
INSTRUKCJA  OBSŁUGI
PANEL OPERATORA (WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY)

CZAZ – UM 
CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ  
DLA SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO I SYNCHRONICZNEGO WN



  WY WIETLACZ ALFANUMERYCZNY 

1. Opis p�yty czo�owej zespo�u CZAZ-UM z wy�wietlaczem alfanumerycznym
1.1. Wykonanie natablicowe 
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Na p�ycie czo�owej znajduje si� panel operatora, sk�adaj�cy si� z nast�puj�cych elementów: 

1 6-przyciskowej klawiatury, przeznaczonej do lokalnej obs�ugi menu programu zespo�u,

2 wy�wietlacza alfanumerycznego LCD 2x16 znaków, przeznaczonego do komunikacji
wizualnej u�ytkownika z zespo�em, 

3 zestawu diod LED, sygnalizuj�cych najwa�niejsze stany pracy zespo�u oraz pola,

4 kasownika WWZ, przeznaczonego do kasowania sygnalizacji optycznej LED oraz
komunikatów pojawiaj�cych si� na wy�wietlaczu LCD, 

5 kasownika BLZ, przeznaczonego do kasowania stanu blokady za��czenia wy��cznika
pola, 

6 portu komunikacji szeregowej RS-232, przeznaczonego do po��czenia zespo�u
z lokalnym komputerem PC, rozszerzaj�cym funkcje obs�ugi zespo�u (np. graficzna 
prezentacja rejestratora zak�óce�), 

Panel operatora umo�liwia kompleksow� obs�ug� zespo�u: 

 programowe w��czenie/wy��czenie zespo�u, 
 zmiana nastaw, 
 odczyt pomiarów i rejestracji parametrów,  
 testowanie 
 komunikacja z komputerem PC (RS-232). 

Sygnalizacja poszczególnych diod na p�ycie czo�owej oznacza: 

 diody programowalne  

 diody dedykowane 

- praca silnika wed�ug kryterium I>0,1Ib. 
 �wiat�o migowe - zadzia�anie przynajmniej jednego z zabezpiecze� lub uk�adów, 
 �wiat�o ci�g�e - programowe wy��czenie zespo�u (stan OFF), 

- prawid�owa praca zespo�u, 

- poprawna praca zasilacza. 

W stanach awaryjnych na wy�wietlaczu LCD pojawiaj� si� kolejno symbole pobudzonych zabezpiecze�  
i uk�adów. W tej sytuacji obs�uga zabezpieczenia jest mo�liwa po naci�ni�ciu przycisku WWZ (je�eli 
przyczyna pobudzenia ust�pi�a) lub przycisku ESCAPE (je�eli przyczyna pobudzenia trwa). Umo�liwia to 
wykorzystanie mo�liwo�ci zespo�u (np. pomiar pr�du) przy pobudzonych zabezpieczeniach. Ponowne 
przyci�ni�cie ESCAPE powoduje powrót do wy�wietlenia listy pobudzonych zabezpiecze�. 
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1.3. Opis przycisków panelu operatora 

1.3.1. Klawiatura 

 przej�cie do poziomu bezpo�rednio nadrz�dnego w menu programu obs�ugi; 
 przerwanie edycji warto�ci wybranego parametru z pomini�ciem wprowadzonych zmian; 

 przemieszczenie kursora w gór� / dó� ekranu; 
 wybieranie warto�ci danego parametru spo�ród podanych opcjonalnie; 
 ustawianie cyfry (z zakresu 0 9) w liczbie oznaczaj�cej warto�� parametru 

 przemieszczenie kursora w lewo / prawo o jedn� pozycj�; 
 przegl�danie kolejnych parametrów zarejestrowanych zak�óce�; 

 przej�cie do poziomu bezpo�rednio podrz�dnego w menu programu obs�ugi; 
 przej�cie do funkcji nastawiania warto�ci parametru; 
 zatwierdzenie ustawionej warto�ci parametru; 

1.3.2. Kasowanie 

Kasowanie sygnalizacji WWZ. 
Kasowanie podtrzymania sygnalizacji jest nieskuteczne w przypadku trwania przyczyny 
pobudzenia sygnalizacji. 

Kasowanie blokady za��czenia wy��cznika. 
Kasowanie podtrzymania blokady jest nieskuteczne w przypadku trwania przyczyny 
pobudzenia blokady. 

1.4. Opis wy�wietlacza 
Wy�wietlacz alfanumeryczny zastosowany w zespole CZAZ-UM to wy�wietlacz ciek�okrystaliczny o 
wymiarach 2x16 znaków, wy�wietlaj�cy obraz w kolorach zielono-czarnym. 
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2. Opis menu programu
Menu programu obs�ugi zespo�u za pomoc� panelu operatora charakteryzuje si� drzewiast� struktura zgrupowania 
parametrów. Wybór funkcji, grupy parametrów, poszczególnych parametrów w obr�bie grupy a tak�e nastawianie 
poszczególnych parametrów odbywa si� za pomoc� 6-przyciskowej klawiatury. Zasady poruszania si� w obr�bie 
menu programu obs�ugi s� analogiczne jak w programach u�ytkowych stosowanych dla komputerów PC (np. Norton 
Comander). 

Struktura menu g�ównego programu 

CZAS I DATA

ZESTAW NASTAW

EDYCJA NASTAW

ON/OFF

SYSTEM   

WEJSCIA 1-16

WEJSCIA17-32

WYJSCIA 1-16

WYJSCIA17-32

POMIARY

WARTOSCI BIEZACE

ZAKLOCENIA

LICZNIKI

ZDARZENIA

NASTAWY
ZMIANA HASLA

KASUJ POM.

REJESTRATOR

KOMUNIKACJA

WYL/ZAL

WERSJA

POLE

STATUS

SYSTEM   NASTAWY
POMIARY    TESTY

TESTY

KASUJ MODEL

Na rysunkach poni ej przedstawiaj cych obraz wy wietlacza LCD, przyj to nast puj cy sposób prezentacji: 

1. Cz  wy wietlacza aktualnie widoczna przedstawiona jest w postaci prostok ta otoczonego grub  lini  za
zamieszczone napisy odpowiadaj  pojawiaj cym si  informacjom,

2. Informacje aktualnie niewidoczne lecz dost pne przy u yciu przycisków < >, < > lub < >, < >
umieszczono na szarych polach, powy ej i poni ej ekranu wy wietlacza,

3. Informacja pozostaj ca na sta e na wy wietlaczu pomimo przesuwania ekranu przyciskami < >, < >, < >,
< > przedstawiona jest przy pomocy pogrubionego tekstu,

4. W miejscach, gdzie nastawiana jest konkretna warto  liczbowa umieszczone s  znaki „x”. W rzeczywisto ci
w tych miejscach znajduj  si  warto ci domy lne lub pochodz ce z poprzednich nastaw.

5. Dla ka dej „ga zi” menu obs ugi podany jest przyk ad nastawiania wybranego parametru. Sposób
nastawiania pozosta ych parametrów w obr bie danej „ga zi” jest bardzo podobny do przedstawionego.
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WYKAZ SYMBOLI WYKORZYSTYWANYCH PRZY NASTAWIANIU ZABEZPIECZE�: 
Symbol Opis 

BLZ Blokada za��czenia wy��cznika po zadzia�aniu zabezpieczenia. 

m K�t maksymalnej czu�o�ci. 
fr Cz�stotliwo�� rozruchowa. 

1  3 Czujniki temperatury. 
o Temperatura otoczenia. 
n Temperatura silnika dla znamionowego pr�du obci��enia 
bl Temperatura rozruchowa blokady BLZ za��czenia wy��cznika. 
S Temperatura rozruchowa stopnia Ics, 1s, 2s, 3s . 
W Temperatura rozruchowa stopnia Icw, 1w, 2w, 3w. 
min Temperatura minimalna mierzona przez czujnik. 

max Temperatura maksymalna mierzona przez czujnik. 
Ib Pr�d bazowy silnika. 
In Pr�d znamionowy strony wtórnej przek�adnika pr�dowego. 
Ipn Pr�d znamionowy strony pierwotnej przek�adnika pr�dowego. 
I1h/I Wybór kryterium pomiaru warto�ci skutecznej pr�du I. 
Io>imp Warto�� progowa impulsów w pr�dzie sk�adowej zerowej. 
Ior Pr�d rozruchowy zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 
Ir Pr�d rozruchowy zabezpieczenia. 
Iro Pocz�tkowy pr�d ró�nicowy. 
Iras Warto�� rozruchowa asymetrii pr�dowej. 
k Wspó�czynnik udzia�u modelu.  Wspó�czynnik wzmocnienia. 
kh Wspó�czynnik hamowania. 
KLr Stopie� uszkodzenia klatki. 
kT1 Wspó�czynnik wyd�u�enia sta�ej czasowej T1 dla stanu stygni�cia bezpr�dowego. 
kT2 Wspó�czynnik wyd�u�enia sta�ej czasowej T2 dla stanu stygni�cia bezpr�dowego. 
k2 Mno�nik czasu dla wybranej charakterystyki czasowo-pr�dowej zale�nej. 
N Dopuszczalna liczba impulsów. 
Nz Liczba dozwolonych, pe�nych rozruchów ze stanu zimnego. 
Nc Liczba dozwolonych, pe�nych rozruchów ze stanu nagrzanego. 
SYGNA� Sygnalizacja stopnia Ics, 1s, 2s, 3s . 
t Czas zadzia�ania. 
t2 Czas zadzia�ania dla Ias=2 Iasr oraz  Io=2Ior. 
t6 Dopuszczalny czas trwania rozruchu dla I=6Ib. 

tz 
Czas trwania okna pomiarowego dla Io>imp. 
Czas zadzia�ania automatyki SPZ po SCO. 

