyłcznika 

 
Wejcie dwustanowe X3/15 jest przeznaczone do kontroli stanu zazbrojenia napdu wyłcznika. 
Obecno napicia ⊕Up na tym zacisku jest rozpoznawana w zespole jako stan zazbrojenia wyłcznika 
ZN. Zanik napicia ⊕Up, po upływie nastawionego opónienia czasowego, jest sygnalizowany 
komunikatem RN jako brak zazbrojenia wyłcznika. 
Czas opónienia zadziałania jest nastawiany w zalenoci od typu wyłcznika. 
 
Informacja o stanie zazbrojenia wyłcznika jest wykorzystana w układzie blokady załczenia wyłcznika za 
porednictwem zespołu CZAZ oraz w układzie kontroli gotowoci elektrycznej pola i układzie formowania 
sygnału do pobudzenia zewntrznej sygnalizacji „uszkodzenie w polu” UP. 
 
Stan braku zazbrojenia sygnalizowany jest komunikatem „RN” na wywietlaczu LCD oraz wieceniem 
diody WWZ na płycie czołowej zespołu.  
 
Dodatkowo brak zazbrojenia wyłcznika jest sygnalizowany przez zamknicie zestyku zwiernego na 
zaciskach X3/13–14 zespołu. 
 
Powrót napicia ⊕Up na wejcie X3/15 powoduje samoczynny zanik sygnalizacji i komunikatów RN.  
 

57

CZAZ-M1, CZAZ-M2, CZAZ-M3



CZAZ-M1, CZAZ-M2, CZAZ-M3       INSTRUKCJA  OBSŁUGI 

60                                                                        EE424062 05/06 

Nastawienia 
Nastawienie Opis Zakres nastawczy 

tz Czas zadziałania. (1 ÷ 20000)ms co 1ms 
 
 
 

 
 

Rys.6.5. Schemat logiczny kontroli zazbrojenia napdu wyłcznika 
 
 
6.6. Kontrola połoenia odłczników szynowych 

 
Dwa wejcia dwustanowe X3/18 i X3/19 s przeznaczone do współpracy z zestykami pomocniczymi 
odłcznika szynowego, a tym samym do kontroli połoenia jego styków głównych. 
Przyjto ponisz logik w zespole: 
- obecno napicia ⊕Up na zacisku X3/18 sygnalizuje stan otwartego odłcznika O OFF (lub „wózek”  

w połoeniu PRÓBA),  
- obecno napicia ⊕Up na zacisku X3/19 sygnalizuje stan zamknitego odłcznika  

O ON (lub „wózek” w połoeniu PRACA). 
 
Obecno tego samego potencjału na zaciskach X3/18 i X3/19 jest rozpoznawana jako stan awaryjny 
niezgodnoci połoenia styków odłcznika. Stan niezgodnoci jest sygnalizowany komunikatem „NSO” na 
wywietlaczu LCD oraz powoduje wiecenie diody WWZ na płycie czołowej zespołu. 
 
Sygnał niezgodnoci połoenia styków zanika samoczynnie po ustaniu przyczyny pobudzenia. 
 
Aktywny sygnał NSO jest wykorzystany do blokady załczenia wyłcznika [blokada ta moe nie by 
aktywna w zespołach wyprodukowanych do koca 2005 roku] oraz w układzie formowania sygnału do 
pobudzenia zewntrznej sygnalizacji „uszkodzenie w polu” UP. 
 
Uwaga: 
W zespole CZAZ-M1 wyk.2 przewidziano moliwo kontroli połoenia dwóch odłczników szynowych, 
odłcznika O1 oraz odłcznika O2. 
Opisana wyej informacja, przekazywana na zaciski X3/18 i X3/19, została wic oznaczona O1. 
 
Współpraca z zestykami pomocniczymi drugiego odłcznika szynowego O2 jest realizowana  
z wykorzystaniem wej dwustanowych X3/11 i X3/12. 
Przyjto ponisz logik w zespole: 
- obecno napicia ⊕Up na zacisku X3/11 sygnalizuje stan otwartego odłcznika O2 OFF (lub „wózek” 

w połoeniu PRÓBA),  
- obecno napicia ⊕Up na zacisku X3/12 sygnalizuje stan zamknitego odłcznika  

O2 ON (lub „wózek” w połoeniu PRACA). 
 
Obecno tego samego potencjału na zaciskach X3/11 i X3/12 jest rozpoznawana jako stan awaryjny 
niezgodnoci połoenia styków odłcznika O2, sygnalizowany zbiorczym komunikatem „NSO/NSU” na 
wywietlaczu LCD oraz wieceniem diody WWZ na płycie czołowej zespołu. Identyfikacj niezgodnoci 
połoenia styków odłczników lub uziemnika umoliwiaj zapisy w rejestratorze zdarze. 
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Nastawienia 
Nastawienie Opis Zakres nastawczy 

tz Czas zadziałania. (1 ÷ 20000)ms co 1ms 
 
 
 

 
 

Rys.6.5. Schemat logiczny kontroli zazbrojenia napdu wyłcznika 
 
 
6.6. Kontrola połoenia odłczników szynowych 

 
Dwa wejcia dwustanowe X3/18 i X3/19 s przeznaczone do współpracy z zestykami pomocniczymi 
odłcznika szynowego, a tym samym do kontroli połoenia jego styków głównych. 
Przyjto ponisz logik w zespole: 
- obecno napicia ⊕Up na zacisku X3/18 sygnalizuje stan otwartego odłcznika O OFF (lub „wózek”  

w połoeniu PRÓBA),  
- obecno napicia ⊕Up na zacisku X3/19 sygnalizuje stan zamknitego odłcznika  

O ON (lub „wózek” w połoeniu PRACA). 
 
Obecno tego samego potencjału na zaciskach X3/18 i X3/19 jest rozpoznawana jako stan awaryjny 
niezgodnoci połoenia styków odłcznika. Stan niezgodnoci jest sygnalizowany komunikatem „NSO” na 
wywietlaczu LCD oraz powoduje wiecenie diody WWZ na płycie czołowej zespołu. 
 
Sygnał niezgodnoci połoenia styków zanika samoczynnie po ustaniu przyczyny pobudzenia. 
 
Aktywny sygnał NSO jest wykorzystany do blokady załczenia wyłcznika [blokada ta moe nie by 
aktywna w zespołach wyprodukowanych do koca 2005 roku] oraz w układzie formowania sygnału do 
pobudzenia zewntrznej sygnalizacji „uszkodzenie w polu” UP. 
 
Uwaga: 
W zespole CZAZ-M1 wyk.2 przewidziano moliwo kontroli połoenia dwóch odłczników szynowych, 
odłcznika O1 oraz odłcznika O2. 
Opisana wyej informacja, przekazywana na zaciski X3/18 i X3/19, została wic oznaczona O1. 
 
Współpraca z zestykami pomocniczymi drugiego odłcznika szynowego O2 jest realizowana  
z wykorzystaniem wej dwustanowych X3/11 i X3/12. 
Przyjto ponisz logik w zespole: 
- obecno napicia ⊕Up na zacisku X3/11 sygnalizuje stan otwartego odłcznika O2 OFF (lub „wózek” 

w połoeniu PRÓBA),  
- obecno napicia ⊕Up na zacisku X3/12 sygnalizuje stan zamknitego odłcznika  

O2 ON (lub „wózek” w połoeniu PRACA). 
 
Obecno tego samego potencjału na zaciskach X3/11 i X3/12 jest rozpoznawana jako stan awaryjny 
niezgodnoci połoenia styków odłcznika O2, sygnalizowany zbiorczym komunikatem „NSO/NSU” na 
wywietlaczu LCD oraz wieceniem diody WWZ na płycie czołowej zespołu. Identyfikacj niezgodnoci 
połoenia styków odłczników lub uziemnika umoliwiaj zapisy w rejestratorze zdarze. 
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Rys.6.6. Schemat logiczny kontroli połoenia odłczników szynowych 
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6.7. Kontrola połoenia odłcznika liniowego 

 
Kontrol połoenia odłcznika liniowego przewidziano wyłcznie w zespołach CZAZ-M1 wyk.2 oraz  
CZAZ-M1 wyk.2A. 
 
W zespole CZAZ-M1 wyk.2, obecno napicia ⊕Up na zacisku X3/10 sygnalizuje stan zamknitego 
odłcznika liniowego O3 ON (lub „wózek” w połoeniu PRACA). 
W zespole dostpna jest informacja niezgodnoci połoenia styków, zrealizowania na bazie informacji  
o połoeniu odłcznika liniowego O3 i uziemnika Uz. 
Obecno rónych potencjałów na zaciskach X3/10 i X3/20 oznacza stan jednoczesnego otwarcia lub 
zamknicia łczników, czyli niezgodnoci połoenia styków. Stan niezgodnoci jest sygnalizowany 
zbiorczym komunikatem „NSO/NSU” na wywietlaczu LCD oraz powoduje wiecenie diody WWZ na 
płycie czołowej zespołu. 
Identyfikacj niezgodnoci połoenia styków odłczników umoliwiaj zapisy w rejestratorze zdarze. 
 
Sygnał NSO/NSU jest wykorzystany do blokady sterowania na załczenie wyłcznika za porednictwem 
zespołu CZAZ [blokada ta nie jest aktywna w zespołach wyprodukowanych do koca 2005 roku] oraz 
w układzie formowania sygnału do pobudzenia zewntrznej sygnalizacji „uszkodzenie w polu” UP. 
 
 
W zespole CZAZ-M1 wyk.2A, do współpracy z zestykami pomocniczymi odłcznika liniowego O2 
przewidziano dwa wejcia dwustanowe, X3/11 i X3/12. 
Przyjto ponisz logik w zespole: 
- obecno napicia ⊕Up na zacisku X3/11 sygnalizuje stan otwartego odłcznika O2 OFF (lub „wózek” 

w połoeniu PRÓBA),  
- obecno napicia ⊕Up na zacisku X3/12 sygnalizuje stan zamknitego odłcznika  

O2 ON (lub „wózek” w połoeniu PRACA). 
 
Obecno tego samego potencjału na zaciskach X3/11 i X3/12 jest rozpoznawana jako stan awaryjny 
niezgodnoci połoenia styków odłcznika O2. Stan niezgodnoci jest sygnalizowany zbiorczym 
komunikatem „NSO/NSU” na wywietlaczu LCD oraz powoduje wiecenie diody WWZ na płycie czołowej 
zespołu. 
Identyfikacj niezgodnoci połoenia styków odłczników lub uziemnika umoliwiaj zapisy w rejestratorze 
zdarze. 
 
Sygnał NSO2 jest wykorzystany do blokady załczenia wyłcznika [blokada ta nie jest aktywna 
w zespołach wyprodukowanych do koca 2005 roku] oraz w układzie formowania sygnału do pobudzenia 
zewntrznej sygnalizacji „uszkodzenie w polu” UP. 
 
Sygnały niezgodnoci połoenia styków zanikaj samoczynnie po ustaniu przyczyny pobudzenia. 
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6.7. Kontrola połoenia odłcznika liniowego 

 
Kontrol połoenia odłcznika liniowego przewidziano wyłcznie w zespołach CZAZ-M1 wyk.2 oraz  
CZAZ-M1 wyk.2A. 
 
W zespole CZAZ-M1 wyk.2, obecno napicia ⊕Up na zacisku X3/10 sygnalizuje stan zamknitego 
odłcznika liniowego O3 ON (lub „wózek” w połoeniu PRACA). 
W zespole dostpna jest informacja niezgodnoci połoenia styków, zrealizowania na bazie informacji  
o połoeniu odłcznika liniowego O3 i uziemnika Uz. 
Obecno rónych potencjałów na zaciskach X3/10 i X3/20 oznacza stan jednoczesnego otwarcia lub 
zamknicia łczników, czyli niezgodnoci połoenia styków. Stan niezgodnoci jest sygnalizowany 
zbiorczym komunikatem „NSO/NSU” na wywietlaczu LCD oraz powoduje wiecenie diody WWZ na 
płycie czołowej zespołu. 
Identyfikacj niezgodnoci połoenia styków odłczników umoliwiaj zapisy w rejestratorze zdarze. 
 
Sygnał NSO/NSU jest wykorzystany do blokady sterowania na załczenie wyłcznika za porednictwem 
zespołu CZAZ [blokada ta nie jest aktywna w zespołach wyprodukowanych do koca 2005 roku] oraz 
w układzie formowania sygnału do pobudzenia zewntrznej sygnalizacji „uszkodzenie w polu” UP. 
 
 
W zespole CZAZ-M1 wyk.2A, do współpracy z zestykami pomocniczymi odłcznika liniowego O2 
przewidziano dwa wejcia dwustanowe, X3/11 i X3/12. 
Przyjto ponisz logik w zespole: 
- obecno napicia ⊕Up na zacisku X3/11 sygnalizuje stan otwartego odłcznika O2 OFF (lub „wózek” 

w połoeniu PRÓBA),  
- obecno napicia ⊕Up na zacisku X3/12 sygnalizuje stan zamknitego odłcznika  

O2 ON (lub „wózek” w połoeniu PRACA). 
 
Obecno tego samego potencjału na zaciskach X3/11 i X3/12 jest rozpoznawana jako stan awaryjny 
niezgodnoci połoenia styków odłcznika O2. Stan niezgodnoci jest sygnalizowany zbiorczym 
komunikatem „NSO/NSU” na wywietlaczu LCD oraz powoduje wiecenie diody WWZ na płycie czołowej 
zespołu. 
Identyfikacj niezgodnoci połoenia styków odłczników lub uziemnika umoliwiaj zapisy w rejestratorze 
zdarze. 
 
Sygnał NSO2 jest wykorzystany do blokady załczenia wyłcznika [blokada ta nie jest aktywna 
w zespołach wyprodukowanych do koca 2005 roku] oraz w układzie formowania sygnału do pobudzenia 
zewntrznej sygnalizacji „uszkodzenie w polu” UP. 
 
Sygnały niezgodnoci połoenia styków zanikaj samoczynnie po ustaniu przyczyny pobudzenia. 
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Rys. 6.7. Schemat logiczny kontroli połoenia odłcznika liniowego 
 
 
 
6.8. Kontrola połoenia uziemnika 

 
W zespołach CZAZ-M1 oraz CZAZ-M1 wyk.2, obecno napicia ⊕Up na zacisku X3/20 sygnalizuje stan 
otwartego uziemnika Uz OFF. 
 
 
W zespole CZAZ-M1 wyk.2 dostpna jest informacja niezgodnoci połoenia styków zrealizowania na 
bazie informacji o połoeniu odłcznika liniowego O3 i uziemnika Uz. Opis w pkt.6.7. 
 
 
W zespołach CZAZ-M1 wyk.2A, wyk.3 oraz wyk.3A, do współpracy z zestykami pomocniczymi uziemnika 
przewidziano dwa wejcia dwustanowe, X3/20 i X3/10. 
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Przyjto ponisz logik w zespole: 
- obecno napicia ⊕Up na zacisku X3/20 sygnalizuje stan otwartego uziemnika Uz OFF, 
- obecno napicia ⊕Up na zacisku X3/10 sygnalizuje stan zamknitego uziemnika Uz ON. 
 
Obecno tego samego potencjału na zaciskach X3/10 i X3/20 jest rozpoznawana jako stan awaryjny 
niezgodnoci połoenia styków uziemnika. Stan niezgodnoci jest sygnalizowany zbiorczym komunikatem 
„NSO/NSU” na wywietlaczu LCD oraz powoduje wiecenie diody WWZ na płycie czołowej zespołu. 
Identyfikacj niezgodnoci połoenia styków uziemnika lub odłczników umoliwiaj zapisy w rejestratorze 
zdarze. 
 
Sygnał niezgodnoci połoenia styków zanika samoczynnie po ustaniu przyczyny pobudzenia. 
 
Sygnał NSUz jest wykorzystany do blokady załczenia wyłcznika [blokada ta nie jest aktywna 
w zespołach wyprodukowanych do koca 2005 roku] oraz w układzie formowania sygnału do pobudzenia 
zewntrznej sygnalizacji „uszkodzenie w polu” UP. 
 
 
 
 

 
 

Rys.6.8. Schemat logiczny kontroli połoenia uziemnika 
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Przyjto ponisz logik w zespole: 
- obecno napicia ⊕Up na zacisku X3/20 sygnalizuje stan otwartego uziemnika Uz OFF, 
- obecno napicia ⊕Up na zacisku X3/10 sygnalizuje stan zamknitego uziemnika Uz ON. 
 
Obecno tego samego potencjału na zaciskach X3/10 i X3/20 jest rozpoznawana jako stan awaryjny 
niezgodnoci połoenia styków uziemnika. Stan niezgodnoci jest sygnalizowany zbiorczym komunikatem 
„NSO/NSU” na wywietlaczu LCD oraz powoduje wiecenie diody WWZ na płycie czołowej zespołu. 
Identyfikacj niezgodnoci połoenia styków uziemnika lub odłczników umoliwiaj zapisy w rejestratorze 
zdarze. 
 
Sygnał niezgodnoci połoenia styków zanika samoczynnie po ustaniu przyczyny pobudzenia. 
 
Sygnał NSUz jest wykorzystany do blokady załczenia wyłcznika [blokada ta nie jest aktywna 
w zespołach wyprodukowanych do koca 2005 roku] oraz w układzie formowania sygnału do pobudzenia 
zewntrznej sygnalizacji „uszkodzenie w polu” UP. 
 
 
 
 

 
 

Rys.6.8. Schemat logiczny kontroli połoenia uziemnika 
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6.9. Współpraca z automatyk samoczynnego czstotliwociowego odciania (SCO)  
i ponownego załczenia wyłcznika (SPZ po SCO). 

 

Prawidłowa praca systemu energetycznego wymaga zrównowaonego bilansu mocy czynnej generowanej 
i odbieranej. Zakłócenie tej równowagi objawia si w postaci waha czstotliwoci. W przypadku 
pogłbiajcego si deficytu mocy czynnej, działania zmierzajce do utrzymania czstotliwoci  
w wymaganym zakresie mog by skierowane na zmniejszenie mocy pobieranej, poprzez stopniowe 
wyłczanie odbiorów.  
Samoczynne wyłczanie z pracy okrelonych grup odbiorów w nastpstwie obniania si czstotliwoci, 
zwane samoczynnym czstotliwociowym odcianiem (SCO), odbywa si dla zaplanowanych wczeniej 
poziomów (stopni) czstotliwoci.  
 
W zespole przewidziano wejcie dwustanowe SCO (zacisk X7/1)  do współpracy z systemem SCO stacji. 
Pojawienie si napicia ⊕Up na tym zacisku, w warunkach zamknitego wyłcznika W ON w polu, 
generuje sygnał na wyłczenie wyłcznika (rys. 6.1). 
Stan sterowania na wyłczenie z układu automatyki SCO jest sygnalizowany komunikatem „WSCO”” na 
wywietlaczu LCD oraz powoduje wiecenie diody WWZ na płycie czołowej zespołu. 
Powysza sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Mona j skasowa przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
Sygnał WSCO jest zapamitany (układ STP) i stanowi jeden z warunków pobudzenia automatyki 
samoczynnego ponownego załczenia po SCO. Pami o wyłczeniu w wyniku działania automatyki SCO 
jest kasowana przy załczeniu wyłcznika (sygnał Zop), zarówno w wyniku działania automatyki SPZ po 
SCO, jak i w wyniku innych pobudze. 
 
 
Wzrost czstotliwoci w systemie uruchamia automatyk SPZ po SCO, której działanie jest skierowane na 
załczanie odbiorów. Do współpracy z automatyk ponownego załczenia przewidziano wejcie 
dwustanowe SPZpoSCO (zacisk X7/3) zespołu. Pojawienie si napicia ⊕Up na tym zacisku powoduje 
pobudzenie załczenia wyłcznika pod warunkiem, e ostatnie wyłczenie nastpiło w wyniku działania 
automatyki SCO. Dodatkowym warunkiem pobudzenia układu sterowania na załczenie jest brak 
informacji o załczonym wyłczniku. Po nastawionym opónieniu zadziałania (tz) generowany jest sygnał 
ZSPZpoSCO na załczenie wyłcznika w polu. Moliwo zrónicowania opónie działania (tz) pozwala na 
stopniowanie załczania obcie po awarii. 
 
Stan sterowania na załczenie z układu automatyki SPZ po SCO jest sygnalizowany komunikatem 
„SPZpoSCO” na wywietlaczu LCD oraz powoduje wiecenie diody WWZ na płycie czołowej zespołu. 
Powysza sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Mona j skasowa przyciskiem KAS.WWZ na 
panelu operatora lub przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
 
 

 
 

Rys. 6.9. Schemat logiczny układu automatyki samoczynnego czstotliwociowego odciania (SCO) i ponownego 
załczenia wyłcznika (SPZ po SCO) 

 
Nastawienia 

Nastawienie Opis Zakres nastawczy 
tz Czas zadziałania automatyki SPZ po SCO. (500 ÷ 20000)ms co 1ms 
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6.10. Współpraca z układem zabezpieczenia szyn zbiorczych (ZS) 

Zadaniem zabezpieczenia ZS jest szybkie i selektywne wyłczanie zwar midzyfazowych powstałych  
w obrbie szyn zbiorczych SN. 
Układ zabezpieczenia szyn zbiorczych moe identyfikowa zwarcia midzyfazowe w systemie współpracy 
zabezpiecze nadprdowych na dopływie i odpływach w stacji. Logika działania systemu polega na 
szybkim blokowaniu działania zabezpieczenia na dopływie, jeeli zwarcie nastpiło poza szynami 
zbiorczymi, czyli na odpływie. 
W przypadku zabezpieczenia rozdzielni z wykorzystaniem zespołów typu CZAZ, układ wykonawczy 
systemu zabezpieczenia szyn zbiorczych znajduje si w polu zasilajcym, w zespole CZAZ-PZ lub w polu 
łcznika szyn, w zespole CZAZ-CR. 
 
Zespół CZAZ-M1(-M2,-M3) jest wyposaony w układ wyjciowy, który reaguje natychmiast po pobudzeniu 
odpowiedniego zabezpieczenia (Rt, Ib1 lub Ib2), nastawionego na współprac z zabezpieczeniem szyn 
zbiorczych. Układ wyjciowy stanowi zestyk zwierny na zaciskach X7/15-16 zespołu.  
Warunkiem wysłania z zespołu sygnału blokady ZS jest stan załczonego wyłcznika W ON. 
 
Pobudzenie zabezpieczenia rónicowego lub nadprdowego w polu odpływowym, powoduje bezzwłoczne 
wysłanie impulsu blokujcego działanie zabezpieczenia w polu zasilajcym. Dziki tym blokadom, 
aktywnym przy zwarciach wyłczanych w polach odpływowych, zabezpieczenie w polu zasilajcym moe 
działa z czasem krótkim wówczas, gdy zwarcie wystpi w obrbie szyn zbiorczych. 
 
 

 
 

Rys.6.10. Schemat logiczny układu zabezpieczenia szyn zbiorczych (ZS) 
 
 
6.11. Współpraca z układem lokalnego rezerwowania wyłczników (LRW) 

Zadaniem układu lokalnego rezerwowania wyłczników LRW jest działanie na wyłczenie wyłcznika 
w polu zasilajcym rozdzielni, gdy nie nastpi wyłczenie w polu odpływowym, w którym nastpiło zwarcie. 
W przypadku zabezpieczenia rozdzielni z wykorzystaniem zespołów typu CZAZ, układ wykonawczy LRW 
znajduje si w polu zasilajcym, w zespole CZAZ-PZ lub w polu łcznika szyn, w zespole CZAZ-CR. 
 
Zespół CZAZ-M1(-M2,-M3) jest wyposaony w moliwo współpracy z układem LRW za porednictwem 
zestyku zwiernego na zaciskach X7/13-14. Zamknicie zestyku nastpuje w wyniku zadziałania 
zabezpieczenia nastawionego na sterowanie awaryjne wyłcznikiem oraz na współprac z LRW (Rt, Ib1, 
Ib2, Io, ItA, Ic, ItU, It>, It<, U<, ZT, VAMP).  
Warunkiem wysłania z zespołu sygnału LRW jest stan załczonego wyłcznika W ON. 
 
 

 
 

Rys. 6.11. Schemat logiczny układu lokalnego rezerwowania wyłczników (LRW) 
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Rys. 6.11. Schemat logiczny układu lokalnego rezerwowania wyłczników (LRW) 
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6.12. Układ kontroli gotowoci elektrycznej pola (GP) 

 
Układ kontroli gotowoci elektrycznej pola monitoruje stan pola zarówno dla wyłcznika załczonego, jak  
i wyłczonego. 
 
Wyłcznik załczony W ON 
Sygnał gotowoci pola GP jest aktywny, jeeli jednoczenie pojawi si informacje potwierdzajce: 
- zazbrojenie napdu wyłcznika, 
- brak sygnałów COW1 i COW2, a wic cigło obwodów cewki wyłczajcej. 
 
 
Wyłcznik wyłczony W OFF 
Sygnał gotowoci pola GP jest aktywny, jeeli jednoczenie pojawi si informacje potwierdzajce: 
- zazbrojenie napdu wyłcznika, 
- stan zamknitych odłczników oraz otwartego uziemnika, 
- brak blokady załczenia wyłcznika w wyniku działania dowolnego zabezpieczenia, aktywnego sygnału 

niezgodnoci połoenia styków łczników w polu oraz blokad zewntrznych (sygnał BLZ_BLOKADA na 
rys.6.3). 

 
Sygnał gotowoci pola GP moe zosta skonfigurowany na pobudzenie jednego z przekaników 
wyjciowych S1÷S8 (pkt.7.2). 
 
 

 
 

Rys. 6.12. Schemat logiczny układu kontroli gotowoci elektrycznej pola (GP) 
 
 
6.13. Współpraca zespołu z układem sygnalizacji akustycznej „awaryjne wyłczenie” (AW) 
 
Sygnał „awaryjne wyłczenie” AW jest formowany w przypadku wyłczenia wyłcznika  
w polu W OFF, potwierdzonego informacj na zacisku X3/16 zespołu. Wyłczenie wyłcznika w wyniku 
sterowania operacyjnego, sterowania zdalnego (Wtl lub RS-232/485) lub w wyniku działania automatyki 
SCO nie powoduje formowania sygnału AW. 
Sygnał bdzie aktywny równie w przypadku wyłczenia wyłcznika w polu bez udziału zespołu CZAZ-M1. 
 
Sygnał moe by skasowany (przycisk KAS.WWZ na panelu operatora lub podanie napicia ⊕Up na 
zacisk X5/1 zespołu) lub zanika samoczynnie w przypadku załczenia wyłcznika. 
 
Sygnał AW powoduje działanie sygnalizacji zewntrznej poprzez zestyk zwierny na zaciskach X5/2-3 
zespołu. 
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Rys. 6.13. Schemat logiczny układu sygnalizacji akustycznej „awaryjne wyłczenie” (AW) 
 
 
 
6.14. Współpraca zespołu z układem sygnalizacji akustycznej „uszkodzenie w polu” (UP) 

 
Sygnał „uszkodzenie w polu” UP jest formowany z chwil pojawienia si kadego z niej wymienionych 
sygnałów: 
- zadziałanie dowolnego zabezpieczenia (np. Ib1_UP), które w wyniku nastawienia WYŁCZ/NIE nie 

powoduje sterowania awaryjnego na otwarcie wyłcznika, a jedynie generuje sygnał UP, 
- niezgodno połoenia styków któregokolwiek z łczników w polu (wyłcznik, odłczniki, uziemnik), 
- brak zazbrojenia wyłcznika RN, 
- braku cigłoci w obwodach wyłczajcych , 
- przekroczenie licznika prdów kumulowanych wyłcznika PKW. 
 
 
Sygnał UP powoduje pobudzenie sygnalizacji zewntrznej poprzez zestyk zwierny na zaciskach X5/2-4 
zespołu. 
 
Sygnał „uszkodzenie w polu” moe by skasowany (przycisk KAS.WWZ na panelu operatora lub podanie 
napicia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu) lub zanika samoczynnie w przypadku ustpienia przyczyny 
pobudzenia. 
 
Kasowanie sygnału UP jest równie skuteczne w warunkach trwania przyczyny zakłócenia, czyli 
niezalene od obecnoci sygnału, który spowodował jego wystawienie. Oznacza to, e układ UP jest 
gotowy do sygnalizacji innego zakłócenia, które moe si pojawi na wejciu.  
Ta właciwo kasowania sygnalizacji UP jest przydatna, w warunkach decyzji o kontynuacji pracy pola, 
pomimo obecnoci sygnału, który wczeniej sygnalizacj „uszkodzenie w polu” pobudził. Na przykład 
dalszej pracy pola w przypadku sygnalizacji braku cigłoci w obwodach wyłczajcych jednej z cewek 
sterujcych na wyłczenie wyłcznika. 
 
 
 

 
 

Rys. 6.14. Schemat logiczny układu sygnalizacji akustycznej „uszkodzenie w polu” (UP) 
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Rys. 6.13. Schemat logiczny układu sygnalizacji akustycznej „awaryjne wyłczenie” (AW) 
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Rys. 6.14. Schemat logiczny układu sygnalizacji akustycznej „uszkodzenie w polu” (UP) 
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6.15. Współpraca zespołu z układem sygnalizacji akustycznej „alarm” (AL) 

Sygnał jest formowany w zespole z chwilą: 
- zaniku pomocniczego napięcia zasilającego Up, 
- wykrycia niesprawności zespołu w trakcie samokontroli poprawnego działania, 
- programowego wyłączenia zespołu CZAZ OFF. 
 
 
Sygnał AL powoduje pobudzenie sygnalizacji zewnętrznej poprzez zamknięcie obwodu zestykiem 
rozwiernym na zaciskach X5/2-5 zespołu. 
Awaryjny stan pracy zespołu  jest również sygnalizowany zwarciem zestyku „awaria” na zaciskach  
X6/1-2. 
 
Sygnał AL zanika samoczynnie po ustąpienia przyczyny pobudzenia. 
 
 
 

 
 

Rys. 6.15. Schemat logiczny układu sygnalizacji akustycznej „alarm” (AL) 
 
 

Uwaga: W zespołach wyprodukowanych do końca 2006r., sygnalizacja AL zostanie pobudzona 
dodatkowo w wyniku aktywnych sygnałów braku ciągłości obwodów wyłączających, COW1 lub 
COW2. Potwierdzeniem, że sygnalizację AL spowodowały te sygnały są zapisy w rejestratorze 
zdarzeń. 
 