To Czas opó�nienia diagnozowania. 
Tp Czas pomiaru pr�du. 
Treg Czas regeneracji cieplnej po rozruchu. 
T% Dopuszczalny czas trwania rozruchu w warunkach przeci��enia silnika. 
Typ(DT,A,B,C) Typ charakterystyki czasowo-pr�dowej zale�nej (A, B, C) lub niezale�nej (DT). 
Un Napi�cie znamionowe strony wtórnej przek�adnika napi�ciowego. 
Upn Napi�cie znamionowe strony pierwotnej przek�adnika napi�ciowego. 
Uo_BL Blokada dzia�ania zabezpieczenia od obni�enia napi�cia poni�ej UOmin. 
Ur Napi�cie rozruchowe zabezpieczenia. 
Uomin Minimalna warto�� napi�cia sk�adowej zerowej. 
WY��CZ   Sterowanie awaryjne na wy��czenie wy��cznika. 
WY��CZ (ItR0) Sterowanie awaryjne stopnia ItR0 na wy��czenie wy��cznika. 
WY��CZ (ItR1) Sterowanie awaryjne stopnia ItR1 na wy��czenie wy��cznika. 
VAMP 
(tylko dla U2) 

Kryterium podnapi�ciowe dla zabezpieczenia �ukoochronnego VAMP 

9 EE424076 05/07 6

CZAZ-UM



CZAZ-UM   WY WIETLACZ ALFANUMERYCZNY 

 

WYKAZ SYMBOLI WYKORZYSTYWANYCH PRZY NASTAWIANIU ZABEZPIECZE�: 
Symbol Opis 

BLZ Blokada za��czenia wy��cznika po zadzia�aniu zabezpieczenia. 

m K�t maksymalnej czu�o�ci. 
fr Cz�stotliwo�� rozruchowa. 

1  3 Czujniki temperatury. 
o Temperatura otoczenia. 
n Temperatura silnika dla znamionowego pr�du obci��enia 
bl Temperatura rozruchowa blokady BLZ za��czenia wy��cznika. 
S Temperatura rozruchowa stopnia Ics, 1s, 2s, 3s . 
W Temperatura rozruchowa stopnia Icw, 1w, 2w, 3w. 
min Temperatura minimalna mierzona przez czujnik. 

max Temperatura maksymalna mierzona przez czujnik. 
Ib Pr�d bazowy silnika. 
In Pr�d znamionowy strony wtórnej przek�adnika pr�dowego. 
Ipn Pr�d znamionowy strony pierwotnej przek�adnika pr�dowego. 
I1h/I Wybór kryterium pomiaru warto�ci skutecznej pr�du I. 
Io>imp Warto�� progowa impulsów w pr�dzie sk�adowej zerowej. 
Ior Pr�d rozruchowy zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 
Ir Pr�d rozruchowy zabezpieczenia. 
Iro Pocz�tkowy pr�d ró�nicowy. 
Iras Warto�� rozruchowa asymetrii pr�dowej. 
k Wspó�czynnik udzia�u modelu.  Wspó�czynnik wzmocnienia. 
kh Wspó�czynnik hamowania. 
KLr Stopie� uszkodzenia klatki. 
kT1 Wspó�czynnik wyd�u�enia sta�ej czasowej T1 dla stanu stygni�cia bezpr�dowego. 
kT2 Wspó�czynnik wyd�u�enia sta�ej czasowej T2 dla stanu stygni�cia bezpr�dowego. 
k2 Mno�nik czasu dla wybranej charakterystyki czasowo-pr�dowej zale�nej. 
N Dopuszczalna liczba impulsów. 
Nz Liczba dozwolonych, pe�nych rozruchów ze stanu zimnego. 
Nc Liczba dozwolonych, pe�nych rozruchów ze stanu nagrzanego. 
SYGNA� Sygnalizacja stopnia Ics, 1s, 2s, 3s . 
t Czas zadzia�ania. 
t2 Czas zadzia�ania dla Ias=2 Iasr oraz  Io=2Ior. 
t6 Dopuszczalny czas trwania rozruchu dla I=6Ib. 

tz 
Czas trwania okna pomiarowego dla Io>imp. 
Czas zadzia�ania automatyki SPZ po SCO. 

To Czas opó�nienia diagnozowania. 
Tp Czas pomiaru pr�du. 
Treg Czas regeneracji cieplnej po rozruchu. 
T% Dopuszczalny czas trwania rozruchu w warunkach przeci��enia silnika. 
Typ(DT,A,B,C) Typ charakterystyki czasowo-pr�dowej zale�nej (A, B, C) lub niezale�nej (DT). 
Un Napi�cie znamionowe strony wtórnej przek�adnika napi�ciowego. 
Upn Napi�cie znamionowe strony pierwotnej przek�adnika napi�ciowego. 
Uo_BL Blokada dzia�ania zabezpieczenia od obni�enia napi�cia poni�ej UOmin. 
Ur Napi�cie rozruchowe zabezpieczenia. 
Uomin Minimalna warto�� napi�cia sk�adowej zerowej. 
WY��CZ   Sterowanie awaryjne na wy��czenie wy��cznika. 
WY��CZ (ItR0) Sterowanie awaryjne stopnia ItR0 na wy��czenie wy��cznika. 
WY��CZ (ItR1) Sterowanie awaryjne stopnia ItR1 na wy��czenie wy��cznika. 
VAMP 
(tylko dla U2) 

Kryterium podnapi�ciowe dla zabezpieczenia �ukoochronnego VAMP 

9 EE424076 05/07 6

CZAZ-UM
CZAZ-UM   WY WIETLACZ ALFANUMERYCZNY 

10 EE424076 

SYSTEM   NASTAWY 
POMIARY    TESTY

CZAZ-UM  
ZEG-ENERGETYKA

         
  <Enter>    <Esc> 

         

Po w��czeniu zasilania zespó� „zg�asza si�” wy�wietlaj�c na LCD nazw� 
urz�dzenia oraz nazw� producenta. Istnieje mo�liwo�� zmiany wy�wietlanej 
nazwy urz�dzenia (np. powi�zanie nazwy z typem pola). Zmian� nazwy 
dokonuje si� poprzez wykorzystanie oprogramowania SMiS.  

Przyciskaj�c dowolny klawisz mo�na przej�� do g�ównego menu. W lewym górnym rogu wy�wietlacza 
pojawia si� kursor (ciemny, migaj�cy prostok�t). Przy pomocy klawiszy < >, < >, < >, < > mo�na 
wybra� jedn� z czterech opcji. U�ycie tych przycisków powoduje ustawienie migaj�cego kursora na 
pierwszej literze danej opcji.    
Przyci�ni�cie Enter spowoduje  przej�cie do realizacji zaznaczonego polecenia. 

Poszczególne opcje menu g�ównego oznaczaj�: 

SYSTEM 
- programowe w��czenie/ wy��czenie zespo�u, 

- sterowanie wy��cznikiem, 

- kasowanie pomiarów, 

- kasowanie modelu, 

- ustawianie parametrów komunikacji dla COM1/RS-232 oraz COM2, 

- ustawianie parametrów rejestratora przebiegów analogowych, 

- zmiana has�a dost�pu, 

- sprawdzenie numeru uk�adu pola 

- sprawdzenie wersji oprogramowania, 

- sprawdzenie statusu zespo�u, 

NASTAWY 
- ustawianie aktualnego czasu i daty, 

- wybór bie��cego zestawu nastaw, 

- konfiguracja zestawów nastaw, 

POMIARY 
- odczyt bie��cych warto�ci pr�dów, napi��, mocy itp, 

- odczyt parametrów zarejestrowanych zak�óce�, 

- odczyt liczników zadzia�a� zabezpiecze�, 

- odczyt rejestratora zdarze�, 

TESTY  (wej cie mo liwe tylko po uprzednim ustawieniu zespo u w stan OFF) 
- przeprowadzanie testów wej�� dwustanowych i wyj�� przeka�nikowych, 
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2.1. SYSTEM 
2.1.1. ON/OFF 

Opcja umo�liwia programowe wy��czanie zespo�u w celu: 
 Zmiany has�a dost�pu, 
 Testowania wej�� i wyj�� dwustanowych, 
 Kasowania pomiarów, liczników zadzia�a� i rejestratora zdarze�, 
 Ustawienie parametrów rejestratora zak�óce�, 
 Ustawienie parametrów komunikacji lokalnej oraz nadrz�dnej, 

PODAJ HASLO:    
  [xxxxxxxx]

CZAZ-UM    
[ ON]

PODAJ HASLO:    
  [xxxxxxxx]     

SYSTEM   NASTAWY 
POMIARY    TESTY

SYSTEM:      
ON/OFF    

WYL/ZAL 
KASUJ POMIARY 
KASUJ MODEL  
KOMUNIKACJA 
REJESTRATOR 
ZMIANA HASLA 
POLE  
WERSJA 
STATUS 

CZAZ-UM    
[ ON]

Zmiana trybu pracy zespo�u mo�liwa jest tylko po podaniu aktualnego has�a cyfrowego z zakresu 
(00000000-99999999).  Has�o fabryczne to „00000000”. 

ON  – zespó� w��czony (czynne s� wszystkie zabezpieczenia, które nie s� programowo zablokowane) 
patrz – NASTAWY/EDYCJA NASTAW/KONFIGURACJA 

OFF  – zespó� wy��czony (zablokowane wszystkie zabezpieczenia). Ustawienie zespo�u w stan OFF 
powoduje �wiecenie si� na p�ycie czo�owej diody WWZ �wiat�em ci�g�ym. 