Sygnalizacja AL w zespołach, w których zaktualizowano oprogramowanie począwszy od 2007r. , nie 
będzie pobudzana w wyniku aktywnych sygnałów braku ciągłości obwodów wyłączających, COW1 
lub COW2. 
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7. OBWODY WYJCIOWE 

 
7.1. Obwody sterowania awaryjnego 

Dwa niezalene obwody sterowania na dwie cewki wyłczajce wyłcznika, wyprowadzone na zaciski 
X3/6-2 i X3/7-4 zespołu, z kontrol cigłoci obwodów wyłczajcych. Zdolno łczeniowa przekaników 
sterujcych umoliwia bezporednie sterowanie wyłcznikiem (pkt.6.1 i 6.2). 
 
7.2. Obwody wyjciowe programowalne 

W zespole przewidziano osiem przekaników wyjciowych (S1÷S8), których działanie mona 
konfigurowa wykorzystujc sygnały pobudzenia przedstawione w poniszych tabelach. Istnieje moliwo 
zdalnego sterowania przekanikami, które nie zostały wykorzystane w trakcie konfiguracji zespołu, łczem 
szeregowym z systemu nadzoru. 
Zdolno łczeniowa przekaników wyjciowych jest analogiczna do zdolnoci łczeniowej przekaników 
sterowania awaryjnego wyłcznikiem. 
 
Niej podano dostpne sygnały programowalne dla poszczególnych typów zespołów: CZAZ-M1, CZAZ-
M1+, CZAZ-M2 i CZAZ-M3. 
 
CZAZ-M1 

Nazwa Opis sygnału 
Rt  Zadziałanie zabezpieczenia Rt. 
Ib1 Zadziałanie zabezpieczenia Ib1. 
Ib2  Zadziałanie zabezpieczenia Ib2. 
Ics  Zadziałanie zabezpieczenia Ics. 
Icw  Zadziałanie zabezpieczenia Icw. 
Io  Zadziałanie zabezpieczenia Io. 
ItA  Zadziałanie zabezpieczenia ItA. 
ItR0 Zadziałanie zabezpieczenia ItR0. 
ItR1  Zadziałanie zabezpieczenia ItR1. 
ItU Zadziałanie zabezpieczenia ItU. 
It>  Zadziałanie zabezpieczenia It>. 
It<  Zadziałanie zabezpieczenia It<. 
t1  Zadziałanie zabezpieczenia t1. 
t2  Zadziałanie zabezpieczenia t2. 
U<  Zadziałanie zabezpieczenia U< . 
ZT1 Zadziałanie zabezpieczenia ZT1. 
ZT2 Zadziałanie zabezpieczenia ZT2. 
ZT3 Zadziałanie zabezpieczenia ZT3. 
ZT4 Zadziałanie zabezpieczenia ZT4 (brak - wyk.2, wyk.2A). 
ZT5 Zadziałanie zabezpieczenia ZT5. 
ZT6 Zadziałanie zabezpieczenia ZT6 (tylko wyk.3). 
COW Przerwa w obwodzie cewki wyłczajcej CW1 lub CW2 (brak - wyk. 3, wyk.3A). 
GOTOWO Gotowo elektryczna GP do załczenia lub wyłczenia pola. 
NSW Niezgodno połoenia styków wyłcznika (brak - wyk.3, wyk.3A). 

NSO Niezgodno połoenia styków odłcznika lub odłczników (brak - wyk.2A, wyk.3, 
wyk.3A). 

NSO/NSU Niezgodno połoenia styków odłcznika lub uziemnika (tylko w  wyk.2A). 
W OFF Wyłcznik wyłczony (tylko wyk.3, wyk.3A). 
W ON Wyłcznik załczony (tylko wyk.3, wyk.3A). 
O OFF Odłcznik otwarty (tylko wyk.3, wyk.3A). 
O ON Odłcznik zamknity (tylko wyk.3, wyk.3A). 
U OFF Uziemnik otwarty (tylko wyk.3, wyk.3A). 
U ON Uziemnik zamknity (tylko wyk.3, wyk.3A). 
Uz ON Uziemnik zamknity (tylko wyk.2, wyk.2A). 
PKW Przekroczenie nastawy licznika PKW (brak - wyk.3, wyk.3A). 
RN Brak zazbrojenia napdu wyłcznika (brak - wyk.3, wyk.3A). 
WA Wyłczenia awaryjne wyłcznika przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/10 zespołu. 
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M1+, CZAZ-M2 i CZAZ-M3. 
 
CZAZ-M1 

Nazwa Opis sygnału 
Rt  Zadziałanie zabezpieczenia Rt. 
Ib1 Zadziałanie zabezpieczenia Ib1. 
Ib2  Zadziałanie zabezpieczenia Ib2. 
Ics  Zadziałanie zabezpieczenia Ics. 
Icw  Zadziałanie zabezpieczenia Icw. 
Io  Zadziałanie zabezpieczenia Io. 
ItA  Zadziałanie zabezpieczenia ItA. 
ItR0 Zadziałanie zabezpieczenia ItR0. 
ItR1  Zadziałanie zabezpieczenia ItR1. 
ItU Zadziałanie zabezpieczenia ItU. 
It>  Zadziałanie zabezpieczenia It>. 
It<  Zadziałanie zabezpieczenia It<. 
t1  Zadziałanie zabezpieczenia t1. 
t2  Zadziałanie zabezpieczenia t2. 
U<  Zadziałanie zabezpieczenia U< . 
ZT1 Zadziałanie zabezpieczenia ZT1. 
ZT2 Zadziałanie zabezpieczenia ZT2. 
ZT3 Zadziałanie zabezpieczenia ZT3. 
ZT4 Zadziałanie zabezpieczenia ZT4 (brak - wyk.2, wyk.2A). 
ZT5 Zadziałanie zabezpieczenia ZT5. 
ZT6 Zadziałanie zabezpieczenia ZT6 (tylko wyk.3). 
COW Przerwa w obwodzie cewki wyłczajcej CW1 lub CW2 (brak - wyk. 3, wyk.3A). 
GOTOWO Gotowo elektryczna GP do załczenia lub wyłczenia pola. 
NSW Niezgodno połoenia styków wyłcznika (brak - wyk.3, wyk.3A). 

NSO Niezgodno połoenia styków odłcznika lub odłczników (brak - wyk.2A, wyk.3, 
wyk.3A). 

NSO/NSU Niezgodno połoenia styków odłcznika lub uziemnika (tylko w  wyk.2A). 
W OFF Wyłcznik wyłczony (tylko wyk.3, wyk.3A). 
W ON Wyłcznik załczony (tylko wyk.3, wyk.3A). 
O OFF Odłcznik otwarty (tylko wyk.3, wyk.3A). 
O ON Odłcznik zamknity (tylko wyk.3, wyk.3A). 
U OFF Uziemnik otwarty (tylko wyk.3, wyk.3A). 
U ON Uziemnik zamknity (tylko wyk.3, wyk.3A). 
Uz ON Uziemnik zamknity (tylko wyk.2, wyk.2A). 
PKW Przekroczenie nastawy licznika PKW (brak - wyk.3, wyk.3A). 
RN Brak zazbrojenia napdu wyłcznika (brak - wyk.3, wyk.3A). 
WA Wyłczenia awaryjne wyłcznika przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/10 zespołu. 
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CZAZ-M1 c.d. 
Nazwa Opis sygnału 

WD Wyłczenie awaryjne przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/10 zespołu lub  
w wyniku sterowania awaryjnego zabezpiecze. 

Wsco Wyłczenie wyłcznika w wyniku działania automatyki SCO (brak - wyk.3,wyk.3A). 

Wtl 
Wyłczenie zdalne (RS-232/485) wyłcznika lub wyłczenie z telemechaniki przez 
podanie napicia ⊕Up na zacisk X5/7 zespołu (brak - wyk.2, wyk.2A).. 

ZSPZpoSCO [Zsco] 
Załczenie wyłcznika w wyniku działania automatyki SPZ po SCO (brak - wyk.3, 
wyk.3A). 

ZBZ Blokada załczenia wyłcznika po zadziałaniu zabezpiecze: ItR, IC, tbl lub U<, 
ewentualnie zewntrzna blokada BLZ1 lub BLZ2. 

CZAZ-M1+ 
Nazwa Opis sygnału 

Rt  Zadziałanie zabezpieczenia Rt. 
Ib Zadziałanie zabezpieczenia Ib1 lub Ib2. 
klatka Przekroczenie nastawionego progu sygnalizacji uszkodzenia klatki silnika. 
Ics  Zadziałanie zabezpieczenia Ics. 
Icw  Zadziałanie zabezpieczenia Icw. 
Io  Zadziałanie zabezpieczenia Io. 
ItA  Zadziałanie zabezpieczenia ItA. 
ItR0 Zadziałanie zabezpieczenia ItR0. 
ItR1  Zadziałanie zabezpieczenia ItR1. 
ItU Zadziałanie zabezpieczenia ItU. 
It>  Zadziałanie zabezpieczenia It>. 
It<  Zadziałanie zabezpieczenia It<. 
t1  Zadziałanie zabezpieczenia t1. 
t2  Zadziałanie zabezpieczenia t2. 
U<  Zadziałanie zabezpieczenia U< . 
ZT1 Zadziałanie zabezpieczenia ZT1. 
ZT2 Zadziałanie zabezpieczenia ZT2. 
ZT3 Zadziałanie zabezpieczenia ZT3. 
ZT4 Zadziałanie zabezpieczenia ZT4 (brak - wyk.2, wyk.2A). 
ZT5 Zadziałanie zabezpieczenia ZT5. 
ZT6 Zadziałanie zabezpieczenia ZT6 (tylko wyk.3). 
COW Przerwa w obwodzie cewki wyłczajcej CW1 lub CW2 (brak - wyk. 3, wyk.3A). 
GOTOWO Gotowo elektryczna GP do załczenia lub wyłczenia pola. 
NSW Niezgodno połoenia styków wyłcznika (brak - wyk.3, wyk.3A). 

NSO Niezgodno połoenia styków odłcznika lub odłczników (brak - wyk.2A, wyk.3, 
wyk.3A). 

NSO/NSU Niezgodno połoenia styków odłcznika lub uziemnika (tylko w  wyk.2A). 
W OFF Wyłcznik wyłczony (tylko wyk.3, wyk.3A). 
W ON Wyłcznik załczony (tylko wyk.3, wyk.3A). 
O OFF Odłcznik otwarty (tylko wyk.3, wyk.3A). 
O ON Odłcznik zamknity (tylko wyk.3, wyk.3A). 
U OFF Uziemnik otwarty (tylko wyk.3, wyk.3A). 
U ON Uziemnik zamknity (tylko wyk.3, wyk.3A). 
Uz ON Uziemnik zamknity (tylko wyk.2, wyk.2A). 
PKW Przekroczenie nastawy licznika PKW (brak - wyk.3, wyk.3A). 
RN Brak zazbrojenia napdu wyłcznika (brak - wyk.3, wyk.3A). 
WA Wyłczenia awaryjne wyłcznika przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/10 zespołu. 
Wsco Wyłczenie wyłcznika w wyniku działania automatyki SCO (brak - wyk.3,wyk.3A). 

Wtl 
Wyłczenie zdalne (RS-232/485) wyłcznika lub wyłczenie z telemechaniki przez 
podanie napicia ⊕Up na zacisk X5/7 zespołu (brak - wyk.2, wyk.2A).. 

ZSPZpoSCO [Zsco] 
Załczenie wyłcznika w wyniku działania automatyki SPZ po SCO (brak - wyk.3, 
wyk.3A). 

ZBZ Blokada załczenia wyłcznika po zadziałaniu zabezpiecze: ItR, IC, tbl lub U<, 
ewentualnie zewntrzna blokada BLZ1 lub BLZ2. 

WD Wyłczenie awaryjne przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/10 zespołu lub  
w wyniku sterowania awaryjnego zabezpiecze. 
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CZAZ-M2 
Nazwa Opis sygnału 

Rt  Zadziałanie zabezpieczenia Rt. 
Ib1 Zadziałanie zabezpieczenia Ib1. 
Ib2  Zadziałanie zabezpieczenia Ib2. 
Ics  Zadziałanie zabezpieczenia Ics. 
Icw  Zadziałanie zabezpieczenia Icw. 
Io  Zadziałanie zabezpieczenia Io2 lub Io3. 
ItA  Zadziałanie zabezpieczenia ItA. 
ItR0 Zadziałanie zabezpieczenia ItR0. 
ItR1  Zadziałanie zabezpieczenia ItR1. 
ItU Zadziałanie zabezpieczenia ItU. 
It>  Zadziałanie zabezpieczenia It>. 
It<  Zadziałanie zabezpieczenia It<. 
U<  Zadziałanie zabezpieczenia U< . 
ZT1 Zadziałanie zabezpieczenia ZT1. 
ZT2 Zadziałanie zabezpieczenia ZT2. 
ZT3 Zadziałanie zabezpieczenia ZT3. 
ZT4 Zadziałanie zabezpieczenia ZT4. 
ZT5 Zadziałanie zabezpieczenia ZT5. 
COW Przerwa w obwodzie cewki wyłczajcej CW1 lub CW2. 
GOTOWO Gotowo elektryczna GP do załczenia lub wyłczenia pola. 
NSW Niezgodno połoenia styków wyłcznika. 
NSO Niezgodno połoenia styków odłcznika. 
PKW Przekroczenie nastawy licznika PKW. 
RN Brak zazbrojenia napdu wyłcznika. 
WA Wyłczenia awaryjne wyłcznika przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/10 zespołu. 

WD Wyłczenie awaryjne przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/10 zespołu lub  
w wyniku sterowania awaryjnego zabezpiecze. 

Wsco Wyłczenie wyłcznika w wyniku działania automatyki SCO. 

Wtl 
Wyłczenie zdalne (RS-232/485) wyłcznika lub wyłczenie z telemechaniki przez 
podanie napicia ⊕Up na zacisk X5/7 zespołu. 

ZSPZpoSCO [Zsco] Załczenie wyłcznika w wyniku działania automatyki SPZ po SCO. 

ZBZ Blokada załczenia wyłcznika po zadziałaniu zabezpiecze: ItR, IC, tbl lub U<, 
ewentualnie zewntrzna blokada BLZ1 lub BLZ2. 

 
CZAZ-M3 

Nazwa Opis sygnału 
Rt  Zadziałanie zabezpieczenia Rt. 
Ib Zadziałanie zabezpieczenia Ib1 lub Ib2. 
Ics  Zadziałanie zabezpieczenia Ics. 
Icw  Zadziałanie zabezpieczenia Icw. 
Io  Zadziałanie zabezpieczenia Io2 lub Io3. 
ItA  Zadziałanie zabezpieczenia ItA. 
ItR0 Zadziałanie zabezpieczenia ItR0. 
ItR1  Zadziałanie zabezpieczenia ItR1. 
ItU Zadziałanie zabezpieczenia ItU. 
It>  Zadziałanie zabezpieczenia It>. 
It<  Zadziałanie zabezpieczenia It<. 
t1s  Zadziałanie zabezpieczenia t1s. 
t1w  Zadziałanie zabezpieczenia t1w. 
t2s  Zadziałanie zabezpieczenia t2s. 
t2w  Zadziałanie zabezpieczenia t2w. 
ZT1 Zadziałanie zabezpieczenia ZT1. 
ZT2 Zadziałanie zabezpieczenia ZT2. 
ZT3 Zadziałanie zabezpieczenia ZT3. 
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CZAZ-M2 
Nazwa Opis sygnału 

Rt  Zadziałanie zabezpieczenia Rt. 
Ib1 Zadziałanie zabezpieczenia Ib1. 
Ib2  Zadziałanie zabezpieczenia Ib2. 
Ics  Zadziałanie zabezpieczenia Ics. 
Icw  Zadziałanie zabezpieczenia Icw. 
Io  Zadziałanie zabezpieczenia Io2 lub Io3. 
ItA  Zadziałanie zabezpieczenia ItA. 
ItR0 Zadziałanie zabezpieczenia ItR0. 
ItR1  Zadziałanie zabezpieczenia ItR1. 
ItU Zadziałanie zabezpieczenia ItU. 
It>  Zadziałanie zabezpieczenia It>. 
It<  Zadziałanie zabezpieczenia It<. 
U<  Zadziałanie zabezpieczenia U< . 
ZT1 Zadziałanie zabezpieczenia ZT1. 
ZT2 Zadziałanie zabezpieczenia ZT2. 
ZT3 Zadziałanie zabezpieczenia ZT3. 
ZT4 Zadziałanie zabezpieczenia ZT4. 
ZT5 Zadziałanie zabezpieczenia ZT5. 
COW Przerwa w obwodzie cewki wyłczajcej CW1 lub CW2. 
GOTOWO Gotowo elektryczna GP do załczenia lub wyłczenia pola. 
NSW Niezgodno połoenia styków wyłcznika. 
NSO Niezgodno połoenia styków odłcznika. 
PKW Przekroczenie nastawy licznika PKW. 
RN Brak zazbrojenia napdu wyłcznika. 
WA Wyłczenia awaryjne wyłcznika przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/10 zespołu. 

WD Wyłczenie awaryjne przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/10 zespołu lub  
w wyniku sterowania awaryjnego zabezpiecze. 

Wsco Wyłczenie wyłcznika w wyniku działania automatyki SCO. 

Wtl 
Wyłczenie zdalne (RS-232/485) wyłcznika lub wyłczenie z telemechaniki przez 
podanie napicia ⊕Up na zacisk X5/7 zespołu. 

ZSPZpoSCO [Zsco] Załczenie wyłcznika w wyniku działania automatyki SPZ po SCO. 

ZBZ Blokada załczenia wyłcznika po zadziałaniu zabezpiecze: ItR, IC, tbl lub U<, 
ewentualnie zewntrzna blokada BLZ1 lub BLZ2. 

 
CZAZ-M3 

Nazwa Opis sygnału 
Rt  Zadziałanie zabezpieczenia Rt. 
Ib Zadziałanie zabezpieczenia Ib1 lub Ib2. 
Ics  Zadziałanie zabezpieczenia Ics. 
Icw  Zadziałanie zabezpieczenia Icw. 
Io  Zadziałanie zabezpieczenia Io2 lub Io3. 
ItA  Zadziałanie zabezpieczenia ItA. 
ItR0 Zadziałanie zabezpieczenia ItR0. 
ItR1  Zadziałanie zabezpieczenia ItR1. 
ItU Zadziałanie zabezpieczenia ItU. 
It>  Zadziałanie zabezpieczenia It>. 
It<  Zadziałanie zabezpieczenia It<. 
t1s  Zadziałanie zabezpieczenia t1s. 
t1w  Zadziałanie zabezpieczenia t1w. 
t2s  Zadziałanie zabezpieczenia t2s. 
t2w  Zadziałanie zabezpieczenia t2w. 
ZT1 Zadziałanie zabezpieczenia ZT1. 
ZT2 Zadziałanie zabezpieczenia ZT2. 
ZT3 Zadziałanie zabezpieczenia ZT3. 

 

70

CZAZ-M1, CZAZ-M2, CZAZ-M3
CZAZ-M1, CZAZ-M2, CZAZ-M3       INSTRUKCJA  OBSŁUGI 

73                                                                        EE424062 05/06 

CZAZ-M3 cd. 
Nazwa Opis sygnału 

ZT4 Zadziałanie zabezpieczenia ZT4. 
ZT5 Zadziałanie zabezpieczenia ZT5. 
COW Przerwa w obwodzie cewki wyłczajcej CW1 lub CW2. 
GOTOWO Gotowo elektryczna GP do załczenia lub wyłczenia pola. 
NSW Niezgodno połoenia styków wyłcznika. 
NSO Niezgodno połoenia styków odłcznika. 
PKW Przekroczenie nastawy licznika PKW. 
RN Brak zazbrojenia napdu wyłcznika. 
WA Wyłczenia awaryjne wyłcznika przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/10 zespołu. 

WD Wyłczenie awaryjne przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/10 zespołu lub  
w wyniku sterowania awaryjnego zabezpiecze. 

Wsco Wyłczenie wyłcznika w wyniku działania automatyki SCO. 

Wtl 
Wyłczenie zdalne (RS-232/485) wyłcznika lub wyłczenie z telemechaniki przez 
podanie napicia ⊕Up na zacisk X5/7 zespołu. 

ZSPZpoSCO [Zsco] Załczenie wyłcznika w wyniku działania automatyki SPZ po SCO. 

ZBZ Blokada załczenia wyłcznika po zadziałaniu zabezpiecze: ItR, IC, tbl lub U<, 
ewentualnie zewntrzna blokada BLZ1 lub BLZ2. 
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8. FUNKCJE POMOCNICZE 

W rozdziale podano charakterystyk dostpnych w zespole funkcji pomiarowych, liczników  
i rejestracji. Szczegółowe informacje na temat korzystania z zawartych w nich zapisów oraz danych s 
opisane w instrukcji obsługi Systemu Minitoringu i Sterowania SMiS (CZAZ-SN). Oprogramowanie SMiS 
umoliwia pełn obsług zespołu i stanowi jego standardowe wyposaenie. 
 
8.1. Pomiary 

Niej podano zestawienie mierzonych w zespołach CZAZ-M1, CZAZ-M2 i CZAZ-M3 wielkoci, w tym 
wielkoci kryterialnych. 
Czas repetycji pomiarów wynosi 100ms. Dla składowej zerowej prdu i napicia wynik pomiarów jest 
podawany w odniesieniu do strony wtórnej przekładnika pomiarowego. Dla pozostałych wielkoci 
pomiarowych, wynik pomiarów jest podawany jako wielko pierwotna. 
 
Sposób odczytu z wykorzystaniem panelu operatora: 
POMIARY / WARTOSCI BIEZACE  
 
CZAZ-M1, CZAZ-M2 
PRD FAZOWY L1 - warto skuteczna składowej podstawowej prdu w fazie L1, 
PRD FAZOWY L2 - warto skuteczna składowej podstawowej prdu w fazie L2, 
PRD FAZOWY L3 - warto skuteczna składowej podstawowej prdu w fazie L3, 
W. SKUTECZNA - warto skuteczna maksymalnego prdu fazowego, 
PRD DOZIEMNY - warto skuteczna składowej zerowej prdu, 
PRD ASYMETRII - rónica maksymalnej i minimalnej wartoci skutecznej składowych 

podstawowych prdów fazowych, 
P. RÓNICOWY - warto skuteczna maksymalnego prdu rónicowego (Rt), 
PRD HAMUJCY - warto skuteczna maksymalnego prdu hamujcego (Rt), 
NAPICIE Uo - warto skuteczna składowej zerowej napicia (tylko CZAZ-M2), 
NAP. MIDZYFAZOWE - warto skuteczna składowej podstawowej najmniejszego napicia 

midzyfazowego, 
TEMP. MODELU - bieca temperatura silnika (ϑsil), 
TEMP. MIERZONA - bieca temperatura mierzona przez zewntrzny czujnik 

(tylko w CZAZ-M1), 
ROZ. WYKONANE - wykorzystany czas w trakcie biecego rozruchu, 
LIMIT CZASU ROZ. - limit czasu pozostajcy do wykorzystania w trakcie rozruchu, 
CZAS BLOKADY - czas regeneracji cieplnej modelu po nieudanych rozruchach, 
MOC CZYNNA - bieca warto mocy czynnej pobieranej przez silnik, 
MOC BIERNA - bieca warto mocy biernej pobieranej przez silnik, 
MOC CZYNNA P15 - rednia warto mocy czynnej z ostatnich 15minut, 
MOC BIERNA Q15 - rednia warto mocy biernej z ostatnich 15minut, 
ENERGIA - warto energii czynnej, 
WSP. MOCY - warto współczynnika mocy. 
 
 
CZAZ-M3 
PRD FAZOWY L1 - warto skuteczna składowej podstawowej prdu w fazie L1, 
PRD FAZOWY L2 - warto skuteczna składowej podstawowej prdu w fazie L2, 
PRD FAZOWY L3 - warto skuteczna składowej podstawowej prdu w fazie L3, 
W. SKUTECZNA - warto skuteczna maksymalnego prdu fazowego, 
PRD DOZIEMNY - warto skuteczna składowej zerowej prdu, 
PRD ASYMETRII - rónica maksymalnej i minimalnej wartoci skutecznej składowych 

podstawowych prdów fazowych, 
P. RÓNICOWY - warto skuteczna maksymalnego prdu rónicowego (Rt), 
PRD HAMUJCY - warto skuteczna maksymalnego prdu hamujcego (Rt), 
NAPICIE Uo - warto skuteczna składowej zerowej napicia  
TEMP. MODELU - bieca temperatura silnika (ϑsil), 
TEMP. MIERZONA 1 - bieca temperatura mierzona przez zewntrzny czujnik (X7/5-6). 
TEMP. MIERZONA 2 - bieca temperatura mierzona przez zewntrzny czujnik (X7/7-8). 
ROZ. WYKONANE - wykorzystany czas w trakcie biecego rozruchu, 
LIMIT CZASU ROZ. - limit czasu pozostajcy do wykorzystania w trakcie rozruchu, 
CZAS BLOKADY - czas regeneracji cieplnej modelu po nieudanych rozruchach, 
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8. FUNKCJE POMOCNICZE 

W rozdziale podano charakterystyk dostpnych w zespole funkcji pomiarowych, liczników  
i rejestracji. Szczegółowe informacje na temat korzystania z zawartych w nich zapisów oraz danych s 
opisane w instrukcji obsługi Systemu Minitoringu i Sterowania SMiS (CZAZ-SN). Oprogramowanie SMiS 
umoliwia pełn obsług zespołu i stanowi jego standardowe wyposaenie. 
 
8.1. Pomiary 

Niej podano zestawienie mierzonych w zespołach CZAZ-M1, CZAZ-M2 i CZAZ-M3 wielkoci, w tym 
wielkoci kryterialnych. 
Czas repetycji pomiarów wynosi 100ms. Dla składowej zerowej prdu i napicia wynik pomiarów jest 
podawany w odniesieniu do strony wtórnej przekładnika pomiarowego. Dla pozostałych wielkoci 
pomiarowych, wynik pomiarów jest podawany jako wielko pierwotna. 
 
Sposób odczytu z wykorzystaniem panelu operatora: 
POMIARY / WARTOSCI BIEZACE  
 
CZAZ-M1, CZAZ-M2 
PRD FAZOWY L1 - warto skuteczna składowej podstawowej prdu w fazie L1, 
PRD FAZOWY L2 - warto skuteczna składowej podstawowej prdu w fazie L2, 
PRD FAZOWY L3 - warto skuteczna składowej podstawowej prdu w fazie L3, 
W. SKUTECZNA - warto skuteczna maksymalnego prdu fazowego, 
PRD DOZIEMNY - warto skuteczna składowej zerowej prdu, 
PRD ASYMETRII - rónica maksymalnej i minimalnej wartoci skutecznej składowych 

podstawowych prdów fazowych, 
P. RÓNICOWY - warto skuteczna maksymalnego prdu rónicowego (Rt), 
PRD HAMUJCY - warto skuteczna maksymalnego prdu hamujcego (Rt), 
NAPICIE Uo - warto skuteczna składowej zerowej napicia (tylko CZAZ-M2), 
NAP. MIDZYFAZOWE - warto skuteczna składowej podstawowej najmniejszego napicia 

midzyfazowego, 
TEMP. MODELU - bieca temperatura silnika (ϑsil), 
TEMP. MIERZONA - bieca temperatura mierzona przez zewntrzny czujnik 

(tylko w CZAZ-M1), 
ROZ. WYKONANE - wykorzystany czas w trakcie biecego rozruchu, 
LIMIT CZASU ROZ. - limit czasu pozostajcy do wykorzystania w trakcie rozruchu, 
CZAS BLOKADY - czas regeneracji cieplnej modelu po nieudanych rozruchach, 
MOC CZYNNA - bieca warto mocy czynnej pobieranej przez silnik, 
MOC BIERNA - bieca warto mocy biernej pobieranej przez silnik, 
MOC CZYNNA P15 - rednia warto mocy czynnej z ostatnich 15minut, 
MOC BIERNA Q15 - rednia warto mocy biernej z ostatnich 15minut, 
ENERGIA - warto energii czynnej, 
WSP. MOCY - warto współczynnika mocy. 
 
 
CZAZ-M3 
PRD FAZOWY L1 - warto skuteczna składowej podstawowej prdu w fazie L1, 
PRD FAZOWY L2 - warto skuteczna składowej podstawowej prdu w fazie L2, 
PRD FAZOWY L3 - warto skuteczna składowej podstawowej prdu w fazie L3, 
W. SKUTECZNA - warto skuteczna maksymalnego prdu fazowego, 
PRD DOZIEMNY - warto skuteczna składowej zerowej prdu, 
PRD ASYMETRII - rónica maksymalnej i minimalnej wartoci skutecznej składowych 

podstawowych prdów fazowych, 
P. RÓNICOWY - warto skuteczna maksymalnego prdu rónicowego (Rt), 
PRD HAMUJCY - warto skuteczna maksymalnego prdu hamujcego (Rt), 
NAPICIE Uo - warto skuteczna składowej zerowej napicia  
TEMP. MODELU - bieca temperatura silnika (ϑsil), 
TEMP. MIERZONA 1 - bieca temperatura mierzona przez zewntrzny czujnik (X7/5-6). 
TEMP. MIERZONA 2 - bieca temperatura mierzona przez zewntrzny czujnik (X7/7-8). 
ROZ. WYKONANE - wykorzystany czas w trakcie biecego rozruchu, 
LIMIT CZASU ROZ. - limit czasu pozostajcy do wykorzystania w trakcie rozruchu, 
CZAS BLOKADY - czas regeneracji cieplnej modelu po nieudanych rozruchach, 
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8.2. Rejestrator zdarze ARZ 

Rejestrator ok. 80 rozrónialnych zdarze, z rozdzielczoci czasow 1ms, o pojemnoci 500 zapisów,  
w tym: 

- zadziałanie zabezpiecze, 
- blokady działania zabezpiecze zewntrznych, załczenia wyłcznika oraz działania automatyki 

poawaryjnej, 
- sygnały działania automatyki poawaryjnej, 
- kasowanie wewntrznej sygnalizacji optycznej WWZ i blokady załczenia wyłcznika BLZ, 
- zmiana stanu i niezgodno połoenia styków łczników w polu, 
- formowanie sygnałów do sygnalizacji akustycznej, 
- sygnały sterowania awaryjnego i operacyjnego wyłcznikiem, 
- impulsy zdalnego sterowania z telemechaniki lub łczem szeregowym, 
- załczenie i zanik pomocniczego napicia zasilajcego, 
- zmiana nastaw, programowe odstawienie i uaktywnienie zespołu. 
 

Szczegółowy wykaz rejestrowanych zdarze znajduje si w załczniku C do instrukcji. 
 

Sposób odczytu z wykorzystaniem panelu operatora: 
POMIARY / ZDARZENIA 

 
8.3. Rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia 

Zapis parametrów zakłócenia, które spowodowało wyłczenie wyłcznika, w tym: 
- maksymalna warto skuteczna składowej podstawowej prdów fazowych oraz czas trwania 

zakłócenia w przypadku zwar midzyfazowych, 
- maksymalna warto skuteczna prdu składowej zerowej, napicia składowej zerowej  

(tylko CZAZ-M2, CZAZ-M3) oraz czas trwania zakłócenia w przypadku zwar doziemnych, 
- maksymalna warto skuteczna prdu w trakcie rozruchu oraz czas trwania rozruchu, 
- maksymalna warto skuteczna składowych podstawowych prdów fazowych oraz czas trwania 

zakłócenia w warunkach utknicia silnika, 
- maksymalna warto asymetrii prdowej oraz czas trwania zakłócenia, 
- wynik pomiaru diagnostyki klatki wirnika (tylko CZAZ-M1+). 
 

Rejestrator przechowuje dany zapis do czasu nastpnego sterowania awaryjnego wywołanego takim 
samym zakłóceniem, a parametry rozruchu do czasu wykonania kolejnego rozruchu silnika. 
W przypadku diagnostyki klatki wirnika rejestrator przechowuje zapisy ostatnich dziesiciu pomiarów. 
 

Sposób odczytu z wykorzystaniem panelu operatora: 
POMIARY / ZAKLOCENIA 
 
8.4. Liczniki 

W zespole przewidziano liczniki zadziała poszczególnych zabezpiecze, liczniki sygnałów braku cigłoci 
w obwodach sterowania awaryjnego wyłcznikiem i sygnałów działania automatyki poawaryjnej oraz 
kontroli czasu pracy i udanych rozruchów. 
 

Pi liczników umoliwia diagnostyk pracy wyłcznika, midzy innymi w celu planowania przegldów 
okresowych. S to trzy liczniki PKW, prdów wyłczanych w poszczególnych fazach, oraz liczniki WYŁ  
[WA w zespołach wyprodukowanych do koca 2005r.] i WD zliczajce zadziałania wyłcznika. 
 
Liczniki prdów kumulowanych wyłcznika PKW sumuj prdy obcienia roboczego i prdy zwarciowe, 
wyłczane w poszczególnych fazach przez wyłcznik. Warto licznika jest podawana w krotnociach 
prdu znamionowego zespołu. Zliczanie dokonywane jest z dokładnoci do 0,1In. Warunkiem naliczenia 
prdu kumulowanego jest sterowanie zespołu CZAZ na wyłczenie wyłcznika oraz potwierdzenie 
wyłczenia odpowiednim stanem wej dwustanowych. Stan przekroczenia nastawionej wartoci 
sygnalizowany jest komunikatem „PKW” na wywietlaczu LCD oraz powoduje wiecenie diody WWZ na 
płycie czołowej zespołu. 
Powysza sygnalizacja w zespole jest z podtrzymaniem. Mona j skasowa (po skasowaniu licznika 
PKW) przyciskiem KAS.WWZ na panelu operatora lub przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X5/1 
zespołu. 
 
Nastawienie liczników PKW 

Nastawienie Opis Zakres nastawczy 
Imax Warto progowa licznika. (1 ÷ 65535)In 
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Licznik WYŁ zlicza wszystkie wyłczenia wyłcznika, w wyniku sterowania awaryjnego lub operacyjnego 
[WA - tylko wyłczenia w wyniku podania napicia ⊕Up na zacisk X4/10, w zespołach wyprodukowanych 
do koca 2005r.]. Zliczane s równie wyłczenia, które nie s wygenerowane przez zespół CZAZ. 
 
Licznik WD zlicza wyłczenia definitywne wyłcznika w wyniku sterowania awaryjnego zabezpiecze lub 
przez podania napicia ⊕Up na zacisk X4/10 zespołu. 
Ponisza tabela przedstawia szczegółowy wykaz liczników. 
 
Liczniki 

Nazwa Opis licznika 
COW1 Zgłoszenie braku cigłoci w obwodzie cewki wyłczajcej CW1. 
COW2 Zgłoszenie braku cigłoci w obwodzie cewki wyłczajcej CW2. 
Ib1 Zadziałanie zabezpieczenia Ib1. 
Ib2  Zadziałanie zabezpieczenia Ib2. 
Ic  Zadziałanie zabezpieczenia Icw. 
Io  Zadziałanie zabezpieczenia Io (tylko CZAZ-M1 i CZAZ-M2). 
Io2  Zadziałanie zabezpieczenia Io2 (tylko CZAZ-M3). 
Io3  Zadziałanie zabezpieczenia Io3 (tylko CZAZ-M3). 
ItA  Zadziałanie zabezpieczenia ItA. 
ItR0 Zadziałanie zabezpieczenia ItR0. 
ItR1  Zadziałanie zabezpieczenia ItR1. 
ItU Zadziałanie zabezpieczenia ItU. 
It>  Zadziałanie zabezpieczenia It>. 
It<  Zadziałanie zabezpieczenia It<. 
t1 Zadziałanie zabezpieczenia t1 (tylko CZAZ-M3). 
t2 Zadziałanie zabezpieczenia t2 (tylko CZAZ-M3). 
U<  Zadziałanie zabezpieczenia U< (tylko CZAZ-M1 i CZAZ-M2). 

Suma prdów wyłczanych przez wyłcznik – faza L1. 
Suma prdów wyłczanych przez wyłcznik – faza L2. 

PR.WYŁCZANY 
PKW 

Suma prdów wyłczanych przez wyłcznik – faza L3. 
PRACA Czas pracy silnika według kryterium IS ≥ 0,1Ib [min]. 
ROZRUCHY Liczba udanych rozruchów. 
Rt  Zadziałanie zabezpieczenia Rt. 

WYŁ [WA] 
Suma wyłcze awaryjnych i operacyjnych wyłcznika [tylko wyłczenia awaryjne 
przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/10 w zespołach wyprodukowanych do 
koca 2005r.]. 

WD Wyłczenie awaryjne przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/10 zespołu lub  
w wyniku sterowania awaryjnego zabezpiecze. 

Wsco Wyłczenie wyłcznika w wyniku działania automatyki SCO. 
ZSPZpoSCO [Zsco] Załczenie wyłcznika w wyniku działania automatyki SPZ po SCO. 
ZT1 Zadziałanie zabezpieczenia ZT1. 
ZT2 Zadziałanie zabezpieczenia ZT2. 
ZT3 Zadziałanie zabezpieczenia ZT3. 
ZT4 Zadziałanie zabezpieczenia ZT4. 
ZT5 Zadziałanie zabezpieczenia ZT5. 
ZT6 Zadziałanie zabezpieczenia ZT6 (tylko CZAZ-M1 wyk.3 i 3A). 

 
Liczniki s dostpne do odczytu z panelu operatora oraz w programie obsługi SMiS. 
Stan liczników jest pamitany po wyłczeniu zespołu z zasilania. Wszystkie liczniki mog by kasowane 
indywidualnie [wszystkie jednoczenie w zespołach wyprodukowanych do koca 2005r.]. 
 
Istnieje moliwo edycji wartoci wszystkich liczników [w zespołach wyprodukowanych od 2006r.] 
przez program obsługi (nastawienie wartoci „0” jest równoznaczne ze skasowaniem wybranego licznika). 
Dodatkowo istnieje moliwo eksportu oraz importu wartoci wszystkich liczników (równie pomiaru 
energii). Opcja ta umoliwia szybkie przepisanie wartoci wszystkich liczników z jednego zespołu do 
drugiego.  
 
Sposób odczytu z wykorzystaniem panelu operatora: 
POMIARY / LICZNIKI 
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Licznik WYŁ zlicza wszystkie wyłczenia wyłcznika, w wyniku sterowania awaryjnego lub operacyjnego 
[WA - tylko wyłczenia w wyniku podania napicia ⊕Up na zacisk X4/10, w zespołach wyprodukowanych 
do koca 2005r.]. Zliczane s równie wyłczenia, które nie s wygenerowane przez zespół CZAZ. 
 
Licznik WD zlicza wyłczenia definitywne wyłcznika w wyniku sterowania awaryjnego zabezpiecze lub 
przez podania napicia ⊕Up na zacisk X4/10 zespołu. 
Ponisza tabela przedstawia szczegółowy wykaz liczników. 
 
Liczniki 

Nazwa Opis licznika 
COW1 Zgłoszenie braku cigłoci w obwodzie cewki wyłczajcej CW1. 
COW2 Zgłoszenie braku cigłoci w obwodzie cewki wyłczajcej CW2. 
Ib1 Zadziałanie zabezpieczenia Ib1. 
Ib2  Zadziałanie zabezpieczenia Ib2. 
Ic  Zadziałanie zabezpieczenia Icw. 
Io  Zadziałanie zabezpieczenia Io (tylko CZAZ-M1 i CZAZ-M2). 
Io2  Zadziałanie zabezpieczenia Io2 (tylko CZAZ-M3). 
Io3  Zadziałanie zabezpieczenia Io3 (tylko CZAZ-M3). 
ItA  Zadziałanie zabezpieczenia ItA. 
ItR0 Zadziałanie zabezpieczenia ItR0. 
ItR1  Zadziałanie zabezpieczenia ItR1. 
ItU Zadziałanie zabezpieczenia ItU. 
It>  Zadziałanie zabezpieczenia It>. 
It<  Zadziałanie zabezpieczenia It<. 
t1 Zadziałanie zabezpieczenia t1 (tylko CZAZ-M3). 
t2 Zadziałanie zabezpieczenia t2 (tylko CZAZ-M3). 
U<  Zadziałanie zabezpieczenia U< (tylko CZAZ-M1 i CZAZ-M2). 

Suma prdów wyłczanych przez wyłcznik – faza L1. 
Suma prdów wyłczanych przez wyłcznik – faza L2. 

PR.WYŁCZANY 
PKW 

Suma prdów wyłczanych przez wyłcznik – faza L3. 
PRACA Czas pracy silnika według kryterium IS ≥ 0,1Ib [min]. 
ROZRUCHY Liczba udanych rozruchów. 
Rt  Zadziałanie zabezpieczenia Rt. 

WYŁ [WA] 
Suma wyłcze awaryjnych i operacyjnych wyłcznika [tylko wyłczenia awaryjne 
przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/10 w zespołach wyprodukowanych do 
koca 2005r.]. 

WD Wyłczenie awaryjne przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/10 zespołu lub  
w wyniku sterowania awaryjnego zabezpiecze. 

Wsco Wyłczenie wyłcznika w wyniku działania automatyki SCO. 
ZSPZpoSCO [Zsco] Załczenie wyłcznika w wyniku działania automatyki SPZ po SCO. 
ZT1 Zadziałanie zabezpieczenia ZT1. 
ZT2 Zadziałanie zabezpieczenia ZT2. 
ZT3 Zadziałanie zabezpieczenia ZT3. 
ZT4 Zadziałanie zabezpieczenia ZT4. 
ZT5 Zadziałanie zabezpieczenia ZT5. 
ZT6 Zadziałanie zabezpieczenia ZT6 (tylko CZAZ-M1 wyk.3 i 3A). 

 
Liczniki s dostpne do odczytu z panelu operatora oraz w programie obsługi SMiS. 
Stan liczników jest pamitany po wyłczeniu zespołu z zasilania. Wszystkie liczniki mog by kasowane 
indywidualnie [wszystkie jednoczenie w zespołach wyprodukowanych do koca 2005r.]. 
 
Istnieje moliwo edycji wartoci wszystkich liczników [w zespołach wyprodukowanych od 2006r.] 
przez program obsługi (nastawienie wartoci „0” jest równoznaczne ze skasowaniem wybranego licznika). 
Dodatkowo istnieje moliwo eksportu oraz importu wartoci wszystkich liczników (równie pomiaru 
energii). Opcja ta umoliwia szybkie przepisanie wartoci wszystkich liczników z jednego zespołu do 
drugiego.  
 
Sposób odczytu z wykorzystaniem panelu operatora: 
POMIARY / LICZNIKI 
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8.5. Rejestrator zakłóce 

Rejestracja 7 przebiegów analogowych (prdy fazowe, prdy rónicowe, prd składowej zerowej) oraz 16 
sygnałów dwustanowych. 
Zapis do rejestratora inicjowany jest w momencie wyłczenia lub załczenia wyłcznika. 
 

Przebiegi próbkowane s z czstotliwoci 1000Hz a całkowity czas zapisu wynosi 1s.  
 

CZAZ-M1 wyk.2, CZAZ-M1+ wyk.2, wyk.3, wyk.3A, CZAZ-M2, CZAZ-M3, CZAZ-MS1 wyk.2 
Moliwo zmiany nastawie parametrów rejestratora: 
- rejestracja   PRÓBKI (czas zapisu 1s) 
 POMIARY (zapis 1000 wartoci amplitudy, o łcznym czasie trwania do 200s) 

- czas rejestracji  (1 ÷ 200)s. 
CZAZ-M2 i CZAZ-M3 
Moliwo wyboru 7 z 10 przebiegów analogowych (trzy prdy fazowe, trzy prdy rónicowe, prd 
składowej zerowej, napicie składowej zerowej, dwa napicia midzyprzewodowe) oraz 16 sygnałów 
dwustanowych.  
 

8.6. Testy wej / wyj 

W programie obsługi (TESTY) zespołu przewidziano moliwo sprawdzenia wybranych wej 
dwustanowych i wyj zespołu w stanie odstawienia CZAZ OFF zespołu. W odniesieniu do wej funkcja 
ta umoliwia podgld stanu wybranych wej dwustanowych. W odniesieniu do wyj istnieje moliwo 
pobudzenia ich aktywnego stanu. 
Istnieje równie moliwo funkcjonalnego sprawdzenia zespołu przez symulacj stanów wej 
dwustanowych. Symulacja pozwala na zdefiniowanie dowolnego stanu dla kadego wejcia 
dwustanowego, z tym, e pobudzenie jest jednoczesne dla wszystkich wej. 
 

Lp. Opis Zaciski 

1 <   WEJCIA   > 16 

1. Wyłcznik wyłczony  W OFF. X3/16 
2. Wyłcznik załczony  W ON. X3/17 
3. Odłcznik otwarty  O OFF  

(O1 dla CZAZ-M1 wyk.2 i wyk.2A oraz CZAZ-M1+ wyk.2 i wyk.2A). 
X3/18 

4. Odłcznik zamknity  O ON  
(O1 dla CZAZ-M1 wyk.2 i wyk.2A oraz CZAZ-M1+ wyk.2 i wyk.2A). 

X3/19 

5. Uziemnik otwarty  Uz OFF.   X3/20 
6. Załczenie remontowe wyłcznika. X4/1 
7. Załczenie operacyjne wyłcznika. X4/2 
8. Zewntrzna blokada załczenia wyłcznika BLZ1. X4/3 
9. Zewntrzna blokada załczenia wyłcznika BLZ2. X4/4 

10. Odstawienie  blokady załczenia wyłcznika BLZ2 
(brak – CZAZ-M1 wyk.3 i wyk.3A oraz CZAZ-M1+ wyk.3 i wyk.3A). 

X4/6 

11. Załczenie wyłcznika w wyniku działania automatyki SZR. X4/8 
12. Wyłczenie operacyjne wyłcznika. X4/9 
13. Wyłczenie awaryjne wyłcznika. X4/10 
14. Zazbrojenie napdu wyłcznika. X3/15 
15. Kasowanie podtrzymania blokady załczenia wyłcznika BLZ. X4/11 

  KAS.BLOK 
16. Cigło w obwodzie wyłczajcym cewki CW1. X3/6 

17 <   WEJCIA   > 32 

17. Zabezpieczenie zewntrzne ZT1 (lub VAMP). X4/13-14 
18. Zabezpieczenie zewntrzne ZT2. X4/15-16 
19. Zabezpieczenie zewntrzne ZT3. X4/17 
20. Blokada zabezpiecze zewntrznych ZT1÷ZT3. X4/18 

 Zabezpieczenie ZT4 
(CZAZ-M1 wyk.3 i wyk.3A oraz CZAZ-M1+ wyk.3 i wyk.3A). 
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Lp. Opis Zaciski 

17 <   WEJCIA   > 32   c.d. 

21. Zabezpieczenie zewntrzne ZT4. X4/19-20 
 Zabezpieczenie zewntrzne ZT6 

(CZAZ-M1 wyk.3 i CZAZ-M1+ wyk.3). 
 

 Odstawienie BLZ2 & blokada ZT3 
(CZAZ-M1 wyk.3A i CZAZ-M1+ wyk.3A). 

 

 Odłcznik zamknity O3 ON (CZAZ-M1 wyk.2 i CZAZ-M1+ wyk.2). X3/10 
 Uziemnik zamknity Uz ON (CZAZ-M1 wyk.2A i CZAZ-M1+ wyk.2A).  

22. Zabezpieczenie zewntrzne ZT5. X4/21-22 
23. Kasowanie podtrzymania sygnalizacji WWZ. X5/1 

  KAS.WWZ 
24. Załczenie wyłcznika z telemechaniki. X5/6-8 

 Odłcznik zamknity O2 OFF  
(CZAZ-M1 wyk.2 i wyk.2A oraz CZAZ-M1+ wyk.2 i wyk.2A). 

X3/11 

25. Wyłczenie wyłcznika z telemechaniki. X5/7-8 
 Odłcznik otwarty O2 ON 

(CZAZ-M1 wyk.2 i wyk.2A oraz CZAZ-M1+ wyk.2 i wyk.2A). 
X3/12 

26. Wyłczenie wyłcznika w wyniku działania automatyki SCO. X7/1-2 
27. Przełczenie na II blok nastaw (CZAZ-M2). X7/7-8 
28. Niewykorzystany.  
29. Załczenie wyłcznika w wyniku działania automatyki SPZ po SCO. X7/3-4 
30. Niewykorzystany.  
31. Niewykorzystany.  
32. Cigło w obwodzie wyłczajcym CW2. X3/7 

1 <   WYJCIA   > 16 

1. Współpraca z układem LRW. X7/13-14 
2. Współpraca z systemem ZS. X7/15-16 
3.   
4. Sygnalizacja „awaryjne wyłczenie” AW. X5/2-3 
5. Sygnalizacja „uszkodzenie w polu” UP. X5/2-4 
6. Sygnalizacja „alarm” AL. X5/2-5 
7. Brak zazbrojenia napdu wyłcznika. X3/13-14 
8.   
9. Sterowanie cewk wyłczajc. X3/6 
 Sterowanie cewk wyłczajc. X3/7 
 Sterowanie cewk wyłczajc. X3/8-9 
 Sterowanie cewk wyłczajc (CZAZ-M3). X3/10-11-12 

10. Sterowanie cewk załczajc wyłcznika. X3/5 
11. Sygnalizacja „awaria” zespołu. X6/1-2 
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   

1 <   SYGNALIZACJA   > 8 

1. Wyjcie programowalne S1. X6/3-4 
2. Wyjcie programowalne S2. X6/3-5 
3. Wyjcie programowalne S3. X6/6-7 
4. Wyjcie programowalne S4. X6/6-8 
5. Wyjcie programowalne S5. X6/9-10 
6. Wyjcie programowalne S6. X6/11-12 
7. Wyjcie programowalne S7. X6/13-14 
8. Wyjcie programowalne S8. X6/15-16 
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Lp. Opis Zaciski 

17 <   WEJCIA   > 32   c.d. 

21. Zabezpieczenie zewntrzne ZT4. X4/19-20 
 Zabezpieczenie zewntrzne ZT6 

(CZAZ-M1 wyk.3 i CZAZ-M1+ wyk.3). 
 

 Odstawienie BLZ2 & blokada ZT3 
(CZAZ-M1 wyk.3A i CZAZ-M1+ wyk.3A). 

 

 Odłcznik zamknity O3 ON (CZAZ-M1 wyk.2 i CZAZ-M1+ wyk.2). X3/10 
 Uziemnik zamknity Uz ON (CZAZ-M1 wyk.2A i CZAZ-M1+ wyk.2A).  

22. Zabezpieczenie zewntrzne ZT5. X4/21-22 
23. Kasowanie podtrzymania sygnalizacji WWZ. X5/1 

  KAS.WWZ 
24. Załczenie wyłcznika z telemechaniki. X5/6-8 

 Odłcznik zamknity O2 OFF  
(CZAZ-M1 wyk.2 i wyk.2A oraz CZAZ-M1+ wyk.2 i wyk.2A). 

X3/11 

25. Wyłczenie wyłcznika z telemechaniki. X5/7-8 
 Odłcznik otwarty O2 ON 

(CZAZ-M1 wyk.2 i wyk.2A oraz CZAZ-M1+ wyk.2 i wyk.2A). 
X3/12 

26. Wyłczenie wyłcznika w wyniku działania automatyki SCO. X7/1-2 
27. Przełczenie na II blok nastaw (CZAZ-M2). X7/7-8 
28. Niewykorzystany.  
29. Załczenie wyłcznika w wyniku działania automatyki SPZ po SCO. X7/3-4 
30. Niewykorzystany.  
31. Niewykorzystany.  
32. Cigło w obwodzie wyłczajcym CW2. X3/7 

1 <   WYJCIA   > 16 

1. Współpraca z układem LRW. X7/13-14 
2. Współpraca z systemem ZS. X7/15-16 
3.   
4. Sygnalizacja „awaryjne wyłczenie” AW. X5/2-3 
5. Sygnalizacja „uszkodzenie w polu” UP. X5/2-4 
6. Sygnalizacja „alarm” AL. X5/2-5 
7. Brak zazbrojenia napdu wyłcznika. X3/13-14 
8.   
9. Sterowanie cewk wyłczajc. X3/6 
 Sterowanie cewk wyłczajc. X3/7 
 Sterowanie cewk wyłczajc. X3/8-9 
 Sterowanie cewk wyłczajc (CZAZ-M3). X3/10-11-12 

10. Sterowanie cewk załczajc wyłcznika. X3/5 
11. Sygnalizacja „awaria” zespołu. X6/1-2 
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   

1 <   SYGNALIZACJA   > 8 

1. Wyjcie programowalne S1. X6/3-4 
2. Wyjcie programowalne S2. X6/3-5 
3. Wyjcie programowalne S3. X6/6-7 
4. Wyjcie programowalne S4. X6/6-8 
5. Wyjcie programowalne S5. X6/9-10 
6. Wyjcie programowalne S6. X6/11-12 
7. Wyjcie programowalne S7. X6/13-14 
8. Wyjcie programowalne S8. X6/15-16 
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9. SYGNALIZACJA WEWNTRZNA 

 

9.1. Sygnalizacja optyczna na diodach LED 

Na płycie czołowej zespołu znajduje si osiem diod o zdefiniowanych sygnałach pobudzenia. 
 
•  PRACA SILNIKA - praca silnika według kryterium IS ≥ 0,1Ib 
•  ROZRUCH - silnik w trakcie rozruchu 
•  BLOKADA - blokada załczenia silnika (zbiorczy sygnał BLZ) 
•  NAST.REZ. - aktywny blok nastaw rezerwowych (tylko w CZAZ-M2), 
•  AW - pobudzenie sygnalizacji „awaryjne wyłczenie” AW 
•  WWZ - zbiorcza sygnalizacja WWZ w stanie CZAZ ON załczenia zespołu 

(wiatło migowe) lub sygnalizacja programowego odstawienia zespołu 
CZAZ OFF (wiatło cigłe). 

•  OK - prawidłowa praca zespołu (wiatło zielone cigłe). 
•  ZASILANIE - podane napicie zasilajce. 
 
Zbiorcza sygnalizacja WWZ jest z podtrzymaniem lub zanika samoczynnie po ustaniu przyczyny 
pobudzenia. 
Wykaz sygnałów WWZ, analogiczny do komunikatów na wywietlaczu LCD (pkt.9.2), znajduje si  
w załczniku do instrukcji. 
 
Dioda OK informuje o pozytywnym wyniku programów testujcych zespół. 

 

 
 
9.2. Sygnalizacja na wywietlaczu LCD 

Na wywietlaczu LCD pojawiaj si komunikaty przekazujce informacje o waniejszych stanach pracy: 
 zespołu, tzw. sygnalizacja systemowa,  
 chronionego pola, tzw. sygnalizacja WWZ. 

 
Sygnalizacja systemowa informuje uytkownika midzy innymi o wystpujcych zakłóceniach 
w komunikacji wewntrznej zespołu, braku pliku konfiguracyjnego czy błdach przy zapisie nastaw. 
 
Sygnalizacja WWZ, to komunikaty wyjaniajce przyczyn pobudzenia zbiorczej sygnalizacji WWZ na 
diodzie LED, w tym: 

- zadziałanie zabezpiecze, 

- zadziałanie układów automatyki poawaryjnej, 

- blokada załczenia wyłcznika, 

- niezgodno połoenia styków łczników w polu, 

- brak cigłoci w obwodach sterowania awaryjnego wyłcznikiem, 

- wyłczenie awaryjne lub operacyjne wyłcznika. 
 
Komunikaty na wywietlaczu s z podtrzymaniem (kasowanie pkt.9.3) lub zanikaj samoczynnie po 
ustaniu przyczyny pobudzenia. 
 
Wykaz sygnałów na wywietlaczu LCD podaje załcznik B do instrukcji. 
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9.3. Kasowanie sygnalizacji wewntrznej 

Zbiorcza sygnalizacja WWZ na diodzie LED oraz komunikaty na wywietlaczu LCD s z podtrzymaniem 
lub zanikaj samoczynnie po ustaniu przyczyny pobudzenia. Informacja o charakterze poszczególnych 
sygnałów jest podana w załczniku B do instrukcji. 
 
Sygnalizacja WWZ z podtrzymaniem jest kasowana przyciskiem KAS.WWZ na panelu operatora, przez 
podanie napicia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu lub sygnałem skierowanym łczem szeregowym  
RS-232/485. Kasowanie podtrzymania jest nieskuteczne w przypadku trwania przyczyny pobudzenia 
sygnalizacji. 
Kasowanie sygnalizacji jest rejestrowane w rejestratorze zdarze zapisem KAS.WWZ 
 
Sygnalizacja WWZ z podtrzymaniem jest równie kasowana gdy nastpuje: 

• załczenie zdalne wyłcznika (RS-232/485), 
• załczenie operacyjne wyłcznika Zs z wejcia zewntrznego (przez podanie napicia ⊕Up 

na zacisk X4/2 zespołu), 
• załczenie wyłcznika z panelu operatora. 

 
 
Skasowanie sygnalizacji WWZ z podtrzymaniem nie nastpuje, gdy załczenie wyłcznika odbywa si 
poprzez: 

• załczenie remontowe Zr (przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/1 zespołu, 
• załczenie z automatyki SZR (przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/8 zespołu).  

 

 

 

9.4. Kasowanie blokady załczenia wyłcznika 

Wikszo zabezpiecze posiada nastawialn funkcj blokady BLZ załczenia wyłcznika, która jest 
aktywna po zadziałaniu danego zabezpieczenia. Blokada działa z podtrzymaniem lub zanika samoczynnie 
po ustpieniu przyczyny pobudzenia (rys.6.3). 
 
 
Blokady nadne przewidziano w zabezpieczeniach działajcych w trakcie rozruchu silnika, 
w zabezpieczeniu cieplnym oraz dla zabezpiecze zewntrznych, jeeli zostan pobudzone przy 
wyłczonym wyłczniku. 
Sterowanie awaryjne w wyniku działania pozostałych zabezpiecze powoduje blokad załczenia 
wyłcznika działajc z podtrzymaniem. 
 
Blokada z podtrzymaniem jest kasowana przyciskiem KAS.BLOK na panelu operatora, przez podanie 
napicia ⊕Up na zacisk X4/11 zespołu lub sygnałem skierowanym łczem szeregowym RS-232/485. 
Kasowanie podtrzymania jest nieskuteczne w przypadku trwania przyczyny pobudzenia blokady. 
Kasowanie blokady jest rejestrowane w rejestratorze zdarze zapisem KAS.BLZ. 
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9.3. Kasowanie sygnalizacji wewntrznej 

Zbiorcza sygnalizacja WWZ na diodzie LED oraz komunikaty na wywietlaczu LCD s z podtrzymaniem 
lub zanikaj samoczynnie po ustaniu przyczyny pobudzenia. Informacja o charakterze poszczególnych 
sygnałów jest podana w załczniku B do instrukcji. 
 
Sygnalizacja WWZ z podtrzymaniem jest kasowana przyciskiem KAS.WWZ na panelu operatora, przez 
podanie napicia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu lub sygnałem skierowanym łczem szeregowym  
RS-232/485. Kasowanie podtrzymania jest nieskuteczne w przypadku trwania przyczyny pobudzenia 
sygnalizacji. 
Kasowanie sygnalizacji jest rejestrowane w rejestratorze zdarze zapisem KAS.WWZ 
 
Sygnalizacja WWZ z podtrzymaniem jest równie kasowana gdy nastpuje: 

• załczenie zdalne wyłcznika (RS-232/485), 
• załczenie operacyjne wyłcznika Zs z wejcia zewntrznego (przez podanie napicia ⊕Up 

na zacisk X4/2 zespołu), 
• załczenie wyłcznika z panelu operatora. 

 
 
Skasowanie sygnalizacji WWZ z podtrzymaniem nie nastpuje, gdy załczenie wyłcznika odbywa si 
poprzez: 

• załczenie remontowe Zr (przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/1 zespołu, 
• załczenie z automatyki SZR (przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/8 zespołu).  

 

 

 

9.4. Kasowanie blokady załczenia wyłcznika 

Wikszo zabezpiecze posiada nastawialn funkcj blokady BLZ załczenia wyłcznika, która jest 
aktywna po zadziałaniu danego zabezpieczenia. Blokada działa z podtrzymaniem lub zanika samoczynnie 
po ustpieniu przyczyny pobudzenia (rys.6.3). 
 
 
Blokady nadne przewidziano w zabezpieczeniach działajcych w trakcie rozruchu silnika, 
w zabezpieczeniu cieplnym oraz dla zabezpiecze zewntrznych, jeeli zostan pobudzone przy 
wyłczonym wyłczniku. 
Sterowanie awaryjne w wyniku działania pozostałych zabezpiecze powoduje blokad załczenia 
wyłcznika działajc z podtrzymaniem. 
 
Blokada z podtrzymaniem jest kasowana przyciskiem KAS.BLOK na panelu operatora, przez podanie 
napicia ⊕Up na zacisk X4/11 zespołu lub sygnałem skierowanym łczem szeregowym RS-232/485. 
Kasowanie podtrzymania jest nieskuteczne w przypadku trwania przyczyny pobudzenia blokady. 
Kasowanie blokady jest rejestrowane w rejestratorze zdarze zapisem KAS.BLZ. 
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10.  KOMUNIKACJA LOKALNA I NADRZDNA 

Zespół  jest standardowo wyposaony w dwa niezalene porty szeregowe: 
 

- port RS-232 (COM1), przeznaczony do komunikacji lokalnej najczciej z komputerem przenonym, 

- port RS-485 (COM2) dwuprzewodowy, przeznaczony do sieciowej komunikacji zdalnej z systemem 
nadrzdnym typu SCADA czy stacj inyniersk. 