PRZYK AD PROGRAMOWEGO W CZENIA /WY CZENIA ZESPO ÓW CZAZ: 

1. Wybra� funkcj� SYSTEM  < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
2. Wybra� funkcj� ON\OFF:  < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
3. Przej�� do edycji funkcji ON\OFF: <Enter>, 
4. Ustawi� tryb pracy: < >, < >, <Enter>, ON – zespó� w��czony 

OFF – zespó� wy��czony , 
5. Zapami�ta� wprowadzone zmiany: <Enter>, 
6. Ustawi� aktualne has�o:     < >, < >, < >, < >, <Enter>, 

z zakresu (0 - 99999999)
7. Powrót do menu g�ównego: <Esc> 
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POLE  
WERSJA 
STATUS 

CZAZ-UM    
[ ON]

Zmiana trybu pracy zespo�u mo�liwa jest tylko po podaniu aktualnego has�a cyfrowego z zakresu 
(00000000-99999999).  Has�o fabryczne to „00000000”. 

ON  – zespó� w��czony (czynne s� wszystkie zabezpieczenia, które nie s� programowo zablokowane) 
patrz – NASTAWY/EDYCJA NASTAW/KONFIGURACJA 

OFF  – zespó� wy��czony (zablokowane wszystkie zabezpieczenia). Ustawienie zespo�u w stan OFF 
powoduje �wiecenie si� na p�ycie czo�owej diody WWZ �wiat�em ci�g�ym. 

PRZYK AD PROGRAMOWEGO W CZENIA /WY CZENIA ZESPO ÓW CZAZ: 

1. Wybra� funkcj� SYSTEM  < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
2. Wybra� funkcj� ON\OFF:  < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
3. Przej�� do edycji funkcji ON\OFF: <Enter>, 
4. Ustawi� tryb pracy: < >, < >, <Enter>, ON – zespó� w��czony 

OFF – zespó� wy��czony , 
5. Zapami�ta� wprowadzone zmiany: <Enter>, 
6. Ustawi� aktualne has�o:     < >, < >, < >, < >, <Enter>, 

z zakresu (0 - 99999999)
7. Powrót do menu g�ównego: <Esc> 
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W przypadku wpisania niew�a�ciwego has�a i zatwierdzeniu klawiszem Enter na wy�wietlaczu pojawia 
si� na ok. 2s komunikat: 

NIEWLASCIWE 
HASLO 

PODAJ HASLO:   
 [xxxxxxxx]     ok. 2s

a nast�pnie zach�ta do podania prawid�owego has�a. Zmiana stanu pracy zespo�u dokonuje si� dopiero 
w momencie podania prawid�owego has�a. 

2.1.2. WYL/ZAL 

Opcja umo�liwia sterowanie lokalne wy��cznikiem. 
WYL – wy��czenie wy��cznika, 
ZAL – za��czenie wy��cznika (mo�liwe przy braku blokad za��czenia).

PODAJ HASLO:    
  [xxxxxxxx]     

CZAZ-UM    
[ZAL]

PODAJ HASLO:    
  [xxxxxxxx]   

SYSTEM   NASTAWY 
POMIARY    TESTY

KASUJ POMIARY  
KASUJ MODEL 
KOMUNIKACJA 
REJESTRATOR 
ZMIANA HASLA 
POLE  
WERSJA 
STATUS

ON/OFF

SYSTEM: 
WYL/ZAL

PRZYK AD PROGRAMOWEGO STEROWANIA WY CZNIKIEM - WY CZENIE /ZA CZENIE POLA: 

1. Wybra� funkcj� SYSTEM  < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
2. Wybra� funkcj� WYL\ZAL:     < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
3. Przej�� do edycji funkcji WYL\ZAL: <Enter>, 
4. Ustawi� tryb pracy: < >, < >, <Enter>, ZAL – za��czenie w��cznika, 

WYL – wy��czenie w��cznika, 
5. Zapami�ta� wprowadzone zmiany: <Enter>, 
6. Ustawi� aktualne has�o:     < >, < >, < >, < >, <Enter>, 

z zakresu (0 - 99999999)
7. Powrót do menu g�ównego: <Esc> 
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2.1.3. KASUJ POMIARY 

Opcja umo�liwia wyzerowanie rejestratora  (ostatnie zak�ócenia, liczniki, zdarzenia). 
TAK – wyzerowanie rejestratora zdarze�, 
NIE – rezygnacja z wyzerowania rejestratora.

SYSTEM   NASTAWY 
POMIARY    TESTY

05/07 

PRZYK AD ZEROWANIA REJESTRATORA: 

1. Wybra� funkcj� SYSTEM  < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
2. Wybra� funkcj� KASUJ POMIARY:  < >, < >, <Enter>, 
3. Przej�� do edycji funkcji KASUJ POMIARY: <Enter>,
4. Ustawi� tryb pracy: < >, < >, <Enter>, TAK – skasowanie rejestratora, 

NIE  – powrót bez kasowania rejestratora, 
5. Zapami�ta� wprowadzone zmiany: <Enter>, 
6. Ustawi� aktualne has�o:      < >, < >, < >, < >, <Enter>, 

z zakresu (0 99999999)
7. Powrót do menu g�ównego: <Esc> 

PODAJ HASLO:    
 [xxxxxxxx]     

SYSTEM:    
KASUJ POM. [TAK]

PODAJ HASLO:    
 [xxxxxxxx]     

KASUJ MODEL 
KOMUNIKACJA 
REJESTRATOR 
ZMIANA HASLA 
POLE  
WERSJA 
STATUS 

ON/OFF 
WYL/ZAL 

SYSTEM:      
KASUJ POMIARY 

ok. 2s

POMIARY      
SKASOWANO 
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2.1.3. KASUJ POMIARY 

Opcja umo�liwia wyzerowanie rejestratora  (ostatnie zak�ócenia, liczniki, zdarzenia). 
TAK – wyzerowanie rejestratora zdarze�, 
NIE – rezygnacja z wyzerowania rejestratora.

SYSTEM   NASTAWY 
POMIARY    TESTY

05/07 

PRZYK AD ZEROWANIA REJESTRATORA: 

1. Wybra� funkcj� SYSTEM  < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
2. Wybra� funkcj� KASUJ POMIARY:  < >, < >, <Enter>, 
3. Przej�� do edycji funkcji KASUJ POMIARY: <Enter>,
4. Ustawi� tryb pracy: < >, < >, <Enter>, TAK – skasowanie rejestratora, 

NIE  – powrót bez kasowania rejestratora, 
5. Zapami�ta� wprowadzone zmiany: <Enter>, 
6. Ustawi� aktualne has�o:      < >, < >, < >, < >, <Enter>, 

z zakresu (0 99999999)
7. Powrót do menu g�ównego: <Esc> 

PODAJ HASLO:    
 [xxxxxxxx]     

SYSTEM:    
KASUJ POM. [TAK]

PODAJ HASLO:    
 [xxxxxxxx]     

KASUJ MODEL 
KOMUNIKACJA 
REJESTRATOR 
ZMIANA HASLA 
POLE  
WERSJA 
STATUS 

ON/OFF 
WYL/ZAL 

SYSTEM:      
KASUJ POMIARY 

ok. 2s

POMIARY      
SKASOWANO 
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2.1.4. KASUJ MODEL 

Opcja umo�liwia wyzerowanie modelu cieplnego. 
TAK – wyzerowanie modelu cieplnego, 
NIE – rezygnacja z wyzerowania modelu cieplnego.

SYSTEM   NASTAWY 
POMIARY    TESTY

05/07 

PRZYK AD ZEROWANIA MODELU: 

1. Wybra� funkcj� SYSTEM  < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
2. Wybra� funkcj� KASUJ MODEL:    < >, < >, <Enter>, 
3. Przej�� do edycji funkcji KASUJ MODEL: <Enter>, 
4. Ustawi� tryb pracy: < >, < >, <Enter>, TAK – skasowanie modelu, 

NIE  – powrót bez kasowania modelu, 
5. Zapami�ta� wprowadzone zmiany: <Enter>, 
6. Ustawi� aktualne has�o:      < >, < >, < >, < >, <Enter>, 

z zakresu (0 99999999)
7. Powrót do menu g�ównego: <Esc> 

PODAJ HASLO:    
 [xxxxxxxx]     

SYSTEM:    
KASUJ MODEL[TAK]

PODAJ HASLO:    
 [xxxxxxxx]     

KOMUNIKACJA 
REJESTRATOR 
ZMIANA HASLA 
POLE  
WERSJA 
STATUS 

ON/OFF 
WYL/ZAL 
KASUJ POMIARY 

SYSTEM:      
KASUJ MODEL 

ok. 2s

MODEL
SKASOWANO 
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2.1.5. KOMUNIKACJA 

05/07 

Opcja umo�liwia ustawienie parametrów komunikacji zespo�ów CZAZ 
z komputerem poprzez z��cza COM1/RS-232 oraz COM2.  

RS-232 komunikacja lokalna, 

COM1  komunikacja sieciowa (prze��czalna z RS-232), 

COM2   komunikacja sieciowa 

Dla obydwu z��cz komunikacyjnych mo�liwe do ustawienia s� 
nast�puj�ce parametry: 
 okre�lenie protoko�u transmisji spo�ród podanych opcjonalnie: 
MODBUS-CZAZ-ASC, MODBUS-CZAZ-RTU, MODBUS-RTU, 
IEC870-5-103. 
 pr�dko�� transmisji spo�ród podanych opcjonalnie: 1200, 2400, 4800, 
9600, 19200, 38400, 57600. 
 format transmisji danych spo�ród podanych opcjonalnie: [opcja1, 
opcja2, opcja3] 

 opcja1 – liczba bitów, 
 opcja2 – liczba bitów stopu, 
 opcja3 – parzysto��, 

W przypadku komunikacji zespo�ów CZAZ z komputerem poprzez RS-485 nale�y dodatkowo ustawi� numer sieciowy 
zespo�u. 

Uwaga !!! 
Dla prawid owej komunikacji zespo ów CZAZ z komputerem nale y nastawi  takie same parametry dla 
obydwu urz dze .

2.1.6. REJESTRATOR 

Zespo�y CZAZ wyposa�one s� w wewn�trzny, rejestrator zak�óce�. 
Rejestracja 10 lub 7 przebiegów analogowych (trzy pr�dy fazowe, 
trzy pr�dy ró�nicowe, pr�d sk�adowej zerowej, dwa napi�cia 
mi�dzyprzewodowe, napi�cie sk�adowej zerowej) oraz 16 sygna�ów 
dwustanowych.  

Prezentacja tego rejestratora mo�liwa jest tylko przy u�yciu 
komputera, poprzez z��cze COM1/RS-232 lub COM2.  
Analiz� rejestracji zak�óce� umo�liwia program RejZak (opis 
programu – EE424047, „Instrukcja obs�ugi programu RejZak”) 
Przebiegi próbkowane s� z cz�stotliwo�ci� 1000Hz a ca�kowity czas 
zapisu wynika z ustawie� parametrów rejestracji. 

Zapisy w rejestratorze mog� by� podzielone na odcinki czasu (1, 4, 
8, 16 lub 32). Istnieje mo�liwo�� wy��czenia rejestracji pr�dów 
ró�nicowych, co wyd�u�a czas rejestracji. 
Czas trwania pojedynczej rejestracji jest uzale�niony od ilo�� 
rejestrowanych plików,  zgodnie z tabel�. 

Liczba plików rejestracji [-] 1 4 8 16 32 
bez kana�ów 
ró�nicowych 8 4 2 1 0,5 Czas trwania 

jednej 
rejestracji [s] z kana�ami 

ró�nicowymi 7 2,8 1,6 0,8 0,4 

KOMUNIKACJA: 
COM1/RS-232 

ON/OFF 
WYL/ZAL 
KASUJ POMIARY 
KASUJ MODEL

COM2 
NUMER SIEC. 

REJESTRATOR 
ZMIANA HASLA 
POLE  
WERSJA 
STATUS 

SYSTEM: 
KOMUNIKACJA 

SYSTEM: 
REJESTRATOR 

REJESTRATOR: 
TRYB   [POMIARY]

P.ROZNICOWE[TAK] 
KROK REJ.=xxx[-] 
LICZ.REJ = xx[-] 
PRZEDBIEG= xx[%] 

ZMIANA HASLA 
POLE  
WERSJA 
STATUS 

ON/OFF 
WYL/ZAL 
KASUJ POMIARY 
KASUJ MODEL 
KOMUNIKACJA 
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2.1.5. KOMUNIKACJA 

05/07 

Opcja umo�liwia ustawienie parametrów komunikacji zespo�ów CZAZ 
z komputerem poprzez z��cza COM1/RS-232 oraz COM2.  

RS-232 komunikacja lokalna, 

COM1  komunikacja sieciowa (prze��czalna z RS-232), 

COM2   komunikacja sieciowa 

Dla obydwu z��cz komunikacyjnych mo�liwe do ustawienia s� 
nast�puj�ce parametry: 
 okre�lenie protoko�u transmisji spo�ród podanych opcjonalnie: 
MODBUS-CZAZ-ASC, MODBUS-CZAZ-RTU, MODBUS-RTU, 
IEC870-5-103. 
 pr�dko�� transmisji spo�ród podanych opcjonalnie: 1200, 2400, 4800, 
9600, 19200, 38400, 57600. 
 format transmisji danych spo�ród podanych opcjonalnie: [opcja1, 
opcja2, opcja3] 

 opcja1 – liczba bitów, 
 opcja2 – liczba bitów stopu, 
 opcja3 – parzysto��, 

W przypadku komunikacji zespo�ów CZAZ z komputerem poprzez RS-485 nale�y dodatkowo ustawi� numer sieciowy 
zespo�u. 

Uwaga !!! 
Dla prawid owej komunikacji zespo ów CZAZ z komputerem nale y nastawi  takie same parametry dla 
obydwu urz dze .

2.1.6. REJESTRATOR 

Zespo�y CZAZ wyposa�one s� w wewn�trzny, rejestrator zak�óce�. 
Rejestracja 10 lub 7 przebiegów analogowych (trzy pr�dy fazowe, 
trzy pr�dy ró�nicowe, pr�d sk�adowej zerowej, dwa napi�cia 
mi�dzyprzewodowe, napi�cie sk�adowej zerowej) oraz 16 sygna�ów 
dwustanowych.  

Prezentacja tego rejestratora mo�liwa jest tylko przy u�yciu 
komputera, poprzez z��cze COM1/RS-232 lub COM2.  
Analiz� rejestracji zak�óce� umo�liwia program RejZak (opis 
programu – EE424047, „Instrukcja obs�ugi programu RejZak”) 
Przebiegi próbkowane s� z cz�stotliwo�ci� 1000Hz a ca�kowity czas 
zapisu wynika z ustawie� parametrów rejestracji. 

Zapisy w rejestratorze mog� by� podzielone na odcinki czasu (1, 4, 
8, 16 lub 32). Istnieje mo�liwo�� wy��czenia rejestracji pr�dów 
ró�nicowych, co wyd�u�a czas rejestracji. 
Czas trwania pojedynczej rejestracji jest uzale�niony od ilo�� 
rejestrowanych plików,  zgodnie z tabel�. 

Liczba plików rejestracji [-] 1 4 8 16 32 
bez kana�ów 
ró�nicowych 8 4 2 1 0,5 Czas trwania 

jednej 
rejestracji [s] z kana�ami 

ró�nicowymi 7 2,8 1,6 0,8 0,4 

KOMUNIKACJA: 
COM1/RS-232 

ON/OFF 
WYL/ZAL 
KASUJ POMIARY 
KASUJ MODEL

COM2 
NUMER SIEC. 

REJESTRATOR 
ZMIANA HASLA 
POLE  
WERSJA 
STATUS 

SYSTEM: 
KOMUNIKACJA 

SYSTEM: 
REJESTRATOR 

REJESTRATOR: 
TRYB   [POMIARY]

P.ROZNICOWE[TAK] 
KROK REJ.=xxx[-] 
LICZ.REJ = xx[-] 
PRZEDBIEG= xx[%] 

ZMIANA HASLA 
POLE  
WERSJA 
STATUS 

ON/OFF 
WYL/ZAL 
KASUJ POMIARY 
KASUJ MODEL 
KOMUNIKACJA 
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Dodatkowo U�ytkownik wybiera czy rejestrowane maj� by� surowe próbki, czy te� pomiary amplitud kana�ów 
z nastawianym krokiem rejestracji.  
Pierwsza opcja (próbki, zawsze z krokiem = 1) to standardowa rejestracja próbek dla analizy rzeczywistego kszta�tu 
sygna�ów.  
Druga opcja (pomiary z nastawionym krokiem rejestracji) umo�liwia wyd�u�enie rejestracji w celu zapisu ca�ego 
rozruchu. W takim przypadku rejestrowane s� amplitudy sygna�ów, z okre�lonym krokiem.  
Nastawa kroku rejestracji 1 40 co 1. 

Dla przyk�adu wybór kroku rejestracji = 4 oznacza, �e pomijane b�d� 3 pomiary (co czwarty pomiar b�dzie 
rejestrowany). Nastawa ta wyd�u�a rejestracj� czterokrotnie, czyli dla nastaw: 4 pliki bez kana�ów ró�nicowych b�dzie 
to 4 x 4s = 16s. Zespó� CZAZ-UM b�dzie w stanie zapisa� cztery pliki, z których ka�dy b�dzie mia� d�ugo�� 16 
sekund. 

Dla wszystkich zarejestrowanych przebiegów nastawiany jest wspólny parametr, który wskazuje podzia� 
zarejestrowanego przebiegu na  odcinek czasu przed i po sygnale zapisu (przedbieg 1-99%). 

Przyk�ad: 

Ustawienie nast�puj�cych parametrów rejestratora zak�óce� 

Sygna� Trig1 pobudzany w momencie wy��czenia 
wy��cznika - sygna� W OFF. 

Liczba plików rejestratora  = 8 [-]  
Kana�y ró�nicowe  = TAK 
Rejestrowane warto�ci  = PRÓBKI 

  Czas rejestr.=1,6 s 
Przedbieg =75[%]   Przedbieg    =1,2 s 

oznacza: 
1. rejestrator rozpocznie rejestracj� przebiegów czasowych na skutek wy��czenia wy��cznika (W OFF),
2. zapis do rejestratora rozpocznie si� na 1200ms przed otwarciem styków wy��cznika a zako�czy

400ms po otwarciu styków.
3. rejestrowane b�d� surowe próbki z krokiem rejestracji 1 (bez pomijania).