 
Opcjonalnie istnieje moliwo montau drugiego portu RS-485 jako COM1, działajcego zamiennie 
z portem RS-232. Port RS-232 ma wyszy priorytet, co oznacza e nawizanie lokalnej komunikacji 
z zespołem CZAZ za pomoc portu RS-232 powoduje przerwanie komunikacji zdalnej na opcjonalnym 
porcie RS-485. 
Gniazdo portu RS-232 do komunikacji lokalnej znajduje si na płycie czołowej. Połczenie z komputerem 
(przez złcze 9-cio pinowe DSUB-9) nastpuje z wykorzystaniem dołczanego z zespołem CZAZ kabla 
firmowego. 
Sygnały portów RS-485 s wyprowadzone na listw. Do sieci RS-485 zespoły podłczamy równolegle. 
Wszystkie porty szeregowe posiadaj optoizolacj oraz zabezpieczenie przepiciowe na wszystkich 
liniach sygnałowych. 
 
Parametry i protokół transmisji naley wybra niezalenie dla kadego z portów RS-232/485 (COM1) oraz 
RS-485 (COM2). Natomiast adres sieciowy jest jeden dla urzdzenia. Odpowiednie ustawienia 
dokonujemy na przednim panelu sterujcym. 
Dla kadego z portów naley ustawi prdko transmisji, format danych (liczba bitów danych, liczba bitów 
stopu, parzysto) i protokół sieciowy, oraz niezalenie, adres sieciowy. Moliwe wartoci parametrów s 
podane w danych technicznych zespołu. 
 
 
Przykład podłczenia zespołów CZAZ do sieci RS-485. 
 
 

 
 
 
Jako terminatory najczciej stosuje si rezystory o wartoci 120. 
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11.  SZKIC WYMIAROWY 

 

11.1. Wersja natablicowa 
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11.2. Wersja zatablicowa 

 

81

CZAZ-M1, CZAZ-M2, CZAZ-M3



CZAZ-M1, CZAZ-M2, CZAZ-M3       INSTRUKCJA  OBSŁUGI 

84                                                                        EE424062 05/06 

12.  OBSŁUGA ZESPOŁU CZAZ-M1(-M2,-M3) 

12.1. Opis płyty czołowej 

Widoki płyty czołowej zespołu CZAZ-M1(-M2,-M3) pokazano na rys. 12.1 oraz rys.12.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Rys. 12.1. Widok płyty czołowej zespołu CZAZ-M1(-M2,-M3) - wykonanie natablicowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rys. 12.2. Widok płyty czołowej zespołu CZAZ-M1(-M2,-M3) - wykonanie zatablicowe. 
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Na płycie czołowej znajduje si panel operatora, składajcy si z nastpujcych elementów: 
 

1 6-przyciskowej klawiatury, przeznaczonej do lokalnej obsługi menu programu zespołu, 
  

2 
 

wywietlacza alfanumerycznego LCD 2x16 znaków, przeznaczonego do komunikacji   
wizualnej uytkownika z zespołem, 
 3 zestawu diod LED, sygnalizujcych najwaniejsze stany pracy zespołu oraz pola,  
   

4 
 

kasownika WWZ, przeznaczonego do kasowania sygnalizacji optycznej LED oraz 
komunikatów pojawiajcych si na wywietlaczu LCD, 

5 
 

kasownika BLOK, przeznaczonego do kasowania stanu blokady załczenia wyłcznika 
pola, 
 6 

 
 

portu komunikacji szeregowej RS-232, przeznaczonego do połczenia zespołu 
z lokalnym komputerem PC, rozszerzajcym funkcje obsługi zespołu (np. graficzna 
prezentacja rejestratora zakłóce), 
  

Panel operatora umoliwia kompleksow obsług zespołu: 
 

• programowe włczenie/wyłczenie zespołu, 
• zmiana nastaw, 
• odczyt pomiarów i rejestracji parametrów,  
• testowanie 
• komunikacja z komputerem PC (COM1). 

 

Sygnalizacja poszczególnych diod na płycie czołowej oznacza: 

• stan pracy pola  

- pole załczone, 

- rozruch silnika, 

- blokada załczenia pola, 

- aktywny blok nastaw rezerwowych (tylko w CZAZ-M2), 

 

• stan pracy zespołu 

- awaryjne otwarcie wyłcznika, 

• wiatło migowe - zadziałanie przynajmniej jednego z zabezpiecze lub układów, 

• wiatło cigłe - programowe wyłczenie zespołu (stan OFF), 

- prawidłowa praca zespołu, 

- poprawna praca zasilacza. 
 

 

W stanach awaryjnych na wywietlaczu LCD pojawiaj si kolejno symbole pobudzonych zabezpiecze  
i układów. W tej sytuacji obsługa zabezpieczenia jest moliwa po naciniciu przycisku WWZ (jeeli 
przyczyna pobudzenia ustpiła) lub przycisku Esc (jeeli przyczyna pobudzenia trwa). Umoliwia to 
wykorzystanie moliwoci zespołu (np. pomiar prdu) przy pobudzonych zabezpieczeniach. Ponowne 
przycinicie Esc powoduje powrót do wywietlenia listy pobudzonych zabezpiecze. 
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KLAWIATURA: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KASOWANIE: 

 
 

 
 
 

 

  

• przejcie do poziomu bezporednio nadrzdnego w menu 
programu obsługi; 

• przerwanie edycji wartoci wybranego parametru 
z pominiciem wprowadzonych zmian; 

• przemieszczenie kursora w prawo 
o jedn pozycj; 

• przegldanie kolejnych parametrów 
zarejestrowanych zakłóce; 

• przemieszczenie kursora w gór ekranu; 
• wybieranie wartoci danego parametru sporód 

podanych opcjonalnie; 
• ustawianie cyfry (z zakresu 0÷9) w liczbie oznaczajcej 

warto parametru 

• przemieszczenie kursora w lewo 
o jedn pozycj; 

• przegldanie kolejnych parametrów 
zarejestrowanych zakłóce; 

• przejcie do poziomu bezporednio podrzdnego 
w menu programu obsługi; 

• przejcie do funkcji nastawiania wartoci parametru; 
• zatwierdzenie ustawionej wartoci parametru; 

• przemieszczenie kursora w dół ekranu; 
• wybieranie wartoci danego parametru sporód podanych 

opcjonalnie; 
• ustawianie cyfry (z zakresu 0÷9) w liczbie oznaczajcej 

warto parametru 

Kasowanie sygnalizacji WWZ. 
Kasowanie podtrzymania sygnalizacji jest nieskuteczne w przypadku trwania przyczyny 
pobudzenia sygnalizacji. 
Szczegółowe informacje znajduj si w pkt.9.3. 
 

Kasowanie blokady załczenia wyłcznika. 
Kasowanie podtrzymania blokady jest nieskuteczne w przypadku trwania przyczyny 
pobudzenia blokady. 
Szczegółowe informacje znajduj si w pkt.9.4. 
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KLAWIATURA: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KASOWANIE: 

 
 

 
 
 

 

  

• przejcie do poziomu bezporednio nadrzdnego w menu 
programu obsługi; 

• przerwanie edycji wartoci wybranego parametru 
z pominiciem wprowadzonych zmian; 

• przemieszczenie kursora w prawo 
o jedn pozycj; 

• przegldanie kolejnych parametrów 
zarejestrowanych zakłóce; 

• przemieszczenie kursora w gór ekranu; 
• wybieranie wartoci danego parametru sporód 

podanych opcjonalnie; 
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• wybieranie wartoci danego parametru sporód podanych 

opcjonalnie; 
• ustawianie cyfry (z zakresu 0÷9) w liczbie oznaczajcej 

warto parametru 

Kasowanie sygnalizacji WWZ. 
Kasowanie podtrzymania sygnalizacji jest nieskuteczne w przypadku trwania przyczyny 
pobudzenia sygnalizacji. 
Szczegółowe informacje znajduj si w pkt.9.3. 
 

Kasowanie blokady załczenia wyłcznika. 
Kasowanie podtrzymania blokady jest nieskuteczne w przypadku trwania przyczyny 
pobudzenia blokady. 
Szczegółowe informacje znajduj si w pkt.9.4. 
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12.2. Struktura menu programu obsługi 

Menu programu obsługi zespołu za pomoc panelu operatora charakteryzuje si drzewiast struktura zgrupowania 
parametrów. Wybór funkcji, grupy parametrów, poszczególnych parametrów w obrbie grupy a take nastawianie 
poszczególnych parametrów odbywa si za pomoc 6-przyciskowej klawiatury. Zasady poruszania si w obrbie 
menu programu obsługi s analogiczne jak w programach uytkowych stosowanych dla komputerów PC (np. Norton 
Comander). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na rysunkach poniej przedstawiajcych obraz wywietlacza LCD, przyjto nastpujcy sposób prezentacji: 
 

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

 
2. Informacje aktualnie niewidoczne lecz dostpne przy uyciu przycisków <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓> lub <←←←←>, <→→→→> 

umieszczono na szarych polach, powyej i poniej ekranu wywietlacza, 
 
3. Informacja pozostajca na stałe na wywietlaczu pomimo przesuwania ekranu przyciskami <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, 

<→→→→> przedstawiona jest przy pomocy pogrubionego tekstu, 
 
4. W miejscach, gdzie nastawiana jest konkretna warto liczbowa umieszczone s znaki „x”. W rzeczywistoci 

w tych miejscach znajduj si wartoci domylne lub pochodzce z poprzednich nastaw. 
 
5. Dla kadej „gałzi” menu obsługi podany jest przykład nastawiania wybranego parametru. Sposób 

nastawiania pozostałych parametrów w obrbie danej „gałzi” jest bardzo podobny do przedstawionego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ON/OFF   NASTAWY 

POMIARY    TESTY 

ON/OFF     

NASTAWY 

POMIARY 

TESTY 

CZAS I DATA 

ZESTAW NASTAW 

EDYCJA NASTAW 
WARTOSCI BIEZACE 

ZAKLOCENIA 

LICZNIKI 

ZDARZENIA 

ZMIANA HASLA 

WEJSCIA 1-16 

WEJSCIA 17-32 

WYJSCIA 1-16 

1<SYGNALIZACJA>8 

KASUJ POM. 

REJESTRATOR 

KOMUNIKACJA 

KASUJ MODEL 
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WYKAZ SYMBOLI WYKORZYSTYWANYCH PRZY NASTAWIANIU ZABEZPIECZE: 

Symbol Opis 
∆ϑ [tn] Znamionowy przyrost temperatury. 
∆Ir [Ir] Warto rozruchowa asymetrii prdowej. 
ϕm [ϕr] Kt maksymalnej czułoci. 
BLZ Blokada załczenia wyłcznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 
I1n Prd znamionowy strony pierwotnej przekładnika prdowego. 
Ib Prd bazowy silnika . 

Imax Warto progowa licznika prdów kumulowanych. 
In Prd znamionowy strony wtórnej przekładnika prdowego. 

Ior   [Ir] Prd rozruchowy zabezpieczenia ziemnozwarciowego Io oraz Io2, Io3. 

Ir Prd rozruchowy zabezpieczenia. 
Iro [ Ir ] Pocztkowy prd rónicowy. 
k Współczynnik wzmocnienia. 
k Współczynnik udziału modelu. 
kh Współczynnik hamowania. 
kT1 Współczynnik wydłuenia stałej czasowej T1 dla stanu stygnicia bezprdowego. 
kT2 Współczynnik wydłuenia stałej czasowej T2 dla stanu stygnicia bezprdowego. 
LRW Współpraca z układem lokalnej rezerwy wyłcznikowej. 
Nc Liczba dozwolonych rozruchów ze stanu nagrzanego. 
Nz Liczba dozwolonych rozruchów ze stanu zimnego. 
SYGNAL. Sygnalizacja stopnia ICS. 
T01 Czas opónienia diagnozowania. 
T1 Cieplna stała czasowa silnika. 
t1 Temperatura rozruchowa stopnia t1. 
t1bl Temperatura rozruchowa blokady BLZ załczenia wyłcznika. 
t1s Temperatura rozruchowa stopnia t1s. 
t1w Temperatura rozruchowa stopnia t1w. 
T2 Cieplna stała czasowa silnika. 
t2 Temperatura rozruchowa stopnia t2. 
t2   [tr] Czas zadziałania dla I=2Ir dla zabezpiecze Ib1, Ib2 oraz Io. 
t2 [tr] Czas zadziałania dla ∆I=2∆Ir dla zabezpieczenia ItA. 
t2bl Temperatura rozruchowa blokady BLZ załczenia wyłcznika. 
t2s Temperatura rozruchowa stopnia t2s. 
t2w Temperatura rozruchowa stopnia t2w. 
t6 Dopuszczalny czas trwania rozruchu dla Ir= 6Ib. 
tbl Temperatura rozruchowa blokady BLZ załczenia wyłcznika. 
tmax Temperatura maksymalna mierzona przez czujnik. 
tmin Temperatura minimalna mierzona przez czujnik. 
tO Temperatura otoczenia dla potrzeb  zabezpieczenia Ic. 
tr Czas zadziałania. 
Tr Czas pomiaru prdu. 
tr Czas regeneracji cieplnej po rozruchu. 
tS Temperatura rozruchowa stopnia ICS. 
tW Temperatura rozruchowa stopnia ICW. 
tz Czas zadziałania. 
tzw Dopuszczalny czas trwania rozruchu w warunkach przecienia silnika. 
U1n Napicie znamionowe strony pierwotnej przekładnika napiciowego. 
Un Napicie znamionowe strony wtórnej przekładnika napiciowego. 
Uomin Napicie minimalne składowej zerowej. 
Ur Napicie rozruchowe. 
w Stopie uszkodzenia klatki. 
WYŁCZENIE  Sterowanie awaryjne na wyłczenie wyłcznika. 
ZS Współpraca z zabezpieczeniem szyn zbiorczych. 
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ϕm [ϕr] Kt maksymalnej czułoci. 
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kT2 Współczynnik wydłuenia stałej czasowej T2 dla stanu stygnicia bezprdowego. 
LRW Współpraca z układem lokalnej rezerwy wyłcznikowej. 
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SYGNAL. Sygnalizacja stopnia ICS. 
T01 Czas opónienia diagnozowania. 
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Tr Czas pomiaru prdu. 
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12.3. Opis menu programu obsługi z panelu operatora 
Po włączeniu zasilania zespół „zgłasza się” wyświetlając nazwę urządzenia 
oraz nazwę producenta. Przyciskając dowolny klawisz można przejść do 
głównego menu. W lewym górnym rogu wyświetlacza pojawia się kursor 
(ciemny, migający prostokąt). Przy pomocy klawiszy <↑>, <↓>, <←>, <→>
można wybrać jedną z czterech opcji. Użycie tych przycisków powoduje 
ustawienie migającego kursora na pierwszej literze danej opcji.      
Przyciśnięcie Enter spowoduje  przejście do realizacji zaznaczonego 
polecenia. 

 

Poszczególne opcje menu głównego oznaczają: 
 
 ON/OFF 

- programowe włączenie/ wyłączenie zespołu, 

 NASTAWY 
- ustawianie aktualnego czasu i daty, 

- wybór bieżącego zestawu nastaw, 

- konfiguracja zestawów nastaw, 

 POMIARY 
- odczyt bieżących wartości prądów, napięć, mocy itp, 

- odczyt parametrów zarejestrowanych zakłóceń, 

- odczyt liczników zadziałań zabezpieczeń, 

- odczyt rejestratora zdarzeń, 

TESTY (wejście możliwe tylko po uprzednim ustawieniu zespołu w stan OFF)
- zmiana hasła dostępu, 

- przeprowadzanie testów wejść dwustanowych i wyjść przekaźnikowych, 

- zerowanie modelu cieplnego, 

- ustawianie parametrów rejestratora przebiegów analogowych, 

- ustawianie parametrów komunikacji dla RS-232 oraz RS-485, 

ON/OFF   NASTAWY 
POMIARY    TESTY

CZAZ-M1(-M2,-M3)
ZEG-ENERGETYKA

↓         ↓
  <Enter>    <Esc>

↓         ↓
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12.3.1. ON/OFF 

Opcja umoliwia programowe wyłczanie zespołu w celu: 
• Zmiany hasła dostpu, 
• Testowania wej i wyj dwustanowych, 
• Kasowania pomiarów, liczników zadziała i rejestratora zdarze, 
• Ustawienie parametrów rejestratora zakłóce, 
• Ustawienie parametrów komunikacji lokalnej oraz nadrzdnej, 
  

 

 

 

Zmiana trybu pracy zespołu moliwa jest tylko po podaniu aktualnego hasła cyfrowego z zakresu 
(00000-65535). Hasło fabryczne to „00000”. 

 
ON  – zespół włczony (czynne s wszystkie zabezpieczenia, które nie s programowo zablokowane) 

patrz – NASTAWY/EDYCJA NASTAW/KONFIGURACJA  
 
OFF  – zespół wyłczony (zablokowane wszystkie zabezpieczenia). Ustawienie zespołu w stan OFF 

powoduje wiecenie si na płycie czołowej diody WWZ wiatłem cigłym. 
 

 
 
W przypadku wpisania niewłaciwego hasła i zatwierdzeniu klawiszem Enter na wywietlaczu pojawia si 
na ok. 2s komunikat: 
         

 
ok. 2s                

   
a nastpnie zachta do podania prawidłowego hasła. Zmiana stanu pracy zespołu dokonuje si dopiero  
w momencie podania prawidłowego hasła. 
 
 
 

PRZYKŁAD PROGRAMOWEGO WŁCZENIA /WYŁCZENIA ZESPOŁÓW CZAZ: 

1. Wybra funkcj ON\OFF:             <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
2. Przej do edycji funkcji ON\OFF:           <Enter>, 
3. Ustawi tryb pracy:              <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, ON – zespół włczony 

OFF – zespół wyłczony , 
4. Zapamita wprowadzone zmiany:          <Enter>, 
5. Ustawi aktualne hasło:             <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
   z zakresu (0 - 65535) 
6. Powrót do menu głównego:            <Esc>. 
 

NIEWLASCIWE 
HASLO 

PODAJ HASLO:    
     [xxxxx]             

ON\OFF   NASTAWY   
POMIARY    TESTY 

CZAZ-M1(-M2,-M3)     
           [ ON] 

PODAJ HASLO:    
     [xxxxx]             

CZAZ-M1(-M2,-M3)       .            
      [ ON] 

PODAJ HASLO:    
     [xxxxx]              
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12.3.1. ON/OFF 
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Zmiana trybu pracy zespołu moliwa jest tylko po podaniu aktualnego hasła cyfrowego z zakresu 
(00000-65535). Hasło fabryczne to „00000”. 

 
ON  – zespół włczony (czynne s wszystkie zabezpieczenia, które nie s programowo zablokowane) 

patrz – NASTAWY/EDYCJA NASTAW/KONFIGURACJA  
 
OFF  – zespół wyłczony (zablokowane wszystkie zabezpieczenia). Ustawienie zespołu w stan OFF 

powoduje wiecenie si na płycie czołowej diody WWZ wiatłem cigłym. 
 

 
 
W przypadku wpisania niewłaciwego hasła i zatwierdzeniu klawiszem Enter na wywietlaczu pojawia si 
na ok. 2s komunikat: 
         

 
ok. 2s                

   
a nastpnie zachta do podania prawidłowego hasła. Zmiana stanu pracy zespołu dokonuje si dopiero  
w momencie podania prawidłowego hasła. 
 
 
 

PRZYKŁAD PROGRAMOWEGO WŁCZENIA /WYŁCZENIA ZESPOŁÓW CZAZ: 

1. Wybra funkcj ON\OFF:             <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
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6. Powrót do menu głównego:            <Esc>. 
 

NIEWLASCIWE 
HASLO 

PODAJ HASLO:    
     [xxxxx]             

ON\OFF   NASTAWY   
POMIARY    TESTY 

CZAZ-M1(-M2,-M3)     
           [ ON] 

PODAJ HASLO:    
     [xxxxx]             

CZAZ-M1(-M2,-M3)       .            
      [ ON] 

PODAJ HASLO:    
     [xxxxx]              
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12.3.2.  NASTAWY 

Opcja NASTAWY umoliwia realizacj nastpujcych funkcji:: 
• Ustawienie biecego czasu i daty, 
• Wybór aktywnego zestawu nastaw (jednego z czterech zestawów zapisanych w pamici zespołu CZAZ), 
• Konfigurowanie zabezpiecze oraz edycj parametrów w poszczególnych zestawach. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

♦ NASTAWY/ CZAS I DATA 

Dostpne opcje: 

CZAS AKTUALNY - sprawdzenie aktualnego czasu i daty, 
ZAPISZ CZAS   - ustawienie poprawnego czasu i daty.  

 
Dostp do tych parametrów zabezpieczony jest cyfrowym hasłem. Hasło  
i sposób jego wprowadzania s identyczne jak w przypadku programowego 
włczania i wyłczania zespołu. 
 

Format zapisu czasu: [gg:mm:ss] [godziny : minuty : sekundy] 
Format zapisu daty:  [rr/mm/dd]  [rok / miesic / dzie] 

 

 

 

 

 

♦ NASTAWY/ ZESTAW NASTAW 

 
Opcja pozwala okreli numer aktywnego zestawu nastaw (jeden sporód 
czterech zapisanych w pamici zespołu CZAZ).  
 
W zespole CZAZ-M1(-M2, -M3) istnieje moliwo pozwalajca okreli 
aktywny zestaw nastaw (0 ÷ 3) czyli tzw. zestaw „roboczy”, 
 
 
 
 
 

Zapisanie nowego numeru zestawu nastaw do pamici zespołu CZAZ 
nastpuje w momencie podania prawidłowego hasła.  
 
 

 

 

PRZYKŁAD USTAWIANIA AKTUALNEGO ZESTAWU NASTAW: 

1. Wybra funkcj NASTAWY:            <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
2. Wybra opcj ZESTAW NASTAW:          <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 
3. Przej do edycji opcji ZESTAW NASTAW:       <Enter>, 
4. Ustawi numer zestawu nastaw (0-3):          <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, <Esc> 
5. ZESTAW NASTAW / ZAPISAC?           <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 

[NIE] - ignoruje zmiany, powrót poziom wyej,  
[TAK] - zapamituje zmiany, poda hasło, 

7. Ustawi aktualne hasło:             <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>;  
8. Powrót do menu głównego:            <Esc>. 

ON\OFF   NASTAWY   
POMIARY    TESTY 

ZESTAW NASTAW 
EDYCJA NASTAW 

NASTAWY: 

CZAS I DATA 

ZESTAW NASTAW 
EDYCJA NASTAW 

NASTAWY: 

CZAS I DATA 

ZAPISZ CZAS 

CZAS I DATA: 

CZAS AKTUALNY 

EDYCJA NASTAW 

CZAS I DATA 

NASTAWY: 

ZESTAW NASTAW 

ZESTAW NASTAW: 

           0 [-] 
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♦ NASTAWY/ EDYCJA NASTAW 

Opcja umoliwia konfiguracj i edycj parametrów zabezpiecze w kadym sporód czterech zestawów nastaw 
zapisanych w pamici zespołu.  

W zespołach CZAZ istnieje moliwo przygotowania czterech niezalenych zestawów nastaw, z których kady 
moe by dowolnie skonfigurowany. Gotowe pakiety naley zapisa do pamici nadajc im odpowiednio numer 
(0÷3). 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

- ustawi numer zestawu przeznaczonego do edycji, 
- skonfigurowa zestaw nastaw, wprowadzajc odpowiednie wartoci parametrów zabezpiecze, 
- ustawi numer zestawu, pod którym zostan zapamitane wprowadzone zmiany, 
- zapisa zestaw nastaw wprowadzajc aktualne hasło. 

Wpisanie nastaw fabrycznych powoduje automatyczne ustawienie parametrów w kadym zestawie i po podaniu 
biecego hasła, zapisanie nastaw do zespołu. 

 

 

 

 

 

 

PRZYKŁAD EDYCJI ZESTAWU NASTAW: 

1. Wybra funkcj NASTAWY:            <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
2. Wybra opcj EDYCJA NASTAW:          <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 
3. Ustawi numer zestawu do edycji:           CZYTAJ ZESTAW NR (0÷÷÷÷3) <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 
4. Skonfigurowa zestaw nastaw           <Esc>  
5. Zapisa wprowadzone zmiany do pamici:        <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 

[NIE] - ignoruje zmiany, powrót poziom wyej,  
[TAK] - wprowadza zmiany do pamici, 

6. Ustawi numer zestawu do zapisu          ZAPISA ZESTAW NR (0÷÷÷÷3) <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 
[NIE] - ignoruje zmiany, powrót poziom wyej,  
[TAK] - zapamituje zmiany, poda hasło, 

7. Ustawi aktualne hasło:             <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>;  
8. Powrót do menu głównego:            <Esc>. 

CZAS I DATA 
ZESTAW NASTAW 

NASTAWY: 

EDYCJA NASTAW 

KONFIGURACJA 
ZABEZPIECZENIA 
AUTOMATYKI 
DIAGNOSTYKA 
SYGNALIZACJA 

PROBKOWANIE REJ. 

FABRYCZNE 

NASTAWY: 

ZNAMIONOWE 

Dostpne opcje w „gałzi” NASTAWY/EDYCJA NASTAW 

ZNAMIONOWE –  nastawy parametrów strony pierwotnej 
przekładników  prdowych i napiciowych oraz 
współczynnika blokowania zabezpiecze od 
prdu magnesowania, 

KONFIGURACJA – konfiguracja zestawu zabezpiecze i układów 
dodatkowych wchodzcych w skład zespołu,   

ZABEZPIECZENIA –  edycja parametrów zabezpiecze i układów 
dodatkowych wchodzcych w skład zespołu,   

AUTOMATYKI –  edycja parametrów układów automatyki 
wchodzcych w skład zespołu, 

DIAGNOSTYKA  –   konfiguracja parametrów testera klatek silników 
indukcyjnych (tylko w CZAZ-M1+), 

SYGNALIZACJA–  programowanie sygnalizacji zewntrznej, 
PROBKOWANIE REJ–  konfiguracja rejestratora sygnałów analogowych 

(brak w CZAZ-M1), 
FABRYCZNE –  wprowadzenie nastaw fabrycznych, 
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♦ NASTAWY/ EDYCJA NASTAW 

Opcja umoliwia konfiguracj i edycj parametrów zabezpiecze w kadym sporód czterech zestawów nastaw 
zapisanych w pamici zespołu.  

W zespołach CZAZ istnieje moliwo przygotowania czterech niezalenych zestawów nastaw, z których kady 
moe by dowolnie skonfigurowany. Gotowe pakiety naley zapisa do pamici nadajc im odpowiednio numer 
(0÷3). 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

- ustawi numer zestawu przeznaczonego do edycji, 
- skonfigurowa zestaw nastaw, wprowadzajc odpowiednie wartoci parametrów zabezpiecze, 
- ustawi numer zestawu, pod którym zostan zapamitane wprowadzone zmiany, 
- zapisa zestaw nastaw wprowadzajc aktualne hasło. 

Wpisanie nastaw fabrycznych powoduje automatyczne ustawienie parametrów w kadym zestawie i po podaniu 
biecego hasła, zapisanie nastaw do zespołu. 

 

 

 

 

 

 

PRZYKŁAD EDYCJI ZESTAWU NASTAW: 

1. Wybra funkcj NASTAWY:            <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
2. Wybra opcj EDYCJA NASTAW:          <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 
3. Ustawi numer zestawu do edycji:           CZYTAJ ZESTAW NR (0÷÷÷÷3) <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 
4. Skonfigurowa zestaw nastaw           <Esc>  
5. Zapisa wprowadzone zmiany do pamici:        <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 

[NIE] - ignoruje zmiany, powrót poziom wyej,  
[TAK] - wprowadza zmiany do pamici, 

6. Ustawi numer zestawu do zapisu          ZAPISA ZESTAW NR (0÷÷÷÷3) <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 
[NIE] - ignoruje zmiany, powrót poziom wyej,  
[TAK] - zapamituje zmiany, poda hasło, 

7. Ustawi aktualne hasło:             <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>;  
8. Powrót do menu głównego:            <Esc>. 

CZAS I DATA 
ZESTAW NASTAW 

NASTAWY: 

EDYCJA NASTAW 

KONFIGURACJA 
ZABEZPIECZENIA 
AUTOMATYKI 
DIAGNOSTYKA 
SYGNALIZACJA 

PROBKOWANIE REJ. 

FABRYCZNE 

NASTAWY: 

ZNAMIONOWE 

Dostpne opcje w „gałzi” NASTAWY/EDYCJA NASTAW 

ZNAMIONOWE –  nastawy parametrów strony pierwotnej 
przekładników  prdowych i napiciowych oraz 
współczynnika blokowania zabezpiecze od 
prdu magnesowania, 

KONFIGURACJA – konfiguracja zestawu zabezpiecze i układów 
dodatkowych wchodzcych w skład zespołu,   

ZABEZPIECZENIA –  edycja parametrów zabezpiecze i układów 
dodatkowych wchodzcych w skład zespołu,   

AUTOMATYKI –  edycja parametrów układów automatyki 
wchodzcych w skład zespołu, 

DIAGNOSTYKA  –   konfiguracja parametrów testera klatek silników 
indukcyjnych (tylko w CZAZ-M1+), 

SYGNALIZACJA–  programowanie sygnalizacji zewntrznej, 
PROBKOWANIE REJ–  konfiguracja rejestratora sygnałów analogowych 

(brak w CZAZ-M1), 
FABRYCZNE –  wprowadzenie nastaw fabrycznych, 
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- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ ZNAMIONOWE 

Opcja pozwala na ustawienie znamionowych wartoci strony pierwotnej 
przekładników prdowych i napiciowych. 
W zespołach dla pól silnikowych istnieje dodatkowo moliwo nastawienia 
tzw. prdu bazowego. Prd bazowy jest to prd znamionowy silnika 
wyraony w krotnociach prdu znamionowego przekładnika. 
 
Prd znamionowy strony wtórnej przekładników prdowych jest ustawiony 
fabrycznie i nie mona go zmieni. W standardowym wykonaniu zespołów 
CZAZ warto strony wtórnej przekładników wynosi 5A. 
W przypadku potrzeby wykonania zespołu CZAZ o innych wartociach 
strony wtórnej przekładników prdowych naley zaznaczy to w zamówieniu. 
 