PRZYK AD USTAWIENIA PARAMETRÓW REJESTRATORA ZAK ÓCE  (PRÓBKI): 

1. Wybra� funkcj� SYSTEM/ REJESTRATOR:     < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
2. Wybra� funkcj� REJESTRATOR / TRYB      < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
3. Ustawi� tryb rejestracji: PROBKI        < >, < >, <Enter>, 
4. Wybra� funkcj� P.ROZNICOWE        < >, < >, <Enter>, 
5. Ustawi� tryb pracy: TAK          < >, < >, <Enter>, TAK – z kana�ami ró�nicowymi, 

NIE  – bez kana�ów ró�nicowych, 
6. Wybra� funkcj� LICZ. REJ:         < >, < >, <Enter>, 
7. Ustawi� liczb� plików rejestracji:  8    < >, < >, <Enter>, 
8. Wybra� funkcj� PRZEDBIEG:
9. Ustawi� d�ugo�� czasu wyprzedzenia startu rejestracji:: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
10. Powrót do menu SYSTEM <Esc>, 
11. Ustawi� aktualne has�o:          < >, < >, < >, < >, <Enter>, 

z zakresu (0 - 99999999)
12. Powrót do menu g�ównego:  <Esc> 
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2.1.7. ZMIANA HAS�A 

05/07 

Opcja umo�liwia zmian� has�a zabezpieczaj�cego przed 
wprowadzaniem zmian w konfiguracji zespo�ów CZAZ przez 
osoby nieupowa�nione.  
Has�o dost�pu jest has�em cyfrowym z mo�liwo�ci� jego 
nastawiania w zakresie (0 99999999). Zespo�y CZAZ kontroluj� 
zakres wprowadzanego has�a i uniemo�liwia nastawienie zbyt 
du�ej warto�ci.  
W zespole CZAZ-UM obowi�zuje jedno, wspólne has�o dla 
zmiany nastaw, testowania i sterowania. Z poziomu 
oprogramowania SMiS wykorzystywane jest drugie has�o, które 
umo�liwia zapis ca�ej konfiguracji zespo�u ��cznie z logik� 
programowaln�. 

Warunkiem dokonania zmiany has�a dost�pu jest znajomo�� 
has�a poprzedniego. Fabrycznie ustawione jest has�o [00000000] 
i do czasu jego zmiany na inne, w razie potrzeby podania has�a 
nale�y naciska� klawisz <Enter>.  

W przypadku wpisania niew�a�ciwego has�a i zatwierdzeniu klawiszem <Enter> na wy�wietlaczu pojawia si� na ok. 2s 
komunikat: 

ok. 2s      

a nast�pnie zach�ta do podania prawid�owego has�a. Zmiana has�a dost�pu dokonuje si� dopiero w momencie 
zatwierdzenia klawiszem <Enter> prawid�owo podanego has�a. 

2.1.8. POLE 

Mo�liwo�� podgl�du numeru schematu synoptyki pola. Wyboru 
dokonuje si� w programie obs�ugi SMiS. 
Szczegó�owe informacje na temat dost�pnych uk�adów pola 
znajduj� si� w Instrukcji obs�ugi CZAZ-UM. 

NIEWLASCIWE 
HASLO 

PODAJ HASLO:    
   [xxxxxxxx]  

SYSTEM: 
ZMIANA HASLA 

PODAJ HASLO: 
   [xxxxxxxx]   

 

 
ON/OFF 
WYL/ZAL 
KASUJ POMIARY 
KASUJ MODEL  
KOMUNIKACJA 
REJESTRATOR 

POLE  
WERSJA 
STATUS 

USTAW HASLO:
    [xxxxxxxx]   

ON/OFF 
WYL/ZAL 
KASUJ POMIARY 
KASUJ MODEL 
KOMUNIKACJA 
REJESTRATOR 
ZMIANA HASLA 

WERSJA 
STATUS 

SYSTEM: 
POLE

POLE: 
SCHEMAT A1 
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2.1.7. ZMIANA HAS�A 

05/07 

Opcja umo�liwia zmian� has�a zabezpieczaj�cego przed 
wprowadzaniem zmian w konfiguracji zespo�ów CZAZ przez 
osoby nieupowa�nione.  
Has�o dost�pu jest has�em cyfrowym z mo�liwo�ci� jego 
nastawiania w zakresie (0 99999999). Zespo�y CZAZ kontroluj� 
zakres wprowadzanego has�a i uniemo�liwia nastawienie zbyt 
du�ej warto�ci.  
W zespole CZAZ-UM obowi�zuje jedno, wspólne has�o dla 
zmiany nastaw, testowania i sterowania. Z poziomu 
oprogramowania SMiS wykorzystywane jest drugie has�o, które 
umo�liwia zapis ca�ej konfiguracji zespo�u ��cznie z logik� 
programowaln�. 

Warunkiem dokonania zmiany has�a dost�pu jest znajomo�� 
has�a poprzedniego. Fabrycznie ustawione jest has�o [00000000] 
i do czasu jego zmiany na inne, w razie potrzeby podania has�a 
nale�y naciska� klawisz <Enter>.  

W przypadku wpisania niew�a�ciwego has�a i zatwierdzeniu klawiszem <Enter> na wy�wietlaczu pojawia si� na ok. 2s 
komunikat: 

ok. 2s      

a nast�pnie zach�ta do podania prawid�owego has�a. Zmiana has�a dost�pu dokonuje si� dopiero w momencie 
zatwierdzenia klawiszem <Enter> prawid�owo podanego has�a. 

2.1.8. POLE 

Mo�liwo�� podgl�du numeru schematu synoptyki pola. Wyboru 
dokonuje si� w programie obs�ugi SMiS. 
Szczegó�owe informacje na temat dost�pnych uk�adów pola 
znajduj� si� w Instrukcji obs�ugi CZAZ-UM. 

NIEWLASCIWE 
HASLO 

PODAJ HASLO:    
   [xxxxxxxx]  

SYSTEM: 
ZMIANA HASLA 

PODAJ HASLO: 
   [xxxxxxxx]   

 

 
ON/OFF 
WYL/ZAL 
KASUJ POMIARY 
KASUJ MODEL  
KOMUNIKACJA 
REJESTRATOR 

POLE  
WERSJA 
STATUS 

USTAW HASLO:
    [xxxxxxxx]   

ON/OFF 
WYL/ZAL 
KASUJ POMIARY 
KASUJ MODEL 
KOMUNIKACJA 
REJESTRATOR 
ZMIANA HASLA 

WERSJA 
STATUS 

SYSTEM: 
POLE

POLE: 
SCHEMAT A1 
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2.1.9. WERSJA 

05/07 

Opcja ta umo�liwia podgl�d wersji oprogramowania modu�ów 
komunikacji i logiki. 

2.1.10. STATUS 

Ten poziom w menu przewidziany jest dla serwisu fabrycznego. 

2.2. NASTAWY 
Opcja NASTAWY umo�liwia realizacj� nast�puj�cych funkcji: 

 Ustawienie bie��cego czasu i daty, 
 Wybór aktywnego zestawu nastaw (jednego z czterech 

zestawów zapisanych w pami�ci zespo�u CZAZ), 
 Konfigurowanie zabezpiecze� oraz edycj� parametrów 

w poszczególnych zestawach. 

ML DATA 06/05/04 
MK CZAS 12:34:45 
MK DATA 06/05/04 

STATUS 

SYSTEM: 
WERSJA

WERSJA: 
ML CZAS 12:34:45

ON/OFF 
WYL/ZAL 
KASUJ POMIARY 
KASUJ MODEL 
KOMUNIKACJA 
REJESTRATOR 
ZMIANA HASLA 
POLE 

ON/OFF 
WYL/ZAL 
KASUJ POMIARY  
KASUJ MODEL 
KOMUNIKACJA 
REJESTRATOR 
ZMIANA HASLA 
POLE 
WERSJA 

SYSTEM: 
STATUS

AWARIE:0x0000[-]  

SYSTEM: 
STATUS:0xffff[-]

SYSTEM   NASTAWY 
POMIARY    TESTY

ZESTAW NASTAW 
EDYCJA NASTAW 

NASTAWY: 
CZAS I DATA
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2.2.1. CZAS I DATA 
Dost�pne opcje: 

05/07 

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

Dost�p do tych parametrów zabezpieczony jest cyfrowym has�em. Has�o 
i sposób jego wprowadzania s� identyczne jak w przypadku programowego 
w��czania i wy��czania zespo�u. 

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

2.2.2. ZESTAW NASTAW 

Opcja pozwala okre�li� numer aktywnego zestawu nastaw (jeden spo�ród 
czterech zapisanych w pami�ci zespo�u CZAZ).  

W zespole CZAZ-UM istnieje mo�liwo�� pozwalaj�ca okre�li�:  
- zestaw PODSTAWOWY (0  3) czyli tzw. zestaw „roboczy”, 
- zestaw REZERWOWY (0  3) uaktywniany zewn�trznym sygna�em 

(+)Up, który przypisany jest w logice programowalnej do jednego z 
wej�� We01 do We21 lub poprzez sie� nadrz�dn� bez potrzeby 
ingerencji  w NASTAWY zespo�u. 

Zapisanie nowego numeru 
zestawu nastaw do pami�ci zespo�u CZAZ nast�puje w  momencie 
podania prawid�owego has�a.  

PRZYK AD USTAWIANIA AKTUALNEGO ZESTAWU NASTAW: 

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

[NIE] - ignoruje zmiany, powrót poziom wy�ej, 
[TAK] - zapami�tuje zmiany, poda� has�o, 

8. Ustawi� aktualne has�o:       < >, < >, < >, < >, <Enter>; 
9. Powrót do menu g�ównego: <Esc>. 

ZESTAW NASTAW 
EDYCJA NASTAW 

NASTAWY: 
CZAS I DATA

ZAPISZ CZAS

CZAS I DATA:
CZAS AKTUALNY

CZAS I DATA

EDYCJA NASTAW 

NASTAWY: 
ZESTAW NASTAW

ZESTAW NASTAW: 
PODSTAWOWY 0 [-]

REZERWOWY  2 [-]
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2.2.1. CZAS I DATA 
Dost�pne opcje: 

05/07 

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

Dost�p do tych parametrów zabezpieczony jest cyfrowym has�em. Has�o 
i sposób jego wprowadzania s� identyczne jak w przypadku programowego 
w��czania i wy��czania zespo�u. 