 
 
 
 
 

 
ZAKRESY NASTAW PARAMETRÓW: 

In:  5A lub 1A    - prd znamionowy strony wtórnej przekładnika prdowego 
I1n: (1÷5000)A    - prd znamionowy strony pierwotnej przekładnika prdowego 
Ib:  (0,2÷1,2)In   - prd bazowy silnika (znamionowy) 

 Un:  (58, 100 lub 110)V - napicie  znamionowe strony wtórnej przekładnika napiciowego 
U1n: (1÷60000)V   - napicie  znamionowe strony pierwotnej przekładnika napiciowego 
 

 
 

- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ KONFIGURACJA 

Opcja pozwala na konfiguracj zestawu nastaw. 
Sporód wszystkich zabezpiecze i układów dostpnych dla danego typu 
pola mona skonfigurowa dowolny zestaw poprzez indywidualne 
uaktywnienie lub zablokowanie kadego z zabezpiecze. 
  [TAK] - zabezpieczenie aktywne, 
  [NIE] - zabezpieczenie zablokowane. 
 
Pełny wykaz zabezpiecze i układów dla zespołów CZAZ-M1(-M2,-M3) 
znajduje si w pkt. 5. 
 
   
 

 
 

 

 

 

 
 

PRZYKŁAD KONFIGURACJI ZESTAWU NASTAW: 

1. Wybra funkcj NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ KONFIGURACJA: <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
2. Wybra opcj Rt              <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 
3. Ustawi:   [NIE] – zabezpieczenie zablokowane, 

[TAK] – zabezpieczenie aktywne:       <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 
4. Podobnie skonfigurowa pozostałe zabezpieczenia i układy:   <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 
5. Przejcie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ KONFIGURACJA:  <Esc>,  
6. Zapisa wprowadzone zmiany:          <Esc>. 

PRZYKŁAD USTAWIENIA PARAMETRÓW STRONY WTÓRNEJ PRZEKŁADNIKA PRDOWEGO: 

1. Wybra funkcj NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ ZNAMINOWE:   <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
2. Wybra opcj P.ZN.PIERWOTNY:          <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 
3. Ustawi warto prdu strony pierwotnej przekładnika prdowego:  <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
4. Przejcie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW / ZNAMINOWE:   <Esc>  
5. Wybra opcj U.ZN.PIERWOTNE:          <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 
6. Ustawi warto prdu strony pierwotnej przekładnika napiciowego: <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
7. Przejcie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ ZNAMINOWE:   <Esc>,  
8. Zapisa wprowadzone zmiany:          <Esc>.  

NASTAWY: 

KONFIGURACJA 

Ib1    [TAK/NIE] 
Ib2    [TAK/NIE] 
Io     [TAK/NIE] 
ItA    [TAK/NIE] 

.   . 

.   . 

.   . 

KONFIGURACJA: 

Rt     [TAK/NIE] 

NASTAWY: 

ZNAMIONOWE 

P.ZN.PIERWOTNY 
I1n=    xxxx [A] 

P.ZNAMIONOWY: 

In=        5 [A] 

U.ZNAMIONOWE: 
Un=      100 [V] 

 
U.ZN.PIERWOTNE: 
U1n=   xxxxx [V] 

 

P. BAZOWY 
Ib=    x.xx[*In] 
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- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ ZABEZPIECZENIA  
 

Opcja pozwala na nastawianie parametrów zabezpiecze i układów.  
Szczegółowe informacje dotyczce działania zabezpiecze dla zespołów 
CZAZ-M1(-M2,-M3) znajduje si w pkt. 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Poniej przedstawiono sposób nastawienia zabezpieczenia Ib1. W podobny sposób naley postpowa w celu 
nastawienia parametrów pozostałych zabezpiecze. 
 

 
 

- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI 

Opcja pozwala na nastawianie parametrów poszczególnych układów 
automatyki.  
SCO  – układ samoczynnego czstotliwociowego odciania, 
RN  – układ kontroli zazbrojenia wyłcznika, 
PKW  – układ kontroli wartoci prdów wyłczanych przez fazy wyłcznika,  
 

 

 

 

- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI/ SCO 

Opcja umoliwia nastawienie czasu opónienia działania układu 
samoczynnego czstotliwociowego odciania. Pobudzenie układu 
nastpuje w momencie przyjcia sygnału na poziomie napicia Up na zacisk 
X7/1. Po nastawionym czasie formowany jest impuls wyłczajcy. 
 

 

 

 

 
 

PRZYKŁAD NASTAWIENIA CZASU OPÓNIENIA UKŁADU SAMOCZYNNEGO CZSTOTLIWOCIOWEGO ODCIANIA: 

1. Wybra funkcj NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI:  <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
2. Wybra opcj SCO:             <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 
3. Ustawi dan warto parametru tz:         <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
4. Przejcie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW / AUTOMATYKI:   <Esc>  
5. Zapisa wprowadzone zmiany:          <Esc>  

PRZYKŁAD KONFIGURACJI PARAMETRÓW ZABEZPIECZE: 

1. Wybra funkcj NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ ZABEZPIECZENIA: <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
2. Wybra zabezpieczenie Ib1           <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 
3. Wybra parametr Ir=:              <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 
4. Ustawi dan warto parametru Ir:         <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
5. Wybra parametr tr=:              <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 
6. Ustawi dan warto parametru tr:         <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
7. Skonfigurowa pozostałe parametry:          <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 

WYLACZENIE  [TAK] lub [NIE] 
ZS    [TAK] lub [NIE]           
LRW   [TAK] lub [NIE] 
BLZ   [TAK] lub [NIE]     

8. Przejcie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW / ZABEZPIECZENIA: <Esc>  
9. Zapisa wprowadzone zmiany:          <Esc>  

NASTAWY: 

ZABEZPIECZENIA 

Ib1         
Ib2         
Io 
ItA 

   .    

   .    

   .    

 

ZABEZPIECZENIA: 

Rt          

NASTAWY: 

AUTOMATYKI 

AUTOMATYKI: 

SCO          

RN 
PKW 

AUTOMATYKI: 

SCO 

SCO: 

tz=   xxxxx [ms]         
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- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ ZABEZPIECZENIA  
 

Opcja pozwala na nastawianie parametrów zabezpiecze i układów.  
Szczegółowe informacje dotyczce działania zabezpiecze dla zespołów 
CZAZ-M1(-M2,-M3) znajduje si w pkt. 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Poniej przedstawiono sposób nastawienia zabezpieczenia Ib1. W podobny sposób naley postpowa w celu 
nastawienia parametrów pozostałych zabezpiecze. 
 

 
 

- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI 

Opcja pozwala na nastawianie parametrów poszczególnych układów 
automatyki.  
SCO  – układ samoczynnego czstotliwociowego odciania, 
RN  – układ kontroli zazbrojenia wyłcznika, 
PKW  – układ kontroli wartoci prdów wyłczanych przez fazy wyłcznika,  
 

 

 

 

- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI/ SCO 

Opcja umoliwia nastawienie czasu opónienia działania układu 
samoczynnego czstotliwociowego odciania. Pobudzenie układu 
nastpuje w momencie przyjcia sygnału na poziomie napicia Up na zacisk 
X7/1. Po nastawionym czasie formowany jest impuls wyłczajcy. 
 

 

 

 

 
 

PRZYKŁAD NASTAWIENIA CZASU OPÓNIENIA UKŁADU SAMOCZYNNEGO CZSTOTLIWOCIOWEGO ODCIANIA: 

1. Wybra funkcj NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI:  <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
2. Wybra opcj SCO:             <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 
3. Ustawi dan warto parametru tz:         <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
4. Przejcie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW / AUTOMATYKI:   <Esc>  
5. Zapisa wprowadzone zmiany:          <Esc>  

PRZYKŁAD KONFIGURACJI PARAMETRÓW ZABEZPIECZE: 

1. Wybra funkcj NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ ZABEZPIECZENIA: <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
2. Wybra zabezpieczenie Ib1           <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 
3. Wybra parametr Ir=:              <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 
4. Ustawi dan warto parametru Ir:         <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
5. Wybra parametr tr=:              <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 
6. Ustawi dan warto parametru tr:         <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
7. Skonfigurowa pozostałe parametry:          <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 

WYLACZENIE  [TAK] lub [NIE] 
ZS    [TAK] lub [NIE]           
LRW   [TAK] lub [NIE] 
BLZ   [TAK] lub [NIE]     

8. Przejcie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW / ZABEZPIECZENIA: <Esc>  
9. Zapisa wprowadzone zmiany:          <Esc>  

NASTAWY: 

ZABEZPIECZENIA 

Ib1         
Ib2         
Io 
ItA 

   .    

   .    

   .    

 

ZABEZPIECZENIA: 

Rt          

NASTAWY: 

AUTOMATYKI 

AUTOMATYKI: 

SCO          

RN 
PKW 

AUTOMATYKI: 

SCO 

SCO: 

tz=   xxxxx [ms]         
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- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI/ RN 

Opcja umoliwia nastawienie czasu opónienia działania układu 
sygnalizujcego stan nie nazbrojenia wyłcznika.  
 

 

 

 

 

 
 

 

- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI/ PKW 

Opcja umoliwia nastawienie maksymalnej wartoci prdu kumulowanego  
wyłcznika wyraonego w krotnociach prdu znamionowego. Nastawiona 
warto wspólna dla wszystkich faz. 
Przekroczenie nastawionej wartoci w którejkolwiek fazie powoduje 
pobudzenie sygnalizacji optycznej na wywietlaczu LCD. 
  

 

 

 

 

- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ DIAGNOSTYKA 

Opcja dostpna tylko w zespołach wyposaonych  
w sygnalizator uszkodzenia klatek silników indukcyjnych  
(tylko w CZAZ-M1+) 
 
T01 - czas opónienia diagnozowania. 
Tr -  czas pomiaru prdu. 
k -  współczynnik wzmocnienia. 
w -  stopie uszkodzenia klatki. 

 

 

 

 

- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ SYGNALIZACJA 

Opcja pozwala na programowanie sygnalizacji zewntrznej dla zadziałania 
poszczególnych zabezpiecze i układów dodatkowych.  
 
Pełny wykaz sygnałów dostpnych dla zespołów CZAZ-M1(-M2,-M3) 
znajduje si w pkt. 7.2. 
   

 

 

 

 

 

PRZYKŁAD NASTAWIENIA CZASU OPÓNIENIA UKŁADU SYGNALIZUJCEGO  BRAK NAZBROJENIA WYŁCZNIKA: 

1. Wybra funkcj NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI:  <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
2. Wybra opcj RN:              <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 
3. Ustawi dan warto parametru tz:         <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
4. Przejcie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW / AUTOMATYKI:   <Esc>  
5. Zapisa wprowadzone zmiany:          <Esc>  

PRZYKŁAD NASTAWIENIA MAKSYMALNEGO PRDU KUMULOWANEGO WYŁCZNIKA: 

1. Wybra funkcj NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI:  <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
2. Wybra opcj PKW:             <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 
3. Ustawi dan warto parametru Ir:         <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
4. Przejcie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW / AUTOMATYKI:   <Esc>  
5. Zapisa wprowadzone zmiany:          <Esc>  

AUTOMATYKI: 

PKW 

PKW: 

Imax=xxxxx [*In]         

AUTOMATYKI: 

RN 

RN: 

tz=   xxxxx [ms]         

NASTAWY: 

SYGNALIZACJA 

SYGN: Ib 
SYGN: Io 
SYGN: ItA 

.   . 

.   . 

.   . 

SYGN: Rt 

WY:      xxxxxxx 

AUTOMATYKI: 

DIAGNOSTYKA 

DIAGNOSTYKA: 

WIRNIKA          

WIRNIK: 

T01=     x.x [s]                

Tr=      xxx [s]                
w=      xx.x [%]                
T01= AUTOMAT [-]                
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W zespołach CZAZ istnieje do 8 wyj przekanikowych S1÷S8 (zalenie od typu zespołu liczba styków 
programowalnych moe by mniejsza) przeznaczonych do programowania sygnalizacji zewntrznej. Kady 
z sygnałów moe by zaprogramowany na jeden lub wicej (maksymalnie 8) przekaników wyjciowych. Moliwe 
jest równie zaprogramowanie na jeden przekanik wikszej liczby sygnałów.  
 
Kolejne pozycje na wywietlaczu odpowiadaj kolejnym numerom przekaników sygnalizacyjnych. Pierwsza pozycja 
od lewej odpowiada przekanikowi sygnalizacyjnemu S1, druga przekanikowi S2 itd. Programowanie polega na 
ustawieniu dla odpowiedniego sygnału z podanej listy cyfry 0 lub 1 na wybranej pozycji. 

 
0 - oznacza brak przypisania sygnalizacji zewntrznej dla danego sygnału, 
1 - oznacza zaprogramowanie danego sygnału na styk sygnalizacyjny o numerze odpowiadajcym pozycji na 

której on si znajduje. 
 
 
 

 
 

 

- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ PROBKOWANIE REJ.  
 

Opcja pozwala na skonfigurowanie rejestratora sygnałów analogowych. 
Istnieje moliwo zaprogramowania (brak CZAZ-M1 wyk. podst.): 
- sposobu rejestracji sygnałów 

 PRÓBKI – rejestrowane s wartoci kolejnych próbek 
 POMIARY – rejestrowana jest obwiednia z pomiarów wartoci 

skutecznych próbek 
- czasu rejestracji (1-200)s 
- rodzaju sygnału analogowego w poszczególnych kanałach 

 

 
KANAŁ (1-7) -  przyporzdkowanie sygnału analogowego do jednego z siedmiu kanałów. Do wyboru jest  10 

sygnałów:  
 I1  - prd pomiarowy fazy L1 (hamujcy) 
 Id1  - prd rónicowy fazy L1 
 I2  - prd pomiarowy fazy L2 (hamujcy) 
 Id2 - prd rónicowy fazy L2 
 I3 - prd pomiarowy fazy L3 (hamujcy) 
 Id3 - prd rónicowy fazy L3 
 Io - prd doziemny 
 Uo - napicie doziemne 
 U12 - napicie midzyfazowe U12 
 U23 - napicie midzyfazowe U23 

 
 
- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ FABRYCZNE  
 

Opcja pozwala na przywrócenie nastaw fabrycznych. 
 

 

 
 
 
 
 

 

PRZYKŁAD PROGRAMOWANIA SYGNALIZACJI ZEWNTRZNEJ: 
 

1. Wybra funkcj NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ SYGNALIZACJA: <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
2. Wybra sygnał do zaprogramowania:         <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 
3. Zaprogramowa dane wyjcia sygnalizacyjne:      <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 

1 – styk zaprogramowany, 
0 – styk nie zaprogramowany, 

4. Zaprogramowa pozostałe sygnały:          <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
5. Przejcie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW / SYGNALIZACJA:  <Esc>  
6. Zapisa wprowadzone zmiany:          <Esc>  

NASTAWY: 

PROBKOWANIE REJ. 

CZAS     xxx [s] 
KANAL 1-7     .. 

PROBKOWANIE REJ. 
      [PROBKI] 

NASTAWY: 

FABRYCZNE 

Przepisano 
nast. fabryczne 

ok. 2s 
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W zespołach CZAZ istnieje do 8 wyj przekanikowych S1÷S8 (zalenie od typu zespołu liczba styków 
programowalnych moe by mniejsza) przeznaczonych do programowania sygnalizacji zewntrznej. Kady 
z sygnałów moe by zaprogramowany na jeden lub wicej (maksymalnie 8) przekaników wyjciowych. Moliwe 
jest równie zaprogramowanie na jeden przekanik wikszej liczby sygnałów.  
 
Kolejne pozycje na wywietlaczu odpowiadaj kolejnym numerom przekaników sygnalizacyjnych. Pierwsza pozycja 
od lewej odpowiada przekanikowi sygnalizacyjnemu S1, druga przekanikowi S2 itd. Programowanie polega na 
ustawieniu dla odpowiedniego sygnału z podanej listy cyfry 0 lub 1 na wybranej pozycji. 

 
0 - oznacza brak przypisania sygnalizacji zewntrznej dla danego sygnału, 
1 - oznacza zaprogramowanie danego sygnału na styk sygnalizacyjny o numerze odpowiadajcym pozycji na 

której on si znajduje. 
 
 
 

 
 

 

- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ PROBKOWANIE REJ.  
 

Opcja pozwala na skonfigurowanie rejestratora sygnałów analogowych. 
Istnieje moliwo zaprogramowania (brak CZAZ-M1 wyk. podst.): 
- sposobu rejestracji sygnałów 

 PRÓBKI – rejestrowane s wartoci kolejnych próbek 
 POMIARY – rejestrowana jest obwiednia z pomiarów wartoci 

skutecznych próbek 
- czasu rejestracji (1-200)s 
- rodzaju sygnału analogowego w poszczególnych kanałach 

 

 
KANAŁ (1-7) -  przyporzdkowanie sygnału analogowego do jednego z siedmiu kanałów. Do wyboru jest  10 

sygnałów:  
 I1  - prd pomiarowy fazy L1 (hamujcy) 
 Id1  - prd rónicowy fazy L1 
 I2  - prd pomiarowy fazy L2 (hamujcy) 
 Id2 - prd rónicowy fazy L2 
 I3 - prd pomiarowy fazy L3 (hamujcy) 
 Id3 - prd rónicowy fazy L3 
 Io - prd doziemny 
 Uo - napicie doziemne 
 U12 - napicie midzyfazowe U12 
 U23 - napicie midzyfazowe U23 

 
 
- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ FABRYCZNE  
 

Opcja pozwala na przywrócenie nastaw fabrycznych. 
 

 

 
 
 
 
 

 

PRZYKŁAD PROGRAMOWANIA SYGNALIZACJI ZEWNTRZNEJ: 
 

1. Wybra funkcj NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ SYGNALIZACJA: <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
2. Wybra sygnał do zaprogramowania:         <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 
3. Zaprogramowa dane wyjcia sygnalizacyjne:      <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 

1 – styk zaprogramowany, 
0 – styk nie zaprogramowany, 

4. Zaprogramowa pozostałe sygnały:          <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
5. Przejcie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW / SYGNALIZACJA:  <Esc>  
6. Zapisa wprowadzone zmiany:          <Esc>  

NASTAWY: 

PROBKOWANIE REJ. 

CZAS     xxx [s] 
KANAL 1-7     .. 

PROBKOWANIE REJ. 
      [PROBKI] 

NASTAWY: 

FABRYCZNE 

Przepisano 
nast. fabryczne 

ok. 2s 
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12.3.3. POMIARY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ POMIARY/ WARTOCI BIECE 

    Opcja pozwala na biecy odczyt mierzonych przez zespół CZAZ 
parametrów. 
Pełna lista dostpnych pomiarów znajduje si w pkt. 8.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

♦ POMIARY/ ZAKŁÓCENIA 
Opcja pozwala na odczyt 
zarejestrowanych przez zespół 
CZAZ parametrów, które wystpiły 
podczas stanu awaryjnego. 
Pełny wykaz rejestrowanych 
zakłóce dla poszczególnych typów 
zespołów CZAZ znajduje si w  pkt. 
8.3. 
  
 
 
 

 
Zarejestrowane parametry pochodz zawsze z ostatniego zakłócenia. Jeeli nastpi ponowne zakłócenie 
poprzednio zarejestrowane parametry zostan wykasowane a na ich miejsce wpisane bd nowe. 
 

 
 

ON\OFF   NASTAWY   
POMIARY    TESTY 

 

ZAKLOCENIA 
LICZNIKI 
ZDARZENIA 

POMIARY: 

WARTOSCI BIEZACE 

Opcja umoliwia odczyt biecych i zarejestrowanych parametrów 
podczas pracy pola. 
Dostpne opcje: 

WARTOCI BIECE–  odczyt wartoci biecych mierzonych przez 
zespół, 

ZAKŁÓCENIA – odczyt parametrów z ostatnio zaistniałego 
zakłócenia,  

LICZNIKI – odczyt liczby zadziała poszczególnych 
zabezpiecze i układów dodatkowych 
wchodzcych w skład zespołu,   

ZDARZENIA –  odczyt ostatnich 500, czasowo oznaczonych 
zdarze zarejestrowanych przez zespół, 

POMIARY: 

WARTOSCI BIEZACE 

TEMP. MIERZONA: 
LIMIT CZASU ROZ. 

 .   . 

 .   . 

 .   . 

TEMP. MODELU: 
t=        xx[°C] 

PRZYKŁAD ODCZYTU WARTO BIECYCH: 

1. Wybra funkcj POMIARY/ WARTOCI BIECE:    <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
2. Odczyta warto parametru PRAD FAZOWY L1:    
3. Odczyta wartoci mierzonych parametrów:      <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, 
4. Przejcie do POMIARY/ WARTOCI BIECE:     <Esc>  

PRZYKŁAD ODCZYTU PARAMETRÓW ZAREJESTROWANYCH ZAKŁÓCE: 

1. Wybra funkcj POMIARY/ ZAKLOCENIA:          <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
2. Wybra opcj ROZRUCH:               <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 
3. Odczyta kolejno  zarejestrowane wartoci parametrów dla danego zakłócenia:  <←←←←>, <→→→→>, <Esc>, 
4. Przeglda parametry kolejnych zakłóce:           <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, <Esc>, 
5. Przejcie do POMIARY/ ZAKLOCENIA:       

POMIARY: 

ZAKLOCENIA 

ZAKLOCENIA: 

ZWARCIE MF 

ZWARCIE DOZIEMNE 
ROZRUCH 
UTYK 
ASYMETRIA 
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♦ POMIARY/ LICZNIKI 
Opcja umoliwia przegldanie liczby zadziała poszczególnych zabezpiecze 
i układów oraz odczyt licznika prdu kumulowanego wyłcznika. 

 

 
 
Pełna lista liczników dla poszczególnych typów zespołów CZAZ znajduje si 
w punkcie 8.4 . 

  
 
 
 
 

 

♦ POMIARY/ ZDARZENIA 
Opcja umoliwia przegldanie 500 zarejestrowanych zdarze wstecz. 
Rejestrowane s wszystkie zdarzenia, które wystpiły podczas pracy pola. 
Dla kadego zdarzenia zapamitywana jest: 

- nazwa zdarzenia, 
- data wystpienia, 
- czas wystpienia z dokładnoci do 10 ms . 

 
 
 

 

 
 

 
 
W momencie rozpoczcia przegldania rejestratora zdarze, widoczne jest zdarzenie które wystpiło jako ostatnie. 
Lista zdarze wraz ze szczegółowym opisem zamieszczona jest w ZAŁCZNIKU C. 
 

Sposób prezentacji rejestratora zdarze: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMIARY: 

ZDARZENIA 

xx/xx   xx:xx:xx 

zdarzenie01   xx  

 
xx/xx   xx:xx:xx 
zdarzenie02   xx 

 itd. 

PRZYKŁAD ODCZYTU REJESTRATORA ZDARZE: 

1. Wybra funkcj POMIARY/ ZDARZENIA:       <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
2. Odczyta ostatnio zarejestrowane zdarzenie:    
3. Przeglda kolejne zdarzenia:          <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>,  
4. Przejcie do POMIARY/ ZDARZENIA:        <Esc>, 

xx/xx   xx:xx:xx 

W OFF         xx 

data 
dzie / miesic 

symbol zdarzenia 
(załcznik C) 

 

czas 
godzina / minuta / sekunda 

czas 
setne czci sekundy 

POMIARY: 

LICZNIKI 

ROZRUCHY 
ZADZIAŁANIA 
PR.WYLACZALNY 

LICZNIKI: 

PRACA 
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♦ POMIARY/ LICZNIKI 
Opcja umoliwia przegldanie liczby zadziała poszczególnych zabezpiecze 
i układów oraz odczyt licznika prdu kumulowanego wyłcznika. 

 

 
 
Pełna lista liczników dla poszczególnych typów zespołów CZAZ znajduje si 
w punkcie 8.4 . 

  
 
 
 
 

 

♦ POMIARY/ ZDARZENIA 
Opcja umoliwia przegldanie 500 zarejestrowanych zdarze wstecz. 
Rejestrowane s wszystkie zdarzenia, które wystpiły podczas pracy pola. 
Dla kadego zdarzenia zapamitywana jest: 

- nazwa zdarzenia, 
- data wystpienia, 
- czas wystpienia z dokładnoci do 10 ms . 

 
 
 

 

 
 

 
 
W momencie rozpoczcia przegldania rejestratora zdarze, widoczne jest zdarzenie które wystpiło jako ostatnie. 
Lista zdarze wraz ze szczegółowym opisem zamieszczona jest w ZAŁCZNIKU C. 
 

Sposób prezentacji rejestratora zdarze: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMIARY: 

ZDARZENIA 

xx/xx   xx:xx:xx 

zdarzenie01   xx  

 
xx/xx   xx:xx:xx 
zdarzenie02   xx 

 itd. 

PRZYKŁAD ODCZYTU REJESTRATORA ZDARZE: 

1. Wybra funkcj POMIARY/ ZDARZENIA:       <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
2. Odczyta ostatnio zarejestrowane zdarzenie:    
3. Przeglda kolejne zdarzenia:          <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>,  
4. Przejcie do POMIARY/ ZDARZENIA:        <Esc>, 

xx/xx   xx:xx:xx 

W OFF         xx 

data 
dzie / miesic 

symbol zdarzenia 
(załcznik C) 

 

czas 
godzina / minuta / sekunda 

czas 
setne czci sekundy 

POMIARY: 

LICZNIKI 

ROZRUCHY 
ZADZIAŁANIA 
PR.WYLACZALNY 

LICZNIKI: 

PRACA 
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12.3.4. TESTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

♦ TESTY/ ZMIANA HASŁA 
Opcja umoliwia zmian hasła zabezpieczajcego przed 
wprowadzaniem zmian w konfiguracji zespołów CZAZ przez osoby 
nieupowanione.  
Hasło dostpu jest hasłem cyfrowym z moliwoci jego 
nastawiania w zakresie (0÷65535). Zespoły CZAZ kontroluj zakres 
wprowadzanego hasła i uniemoliwia nastawienie zbyt duej 
wartoci.  
W zespole CZAZ-M1(-M2,-M3)  obowizuje jedno, wspólne hasło 
dla zmiany nastaw, testowania i sterowania.  
 
 

 
Warunkiem dokonania zmiany hasła dostpu jest znajomo hasła poprzedniego. Fabrycznie ustawione jest hasło 
[00000] i do czasu jego zmiany na inne, w razie potrzeby podania hasła naley naciska klawisz <Enter>.  
 
W przypadku wpisania niewłaciwego hasła i zatwierdzeniu klawiszem <Enter> na wywietlaczu pojawia si na ok. 
2s komunikat: 
         

ok. 2s                
   

 
 
a nastpnie zachta do podania prawidłowego hasła. Zmiana hasła dostpu dokonuje si dopiero w momencie 
zatwierdzenia klawiszem <Enter> prawidłowo podanego hasła. 

TESTY: 

ZMIANA HASLA 

PODAJ HASLO: 

     [xxxxx]     

USTAW HASLO: 

     [xxxxx]     

NIEWLASCIWE 
HASLO 

PODAJ HASLO:    
     [xxxxx]              

Uwaga: Wejcie do opcji TESTY moliwe jest tylko po uprzednim 
ustawieniu zespołu w stan OFF 
 
Dostpne opcje: 

ZMIANA HASŁA  – zmiana hasła dostpu, 
WEJCIA  – test wej dwustanowych,  
WYJCIA  – test wyj przekanikowych,   
SYGNALIZACJA  – test wyj sygnalizacyjnych, 
KASUJ POMIARY  – skasowanie zawartoci rejestratora  

zdarze, 
ZERUJ MODEL  – wyzerowanie temperatury modelu 

cieplnego 
REJESTRATOR  – nastawienie parametrów rejestratora 

przebiegów    
   analogowych, 
KOMUNIKACJA  – nastawianie parametrów komunikacji 

poprzez  złcza RS232 oraz RS485. 
 

ON\OFF   NASTAWY   
POMIARY    TESTY 

TESTY: 

ZMIANA HASLA 

WEJSCIA 1-16 
WEJSCIA17-32 
WYJSCIA 1-16 
1<SYGNALIZACJA>8 
KASUJ POMIARY 
ZERUJ MODEL 
REJESTRATOR 
KOMUNIKACJA 
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♦ TESTY/ WEJCIA 1-16 (17-32) 

Opcja umoliwia przeprowadzenie testów wej dwustanowych. 
Kolejne pozycje na wywietlaczu oznaczaj poszczególne wejcia 
dwustanowe. W zalenoci od typu zespołu, kolejne pozycj mog zmienia 
znaczenie. Pełen spis wej znajduje si w pkt. 8.6. 
  
 
 

 
Stan wej czytany jest w momencie wcinicia klawisza <Enter>.  

0 - oznacza wejcie nie pobudzone, 
1 - oznacza wejcie pobudzone.  

Podajc na kolejne wejcia (+)Up  naley sprawdzi poprawno działania wszystkich wej dwustanowych: 
- jeeli dane wejcie zostanie pobudzone nastpi automatyczna zmiana 0 na 1,  
- jeeli dane wejcie zostanie odwzbudzone nastpi automatyczna zmiana 1 na 0. 
 

 
 

♦ TESTY/ WYJCIA 1-16  

 
Opcja umoliwia przeprowadzanie testów wyj przekanikowych. 
Kolejne pozycje na wywietlaczu oznaczaj poszczególne wyjcia.  
W zalenoci od typu zespołu, kolejne pozycj mog zmienia znaczenie. 
Pełen spis wyj znajduje si w pkt. 8.6. 

 
 

 
Test wyj przekanikowych polega na pobudzeniu dowolnej kombinacji wyj przekanikowych.  
    1 - oznacza pobudzenie,  

0 - oznacza brak pobudzenia,  
Wykonanie rozkazu nastpuje w momencie nacinicia klawisza <WWZ>. Odpowiednie wyjcia stykowe, którym 
przyporzdkowano 1 zostaj pobudzone.  
 

 
 
♦ TESTY/ SYGNALIZACJA 

Opcja umoliwia przeprowadzanie testów wyj sygnalizacyjnych. 
Kolejne pozycje na wywietlaczu oznaczaj poszczególne wyjcia zgodnie 
z opisem zamieszczonym w rozdziale odpowiadajcym danemu typowi pola.. 
 
Sposób przeprowadzenia testu WYJ SYGNALIZACYJNYCH jest 
identyczny jak w przypadku WYJ 1-16. 
Pełen spis wyj sygnalizacyjnych znajduje si w pkt. 8.6. 

 

 
 

PRZYKŁAD PRZEPROWADZENIA TESTU WEJ DWUSTANOWYCH: 
 

1. Wybra funkcj TESTY/ WEJSCIA 1-16:          <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
2. Pobudzi wybrane wejcia poprzez podanie sygnału na odpowiedni zacisk:   

0 –>1 wejcie zostaje pobudzone, 
1 –> 0 wejcie zostaje odwzbdzone. 

3. Przejcie do TESTY/ WEJSCIA1-16:            <Esc>, 

PRZYKŁAD PRZEPROWADZENIA TESTU WYJ PRZEKANIKOWYCH: 
 

1. Wybra funkcj TESTY/ WYJCIA 1-16:       <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
2. Ustawi kombinacj wyj do pobudzenia:       <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→> 

0 – wyjcie nie pobudzone;    
1 – wyjcie pobudzone.  

3. Pobudzi ustawione wyjcia:           <WWZ>,       
4. Przejcie do TESTY/ WYJCIA 1-16:        <Esc>, 

 

PRZYKŁAD PRZEPROWADZENIA TESTU WYJ SYGNALIZACYJNYCH: 
5. Wybra funkcj TESTY/ SYGNALIZACJA:      <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
6. Ustawi kombinacj wyj do pobudzenia:       <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→> 

0 – wyjcie nie pobudzone;    
1 – wyjcie pobudzone.  

7. Pobudzi ustawione wyjcia:           <WWZ>,       
8. Przejcie do TESTY/ SYGNALIZACJA:       <Esc>, 

 

TESTY: 

WEJCIA 1-16 

1<--WEJSCIA-->16 
0000000000000000 
     

TESTY: 

1<SYGNALIZACJA>8 

1<SYGNALIZACJA>8 
00000000   

TESTY: 

WYJCIA 1-16 
 

1<--WYJSCIA-->16 
0000000000000000 
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♦ TESTY/ WEJCIA 1-16 (17-32) 

Opcja umoliwia przeprowadzenie testów wej dwustanowych. 
Kolejne pozycje na wywietlaczu oznaczaj poszczególne wejcia 
dwustanowe. W zalenoci od typu zespołu, kolejne pozycj mog zmienia 
znaczenie. Pełen spis wej znajduje si w pkt. 8.6. 
  
 
 

 
Stan wej czytany jest w momencie wcinicia klawisza <Enter>.  

0 - oznacza wejcie nie pobudzone, 
1 - oznacza wejcie pobudzone.  

Podajc na kolejne wejcia (+)Up  naley sprawdzi poprawno działania wszystkich wej dwustanowych: 
- jeeli dane wejcie zostanie pobudzone nastpi automatyczna zmiana 0 na 1,  
- jeeli dane wejcie zostanie odwzbudzone nastpi automatyczna zmiana 1 na 0. 
 

 
 

♦ TESTY/ WYJCIA 1-16  

 
Opcja umoliwia przeprowadzanie testów wyj przekanikowych. 
Kolejne pozycje na wywietlaczu oznaczaj poszczególne wyjcia.  
W zalenoci od typu zespołu, kolejne pozycj mog zmienia znaczenie. 
Pełen spis wyj znajduje si w pkt. 8.6. 

 
 

 
Test wyj przekanikowych polega na pobudzeniu dowolnej kombinacji wyj przekanikowych.  
    1 - oznacza pobudzenie,  

0 - oznacza brak pobudzenia,  
Wykonanie rozkazu nastpuje w momencie nacinicia klawisza <WWZ>. Odpowiednie wyjcia stykowe, którym 
przyporzdkowano 1 zostaj pobudzone.  
 

 
 
♦ TESTY/ SYGNALIZACJA 

Opcja umoliwia przeprowadzanie testów wyj sygnalizacyjnych. 
Kolejne pozycje na wywietlaczu oznaczaj poszczególne wyjcia zgodnie 
z opisem zamieszczonym w rozdziale odpowiadajcym danemu typowi pola.. 
 
Sposób przeprowadzenia testu WYJ SYGNALIZACYJNYCH jest 
identyczny jak w przypadku WYJ 1-16. 
Pełen spis wyj sygnalizacyjnych znajduje si w pkt. 8.6. 

 

 
 

PRZYKŁAD PRZEPROWADZENIA TESTU WEJ DWUSTANOWYCH: 
 

1. Wybra funkcj TESTY/ WEJSCIA 1-16:          <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
2. Pobudzi wybrane wejcia poprzez podanie sygnału na odpowiedni zacisk:   

0 –>1 wejcie zostaje pobudzone, 
1 –> 0 wejcie zostaje odwzbdzone. 

3. Przejcie do TESTY/ WEJSCIA1-16:            <Esc>, 

PRZYKŁAD PRZEPROWADZENIA TESTU WYJ PRZEKANIKOWYCH: 
 

1. Wybra funkcj TESTY/ WYJCIA 1-16:       <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
2. Ustawi kombinacj wyj do pobudzenia:       <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→> 

0 – wyjcie nie pobudzone;    
1 – wyjcie pobudzone.  

3. Pobudzi ustawione wyjcia:           <WWZ>,       
4. Przejcie do TESTY/ WYJCIA 1-16:        <Esc>, 

 

PRZYKŁAD PRZEPROWADZENIA TESTU WYJ SYGNALIZACYJNYCH: 
5. Wybra funkcj TESTY/ SYGNALIZACJA:      <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
6. Ustawi kombinacj wyj do pobudzenia:       <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→> 

0 – wyjcie nie pobudzone;    
1 – wyjcie pobudzone.  

7. Pobudzi ustawione wyjcia:           <WWZ>,       
8. Przejcie do TESTY/ SYGNALIZACJA:       <Esc>, 

 

TESTY: 

WEJCIA 1-16 

1<--WEJSCIA-->16 
0000000000000000 
     

TESTY: 

1<SYGNALIZACJA>8 

1<SYGNALIZACJA>8 
00000000   

TESTY: 

WYJCIA 1-16 
 

1<--WYJSCIA-->16 
0000000000000000 
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♦ TESTY/ KASUJ POMIARY 

Opcja umoliwia wyzerowanie rejestratora zdarze (ostatnie zakłócenia, 
liczniki, zdarzenia).  
 TAK – wyzerowanie rejestratora zdarze, 
 NIE – rezygnacja z wyzerowania rejestratora. 

 

 

 

 

 
 
 
 
♦ TESTY/ ZERUJ MODEL 

Opcja umoliwia wyzerowanie temperatury modelu cieplnego.  
  TAK – model zostanie wyzerowany, 
  NIE – rezygnacja z wyzerowania modelu. 
Po wyzerowaniu zostanie przywrócona pocztkowa temperatura modelu 
cieplnego. 
 

 
 

 
 

 

PRZYKŁAD ZEROWANIA MODELU CIEPLNEGO: 
 

1. Wybra funkcj TESTY/ ZERUJ MODEL:       <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
2. Potwierdzenie zerowania modelu:         <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 

    TAK – zeruje model.  
NIE  – rezygnacja     

PRZYKŁAD ZEROWANIA REJESTRATORA ZDARZE: 
 

1. Wybra funkcj TESTY/ KASUJ POMIARY:        <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
2. Potwierdzenie zerowania rejestratora:   

    TAK – zeruje rejestrator.  
    NIE – rezygnacja, pozostawienie zarejestrowanych parametrów  <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 
 

TESTY: 

KASUJ POM. [TAK] 

POMIARY                           
SKASOWANO 

ok. 2s 

TESTY: 

ZERUJ MODEL[TAK] 

MODEL                          
WYZEROWANO 
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TESTY/ REJESTRATOR 
Zespoły CZAZ wyposaone s w wewntrzny jednosekundowy, rejestrator 
zakłóce. Pozwala on na zarejestrowanie przebiegów czasowych zakłóce  
z 7 kanałów analogowych i 16 sygnałów dwustanowych. Prezentacja tego 
rejestratora moliwa jest tylko przy uyciu komputera, poprzez złcze RS-232 
lub RS-485.  
Analiz rejestracji zakłóce umoliwia program RejZak (opis programu – 
EE424047, „Instrukcja obsługi programu RejZak”) 
 
 

 

 

W opcji REJESTRATOR moliwe s nastpujce nastawy: 

ZAPIS [WYŁCZ] -  start rejestracji przebiegów czasowych w momencie sformowania impulsu na 
wyłczenie wyłcznika w polu, 

ZAPIS [ZAŁCZ] -  start rejestracji przebiegów czasowych w momencie sformowania impulsu na 
załczenie wyłcznika w polu, 

PRZEDBIEG -  ustawienie wyprzedzenia startu rejestracji przed sformowaniem impulsu 
wyłczajcego (załczajcego), 

 

 

 

 

Przykład: 

Ustawienie nastpujcych parametrów rejestratora zakłóce 

 

 

 

ZAPIS [WYŁCZ}    →  Pobudzenie przy wyłczeniu  
`     wyłcznika 

 
PRZEDBIEG  75[%] →  Przedbieg=0,75 s 

 
 
 
 
 

1. rejestrator rozpocznie rejestracj przebiegów czasowych na skutek otwarcia styków wyłcznika,  
2. zapis do rejestratora rozpocznie si na 750ms przed otwarciem styków wyłcznika a zakoczy 250ms 

po otwarciu styków. 

 

 

 
 
 
 
 

PRZYKŁAD USTAWIENIA PARAMETRÓW REJESTRATORA ZAKŁÓCE: 
 

1. Wybra funkcj TESTY/ REJESTRATOR:      <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
2. Ustawi sposób wyzwalania rejestratora:       <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 

WYŁCZ – na skutek wyłczenia  wyłcznika, 
ZALACZ – na skutek załczenia  wyłcznika, 

3. Ustawi długo czasu wyprzedzenia startu rejestracji:   <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 
4. Przejcie do TESTY/ REJESTRATOR:       <Esc>, 

TESTY: 

REJESTRATOR 

REJESTRATOR: 

ZAPIS   [WYLACZ] 

PRZEDBIEG xx [%] 
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TESTY/ REJESTRATOR 
Zespoły CZAZ wyposaone s w wewntrzny jednosekundowy, rejestrator 
zakłóce. Pozwala on na zarejestrowanie przebiegów czasowych zakłóce  
z 7 kanałów analogowych i 16 sygnałów dwustanowych. Prezentacja tego 
rejestratora moliwa jest tylko przy uyciu komputera, poprzez złcze RS-232 
lub RS-485.  
Analiz rejestracji zakłóce umoliwia program RejZak (opis programu – 
EE424047, „Instrukcja obsługi programu RejZak”) 
 
 

 

 

W opcji REJESTRATOR moliwe s nastpujce nastawy: 

ZAPIS [WYŁCZ] -  start rejestracji przebiegów czasowych w momencie sformowania impulsu na 
wyłczenie wyłcznika w polu, 

ZAPIS [ZAŁCZ] -  start rejestracji przebiegów czasowych w momencie sformowania impulsu na 
załczenie wyłcznika w polu, 

PRZEDBIEG -  ustawienie wyprzedzenia startu rejestracji przed sformowaniem impulsu 
wyłczajcego (załczajcego), 

 

 

 

 

Przykład: 

Ustawienie nastpujcych parametrów rejestratora zakłóce 

 

 

 

ZAPIS [WYŁCZ}    →  Pobudzenie przy wyłczeniu  
`     wyłcznika 

 
PRZEDBIEG  75[%] →  Przedbieg=0,75 s 

 
 
 
 
 

1. rejestrator rozpocznie rejestracj przebiegów czasowych na skutek otwarcia styków wyłcznika,  
2. zapis do rejestratora rozpocznie si na 750ms przed otwarciem styków wyłcznika a zakoczy 250ms 

po otwarciu styków. 

 

 

 
 
 
 
 

PRZYKŁAD USTAWIENIA PARAMETRÓW REJESTRATORA ZAKŁÓCE: 
 

1. Wybra funkcj TESTY/ REJESTRATOR:      <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <←←←←>, <→→→→>, <Enter>, 
2. Ustawi sposób wyzwalania rejestratora:       <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 

WYŁCZ – na skutek wyłczenia  wyłcznika, 
ZALACZ – na skutek załczenia  wyłcznika, 

3. Ustawi długo czasu wyprzedzenia startu rejestracji:   <↑↑↑↑>, <↓↓↓↓>, <Enter>, 
4. Przejcie do TESTY/ REJESTRATOR:       <Esc>, 

TESTY: 

REJESTRATOR 

REJESTRATOR: 

ZAPIS   [WYLACZ] 

PRZEDBIEG xx [%] 
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♦ TESTY/ KOMUNIKACJA 

Opcja umożliwia ustawienie parametrów komunikacji zespołów CZAZ  
z komputerem poprzez złącza RS-232 oraz RS-485.  
 
RS-232 komunikacja lokalna, 

RS-485 komunikacja sieciowa 
 
 
 
 
 

 
Dla obydwu złącz komunikacyjnych możliwe do ustawienia są następujące parametry: 

• określenie protokołu transmisji spośród podanych opcjonalnie: MODBUS-ASCII, MODBUS-RTU, ECHO 
(dla sprawdzenia działania złącza), 

• prędkość transmisji spośród podanych opcjonalnie: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 
• format transmisji danych spośród podanych opcjonalnie: [opcja1, opcja2, opcja3,] 

opcja1 – liczba bitów, 
opcja2 – liczba bitów stopu, 
opcja3 – parzystość, 

 
W przypadku komunikacji zespołów CZAZ z komputerem poprzez RS-485 należy dodatkowo ustawić numer sieciowy 
zespołu. 

Uwaga !!! 
Dla prawidłowej komunikacji zespołów CZAZ z komputerem należy nastawić takie same parametry dla 
obydwu urządzeń.

12.4. System Monitoringu i Sterowania SMiS 
Zespół może być obsługiwany z wykorzystaniem stacjonarnego lub przenośnego komputera klasy PC 
oraz oprogramowania System Monitoringu i Sterowania SMiS. Oprogramowanie pracuje pod kontrolą 
systemów operacyjnych Windows 98/2000/XP i umożliwia między innymi: 
- ergonomiczny i łatwy w użyciu dostęp do menu funkcji, 
- automatyczne generowanie wykresów charakterystyk zabezpieczeń, znacznie przyspieszające dobór 

parametrów nastaw,  
- rozbudowane funkcje przeglądania danych pobieranych z zespołu oraz ich wydruku, z możliwością 

eksportu pliku zakłóceń do formatu Comtrade lub mapy bitowej. 

Szczegółowy opis obsługi zespołu z wykorzystaniem oprogramowania SMiS znajduje się 
w dokumentach: 
„Instalacja i konfiguracja programu SMiS”  (nr EE424041), 
„Obsługa Cyfrowych Zespołów Automatyki Zabezpieczeniowej Pól SN”  (nr EE424059), 
„Instrukcja Obsługi programu Analiza Rejestracji Zakłóceń RejZak”  (nr EE424047), 
 
 
 
Uwagi na temat funkcjonowania zespołu CZAZ-M1(-M2,-M3), programu obsługi oraz niniejszego opisu 
należy zgłaszać na adres producenta : 

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

*** KONIEC *** 

TESTY:
KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA:
RS-232
RS-485
NUMER SIEC. 

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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Załcznik B 
Wykaz sygnalizacji WWZ  

na wywietlaczu LCD oraz na diodzie WWZ na płycie czołowej zespołu. 
 

Symbol na LCD Opis sygnału 

COW    Brak cigłoci w obwodzie cewki wyłczajcej CW1 lub CW2 wyłcznika. 
Ib1    Zadziałanie zabezpieczenia Ib1 (wyłczenie lub sygnalizacja). 
Ib2    Zadziałanie zabezpieczenia Ib2 (wyłczenie lub sygnalizacja). 
Ib    Zadziałanie zabezpieczenia Ib1 lub Ib2 (wyłczenie lub sygnalizacja). 
Ics    Zadziałanie stopnia ICS zabezpieczenia IC (sygnalizacja). 
Icw    Zadziałanie stopnia ICW zabezpieczenia IC (wyłczenie lub sygnalizacja). 
Io    Zadziałanie zabezpieczenia Io (wyłczenie lub sygnalizacja). 
ItA    Zadziałanie zabezpieczenia ItA (wyłczenie lub sygnalizacja). 
ItR0    Zadziałanie zabezpieczenia ItR0 (wyłczenie lub sygnalizacja). 
ItR1    Zadziałanie zabezpieczenia ItR1 (wyłczenie lub sygnalizacja). 
ItU    Zadziałanie zabezpieczenia ItU (wyłczenie lub sygnalizacja). 
It>    Zadziałanie zabezpieczenia It> (wyłczenie lub sygnalizacja). 
It<    Zadziałanie zabezpieczenia It< (wyłczenie lub sygnalizacja). 
Klatka Przekroczenie nastawionej wartoci stopnia uszkodzenia klatki wirnika. 
NsW    Niezgodno połoenia styków wyłcznika. 
NsO    Niezgodno połoenia styków odłcznika lub odłczników. 
NsO/NSU   Niezgodno połoenia styków odłcznika, odłczników lub uziemnika. 
PKW    Przekroczenie nastawy licznika PKW. 
RN    Brak zazbrojenia napdu wyłcznika. 
Rt    Zadziałanie zabezpieczenia Rt (wyłczenie lub sygnalizacja). 
t1    Zadziałanie stopnia t1 zabezpieczenia t (sygnalizacja). 
t2    Zadziałanie stopnia t2 zabezpieczenia t (wyłczenie lub sygnalizacja). 
t1s    Zadziałanie stopnia t1s zabezpieczenia t1 (sygnalizacja). 
t1w    Zadziałanie stopnia t1w zabezpieczenia t1 (wyłczenie lub sygnalizacja). 
t2s    Zadziałanie stopnia t2s zabezpieczenia t2 (sygnalizacja). 
t2w    Zadziałanie stopnia t2w zabezpieczenia t2 (wyłczenie lub sygnalizacja). 
U<    Zadziałanie zabezpieczenia U< (wyłczenie lub sygnalizacja). 
WA    Wyłczenie awaryjne wyłcznika przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/10 zespołu.

WD    Wyłczenie awaryjne wyłcznika przez podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/10 
zespołu lub w wyniku sterowania awaryjnego zabezpiecze. 

Wsco    Wyłczenie wyłcznika z układu automatyki SCO. 

Wtl    
Wyłczenie zdalne (RS-232/485) wyłcznika lub wyłczenie z telemechaniki przez 
podanie napicia ⊕Up na zacisk X5/7 zespołu. 

ZBZ    Blokada załczenia wyłcznika po zadziałaniu zabezpiecze: ItR, IC, tbl, lub U<, 
ewentualnie zewntrzna blokada BLZ1 lub BLZ2. 

ZSPZpoSCO  [Zsco] Załczenie wyłcznika w wyniku działania automatyki SPZ po SCO. 
ZT1    Zadziałanie zabezpieczenia zewntrznego ZT1 (wyłczenie lub sygnalizacja). 
ZT2    Zadziałanie zabezpieczenia zewntrznego ZT2 (wyłczenie lub sygnalizacja). 
ZT3    Zadziałanie zabezpieczenia zewntrznego ZT3 (wyłczenie lub sygnalizacja). 
ZT4    Zadziałanie zabezpieczenia zewntrznego ZT4 (wyłczenie lub sygnalizacja). 
ZT5    Zadziałanie zabezpieczenia zewntrznego ZT5 (wyłczenie lub sygnalizacja). 
ZT6    Zadziałanie zabezpieczenia zewntrznego ZT6 (wyłczenie lub sygnalizacja).  
 

Uwaga: Tabela zawiera zestawienie wszystkich komunikatów w zespołach CZAZ. Niektóre z nich 
pojawi si tylko w okrelonych typach zespołów (np. „Klatka” w CZAZ-M1+). 

 

 Komunikaty na ciemnym tle zanikaj samoczynnie po ustpieniu pobudzenia. Pozostałe 
komunikaty s z podtrzymaniem i mona je skasowa przyciskiem KAS.WWZ lub podaniem 
napicia ⊕Up na zacisk X5/1 zespołu. 
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Wykaz sygnalizacji systemowej 

na wywietlaczu LCD. 
 

Symbol na LCD Opis sygnału 

AWARIA 
URZADZENIA 

Informacja o wystpieniu błdu komunikacji wewntrznej zespołu. 
 

Jeeli równoczenie nie wystpuje sygnalizacja awarii (styk przekanika AWARIA 
X6/1-2 pozostaje otwarty) - wystpuje jedynie brak komunikacji wewntrznej. Funkcje 
zabezpieczeniowe działaj poprawnie. 
 

Po wystpieniu komunikatu naley odwiey wywietlacz LCD (np. naciskajc 
przycisk Esc na panelu operatora). Jeeli komunikat zostanie skasowany i nie pojawi 
si ponownie, naley załoy, e urzdzenie działa poprawnie.  
 

W przypadku powtarzania si komunikatu AWARIA URZADZENIA naley si 
skontaktowa z producentem urzdzenia. 

NIEWLASCIWE 
HASLO 

Informacja o podaniu niewłaciwego hasła dostpu. 
(pojawia si na czas 2 sekund) 

BLAD ZAPISU 
NASTAW!!! 

Informacja o błdnym wpisaniu nastaw do pamici EEprom lub uszkodzeniu pamici 
EEprom (komunikat powtarza si przy próbie zapisu nastaw do urzdzenia). 
W przypadku powtarzania si komunikatu BLAD ZAPISU NASTAW!!! naley si 
skontaktowa z producentem urzdzenia. 
 
Komunikat pojawia si równie przy wyjciu przyciskiem Esc z okna wprowadzania 
hasła, w sytuacji gdy nastawy uległy zmianie. 
(pojawia si na czas 2 sekund) 

  Przepisano 
  nast. fabryczne. 

Potwierdzenie przepisania nastaw fabrycznych. 
Panel obsługi: NASTAWY / EDYCJA NASTAW / FABRYCZNE. 
(pojawia si na czas 2 sekund) 

POMIARY 
SKASOWANO 

Potwierdzenie skasowania zawartoci rejestratora zdarze, liczników oraz rejestratora 
parametrów ostatniego zakłócenia. 
Panel obsługi: TESTY / KASUJ POMIARY. 
(pojawia si na czas 2 sekund) 

MODEL 
WYZEROWANO 

Potwierdzenie programowego wyzerowania temperatury modelu cieplnego 
Panel obsługi: TESTY / ZERUJ MODEL. 
(pojawia si na czas 2 sekund) 
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Wykaz sygnalizacji systemowej 

na wywietlaczu LCD. 
 

Symbol na LCD Opis sygnału 

AWARIA 
URZADZENIA 

Informacja o wystpieniu błdu komunikacji wewntrznej zespołu. 
 

Jeeli równoczenie nie wystpuje sygnalizacja awarii (styk przekanika AWARIA 
X6/1-2 pozostaje otwarty) - wystpuje jedynie brak komunikacji wewntrznej. Funkcje 
zabezpieczeniowe działaj poprawnie. 
 

Po wystpieniu komunikatu naley odwiey wywietlacz LCD (np. naciskajc 
przycisk Esc na panelu operatora). Jeeli komunikat zostanie skasowany i nie pojawi 
si ponownie, naley załoy, e urzdzenie działa poprawnie.  
 

W przypadku powtarzania si komunikatu AWARIA URZADZENIA naley si 
skontaktowa z producentem urzdzenia. 

NIEWLASCIWE 
HASLO 

Informacja o podaniu niewłaciwego hasła dostpu. 
(pojawia si na czas 2 sekund) 

BLAD ZAPISU 
NASTAW!!! 

Informacja o błdnym wpisaniu nastaw do pamici EEprom lub uszkodzeniu pamici 
EEprom (komunikat powtarza si przy próbie zapisu nastaw do urzdzenia). 
W przypadku powtarzania si komunikatu BLAD ZAPISU NASTAW!!! naley si 
skontaktowa z producentem urzdzenia. 
 
Komunikat pojawia si równie przy wyjciu przyciskiem Esc z okna wprowadzania 
hasła, w sytuacji gdy nastawy uległy zmianie. 
(pojawia si na czas 2 sekund) 

  Przepisano 
  nast. fabryczne. 

Potwierdzenie przepisania nastaw fabrycznych. 
Panel obsługi: NASTAWY / EDYCJA NASTAW / FABRYCZNE. 
(pojawia si na czas 2 sekund) 

POMIARY 
SKASOWANO 

Potwierdzenie skasowania zawartoci rejestratora zdarze, liczników oraz rejestratora 
parametrów ostatniego zakłócenia. 
Panel obsługi: TESTY / KASUJ POMIARY. 
(pojawia si na czas 2 sekund) 

MODEL 
WYZEROWANO 

Potwierdzenie programowego wyzerowania temperatury modelu cieplnego 
Panel obsługi: TESTY / ZERUJ MODEL. 
(pojawia si na czas 2 sekund) 
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Załcznik C 
 

Wykaz sygnałów pojawiajcych si w rejestratorze zdarze. 
 

Zdarzenie Opis zdarzenia 

Bl.Zał  BLZ1 Zewntrzna blokada BLZ1 załczenia wyłcznika (podanie napicia ⊕Up na 
zacisk X4/3 zespołu). 

Bl.Zał  BLZ2 Zewntrzna blokada BLZ2 załczenia wyłcznika (podanie napicia ⊕Up na 
zacisk X4/4 zespołu).  

Bl.Zał  Ic Blokada załczenia wyłcznika od zabezpieczenia cieplnego Ic. 
Bl.Zał  ItR0 Blokada załczenia wyłcznika po zadziałaniu zabezpieczenia ItR0. 
Bl.Zał  ItR1 Blokada załczenia wyłcznika po zadziałaniu zabezpieczenia ItR1. 
Bl.Zał  ItR2 Blokada załczenia wyłcznika po zadziałaniu zabezpieczenia ItR2. 

Bl.Zał  tb Blokada załczenia wyłcznika po zadziałaniu zabezpieczenia temperaturowego 
t (CZAZ-M1) lub t1 (CZAZ-M3). 

Bl.Zał  ZP Blokada załczenia wyłcznika po zadziałaniu któregokolwiek z zabezpiecze: 
Rt, Ib1, Ib2, Io, ItA, ItU.  

Bl.Zał  ZT Blokada załczenia wyłcznika po zadziałaniu któregokolwiek z zabezpiecze 
zewntrznych ZT. 

BŁD NASTAW 0  Błd 0. zestawu nastaw. 
BŁD NASTAW 1  Błd 1. zestawu nastaw. 
BŁD NASTAW 2  Błd 2. zestawu nastaw. 
BŁD NASTAW 3  Błd 3. zestawu nastaw. 
CZAZ OFF  Odstawienie zespołu – wszystkie zabezpieczenia nieaktywne. 
CZAZ ON  Uaktywnienie zespołu. 
Diagnostyka  Diagnostyka (pomiar) stanu klatki wirnika (CZAZ-M1+). 
Ib1  Zadziałanie zabezpieczenia nadprdowego Ib1. 
Ib2  Zadziałanie zabezpieczenia nadprdowego Ib2. 
Ics  Zadziałanie stopnia ICS (sygnalizacja ostrzegawcza) zabezpieczenia cieplnego Ic. 

Icw  Zadziałanie stopnia ICW (sygnalizacja lub wyłczenie) zabezpieczenia cieplnego 
Ic. 

Io  Zadziałanie zabezpieczenia nadprdowego ziemnozwarciowego Io (CZAZ-M1) 
lub Io2/Io3 (CZAZ-M2). 

Io2  Zadziałanie zabezpieczenia nadprdowego ziemnozwarciowego Io2 (CZAZ-M3). 
Io3  Zadziałanie zabezpieczenia nadprdowego ziemnozwarciowego Io3 (CZAZ-M3). 
ItA Zadziałanie zabezpieczenia od asymetrii prdowej ItA. 
ItR0  Zadziałanie zabezpieczenia energetycznego ItR0. 
ItR1  Zadziałanie zabezpieczenia energetycznego ItR1. 
ItU  Zadziałanie zabezpieczenia od utknicia silnika ItU. 
It> [I>] Zadziałanie zabezpieczenia nadprdowego od przecie It>. 
It< [I<] Zadziałanie zabezpieczenia podprdowego od pracy jałowej silnika It<. 
KAS.BLZ     [Kas.BIZ] Kasowanie podtrzymania blokady załczenia wyłcznika BLZ.  
KAS.WWZ [Kas.WWZ] Kasowanie podtrzymania sygnalizacji WWZ.  

Klatka  Przekroczenie nastawionej wartoci stopnia uszkodzenia klatki wirnika  
(CZAZ-M1+). 

LRW  Aktywny sygnał do układu lokalnej rezerwy wyłcznikowej LRW. 

M OFF Stan pracy silnika według kryterium IS < 0,1Ib (prd obcienia silnika < 0,1 
prdu bazowego). 

M ON Stan pracy silnika według kryterium IS ≥ 0,1Ib (prd obcienia silnika ≥ 0,1 
prdu bazowego). 

NASTAWY  Zmiana nastaw. 
N.REZ OFF Wyłczenie nastaw rezerwowych. 
N.REZ ON  Włczenie nastaw rezerwowych. 
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Zdarzenie Opis zdarzenia 

OD.BLZ2    [OD.BIZ2] 
Aktywna zewntrzna blokada BLZ2 załczenia wyłcznika, odstawiona przez 
podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/6 zespołu. 

OD.ZT1  
Aktywne wejcie zabezpieczenia ZT1, zablokowane przez podanie napicia 
⊕Up na zacisk X4/18 zespołu. 

OD.ZT2  
Aktywne wejcie zabezpieczenia ZT2, zablokowane przez podanie napicia 
⊕Up na zacisk X4/18 zespołu. 

OD.ZT3  
Aktywne wejcie zabezpieczenia ZT3, zablokowane przez podanie napicia 
⊕Up na zacisk X4/18 zespołu. 

O OFF  Otwarcie odłcznika / wózka. 
O ON  Zamknicie odłcznika / wózka. 
O2 OFF  Otwarcie odłcznika / wózka nr 2. 
O2 ON   Zamknicie odłcznika / wózka nr 2. 
O3 OFF  Otwarcie odłcznika / wózka nr 3. 
O3 ON   Zamknicie odłcznika / wózka nr 3. 
Rt  Zadziałanie zabezpieczenia rónicowego Rt. 
SYG AW  Sygnał „awaryjnego wyłczenia” AW do sygnalizacji akustycznej stacji. 
SYG COW1  Brak cigłoci w obwodzie cewki wyłczajcej CW1 wyłcznika. 
SYG COW2  Brak cigłoci w obwodzie cewki wyłczajcej CW2 wyłcznika. 
SYG NSW  Niezgodno połoenia styków wyłcznika. 

SYG NSO  Niezgodno połoenia styków odłcznika szynowego O (lub O1 w zespole 
CZAZ-M1 wyk.2 i 2A). 

SYG NSO2  Niezgodno połoenia styków odłcznika O2 (szynowego w zespole CZAZ-M1 
wyk. 2 lub liniowego w zespole CZAZ-M1wyk. 2A). 

SYG NSO3  Niezgodno połoenia styków układu odłcznik liniowy-uziemnik w zespole 
CZAZ-M1 wyk.2. 