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

2.2.2. ZESTAW NASTAW 

Opcja pozwala okre�li� numer aktywnego zestawu nastaw (jeden spo�ród 
czterech zapisanych w pami�ci zespo�u CZAZ).  

W zespole CZAZ-UM istnieje mo�liwo�� pozwalaj�ca okre�li�:  
- zestaw PODSTAWOWY (0  3) czyli tzw. zestaw „roboczy”, 
- zestaw REZERWOWY (0  3) uaktywniany zewn�trznym sygna�em 

(+)Up, który przypisany jest w logice programowalnej do jednego z 
wej�� We01 do We21 lub poprzez sie� nadrz�dn� bez potrzeby 
ingerencji  w NASTAWY zespo�u. 

Zapisanie nowego numeru 
zestawu nastaw do pami�ci zespo�u CZAZ nast�puje w  momencie 
podania prawid�owego has�a.  

PRZYK AD USTAWIANIA AKTUALNEGO ZESTAWU NASTAW: 

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

[NIE] - ignoruje zmiany, powrót poziom wy�ej, 
[TAK] - zapami�tuje zmiany, poda� has�o, 

8. Ustawi� aktualne has�o:       < >, < >, < >, < >, <Enter>; 
9. Powrót do menu g�ównego: <Esc>. 

ZESTAW NASTAW 
EDYCJA NASTAW 

NASTAWY: 
CZAS I DATA

ZAPISZ CZAS

CZAS I DATA:
CZAS AKTUALNY

CZAS I DATA

EDYCJA NASTAW 

NASTAWY: 
ZESTAW NASTAW

ZESTAW NASTAW: 
PODSTAWOWY 0 [-]

REZERWOWY  2 [-]

19 EE424076 16

CZAZ-UM CZAZ-UM   WY WIETLACZ ALFANUMERYCZNY 

2.2.3. EDYCJA NASTAW 

Opcja umo�liwia konfiguracj� i edycj� parametrów zabezpiecze� w ka�dym spo�ród czterech zestawów nastaw 
zapisanych w pami�ci zespo�u.  
W zespo�ach CZAZ istnieje mo�liwo�� przygotowania czterech niezale�nych zestawów nastaw, z których ka�dy mo�e 
by� dowolnie skonfigurowany. Gotowe pakiety nale�y zapisa� do pami�ci nadaj�c im odpowiednio numer (0 3). 
CZAS I DATA 
ZESTAW NASTAW

05/07 

 

Dost�pne opcje w „ga��zi” NASTAWY/EDYCJA NASTAW

ZNAMIONOWE –  nastawy parametrów strony pierwotnej 
przek�adników  pr�dowych i napi�ciowych oraz 
pr�du bazowego 

KONFIGURACJA – konfiguracja zestawu zabezpiecze� i uk�adów 
dodatkowych wchodz�cych w sk�ad zespo�u,   

ZABEZPIECZENIA –  edycja parametrów zabezpiecze� i uk�adów
dodatkowych wchodz�cych w sk�ad zespo�u, 

AUTOMATYKI – edycja parametrów uk�adów automatyki 
wchodz�cych w sk�ad zespo�u, 

KLATKI -  sygnalizator uszkodzenia klatek silników 
indukcyjnych (opcja), 

LOGIKA– nastawy dla zabezpiecze� tech. ZT oraz dla 
liczników czasu, 

FABRYCZNE – wprowadzenie nastaw fabrycznych, 

NASTAWY: 
EDYCJA NASTAW

Po wej�ciu do „ga��zi” NASTAWY/ EDYCJA NASTAW nale�y: 
- ustawi� numer zestawu przeznaczonego do edycji, 
- skonfigurowa� zestaw nastaw, wprowadzaj�c odpowiednie warto�ci parametrów zabezpiecze�, 
- ustawi� numer zestawu, pod którym zostan� zapami�tane wprowadzone zmiany, 
- zapisa� zestaw nastaw wprowadzaj�c aktualne has�o. 

Wpisanie nastaw fabrycznych powoduje automatyczne ustawienie parametrów w ka�dym zestawie i po podaniu 
bie��cego has�a, zapisanie nastaw do zespo�u. 

PRZYK AD 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 pami�ci:       < >, < >, <Enter>, 

[NIE] - ignoruje zmiany, powrót poziom wy�ej, 
[TAK] - wprowadza zmiany do pami�ci, 

6. Ustawi� numer zestawu do zapisu ZAPISA� ZESTAW NR (0 3) < >, < >, <Enter>, 
[NIE] - ignoruje zmiany, powrót poziom wy�ej, 
[TAK] - zapami�tuje zmiany, poda� has�o, 

7. Ustawi� aktualne has�o:           < >, < >, < >, < >, <Enter>; 
z zakresu (0 - 99999999)

8. Powrót do menu g�ównego:  <Esc>. 

KONFIGURACJA 
ZABEZPIECZENIA 
AUTOMATYKI 
KLATKI 
LOGIKA 
FABRYCZNE

NASTAWY: 
ZNAMIONOWE
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- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ ZNAMIONOWE 

Opcja pozwala na ustawienie znamionowych warto�ci strony 
pierwotnej przek�adników pr�dowych i napi�ciowych, pr�d bazowy 
silnika, oraz nastaw� obecno�ci czujników temperatury. 

Pr�d znamionowy strony wtórnej przek�adników pr�dowych oraz 
napi�cie znamionowe jest ustawiane fabrycznie i nie mo�na go 
zmieni�. W standardowym wykonaniu zespo�ów CZAZ warto�� strony 
wtórnej przek�adników wynosi 5A  a przek�adników napi�ciowych 
100V. 
W przypadku potrzeby wykonania zespo�u CZAZ o innych warto�ciach 
strony wtórnej przek�adników nale�y zaznaczy� to w zamówieniu. 

ZAKRESY NASTAW PARAMETRÓW: 
In: 5A albo 1A - pr�d znamionowy strony wtórnej przek�adnika pr�dowego – ustawienie fabryczne 
Ipn: (1 5000)A - pr�d znamionowy strony pierwotnej przek�adnika pr�dowego 
Un:  58V albo 100V albo 110V - napi�cie  znamionowe strony wtórnej przek�adnika napi�ciowego – ustawienie fabryczne 
Upn: (1 110000)V - napi�cie  znamionowe strony pierwotnej przek�adnika napi�ciowego 
Ib:   (0,2 1,2) - pr�d bazowy silnika 

1÷ 3:   (TAK/NIE) - pomiar temperatury poprzez zewn�trzne czujniki temperatury 
ODWROCENIE KIER. [TAK/NIE]          - odwrócenie kierunku przep�ywu pr�dów fazowych 
PRADOW  

PRZYK AD USTAWIENIA PARAMETRÓW STRONY WTÓRNEJ PRZEK ADNIKA PR DOWEGO: 

1. Wybra� funkcj� NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ ZNAMIONOWE: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
2. Wybra� opcj� P.ZN.PIERWOTNY:           < >, < >, <Enter>, 
3. Ustawi� warto�� pr�du strony pierwotnej przek�adnika pr�dowego: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
4. Przej�cie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW / ZNAMIONOWE:  <Esc>  
5. Wybra� opcj� U.ZN.PIERWOTNE:           < >, < >, <Enter>, 
6. Ustawi� warto�� pr�du strony pierwotnej przek�adnika napi�ciowego: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
7. Przej�cie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ ZNAMIONOWE:    <Esc> 
8. Zapisa� wprowadzone zmiany:           <Esc> 

NASTAWY: 
ZNAMIONOWE 

P.ZN.PIERWOTNY 
Ipn=    xxxx [A] 

P.ZNAMIONOWY: 
In=        5 [A]

U.ZN.PIERWOTNE 
Upn=  xxxxxx [V] 

P.BAZOWY SILNIKA 
Ib=    x.xx [In] 

U.ZNAMIONOWE 
Un=      100 [V] 

CZUJNIK TEMP. 
1     [TAK/NIE] 

CZUJNIK TEMP. 
2     [TAK/NIE] 

CZUJNIK TEMP. 
3     [TAK/NIE] 

ODWROCENIE KIER. 
PRADOW [TAK/NIE] 
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- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ ZNAMIONOWE 

Opcja pozwala na ustawienie znamionowych warto�ci strony 
pierwotnej przek�adników pr�dowych i napi�ciowych, pr�d bazowy 
silnika, oraz nastaw� obecno�ci czujników temperatury. 

Pr�d znamionowy strony wtórnej przek�adników pr�dowych oraz 
napi�cie znamionowe jest ustawiane fabrycznie i nie mo�na go 
zmieni�. W standardowym wykonaniu zespo�ów CZAZ warto�� strony 
wtórnej przek�adników wynosi 5A  a przek�adników napi�ciowych 
100V. 
W przypadku potrzeby wykonania zespo�u CZAZ o innych warto�ciach 
strony wtórnej przek�adników nale�y zaznaczy� to w zamówieniu. 