SYG NSU  Niezgodno połoenia styków uziemnika w zespole CZAZ-M1 wyk. 2A, 3 i 3A. 
SYG PKW  Przekroczenie nastawy licznika prdów kumulowanych. 
SYG RN  Brak zazbrojenia napdu wyłcznika. 
SYG UP  Sygnał „uszkodzenie w polu” UP do sygnalizacji akustycznej stacji. 

ts  Zadziałanie stopnia t1 zabezpieczenia temperaturowego t (CZAZ-M1)  
lub stopnia t1s zabezpieczenia t1 (CZAZ-M3). 

tw Zadziałanie stopnia t2 zabezpieczenia temperaturowego t (CZAZ-M1) 
lub stopnia t1w zabezpieczenia t1 (CZAZ-M3). 

t2bl  Blokada załczenia wyłcznika w wyniku działania zabezpieczenia 
temperaturowego t2 (CZAZ-M3). 

t2s  Zadziałanie stopnia t2s zabezpieczenia temperaturowego t2 (CZAZ-M3). 
t2w Zadziałanie stopnia t2w zabezpieczenia temperaturowego t2 (CZAZ-M3). 
Up OFF  Zanik pomocniczego napicia zasilajcego. 
Up ON   Załczenie pomocniczego napicia zasilajcego. 
Uz OFF  Otwarcie uziemnika. 
Uz ON  Zamknicie uziemnika. 

WA  Wyłczenie awaryjne wyłcznika (podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/10 
zespołu). 

WD  
Wyłczenie definitywne wyłcznika w wyniku działania zabezpiecze lub przez 
podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/10 zespołu. 

W OFF   Wyłczenie wyłcznika. 
W ON  Załczenie wyłcznika. 

Ws  Wyłczenie operacyjne wyłcznika (podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/9 
zespołu). 

Wsco  
Wyłczenie wyłcznika w wyniku działania automatyki SCO (podanie napicia 
⊕Up na zacisk X7/1 zespołu). 

Wtl  Wyłczenie wyłcznika z układu telemechaniki (podanie napicia  tl na zacisk 
X5/7 zespołu) lub wyłczenie zdalne (RS-232/485). 
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Zdarzenie Opis zdarzenia 

OD.BLZ2    [OD.BIZ2] 
Aktywna zewntrzna blokada BLZ2 załczenia wyłcznika, odstawiona przez 
podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/6 zespołu. 

OD.ZT1  
Aktywne wejcie zabezpieczenia ZT1, zablokowane przez podanie napicia 
⊕Up na zacisk X4/18 zespołu. 

OD.ZT2  
Aktywne wejcie zabezpieczenia ZT2, zablokowane przez podanie napicia 
⊕Up na zacisk X4/18 zespołu. 

OD.ZT3  
Aktywne wejcie zabezpieczenia ZT3, zablokowane przez podanie napicia 
⊕Up na zacisk X4/18 zespołu. 

O OFF  Otwarcie odłcznika / wózka. 
O ON  Zamknicie odłcznika / wózka. 
O2 OFF  Otwarcie odłcznika / wózka nr 2. 
O2 ON   Zamknicie odłcznika / wózka nr 2. 
O3 OFF  Otwarcie odłcznika / wózka nr 3. 
O3 ON   Zamknicie odłcznika / wózka nr 3. 
Rt  Zadziałanie zabezpieczenia rónicowego Rt. 
SYG AW  Sygnał „awaryjnego wyłczenia” AW do sygnalizacji akustycznej stacji. 
SYG COW1  Brak cigłoci w obwodzie cewki wyłczajcej CW1 wyłcznika. 
SYG COW2  Brak cigłoci w obwodzie cewki wyłczajcej CW2 wyłcznika. 
SYG NSW  Niezgodno połoenia styków wyłcznika. 

SYG NSO  Niezgodno połoenia styków odłcznika szynowego O (lub O1 w zespole 
CZAZ-M1 wyk.2 i 2A). 

SYG NSO2  Niezgodno połoenia styków odłcznika O2 (szynowego w zespole CZAZ-M1 
wyk. 2 lub liniowego w zespole CZAZ-M1wyk. 2A). 

SYG NSO3  Niezgodno połoenia styków układu odłcznik liniowy-uziemnik w zespole 
CZAZ-M1 wyk.2. 

SYG NSU  Niezgodno połoenia styków uziemnika w zespole CZAZ-M1 wyk. 2A, 3 i 3A. 
SYG PKW  Przekroczenie nastawy licznika prdów kumulowanych. 
SYG RN  Brak zazbrojenia napdu wyłcznika. 
SYG UP  Sygnał „uszkodzenie w polu” UP do sygnalizacji akustycznej stacji. 

ts  Zadziałanie stopnia t1 zabezpieczenia temperaturowego t (CZAZ-M1)  
lub stopnia t1s zabezpieczenia t1 (CZAZ-M3). 

tw Zadziałanie stopnia t2 zabezpieczenia temperaturowego t (CZAZ-M1) 
lub stopnia t1w zabezpieczenia t1 (CZAZ-M3). 

t2bl  Blokada załczenia wyłcznika w wyniku działania zabezpieczenia 
temperaturowego t2 (CZAZ-M3). 

t2s  Zadziałanie stopnia t2s zabezpieczenia temperaturowego t2 (CZAZ-M3). 
t2w Zadziałanie stopnia t2w zabezpieczenia temperaturowego t2 (CZAZ-M3). 
Up OFF  Zanik pomocniczego napicia zasilajcego. 
Up ON   Załczenie pomocniczego napicia zasilajcego. 
Uz OFF  Otwarcie uziemnika. 
Uz ON  Zamknicie uziemnika. 

WA  Wyłczenie awaryjne wyłcznika (podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/10 
zespołu). 

WD  
Wyłczenie definitywne wyłcznika w wyniku działania zabezpiecze lub przez 
podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/10 zespołu. 

W OFF   Wyłczenie wyłcznika. 
W ON  Załczenie wyłcznika. 

Ws  Wyłczenie operacyjne wyłcznika (podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/9 
zespołu). 

Wsco  
Wyłczenie wyłcznika w wyniku działania automatyki SCO (podanie napicia 
⊕Up na zacisk X7/1 zespołu). 

Wtl  Wyłczenie wyłcznika z układu telemechaniki (podanie napicia  tl na zacisk 
X5/7 zespołu) lub wyłczenie zdalne (RS-232/485). 
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Zdarzenie Opis zdarzenia 

Zr  Załczenie remontowe wyłcznika (podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/1). 
ZS  Załczenie operacyjne wyłcznika (podanie napicia ⊕Up na zacisk X4/2). 

ZS  Aktywny sygnał ZS do blokady działania zabezpieczenia szyn zbiorczych w polu 
zasilajcym. 

Zszr 
Załczenie wyłcznika w wyniku działania automatyki SZR (podanie napicia 
⊕Up na zacisk X4/8). 

Ztl  Załczenie wyłcznika z telemechaniki (podanie napicia  tl na zacisk X5/6). 
ZSPZ po SCO   [Zsco] Sterowanie na załczenie wyłcznika z układu automatyki SPZ po SCO. 
ZT1  Zadziałanie zabezpieczenia ZT1 lub VAMP. 
ZT2  Zadziałanie zabezpieczenia ZT2. 
ZT3  Zadziałanie zabezpieczenia ZT3. 
ZT4  Zadziałanie zabezpieczenia ZT4 ( nie wystpuje w CZAZ-M1 wyk. 2 i 2A). 
ZT5 Zadziałanie zabezpieczenia ZT5. 
ZT6 Zadziałanie zabezpieczenia ZT6 (tylko w CZAZ-M1 wyk. 3). 

 

107

CZAZ-M1, CZAZ-M2, CZAZ-M3



 CZAZ-M1, CZAZ-M2, CZAZ-M3       INSTRUKCJA  OBSŁUGI 
 

D/1                                                                        EE424062 05/06 

Załcznik D (CZAZ-M1) 
 

Numer 
złcza 

Numer 
zacisku 

Opis sygnału Uwagi 

1-4 prd pomiarowy fazy L1 - 
2-5 prd pomiarowy fazy L2 - 
3-6 prd pomiarowy fazy L3 - 

7-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L1 - 
8-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L2 - 
9-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L3 - 

Złcze 
X1 

13-14 prd pomiarowy składowej zerowej Io - 
1-2 napicie pomiarowe midzyfazowe U12   - 
2-3 napicie pomiarowe midzyfazowe U23   - 

Złcze 
X2 

4-5 niewykorzystany - 
1 napicie pomocnicze zasilajce Up  Up 
2 napicie pomocnicze zasilajce Up  Up 
3 napicie sterownicze Us   Us 
4 napicie sterownicze Us   Us 
5 przekanik wykonawczy sterowania cewk załczajc CZ zestyk zwierny 
6 przekanik wykonawczy sterowania cewk wyłczajc CW1 zestyk zwierny 
7 przekanik wykonawczy sterowania cewk wyłczajc CW2 zestyk zwierny 

8-9 przekanik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny 
10-11 przekanik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny 
11-12 przekanik sygnalizacji sterowania awaryjnego  zestyk rozwierny 
13-14 przekanik sygnalizacji braku zazbrojenia wyłcznika zestyk zwierny 

15 wejcie dwustanowe kontroli zazbrojenia wyłcznika  Up 
16 wejcie dwustanowe kontroli połoenia wyłcznika – W OFF - wyłczony  Up 
17 wejcie dwustanowe kontroli połoenia wyłcznika – W ON - załczony  Up 
18 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – Otwarty  Up 
19 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – Ozamknity  Up 

Złcze 
X3 

20 wejcie dwustanowe kontroli połoenia uziemnika – Uz OFF twarty  Up 
1 wejcie dwustanowe załczenia remontowego  Up 
2 wejcie dwustanowe załczenia operacyjnego  Up 

3-5 wejcie dwustanowe blokady załczenia BLZ1 (bez moliwoci odstawienia)  /  Up 
4-5 wejcie dwustanowe blokady załczenia BLZ2 (z moliwoci odstawienia)  /  Up 
6-7 wejcie dwustanowe odstawienia blokady załczenia BLZ2  /  Up 
8 wejcie dwustanowe załczenia z automatyki SZR  Up 
9 wejcie dwustanowe wyłczenia operacyjnego  Up 

10 wejcie dwustanowe wyłczenia awaryjnego  Up 
11 wejcie dwustanowe kasowania blokady załczenia KAS.BLZ  Up 

13-14 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT1  
(opcjonalnie czujnika błysku systemu VAMP ) 

 /  Up 

15-16 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT2  /  Up 
17 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT3  Up 

18 wejcie dwustanowe blokady zabezpiecze technologicznych BlZT(1-3)  Up 

19-20 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT4  /  Up 

Złcze 
X4 

21-22 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT5  /  Up 
1 wejcie dwustanowe kasowania sygnalizacji wewntrznej KAS.WWZ  Up 

2-3 przekanik sygnalizacji AW zestyk zwierny 
2-4 przekanik sygnalizacji UP zestyk zwierny 
2-5 przekanik sygnalizacji AL zestyk rozwierny 
6-8 wejcie dwustanowe załczenia z telemechaniki  /   24V 

Złcze 
X5 

7-8 wejcie dwustanowe wyłczenia z telemechaniki  /   24V 
1-2 przekanik sygnalizacji awarii zespołu zestyk rozwierny 
3-4 przekanik programowalny S1 zestyk zwierny 
3-5 przekanik programowalny S2 zestyk zwierny 
6-7 przekanik programowalny S3 zestyk zwierny 
6-8 przekanik programowalny S4 zestyk zwierny 
9-10 przekanik programowalny S5 zestyk zwierny 

11-12 przekanik programowalny S6 zestyk zwierny 
13-14 przekanik programowalny S7 zestyk zwierny 

Złcze 
X6 

15-16 przekanik programowalny S8 zestyk zwierny 
1-2 wejcie dwustanowe wyłczenia od automatyki SCO  Up 
3-4 wejcie dwustanowe załczenia od automatyki SPZ po SCO  Up 
5-6 wejcie pomiarowe temperatury z zewntrznego czujnika  (4-20)mA 

13-14 przekanik sygnalizacji LRW zestyk zwierny 

Złcze 
X7 

15-16 przekanik sygnalizacji ZS zestyk zwierny 
1-2 COM2 – port komunikacji szeregowej RS-485 - Złcze 

X8 3-4 COM1 – port komunikacji szeregowej RS-485 (opcja) - 
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Załcznik D (CZAZ-M1) 
 

Numer 
złcza 

Numer 
zacisku 

Opis sygnału Uwagi 

1-4 prd pomiarowy fazy L1 - 
2-5 prd pomiarowy fazy L2 - 
3-6 prd pomiarowy fazy L3 - 

7-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L1 - 
8-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L2 - 
9-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L3 - 

Złcze 
X1 

13-14 prd pomiarowy składowej zerowej Io - 
1-2 napicie pomiarowe midzyfazowe U12   - 
2-3 napicie pomiarowe midzyfazowe U23   - 

Złcze 
X2 

4-5 niewykorzystany - 
1 napicie pomocnicze zasilajce Up  Up 
2 napicie pomocnicze zasilajce Up  Up 
3 napicie sterownicze Us   Us 
4 napicie sterownicze Us   Us 
5 przekanik wykonawczy sterowania cewk załczajc CZ zestyk zwierny 
6 przekanik wykonawczy sterowania cewk wyłczajc CW1 zestyk zwierny 
7 przekanik wykonawczy sterowania cewk wyłczajc CW2 zestyk zwierny 

8-9 przekanik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny 
10-11 przekanik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny 
11-12 przekanik sygnalizacji sterowania awaryjnego  zestyk rozwierny 
13-14 przekanik sygnalizacji braku zazbrojenia wyłcznika zestyk zwierny 

15 wejcie dwustanowe kontroli zazbrojenia wyłcznika  Up 
16 wejcie dwustanowe kontroli połoenia wyłcznika – W OFF - wyłczony  Up 
17 wejcie dwustanowe kontroli połoenia wyłcznika – W ON - załczony  Up 
18 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – Otwarty  Up 
19 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – Ozamknity  Up 

Złcze 
X3 

20 wejcie dwustanowe kontroli połoenia uziemnika – Uz OFF twarty  Up 
1 wejcie dwustanowe załczenia remontowego  Up 
2 wejcie dwustanowe załczenia operacyjnego  Up 

3-5 wejcie dwustanowe blokady załczenia BLZ1 (bez moliwoci odstawienia)  /  Up 
4-5 wejcie dwustanowe blokady załczenia BLZ2 (z moliwoci odstawienia)  /  Up 
6-7 wejcie dwustanowe odstawienia blokady załczenia BLZ2  /  Up 
8 wejcie dwustanowe załczenia z automatyki SZR  Up 
9 wejcie dwustanowe wyłczenia operacyjnego  Up 

10 wejcie dwustanowe wyłczenia awaryjnego  Up 
11 wejcie dwustanowe kasowania blokady załczenia KAS.BLZ  Up 

13-14 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT1  
(opcjonalnie czujnika błysku systemu VAMP ) 

 /  Up 

15-16 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT2  /  Up 
17 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT3  Up 

18 wejcie dwustanowe blokady zabezpiecze technologicznych BlZT(1-3)  Up 

19-20 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT4  /  Up 

Złcze 
X4 

21-22 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT5  /  Up 
1 wejcie dwustanowe kasowania sygnalizacji wewntrznej KAS.WWZ  Up 

2-3 przekanik sygnalizacji AW zestyk zwierny 
2-4 przekanik sygnalizacji UP zestyk zwierny 
2-5 przekanik sygnalizacji AL zestyk rozwierny 
6-8 wejcie dwustanowe załczenia z telemechaniki  /   24V 

Złcze 
X5 

7-8 wejcie dwustanowe wyłczenia z telemechaniki  /   24V 
1-2 przekanik sygnalizacji awarii zespołu zestyk rozwierny 
3-4 przekanik programowalny S1 zestyk zwierny 
3-5 przekanik programowalny S2 zestyk zwierny 
6-7 przekanik programowalny S3 zestyk zwierny 
6-8 przekanik programowalny S4 zestyk zwierny 
9-10 przekanik programowalny S5 zestyk zwierny 

11-12 przekanik programowalny S6 zestyk zwierny 
13-14 przekanik programowalny S7 zestyk zwierny 

Złcze 
X6 

15-16 przekanik programowalny S8 zestyk zwierny 
1-2 wejcie dwustanowe wyłczenia od automatyki SCO  Up 
3-4 wejcie dwustanowe załczenia od automatyki SPZ po SCO  Up 
5-6 wejcie pomiarowe temperatury z zewntrznego czujnika  (4-20)mA 

13-14 przekanik sygnalizacji LRW zestyk zwierny 

Złcze 
X7 

15-16 przekanik sygnalizacji ZS zestyk zwierny 
1-2 COM2 – port komunikacji szeregowej RS-485 - Złcze 

X8 3-4 COM1 – port komunikacji szeregowej RS-485 (opcja) - 
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Załcznik D (CZAZ-M1 wyk.2) 
 

Numer 
złcza 

Numer 
zacisku 

Opis sygnału Uwagi 

1-4 prd pomiarowy fazy L1 - 
2-5 prd pomiarowy fazy L2 - 
3-6 prd pomiarowy fazy L3 - 

7-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L1 - 
8-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L2 - 
9-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L3 - 

Złcze 
X1 

13-14 prd pomiarowy składowej zerowej Io - 
1-2 napicie pomiarowe midzyfazowe U12   - 
2-3 napicie pomiarowe midzyfazowe U23   - 

Złcze 
X2 

4-5 niewykorzystany - 
1 napicie pomocnicze zasilajce Up  Up 
2 napicie pomocnicze zasilajce Up  Up 
3 napicie sterownicze Us   Us 
4 napicie sterownicze Us   Us 
5 przekanik wykonawczy sterowania cewk załczajc CZ zestyk zwierny 
6 przekanik wykonawczy sterowania cewk wyłczajc CW1 zestyk zwierny 
7 przekanik wykonawczy sterowania cewk wyłczajc CW2 zestyk zwierny 

8-9 przekanik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny 
10 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – O3 ON - zamknity  Up 
11 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – O2 OFF - otwarty  Up 
12 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – O2 ON - zamknity  Up 

13-14 przekanik sygnalizacji braku zazbrojenia wyłcznika zestyk zwierny 
15 wejcie dwustanowe kontroli zazbrojenia wyłcznika  Up 
16 wejcie dwustanowe kontroli połoenia wyłcznika – W OFF - wyłczony  Up 
17 wejcie dwustanowe kontroli połoenia wyłcznika – W ON - załczony  Up 
18 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – O1twarty  Up 
19 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – O1zamknity  Up 

Złcze 
X3 

20 wejcie dwustanowe kontroli połoenia uziemnika – Uz OFF twarty  Up 
1 wejcie dwustanowe załczenia remontowego  Up 
2 wejcie dwustanowe załczenia operacyjnego  Up 

3-5 wejcie dwustanowe blokady załczenia BLZ1 (bez moliwoci odstawienia)  /  Up 
4-5 wejcie dwustanowe blokady załczenia BLZ2 (z moliwoci odstawienia)  /  Up 
6-7 wejcie dwustanowe odstawienia blokady załczenia BLZ2  /  Up 
8 wejcie dwustanowe załczenia z automatyki SZR  Up 
9 wejcie dwustanowe wyłczenia operacyjnego  Up 

10 wejcie dwustanowe wyłczenia awaryjnego  Up 
11 wejcie dwustanowe kasowania blokady załczenia KAS.BLZ  Up 

13-14 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT1  
(opcjonalnie czujnika błysku systemu VAMP ) 

 /  Up 

15-16 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT2  /  Up 
17 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT3  Up 

18 wejcie dwustanowe blokady zabezpiecze technologicznych BlZT(1-3)  Up 

Złcze 
X4 

21-22 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT4  /  Up 
1 wejcie dwustanowe kasowania sygnalizacji wewntrznej KAS.WWZ  Up 

2-3 przekanik sygnalizacji AW zestyk zwierny 
2-4 przekanik sygnalizacji UP zestyk zwierny 

Złcze 
X5 

2-5 przekanik sygnalizacji AL zestyk rozwierny 
1-2 przekanik sygnalizacji awarii zespołu zestyk rozwierny 
3-4 przekanik programowalny S1 zestyk zwierny 
3-5 przekanik programowalny S2 zestyk zwierny 
6-7 przekanik programowalny S3 zestyk zwierny 
6-8 przekanik programowalny S4 zestyk zwierny 
9-10 przekanik programowalny S5 zestyk zwierny 

11-12 przekanik programowalny S6 zestyk zwierny 
13-14 przekanik programowalny S7 zestyk zwierny 

Złcze 
X6 

15-16 przekanik programowalny S8 zestyk zwierny 
1-2 wejcie dwustanowe wyłczenia od automatyki SCO  Up 
3-4 wejcie dwustanowe załczenia od automatyki SPZ po SCO  Up 
5-6 wejcie pomiarowe temperatury z zewntrznego czujnika  (4-20)mA 

13-14 przekanik sygnalizacji LRW zestyk zwierny 

Złcze 
X7 

15-16 przekanik sygnalizacji ZS zestyk zwierny 
1-2 COM2 – port komunikacji szeregowej RS-485 - Złcze 

X8 3-4 COM1 – port komunikacji szeregowej RS-485 (opcja) - 
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Załcznik D (CZAZ-M1 wyk.2) 
 

Numer 
złcza 

Numer 
zacisku 

Opis sygnału Uwagi 

1-4 prd pomiarowy fazy L1 - 
2-5 prd pomiarowy fazy L2 - 
3-6 prd pomiarowy fazy L3 - 

7-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L1 - 
8-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L2 - 
9-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L3 - 

Złcze 
X1 

13-14 prd pomiarowy składowej zerowej Io - 
1-2 napicie pomiarowe midzyfazowe U12   - 
2-3 napicie pomiarowe midzyfazowe U23   - 

Złcze 
X2 

4-5 niewykorzystany - 
1 napicie pomocnicze zasilajce Up  Up 
2 napicie pomocnicze zasilajce Up  Up 
3 napicie sterownicze Us   Us 
4 napicie sterownicze Us   Us 
5 przekanik wykonawczy sterowania cewk załczajc CZ zestyk zwierny 
6 przekanik wykonawczy sterowania cewk wyłczajc CW1 zestyk zwierny 
7 przekanik wykonawczy sterowania cewk wyłczajc CW2 zestyk zwierny 

8-9 przekanik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny 
10 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – O3 ON - zamknity  Up 
11 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – O2 OFF - otwarty  Up 
12 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – O2 ON - zamknity  Up 

13-14 przekanik sygnalizacji braku zazbrojenia wyłcznika zestyk zwierny 
15 wejcie dwustanowe kontroli zazbrojenia wyłcznika  Up 
16 wejcie dwustanowe kontroli połoenia wyłcznika – W OFF - wyłczony  Up 
17 wejcie dwustanowe kontroli połoenia wyłcznika – W ON - załczony  Up 
18 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – O1twarty  Up 
19 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – O1zamknity  Up 

Złcze 
X3 

20 wejcie dwustanowe kontroli połoenia uziemnika – Uz OFF twarty  Up 
1 wejcie dwustanowe załczenia remontowego  Up 
2 wejcie dwustanowe załczenia operacyjnego  Up 

3-5 wejcie dwustanowe blokady załczenia BLZ1 (bez moliwoci odstawienia)  /  Up 
4-5 wejcie dwustanowe blokady załczenia BLZ2 (z moliwoci odstawienia)  /  Up 
6-7 wejcie dwustanowe odstawienia blokady załczenia BLZ2  /  Up 
8 wejcie dwustanowe załczenia z automatyki SZR  Up 
9 wejcie dwustanowe wyłczenia operacyjnego  Up 

10 wejcie dwustanowe wyłczenia awaryjnego  Up 
11 wejcie dwustanowe kasowania blokady załczenia KAS.BLZ  Up 

13-14 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT1  
(opcjonalnie czujnika błysku systemu VAMP ) 

 /  Up 

15-16 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT2  /  Up 
17 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT3  Up 

18 wejcie dwustanowe blokady zabezpiecze technologicznych BlZT(1-3)  Up 

Złcze 
X4 

21-22 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT4  /  Up 
1 wejcie dwustanowe kasowania sygnalizacji wewntrznej KAS.WWZ  Up 

2-3 przekanik sygnalizacji AW zestyk zwierny 
2-4 przekanik sygnalizacji UP zestyk zwierny 

Złcze 
X5 

2-5 przekanik sygnalizacji AL zestyk rozwierny 
1-2 przekanik sygnalizacji awarii zespołu zestyk rozwierny 
3-4 przekanik programowalny S1 zestyk zwierny 
3-5 przekanik programowalny S2 zestyk zwierny 
6-7 przekanik programowalny S3 zestyk zwierny 
6-8 przekanik programowalny S4 zestyk zwierny 
9-10 przekanik programowalny S5 zestyk zwierny 

11-12 przekanik programowalny S6 zestyk zwierny 
13-14 przekanik programowalny S7 zestyk zwierny 

Złcze 
X6 

15-16 przekanik programowalny S8 zestyk zwierny 
1-2 wejcie dwustanowe wyłczenia od automatyki SCO  Up 
3-4 wejcie dwustanowe załczenia od automatyki SPZ po SCO  Up 
5-6 wejcie pomiarowe temperatury z zewntrznego czujnika  (4-20)mA 

13-14 przekanik sygnalizacji LRW zestyk zwierny 

Złcze 
X7 

15-16 przekanik sygnalizacji ZS zestyk zwierny 
1-2 COM2 – port komunikacji szeregowej RS-485 - Złcze 

X8 3-4 COM1 – port komunikacji szeregowej RS-485 (opcja) - 
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Załcznik D (CZAZ-M1 wyk.2A) 
 

Numer 
złcza 

Numer 
zacisku 

Opis sygnału Uwagi 

1-4 prd pomiarowy fazy L1 - 
2-5 prd pomiarowy fazy L2 - 
3-6 prd pomiarowy fazy L3 - 

7-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L1 - 
8-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L2 - 
9-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L3 - 

Złcze 
X1 

13-14 prd pomiarowy składowej zerowej Io - 
1-2 napicie pomiarowe midzyfazowe U12   - 
2-3 napicie pomiarowe midzyfazowe U23   - 

Złcze 
X2 

4-5 niewykorzystany - 
1 napicie pomocnicze zasilajce Up  Up 
2 napicie pomocnicze zasilajce Up  Up 
3 napicie sterownicze Us   Us 
4 napicie sterownicze Us   Us 
5 przekanik wykonawczy sterowania cewk załczajc CZ zestyk zwierny 
6 przekanik wykonawczy sterowania cewk wyłczajc CW1 zestyk zwierny 
7 przekanik wykonawczy sterowania cewk wyłczajc CW2 zestyk zwierny 

8-9 przekanik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny 
10 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – Uz ON - zamknity  Up 
11 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – O2 OFF - otwarty  Up 
12 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – O2 ON - zamknity  Up 

13-14 przekanik sygnalizacji braku zazbrojenia wyłcznika zestyk zwierny 
15 wejcie dwustanowe kontroli zazbrojenia wyłcznika  Up 
16 wejcie dwustanowe kontroli połoenia wyłcznika – W OFF - wyłczony  Up 
17 wejcie dwustanowe kontroli połoenia wyłcznika – W ON - załczony  Up 
18 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – O1twarty  Up 
19 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – O1zamknity  Up 

Złcze 
X3 

20 wejcie dwustanowe kontroli połoenia uziemnika – Uz OFF twarty  Up 
1 wejcie dwustanowe załczenia remontowego  Up 
2 wejcie dwustanowe załczenia operacyjnego  Up 

3-5 wejcie dwustanowe blokady załczenia BLZ1 (bez moliwoci odstawienia)  /  Up 
4-5 wejcie dwustanowe blokady załczenia BLZ2 (z moliwoci odstawienia)  /  Up 
6-7 wejcie dwustanowe odstawienia blokady załczenia BLZ2  /  Up 
8 wejcie dwustanowe załczenia z automatyki SZR  Up 
9 wejcie dwustanowe wyłczenia operacyjnego  Up 

10 wejcie dwustanowe wyłczenia awaryjnego  Up 
11 wejcie dwustanowe kasowania blokady załczenia KAS.BLZ  Up 

13-14 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT1  
(opcjonalnie czujnika błysku systemu VAMP ) 

 /  Up 

15-16 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT2  /  Up 
17 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT3  Up 

18 wejcie dwustanowe blokady zabezpiecze technologicznych BlZT(1-3)  Up 

Złcze 
X4 

21-22 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT4  /  Up 
1 wejcie dwustanowe kasowania sygnalizacji wewntrznej KAS.WWZ  Up 

2-3 przekanik sygnalizacji AW zestyk zwierny 
2-4 przekanik sygnalizacji UP zestyk zwierny 

Złcze 
X5 

2-5 przekanik sygnalizacji AL zestyk rozwierny 
1-2 przekanik sygnalizacji awarii zespołu zestyk rozwierny 
3-4 przekanik programowalny S1 zestyk zwierny 
3-5 przekanik programowalny S2 zestyk zwierny 
6-7 przekanik programowalny S3 zestyk zwierny 
6-8 przekanik programowalny S4 zestyk zwierny 
9-10 przekanik programowalny S5 zestyk zwierny 

11-12 przekanik programowalny S6 zestyk zwierny 
13-14 przekanik programowalny S7 zestyk zwierny 

Złcze 
X6 

15-16 przekanik programowalny S8 zestyk zwierny 
1-2 wejcie dwustanowe wyłczenia od automatyki SCO  Up 
3-4 wejcie dwustanowe załczenia od automatyki SPZ po SCO  Up 
5-6 wejcie pomiarowe temperatury z zewntrznego czujnika  (4-20)mA 

13-14 przekanik sygnalizacji LRW zestyk zwierny 

Złcze 
X7 

15-16 przekanik sygnalizacji ZS zestyk zwierny 
1-2 COM2 – port komunikacji szeregowej RS-485 - Złcze 

X8 3-4 COM1 – port komunikacji szeregowej RS-485 (opcja) - 
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Załcznik D (CZAZ-M1 wyk.2A) 
 

Numer 
złcza 

Numer 
zacisku 

Opis sygnału Uwagi 

1-4 prd pomiarowy fazy L1 - 
2-5 prd pomiarowy fazy L2 - 
3-6 prd pomiarowy fazy L3 - 

7-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L1 - 
8-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L2 - 
9-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L3 - 

Złcze 
X1 

13-14 prd pomiarowy składowej zerowej Io - 
1-2 napicie pomiarowe midzyfazowe U12   - 
2-3 napicie pomiarowe midzyfazowe U23   - 

Złcze 
X2 

4-5 niewykorzystany - 
1 napicie pomocnicze zasilajce Up  Up 
2 napicie pomocnicze zasilajce Up  Up 
3 napicie sterownicze Us   Us 
4 napicie sterownicze Us   Us 
5 przekanik wykonawczy sterowania cewk załczajc CZ zestyk zwierny 
6 przekanik wykonawczy sterowania cewk wyłczajc CW1 zestyk zwierny 
7 przekanik wykonawczy sterowania cewk wyłczajc CW2 zestyk zwierny 

8-9 przekanik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny 
10 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – Uz ON - zamknity  Up 
11 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – O2 OFF - otwarty  Up 
12 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – O2 ON - zamknity  Up 

13-14 przekanik sygnalizacji braku zazbrojenia wyłcznika zestyk zwierny 
15 wejcie dwustanowe kontroli zazbrojenia wyłcznika  Up 
16 wejcie dwustanowe kontroli połoenia wyłcznika – W OFF - wyłczony  Up 
17 wejcie dwustanowe kontroli połoenia wyłcznika – W ON - załczony  Up 
18 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – O1twarty  Up 
19 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – O1zamknity  Up 

Złcze 
X3 

20 wejcie dwustanowe kontroli połoenia uziemnika – Uz OFF twarty  Up 
1 wejcie dwustanowe załczenia remontowego  Up 
2 wejcie dwustanowe załczenia operacyjnego  Up 

3-5 wejcie dwustanowe blokady załczenia BLZ1 (bez moliwoci odstawienia)  /  Up 
4-5 wejcie dwustanowe blokady załczenia BLZ2 (z moliwoci odstawienia)  /  Up 
6-7 wejcie dwustanowe odstawienia blokady załczenia BLZ2  /  Up 
8 wejcie dwustanowe załczenia z automatyki SZR  Up 
9 wejcie dwustanowe wyłczenia operacyjnego  Up 

10 wejcie dwustanowe wyłczenia awaryjnego  Up 
11 wejcie dwustanowe kasowania blokady załczenia KAS.BLZ  Up 

13-14 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT1  
(opcjonalnie czujnika błysku systemu VAMP ) 

 /  Up 

15-16 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT2  /  Up 
17 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT3  Up 

18 wejcie dwustanowe blokady zabezpiecze technologicznych BlZT(1-3)  Up 

Złcze 
X4 

21-22 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT4  /  Up 
1 wejcie dwustanowe kasowania sygnalizacji wewntrznej KAS.WWZ  Up 

2-3 przekanik sygnalizacji AW zestyk zwierny 
2-4 przekanik sygnalizacji UP zestyk zwierny 

Złcze 
X5 

2-5 przekanik sygnalizacji AL zestyk rozwierny 
1-2 przekanik sygnalizacji awarii zespołu zestyk rozwierny 
3-4 przekanik programowalny S1 zestyk zwierny 
3-5 przekanik programowalny S2 zestyk zwierny 
6-7 przekanik programowalny S3 zestyk zwierny 
6-8 przekanik programowalny S4 zestyk zwierny 
9-10 przekanik programowalny S5 zestyk zwierny 

11-12 przekanik programowalny S6 zestyk zwierny 
13-14 przekanik programowalny S7 zestyk zwierny 

Złcze 
X6 

15-16 przekanik programowalny S8 zestyk zwierny 
1-2 wejcie dwustanowe wyłczenia od automatyki SCO  Up 
3-4 wejcie dwustanowe załczenia od automatyki SPZ po SCO  Up 
5-6 wejcie pomiarowe temperatury z zewntrznego czujnika  (4-20)mA 

13-14 przekanik sygnalizacji LRW zestyk zwierny 

Złcze 
X7 

15-16 przekanik sygnalizacji ZS zestyk zwierny 
1-2 COM2 – port komunikacji szeregowej RS-485 - Złcze 

X8 3-4 COM1 – port komunikacji szeregowej RS-485 (opcja) - 
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Załcznik D (CZAZ-M1 wyk.3, 3A) 
 

Numer 
złcza 

Numer 
zacisku 

Opis sygnału Uwagi 

1-4 prd pomiarowy fazy L1 - 
2-5 prd pomiarowy fazy L2 - 
3-6 prd pomiarowy fazy L3 - 

7-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L1 - 
8-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L2 - 
9-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L3 - 

Złcze 
X1 

13-14 prd pomiarowy składowej zerowej Io - 
1-2 napicie pomiarowe midzyfazowe U12   - 
2-3 napicie pomiarowe midzyfazowe U23   - 

Złcze 
X2 

4-5 niewykorzystany - 
1 napicie pomocnicze zasilajce Up  Up 
2 napicie pomocnicze zasilajce Up  Up 
3 napicie sterownicze Us   Us 
4 napicie sterownicze Us   Us 
5 przekanik wykonawczy sterowania cewk załczajc CZ zestyk zwierny 
6 przekanik wykonawczy sterowania cewk wyłczajc CW1 zestyk zwierny 
7 przekanik wykonawczy sterowania cewk wyłczajc CW2 zestyk zwierny 

8-9 przekanik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny 
10 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – Uz ON - zamknity  Up 

13-14 przekanik sygnalizacji braku zazbrojenia wyłcznika zestyk zwierny 
15 wejcie dwustanowe kontroli zazbrojenia wyłcznika  Up 
16 wejcie dwustanowe kontroli połoenia wyłcznika – W OFF - wyłczony  Up 
17 wejcie dwustanowe kontroli połoenia wyłcznika – W ON - załczony  Up 
18 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – Otwarty  Up 
19 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – Ozamknity  Up 

Złcze 
X3 

20 wejcie dwustanowe kontroli połoenia uziemnika – Uz OFF twarty  Up 
1 wejcie dwustanowe załczenia remontowego  Up 
2 wejcie dwustanowe załczenia operacyjnego  Up 

3-5 wejcie dwustanowe blokady załczenia BLZ1   /  Up 
4-5 wejcie dwustanowe blokady załczenia BLZ2   /  Up 
8 wejcie dwustanowe załczenia z automatyki SZR  Up 
9 wejcie dwustanowe wyłczenia operacyjnego  Up 

10 wejcie dwustanowe wyłczenia awaryjnego  Up 
11 wejcie dwustanowe kasowania blokady załczenia KAS.BLZ  Up 

13-14 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT1  
(opcjonalnie czujnika błysku systemu VAMP )  /  Up 

15-16 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT2  /  Up 
17 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT3  Up 

18 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT4  Up 

19-20 
wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT6 (wyk.3) 
wejcie dwustanowe odstawienia BLZ2 oraz blokady ZT3  (wyk.3A)  /  Up 

Złcze 
X4 

21-22 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT5  /  Up 
1 wejcie dwustanowe kasowania sygnalizacji wewntrznej KAS.WWZ  Up 

2-3 przekanik sygnalizacji AW zestyk zwierny 
2-4 przekanik sygnalizacji UP zestyk zwierny 
2-5 przekanik sygnalizacji AL zestyk rozwierny 
6-8 wejcie dwustanowe załczenia z telemechaniki  /   24V 

Złcze 
X5 

7-8 wejcie dwustanowe wyłczenia z telemechaniki  /   24V 
1-2 przekanik sygnalizacji awarii zespołu zestyk rozwierny 
3-4 przekanik programowalny S1 zestyk zwierny 
3-5 przekanik programowalny S2 zestyk zwierny 
6-7 przekanik programowalny S3 zestyk zwierny 
6-8 przekanik programowalny S4 zestyk zwierny 
9-10 przekanik programowalny S5 zestyk zwierny 

11-12 przekanik programowalny S6 zestyk zwierny 
13-14 przekanik programowalny S7 zestyk zwierny 

Złcze 
X6 

15-16 przekanik programowalny S8 zestyk zwierny 
1-2 wejcie dwustanowe wyłczenia od automatyki SCO  Up 
3-4 wejcie dwustanowe załczenia od automatyki SPZ po SCO  Up 
5-6 wejcie pomiarowe temperatury z zewntrznego czujnika  (4-20)mA 

13-14 przekanik sygnalizacji LRW zestyk zwierny 

Złcze 
X7 

15-16 przekanik sygnalizacji ZS zestyk zwierny 
1-2 COM2 – port komunikacji szeregowej RS-485 - Złcze 

X8 3-4 COM1 – port komunikacji szeregowej RS-485 (opcja) - 
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Załcznik D (CZAZ-M1 wyk.3, 3A) 
 

Numer 
złcza 

Numer 
zacisku 

Opis sygnału Uwagi 

1-4 prd pomiarowy fazy L1 - 
2-5 prd pomiarowy fazy L2 - 
3-6 prd pomiarowy fazy L3 - 

7-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L1 - 
8-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L2 - 
9-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L3 - 

Złcze 
X1 

13-14 prd pomiarowy składowej zerowej Io - 
1-2 napicie pomiarowe midzyfazowe U12   - 
2-3 napicie pomiarowe midzyfazowe U23   - 

Złcze 
X2 

4-5 niewykorzystany - 
1 napicie pomocnicze zasilajce Up  Up 
2 napicie pomocnicze zasilajce Up  Up 
3 napicie sterownicze Us   Us 
4 napicie sterownicze Us   Us 
5 przekanik wykonawczy sterowania cewk załczajc CZ zestyk zwierny 
6 przekanik wykonawczy sterowania cewk wyłczajc CW1 zestyk zwierny 
7 przekanik wykonawczy sterowania cewk wyłczajc CW2 zestyk zwierny 

8-9 przekanik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny 
10 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – Uz ON - zamknity  Up 

13-14 przekanik sygnalizacji braku zazbrojenia wyłcznika zestyk zwierny 
15 wejcie dwustanowe kontroli zazbrojenia wyłcznika  Up 
16 wejcie dwustanowe kontroli połoenia wyłcznika – W OFF - wyłczony  Up 
17 wejcie dwustanowe kontroli połoenia wyłcznika – W ON - załczony  Up 
18 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – Otwarty  Up 
19 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – Ozamknity  Up 

Złcze 
X3 

20 wejcie dwustanowe kontroli połoenia uziemnika – Uz OFF twarty  Up 
1 wejcie dwustanowe załczenia remontowego  Up 
2 wejcie dwustanowe załczenia operacyjnego  Up 

3-5 wejcie dwustanowe blokady załczenia BLZ1   /  Up 
4-5 wejcie dwustanowe blokady załczenia BLZ2   /  Up 
8 wejcie dwustanowe załczenia z automatyki SZR  Up 
9 wejcie dwustanowe wyłczenia operacyjnego  Up 

10 wejcie dwustanowe wyłczenia awaryjnego  Up 
11 wejcie dwustanowe kasowania blokady załczenia KAS.BLZ  Up 

13-14 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT1  
(opcjonalnie czujnika błysku systemu VAMP )  /  Up 

15-16 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT2  /  Up 
17 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT3  Up 

18 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT4  Up 

19-20 
wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT6 (wyk.3) 
wejcie dwustanowe odstawienia BLZ2 oraz blokady ZT3  (wyk.3A)  /  Up 

Złcze 
X4 

21-22 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT5  /  Up 
1 wejcie dwustanowe kasowania sygnalizacji wewntrznej KAS.WWZ  Up 

2-3 przekanik sygnalizacji AW zestyk zwierny 
2-4 przekanik sygnalizacji UP zestyk zwierny 
2-5 przekanik sygnalizacji AL zestyk rozwierny 
6-8 wejcie dwustanowe załczenia z telemechaniki  /   24V 

Złcze 
X5 

7-8 wejcie dwustanowe wyłczenia z telemechaniki  /   24V 
1-2 przekanik sygnalizacji awarii zespołu zestyk rozwierny 
3-4 przekanik programowalny S1 zestyk zwierny 
3-5 przekanik programowalny S2 zestyk zwierny 
6-7 przekanik programowalny S3 zestyk zwierny 
6-8 przekanik programowalny S4 zestyk zwierny 
9-10 przekanik programowalny S5 zestyk zwierny 

11-12 przekanik programowalny S6 zestyk zwierny 
13-14 przekanik programowalny S7 zestyk zwierny 

Złcze 
X6 

15-16 przekanik programowalny S8 zestyk zwierny 
1-2 wejcie dwustanowe wyłczenia od automatyki SCO  Up 
3-4 wejcie dwustanowe załczenia od automatyki SPZ po SCO  Up 
5-6 wejcie pomiarowe temperatury z zewntrznego czujnika  (4-20)mA 

13-14 przekanik sygnalizacji LRW zestyk zwierny 

Złcze 
X7 

15-16 przekanik sygnalizacji ZS zestyk zwierny 
1-2 COM2 – port komunikacji szeregowej RS-485 - Złcze 

X8 3-4 COM1 – port komunikacji szeregowej RS-485 (opcja) - 
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Załcznik D (CZAZ-M2) 
 

Numer 
złcza 

Numer 
zacisku 

Opis sygnału Uwagi 

1-4 prd pomiarowy fazy L1 - 
2-5 prd pomiarowy fazy L2 - 
3-6 prd pomiarowy fazy L3 - 

7-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L1 - 
8-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L2 - 
9-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L3 - 

Złcze 
X1 

13-14 prd pomiarowy składowej zerowej Io - 
1-2 napicie pomiarowe midzyfazowe U12   - 
2-3 napicie pomiarowe midzyfazowe U23   - 

Złcze 
X2 

4-5 napicie pomiarowe składowej zerowej Uo - 
1 napicie pomocnicze zasilajce Up  Up 
2 napicie pomocnicze zasilajce Up  Up 
3 napicie sterownicze Us   Us 
4 napicie sterownicze Us   Us 
5 przekanik wykonawczy sterowania cewk załczajc CZ zestyk zwierny 
6 przekanik wykonawczy sterowania cewk wyłczajc CW1 zestyk zwierny 
7 przekanik wykonawczy sterowania cewk wyłczajc CW2 zestyk zwierny 

8-9 przekanik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny 
10-11 przekanik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny 
11-12 przekanik sygnalizacji sterowania awaryjnego  zestyk rozwierny 
13-14 przekanik sygnalizacji braku zazbrojenia wyłcznika zestyk zwierny 

15 wejcie dwustanowe kontroli zazbrojenia wyłcznika  Up 
16 wejcie dwustanowe kontroli połoenia wyłcznika – W OFF - wyłczony  Up 
17 wejcie dwustanowe kontroli połoenia wyłcznika – W ON - załczony  Up 
18 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – Otwarty  Up 
19 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – Ozamknity  Up 

Złcze 
X3 

20 wejcie dwustanowe kontroli połoenia uziemnika – Uz OFF twarty  Up 
1 wejcie dwustanowe załczenia remontowego  Up 
2 wejcie dwustanowe załczenia operacyjnego  Up 

3-5 wejcie dwustanowe blokady załczenia BLZ1 (bez moliwoci odstawienia)  /  Up 
4-5 wejcie dwustanowe blokady załczenia BLZ2 (z moliwoci odstawienia)  /  Up 
6-7 wejcie dwustanowe odstawienia blokady załczenia BLZ2  /  Up 
8 wejcie dwustanowe załczenia z automatyki SZR  Up 
9 wejcie dwustanowe wyłczenia operacyjnego  Up 

10 wejcie dwustanowe wyłczenia awaryjnego  Up 
11 wejcie dwustanowe kasowania blokady załczenia KAS.BLZ  Up 

13-14 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT1  
(opcjonalnie czujnika błysku systemu VAMP ) 

 /  Up 

15-16 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT2  /  Up 
17 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT3  Up 

18 wejcie dwustanowe blokady zabezpiecze technologicznych BlZT(1-3)  Up 

19-20 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT4  /  Up 

Złcze 
X4 

21-22 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT5  /  Up 
1 wejcie dwustanowe kasowania sygnalizacji wewntrznej KAS.WWZ  Up 

2-3 przekanik sygnalizacji AW zestyk zwierny 
2-4 przekanik sygnalizacji UP zestyk zwierny 
2-5 przekanik sygnalizacji AL zestyk rozwierny 
6-8 wejcie dwustanowe załczenia z telemechaniki  /   24V 

Złcze 
X5 

7-8 wejcie dwustanowe wyłczenia z telemechaniki  /   24V 
1-2 przekanik sygnalizacji awarii zespołu zestyk rozwierny 
3-4 przekanik programowalny S1 zestyk zwierny 
3-5 przekanik programowalny S2 zestyk zwierny 
6-7 przekanik programowalny S3 zestyk zwierny 
6-8 przekanik programowalny S4 zestyk zwierny 
9-10 przekanik programowalny S5 zestyk zwierny 

11-12 przekanik programowalny S6 zestyk zwierny 
13-14 przekanik programowalny S7 zestyk zwierny 

Złcze 
X6 

15-16 przekanik programowalny S8 zestyk zwierny 
1-2 wejcie dwustanowe wyłczenia od automatyki SCO  Up 
3-4 wejcie dwustanowe załczenia od automatyki SPZ po SCO  Up 
7-8 wejcie dwustanowe aktywacji bloku nastaw rezerwowych  Up 

13-14 przekanik sygnalizacji LRW zestyk zwierny 

Złcze 
X7 

15-16 przekanik sygnalizacji ZS zestyk zwierny 
1-2 COM2 – port komunikacji szeregowej RS-485 - Złcze 

X8 3-4 COM1 – port komunikacji szeregowej RS-485 (opcja) - 
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Załcznik D (CZAZ-M2) 
 

Numer 
złcza 

Numer 
zacisku 

Opis sygnału Uwagi 

1-4 prd pomiarowy fazy L1 - 
2-5 prd pomiarowy fazy L2 - 
3-6 prd pomiarowy fazy L3 - 

7-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L1 - 
8-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L2 - 
9-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L3 - 

Złcze 
X1 

13-14 prd pomiarowy składowej zerowej Io - 
1-2 napicie pomiarowe midzyfazowe U12   - 
2-3 napicie pomiarowe midzyfazowe U23   - 

Złcze 
X2 

4-5 napicie pomiarowe składowej zerowej Uo - 
1 napicie pomocnicze zasilajce Up  Up 
2 napicie pomocnicze zasilajce Up  Up 
3 napicie sterownicze Us   Us 
4 napicie sterownicze Us   Us 
5 przekanik wykonawczy sterowania cewk załczajc CZ zestyk zwierny 
6 przekanik wykonawczy sterowania cewk wyłczajc CW1 zestyk zwierny 
7 przekanik wykonawczy sterowania cewk wyłczajc CW2 zestyk zwierny 

8-9 przekanik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny 
10-11 przekanik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny 
11-12 przekanik sygnalizacji sterowania awaryjnego  zestyk rozwierny 
13-14 przekanik sygnalizacji braku zazbrojenia wyłcznika zestyk zwierny 

15 wejcie dwustanowe kontroli zazbrojenia wyłcznika  Up 
16 wejcie dwustanowe kontroli połoenia wyłcznika – W OFF - wyłczony  Up 
17 wejcie dwustanowe kontroli połoenia wyłcznika – W ON - załczony  Up 
18 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – Otwarty  Up 
19 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – Ozamknity  Up 

Złcze 
X3 

20 wejcie dwustanowe kontroli połoenia uziemnika – Uz OFF twarty  Up 
1 wejcie dwustanowe załczenia remontowego  Up 
2 wejcie dwustanowe załczenia operacyjnego  Up 

3-5 wejcie dwustanowe blokady załczenia BLZ1 (bez moliwoci odstawienia)  /  Up 
4-5 wejcie dwustanowe blokady załczenia BLZ2 (z moliwoci odstawienia)  /  Up 
6-7 wejcie dwustanowe odstawienia blokady załczenia BLZ2  /  Up 
8 wejcie dwustanowe załczenia z automatyki SZR  Up 
9 wejcie dwustanowe wyłczenia operacyjnego  Up 

10 wejcie dwustanowe wyłczenia awaryjnego  Up 
11 wejcie dwustanowe kasowania blokady załczenia KAS.BLZ  Up 

13-14 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT1  
(opcjonalnie czujnika błysku systemu VAMP ) 

 /  Up 

15-16 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT2  /  Up 
17 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT3  Up 

18 wejcie dwustanowe blokady zabezpiecze technologicznych BlZT(1-3)  Up 

19-20 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT4  /  Up 

Złcze 
X4 

21-22 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT5  /  Up 
1 wejcie dwustanowe kasowania sygnalizacji wewntrznej KAS.WWZ  Up 

2-3 przekanik sygnalizacji AW zestyk zwierny 
2-4 przekanik sygnalizacji UP zestyk zwierny 
2-5 przekanik sygnalizacji AL zestyk rozwierny 
6-8 wejcie dwustanowe załczenia z telemechaniki  /   24V 

Złcze 
X5 

7-8 wejcie dwustanowe wyłczenia z telemechaniki  /   24V 
1-2 przekanik sygnalizacji awarii zespołu zestyk rozwierny 
3-4 przekanik programowalny S1 zestyk zwierny 
3-5 przekanik programowalny S2 zestyk zwierny 
6-7 przekanik programowalny S3 zestyk zwierny 
6-8 przekanik programowalny S4 zestyk zwierny 
9-10 przekanik programowalny S5 zestyk zwierny 

11-12 przekanik programowalny S6 zestyk zwierny 
13-14 przekanik programowalny S7 zestyk zwierny 

Złcze 
X6 

15-16 przekanik programowalny S8 zestyk zwierny 
1-2 wejcie dwustanowe wyłczenia od automatyki SCO  Up 
3-4 wejcie dwustanowe załczenia od automatyki SPZ po SCO  Up 
7-8 wejcie dwustanowe aktywacji bloku nastaw rezerwowych  Up 

13-14 przekanik sygnalizacji LRW zestyk zwierny 

Złcze 
X7 

15-16 przekanik sygnalizacji ZS zestyk zwierny 
1-2 COM2 – port komunikacji szeregowej RS-485 - Złcze 

X8 3-4 COM1 – port komunikacji szeregowej RS-485 (opcja) - 
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Załcznik D (CZAZ-M3) 
 

Numer 
złcza 

Numer 
zacisku 

Opis sygnału Uwagi 

1-4 prd pomiarowy fazy L1 - 
2-5 prd pomiarowy fazy L2 - 
3-6 prd pomiarowy fazy L3 - 

7-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L1 - 
8-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L2 - 
9-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L3 - 

Złcze 
X1 

13-14 prd pomiarowy składowej zerowej Io - 
1-2 niewykorzystany  - 
2-3 niewykorzystany  - 

Złcze 
X2 

4-5 napicie pomiarowe składowej zerowej Uo  - 
1 napicie pomocnicze zasilajce Up  Up 
2 napicie pomocnicze zasilajce Up  Up 
3 napicie sterownicze Us   Us 
4 napicie sterownicze Us   Us 
5 przekanik wykonawczy sterowania cewk załczajc CZ zestyk zwierny 
6 przekanik wykonawczy sterowania cewk wyłczajc CW1 zestyk zwierny 
7 przekanik wykonawczy sterowania cewk wyłczajc CW2 zestyk zwierny 

8-9 przekanik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny 
10-11 przekanik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny 
11-12 przekanik sygnalizacji sterowania awaryjnego  zestyk rozwierny 
13-14 przekanik sygnalizacji braku zazbrojenia wyłcznika zestyk zwierny 

15 wejcie dwustanowe kontroli zazbrojenia wyłcznika  Up 
16 wejcie dwustanowe kontroli połoenia wyłcznika – W OFF - wyłczony  Up 
17 wejcie dwustanowe kontroli połoenia wyłcznika – W ON - załczony  Up 
18 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – Otwarty  Up 
19 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – Ozamknity  Up 

Złcze 
X3 

20 wejcie dwustanowe kontroli połoenia uziemnika – Uz OFF twarty  Up 
1 wejcie dwustanowe załczenia remontowego  Up 
2 wejcie dwustanowe załczenia operacyjnego  Up 

3-5 wejcie dwustanowe blokady załczenia BLZ1 (bez moliwoci odstawienia)  /  Up 
4-5 wejcie dwustanowe blokady załczenia BLZ2 (z moliwoci odstawienia)  /  Up 
6-7 wejcie dwustanowe odstawienia blokady załczenia BLZ2  /  Up 
8 wejcie dwustanowe załczenia z automatyki SZR  Up 
9 wejcie dwustanowe wyłczenia operacyjnego  Up 

10 wejcie dwustanowe wyłczenia awaryjnego  Up 
11 wejcie dwustanowe kasowania blokady załczenia KAS.BLZ  Up 

13-14 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT1  
(opcjonalnie czujnika błysku systemu VAMP ) 

 /  Up 

15-16 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT2  /  Up 
17 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT3  Up 

18 wejcie dwustanowe blokady zabezpiecze technologicznych BlZT(1-3)  Up 

19-20 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT4  /  Up 

Złcze 
X4 

21-22 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT5  /  Up 
1 wejcie dwustanowe kasowania sygnalizacji wewntrznej KAS.WWZ  Up 

2-3 przekanik sygnalizacji AW zestyk zwierny 
2-4 przekanik sygnalizacji UP zestyk zwierny 
2-5 przekanik sygnalizacji AL zestyk rozwierny 
6-8 wejcie dwustanowe załczenia z telemechaniki  /   24V 

Złcze 
X5 

7-8 wejcie dwustanowe wyłczenia z telemechaniki  /   24V 
1-2 przekanik sygnalizacji awarii zespołu zestyk rozwierny 
3-4 przekanik programowalny S1 zestyk zwierny 
3-5 przekanik programowalny S2 zestyk zwierny 
6-7 przekanik programowalny S3 zestyk zwierny 
6-8 przekanik programowalny S4 zestyk zwierny 
9-10 przekanik programowalny S5 zestyk zwierny 

11-12 przekanik programowalny S6 zestyk zwierny 
13-14 przekanik programowalny S7 zestyk zwierny 

Złcze 
X6 

15-16 przekanik programowalny S8 zestyk zwierny 
1-2 wejcie dwustanowe wyłczenia od automatyki SCO  Up 
3-4 wejcie dwustanowe załczenia od automatyki SPZpoSCO  Up 
5-6 wejcie pomiarowe temperatury z zewntrznego czujnika (pomiar temperatury t1) (4-20)mA 
7-8 wejcie pomiarowe temperatury z zewntrznego czujnika (pomiar temperatury t2) (4-20)mA 

13-14 przekanik sygnalizacji LRW zestyk zwierny 

Złcze 
X7 

15-16 przekanik sygnalizacji ZS zestyk zwierny 
1-2 COM2 – port komunikacji szeregowej RS-485 - Złcze 

X8 3-4 COM1 – port komunikacji szeregowej RS-485 (opcja) - 
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Załcznik D (CZAZ-M3) 
 

Numer 
złcza 

Numer 
zacisku 

Opis sygnału Uwagi 

1-4 prd pomiarowy fazy L1 - 
2-5 prd pomiarowy fazy L2 - 
3-6 prd pomiarowy fazy L3 - 

7-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L1 - 
8-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L2 - 
9-10/11 prd pomiarowy rónicowy fazy L3 - 

Złcze 
X1 

13-14 prd pomiarowy składowej zerowej Io - 
1-2 niewykorzystany  - 
2-3 niewykorzystany  - 

Złcze 
X2 

4-5 napicie pomiarowe składowej zerowej Uo  - 
1 napicie pomocnicze zasilajce Up  Up 
2 napicie pomocnicze zasilajce Up  Up 
3 napicie sterownicze Us   Us 
4 napicie sterownicze Us   Us 
5 przekanik wykonawczy sterowania cewk załczajc CZ zestyk zwierny 
6 przekanik wykonawczy sterowania cewk wyłczajc CW1 zestyk zwierny 
7 przekanik wykonawczy sterowania cewk wyłczajc CW2 zestyk zwierny 

8-9 przekanik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny 
10-11 przekanik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny 
11-12 przekanik sygnalizacji sterowania awaryjnego  zestyk rozwierny 
13-14 przekanik sygnalizacji braku zazbrojenia wyłcznika zestyk zwierny 

15 wejcie dwustanowe kontroli zazbrojenia wyłcznika  Up 
16 wejcie dwustanowe kontroli połoenia wyłcznika – W OFF - wyłczony  Up 
17 wejcie dwustanowe kontroli połoenia wyłcznika – W ON - załczony  Up 
18 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – Otwarty  Up 
19 wejcie dwustanowe kontroli połoenia odłcznika – Ozamknity  Up 

Złcze 
X3 

20 wejcie dwustanowe kontroli połoenia uziemnika – Uz OFF twarty  Up 
1 wejcie dwustanowe załczenia remontowego  Up 
2 wejcie dwustanowe załczenia operacyjnego  Up 

3-5 wejcie dwustanowe blokady załczenia BLZ1 (bez moliwoci odstawienia)  /  Up 
4-5 wejcie dwustanowe blokady załczenia BLZ2 (z moliwoci odstawienia)  /  Up 
6-7 wejcie dwustanowe odstawienia blokady załczenia BLZ2  /  Up 
8 wejcie dwustanowe załczenia z automatyki SZR  Up 
9 wejcie dwustanowe wyłczenia operacyjnego  Up 

10 wejcie dwustanowe wyłczenia awaryjnego  Up 
11 wejcie dwustanowe kasowania blokady załczenia KAS.BLZ  Up 

13-14 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT1  
(opcjonalnie czujnika błysku systemu VAMP ) 

 /  Up 

15-16 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT2  /  Up 
17 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT3  Up 

18 wejcie dwustanowe blokady zabezpiecze technologicznych BlZT(1-3)  Up 

19-20 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT4  /  Up 

Złcze 
X4 

21-22 wejcie dwustanowe zabezpieczenia technologicznego ZT5  /  Up 
1 wejcie dwustanowe kasowania sygnalizacji wewntrznej KAS.WWZ  Up 

2-3 przekanik sygnalizacji AW zestyk zwierny 
2-4 przekanik sygnalizacji UP zestyk zwierny 
2-5 przekanik sygnalizacji AL zestyk rozwierny 
6-8 wejcie dwustanowe załczenia z telemechaniki  /   24V 

Złcze 
X5 

7-8 wejcie dwustanowe wyłczenia z telemechaniki  /   24V 
1-2 przekanik sygnalizacji awarii zespołu zestyk rozwierny 
3-4 przekanik programowalny S1 zestyk zwierny 
3-5 przekanik programowalny S2 zestyk zwierny 
6-7 przekanik programowalny S3 zestyk zwierny 
6-8 przekanik programowalny S4 zestyk zwierny 
9-10 przekanik programowalny S5 zestyk zwierny 

11-12 przekanik programowalny S6 zestyk zwierny 
13-14 przekanik programowalny S7 zestyk zwierny 

Złcze 
X6 

15-16 przekanik programowalny S8 zestyk zwierny 
1-2 wejcie dwustanowe wyłczenia od automatyki SCO  Up 
3-4 wejcie dwustanowe załczenia od automatyki SPZpoSCO  Up 
5-6 wejcie pomiarowe temperatury z zewntrznego czujnika (pomiar temperatury t1) (4-20)mA 
7-8 wejcie pomiarowe temperatury z zewntrznego czujnika (pomiar temperatury t2) (4-20)mA 

13-14 przekanik sygnalizacji LRW zestyk zwierny 

Złcze 
X7 

15-16 przekanik sygnalizacji ZS zestyk zwierny 
1-2 COM2 – port komunikacji szeregowej RS-485 - Złcze 

X8 3-4 COM1 – port komunikacji szeregowej RS-485 (opcja) - 
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