ZAKRESY NASTAW PARAMETRÓW: 
In: 5A albo 1A - pr�d znamionowy strony wtórnej przek�adnika pr�dowego – ustawienie fabryczne 
Ipn: (1 5000)A - pr�d znamionowy strony pierwotnej przek�adnika pr�dowego 
Un:  58V albo 100V albo 110V - napi�cie  znamionowe strony wtórnej przek�adnika napi�ciowego – ustawienie fabryczne 
Upn: (1 110000)V - napi�cie  znamionowe strony pierwotnej przek�adnika napi�ciowego 
Ib:   (0,2 1,2) - pr�d bazowy silnika 

1÷ 3:   (TAK/NIE) - pomiar temperatury poprzez zewn�trzne czujniki temperatury 
ODWROCENIE KIER. [TAK/NIE]          - odwrócenie kierunku przep�ywu pr�dów fazowych 
PRADOW  

PRZYK AD USTAWIENIA PARAMETRÓW STRONY WTÓRNEJ PRZEK ADNIKA PR DOWEGO: 

1. Wybra� funkcj� NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ ZNAMIONOWE: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
2. Wybra� opcj� P.ZN.PIERWOTNY:           < >, < >, <Enter>, 
3. Ustawi� warto�� pr�du strony pierwotnej przek�adnika pr�dowego: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
4. Przej�cie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW / ZNAMIONOWE:  <Esc>  
5. Wybra� opcj� U.ZN.PIERWOTNE:           < >, < >, <Enter>, 
6. Ustawi� warto�� pr�du strony pierwotnej przek�adnika napi�ciowego: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
7. Przej�cie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ ZNAMIONOWE:    <Esc> 
8. Zapisa� wprowadzone zmiany:           <Esc> 

NASTAWY: 
ZNAMIONOWE 

P.ZN.PIERWOTNY 
Ipn=    xxxx [A] 

P.ZNAMIONOWY: 
In=        5 [A]

U.ZN.PIERWOTNE 
Upn=  xxxxxx [V] 

P.BAZOWY SILNIKA 
Ib=    x.xx [In] 

U.ZNAMIONOWE 
Un=      100 [V] 

CZUJNIK TEMP. 
1     [TAK/NIE] 

CZUJNIK TEMP. 
2     [TAK/NIE] 

CZUJNIK TEMP. 
3     [TAK/NIE] 

ODWROCENIE KIER. 
PRADOW [TAK/NIE] 
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- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ KONFIGURACJA 
Opcja pozwala na konfiguracj� zestawu nastaw. 

NASTAWY: Spo�ród wszystkich zabezpiecze� i uk�adów dost�pnych dla danego 
typu pola mo�na skonfigurowa� dowolny zestaw poprzez indywidualne 
uaktywnienie lub zablokowanie ka�dego z zabezpiecze�. 

KONFIGURACJA 

05/07 

  [TAK] - zabezpieczenie aktywne, 
  [NIE] - zabezpieczenie zablokowane. 

PRZYK AD KONFIGURACJI ZESTAWU NASTAW: 

1. Wybra� funkcj� NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ KONFIGURACJA: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
2. Wybra� opcj� I>1               < >, < >, <Enter>, 
3. Ustawi�: [NIE] – zabezpieczenie zablokowane, 

[TAK] – zabezpieczenie aktywne:   < >, < >, <Enter>, 
4. Podobnie skonfigurowa� pozosta�e zabezpieczenia i uk�ady:  < >, < >, <Enter>, 
5. Przej�cie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ KONFIGURACJA:  <Esc>  
6. Zapisa� wprowadzone zmiany:           <Esc> 

I>1    [TAK/NIE] 
I>4    [TAK/NIE] 
I>5     [TAK/NIE] 
I>6    [TAK/NIE] 
ItA    [TAK/NIE] 
ItU    [TAK/NIE] 
It>    [TAK/NIE] 
It<    [TAK/NIE] 
Iws    [TAK/NIE] 
Io2    [TAK/NIE] 
Io3    [TAK/NIE] 
ItR    [TAK/NIE] 
Ic     [TAK/NIE] 

1            [TAK/NIE]
2           [TAK/NIE]
3           [TAK/NIE]

U1     [TAK/NIE] 
U2     [TAK/NIE] 
ZT1    [TAK/NIE] 
ZT2    [TAK/NIE] 
ZT3    [TAK/NIE] 
ZT4    [TAK/NIE] 
SCO    [TAK/NIE] 
KLATKI [TAK/NIE] 
Io>IMP [TAK/NIE] 
COW1   [TAK/NIE] 
COW2   [TAK/NIE] 

KONFIGURACJA: 
Rt     [TAK/NIE]
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- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ ZABEZPIECZENIA  

NASTAWY: Opcja pozwala na nastawianie parametrów zabezpiecze� i uk�adów. 
ZABEZPIECZENIA 

05/07 

Poni�ej przedstawiono sposób nastawienia zabezpieczenia I>1. W podobny sposób nale�y post�powa� w celu 
nastawienia parametrów pozosta�ych zabezpiecze�. 

- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI 
Opcja pozwala na nastawianie parametrów poszczególnych uk�adów 
automatyki.  
SCO  – uk�ad samoczynnego cz�stotliwo�ciowego odci��ania, 
RN     – uk�ad kontroli zazbrojenia wy��cznika, 
PKW  – uk�ad kontroli warto�ci pr�dów wy��czanych przez fazy 
wy��cznika, 
I>5  – nastawa pr�du rozruchowego przeka�nika nadpr�dowego 
bezzw�ocznego (do wykorzystania w sterowniku programowalnym SP), 
I>6  – nastawa pr�du rozruchowego przeka�nika nadpr�dowego 
bezzw�ocznego (do wykorzystania w sterowniku programowalnym SP), 
Io>IMP  – nastawy dla uk�adu do wykrywania uszkodze� w izolacji kabla 
IMP.STEROWANIA – nastawa czasu impulsu Zd_imp01 Zd_Imp16 
(do wykorzystania w sterowniku programowalnym - np. sterowanie 
��cznikami) 

PRZYK AD KONFIGURACJI PARAMETRÓW ZABEZPIECZE : 

1. Wybra� funkcj� NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ ZABEZPIECZENIA: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
2. Wybra� zabezpieczenie I>1            < >, < >, <Enter>, 
3. Wybra� kryterium pomiaru: sk�adowa podstawowa pr�du/skuteczna < >, < >, <Enter>, 
4. Wybra� parametr Ir=:            < >, < >, <Enter>, 
5. Ustawi� ��dan� warto�� parametru Ir: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
6. Wybra� parametr t=:            < >, < >, <Enter>, 
7. Ustawi� ��dan� warto�� parametru t: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
8. Skonfigurowa� pozosta�e parametry: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 

WY��CZENIE  [TAK] lub [NIE] 
BLZ   [TAK] lub [NIE] 

9. Przej�cie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW / ZABEZPIECZENIA:  <Esc> 
10. Zapisa� wprowadzone zmiany:           <Esc> 

I>1
I>4
ItA   
ItU   
It> 
It< 
Iws 
Io2
 .  . 
 . . 

ZABEZPIECZENIA: 
Rt         

NASTAWY: 
AUTOMATYKI 

RN 
PKW 
I>5 
I>6 
Io>IMP 
IMP.STEROWANIA 

AUTOMATYKI: 
SCO         
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- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ ZABEZPIECZENIA  

NASTAWY: Opcja pozwala na nastawianie parametrów zabezpiecze� i uk�adów. 
ZABEZPIECZENIA 

05/07 

Poni�ej przedstawiono sposób nastawienia zabezpieczenia I>1. W podobny sposób nale�y post�powa� w celu 
nastawienia parametrów pozosta�ych zabezpiecze�. 

- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI 
Opcja pozwala na nastawianie parametrów poszczególnych uk�adów 
automatyki.  
SCO  – uk�ad samoczynnego cz�stotliwo�ciowego odci��ania, 
RN     – uk�ad kontroli zazbrojenia wy��cznika, 
PKW  – uk�ad kontroli warto�ci pr�dów wy��czanych przez fazy 
wy��cznika, 
I>5  – nastawa pr�du rozruchowego przeka�nika nadpr�dowego 
bezzw�ocznego (do wykorzystania w sterowniku programowalnym SP), 
I>6  – nastawa pr�du rozruchowego przeka�nika nadpr�dowego 
bezzw�ocznego (do wykorzystania w sterowniku programowalnym SP), 
Io>IMP  – nastawy dla uk�adu do wykrywania uszkodze� w izolacji kabla 
IMP.STEROWANIA – nastawa czasu impulsu Zd_imp01 Zd_Imp16 
(do wykorzystania w sterowniku programowalnym - np. sterowanie 
��cznikami) 

PRZYK AD KONFIGURACJI PARAMETRÓW ZABEZPIECZE : 

1. Wybra� funkcj� NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ ZABEZPIECZENIA: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
2. Wybra� zabezpieczenie I>1            < >, < >, <Enter>, 
3. Wybra� kryterium pomiaru: sk�adowa podstawowa pr�du/skuteczna < >, < >, <Enter>, 
4. Wybra� parametr Ir=:            < >, < >, <Enter>, 
5. Ustawi� ��dan� warto�� parametru Ir: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
6. Wybra� parametr t=:            < >, < >, <Enter>, 
7. Ustawi� ��dan� warto�� parametru t: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
8. Skonfigurowa� pozosta�e parametry: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 

WY��CZENIE  [TAK] lub [NIE] 
BLZ   [TAK] lub [NIE] 

9. Przej�cie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW / ZABEZPIECZENIA:  <Esc> 
10. Zapisa� wprowadzone zmiany:           <Esc> 

I>1
I>4
ItA   
ItU   
It> 
It< 
Iws 
Io2
 .  . 
 . . 

ZABEZPIECZENIA: 
Rt         

NASTAWY: 
AUTOMATYKI 

RN 
PKW 
I>5 
I>6 
Io>IMP 
IMP.STEROWANIA 

AUTOMATYKI: 
SCO         
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- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI/ SCO 
Opcja umo�liwia nastawienie czasu opó�nienia dzia�ania uk�adu 
samoczynnego  cz�stotliwo�ciowego odci��ania. Sposób wykorzystania 
uk�adu SCO zale�y od konfiguracji logiki programowalnej. 
tz – opó�nienie za��czenia. 

- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI/ RN 

Opcja umo�liwia nastawienie dzia�ania uk�adu sygnalizuj�cego stan 
braku zazbrojenia nap�du wy��cznika.  

-   NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI/ PKW 
Opcja umo�liwia nastawienie maksymalnej warto�ci pr�du kumulowanego 
wy��cznika wyra�onego w krotno�ciach pr�du znamionowego. Nastawiona 
warto�� wspólna dla wszystkich faz. 
Przekroczenie nastawionej warto�ci w którejkolwiek fazie powoduje 
pobudzenie sygnalizacji optycznej na wy�wietlaczu LCD. 

PRZYK AD NASTAWIENIA CZASU OPÓ NIENIA UK ADU SYGNALIZUJ CEGO  BRAK ZAZBROJENIA WY CZNIKA: 

1. Wybra� funkcj� NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
2. Wybra� opcj� RN:              < >, < >, <Enter>, 
3. Skonfigurowa� parametr Kontrola RN: [TAK/NIE]  < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
4. Ustawi� ��dan� warto�� parametru t:         < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
5. Skonfigurowa� parametr Stan ZN: [niski/wysoki]  < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
6. Przej�cie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW / AUTOMATYKI:  <Esc> 
7. Zapisa� wprowadzone zmiany:          <Esc> 

PRZYK AD NASTAWIENIA CZASU OPÓ NIENIA UK ADU SAMOCZYNNEGO CZ STOTLIWO CIOWEGO ODCI ANIA: 

1. Wybra� funkcj� NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
2. Wybra� opcj� SCO:             < >, < >, <Enter>, 
3. Ustawi� ��dan� warto�� parametru tz:         < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
4. Przej�cie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW / AUTOMATYKI:  <Esc> 
5. Zapisa� wprowadzone zmiany:          <Esc> 

PRZYK AD NASTAWIENIA MAKSYMALNEGO PR DU KUMULOWANEGO WY CZNIKA: 

1. Wybra� funkcj� NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
2. Wybra� opcj� PKW:             < >, < >, <Enter>, 
3. Ustawi� ��dan� warto�� parametru Ir:         < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
4. Przej�cie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW / AUTOMATYKI:  <Esc>  
5. Zapisa� wprowadzone zmiany:          <Esc> 

AUTOMATYKI: 
SCO 

SCO: 
tz=  xxxxx  [ms]  

AUTOMATYKI: 
PKW 

PKW: 
Ir=xxxxx [In]    

AUTOMATYKI: 
RN 

t=  xxxxx       [ms]  
Stan ZN  [niski] 

RN: 
Kontrola RN[TAK] 
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- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI/ I>5 (I>6) 
Opcja umo�liwia nastawienie warto�ci pr�du rozruchowego dla przeka�nika 
I>5, którego pobudzenie mo�na wykorzysta� w dowolny sposób w 
sterowniku programowalnym. W przeciwie�stwie do zabezpiecze� I>1 do 
I>4, przeka�niki I>5 oraz I>6 nie posiadaj� dedykowanych zale�no�ci 
logiczno-czasowych (opó�nienie dzia�ania, sterowanie na wy��czenie, itp.).  

AUTOMATYKI: 
I>5 

I>5: 

05/07 

Ir=  xx.xx [In]  

PRZYK AD NASTAWIENIA FUNKCJI NADPR DOWYCH BEZZW OCZNYCH I>5, I>6: 

1. Wybra� funkcj� NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
2. Wybra� opcj� I>5 lub I>6:            < >, < >, <Enter>, 
3. Ustawi� ��dan� warto�� parametru Ir:         < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
4. Przej�cie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW / AUTOMATYKI:  <Esc>  
5. Zapisa� wprowadzone zmiany:          <Esc> 

- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI/ Io>IMP 
Opcja umo�liwia nastawienie parametrów dzia�ania uk�adu do wykrywania 
uszkodze� izolacji kabla. AUTOMATYKI: 

Io>IMP Przekroczenie nastawionej liczby impulsów w pr�dzie ziemnozwarciowym, 
w nastawionym czasie powoduje pobudzenie sygna�u Imp_P. 

Io>IMP: 
Ir=  xxxxx [mA]  

tz=  xxxxx [min] 
N =  xxxix [-]

- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI/ IMP.STEROWANIA 
Opcja umo�liwia nastawienie czasu trwania impulsów zdalnego sterowania 
We_zd01 We_zd16. Sterowanie impulsami mo�na wykorzysta� w dowolny 
sposób w sterowniku programowalnym SP. (m.in. do sterowania 
��cznikami).   

PRZYK AD NASTAWIENIA CZASU TRWANIA IMPULSU ZDALNEGO STEROWANIA: 

1. Wybra� funkcj� NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
2. Wybra� opcj� IMP.STEROWANIA:         < >, < >, <Enter>, 
3. Ustawi� ��dan� warto�� parametru t:         < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
4. Przej�cie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW / AUTOMATYKI:  <Esc>  
5. Zapisa� wprowadzone zmiany:          <Esc> 

PRZYK AD NASTAWIENIA MAKSYMALNEGO PR DU KUMULOWANEGO WY CZNIKA: 

1. Wybra� funkcj� NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
2. Wybra� opcj� Io>IMP:             < >, < >, <Enter>, 
3. Ustawi� ��dan� warto�� parametru Ir:         < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
4. Przej�cie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW / AUTOMATYKI:  <Esc>  
5. Zapisa� wprowadzone zmiany:          <Esc> 

AUTOMATYKI: 
IMP.STEROWANIA 

IMP.STEROWANIA: 
t=   xxxx [ms]    
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- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI/ I>5 (I>6) 
Opcja umo�liwia nastawienie warto�ci pr�du rozruchowego dla przeka�nika 
I>5, którego pobudzenie mo�na wykorzysta� w dowolny sposób w 
sterowniku programowalnym. W przeciwie�stwie do zabezpiecze� I>1 do 
I>4, przeka�niki I>5 oraz I>6 nie posiadaj� dedykowanych zale�no�ci 
logiczno-czasowych (opó�nienie dzia�ania, sterowanie na wy��czenie, itp.).  

AUTOMATYKI: 
I>5 

I>5: 

05/07 

Ir=  xx.xx [In]  

PRZYK AD NASTAWIENIA FUNKCJI NADPR DOWYCH BEZZW OCZNYCH I>5, I>6: 

1. Wybra� funkcj� NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
2. Wybra� opcj� I>5 lub I>6:            < >, < >, <Enter>, 
3. Ustawi� ��dan� warto�� parametru Ir:         < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
4. Przej�cie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW / AUTOMATYKI:  <Esc>  
5. Zapisa� wprowadzone zmiany:          <Esc> 

- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI/ Io>IMP 
Opcja umo�liwia nastawienie parametrów dzia�ania uk�adu do wykrywania 
uszkodze� izolacji kabla. AUTOMATYKI: 

Io>IMP Przekroczenie nastawionej liczby impulsów w pr�dzie ziemnozwarciowym, 
w nastawionym czasie powoduje pobudzenie sygna�u Imp_P. 

Io>IMP: 
Ir=  xxxxx [mA]  

tz=  xxxxx [min] 
N =  xxxix [-]

- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI/ IMP.STEROWANIA 
Opcja umo�liwia nastawienie czasu trwania impulsów zdalnego sterowania 
We_zd01 We_zd16. Sterowanie impulsami mo�na wykorzysta� w dowolny 
sposób w sterowniku programowalnym SP. (m.in. do sterowania 
��cznikami).   

PRZYK AD NASTAWIENIA CZASU TRWANIA IMPULSU ZDALNEGO STEROWANIA: 

1. Wybra� funkcj� NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
2. Wybra� opcj� IMP.STEROWANIA:         < >, < >, <Enter>, 
3. Ustawi� ��dan� warto�� parametru t:         < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
4. Przej�cie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW / AUTOMATYKI:  <Esc>  
5. Zapisa� wprowadzone zmiany:          <Esc> 

PRZYK AD NASTAWIENIA MAKSYMALNEGO PR DU KUMULOWANEGO WY CZNIKA: 

1. Wybra� funkcj� NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ AUTOMATYKI: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
2. Wybra� opcj� Io>IMP:             < >, < >, <Enter>, 
3. Ustawi� ��dan� warto�� parametru Ir:         < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
4. Przej�cie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW / AUTOMATYKI:  <Esc>  
5. Zapisa� wprowadzone zmiany:          <Esc> 

AUTOMATYKI: 
IMP.STEROWANIA 

IMP.STEROWANIA: 
t=   xxxx [ms]    
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- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ KLATKI 
Opcja pozwala na nastawianie parametrów sygnalizatora uszkodzenia klatek 
silników indukcyjnych (OPCJA). 

NASTAWY: 
KLATKI 

05/07 

- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ LOGIKA 
Opcja pozwala na nastawianie parametrów specjalnych bloków logiki 
programowalnej – cztery zabezpieczenia technologiczne ZT1 do ZT4 
i szesna�cie uk�adów czasowych t01 do t16. 
Dla zabezpiecze� technologicznych ZT1 ZT4 nastawia si�: 
- czas opó�nienia (0 60000) [ms], 
- WY��CZENIE   [TAK/NIE], 
- BLZ       [TAK/NIE]. 

Dla uk�adów czasowych t01  t16 nastawia si�: 
- czas rozruchu (0 60000) [-]. 
Wybór typu uk�adu czasowego [1,2,3 lub 4], jednostk� czasu [ms lub s] oraz 
sposób pod��czenia, wybiera si� podczas konfigurowania logiki 
programowalnej. 

- NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ FABRYCZNE 

Opcja pozwala na przywrócenie nastaw fabrycznych. 

PRZYK AD NASTAWIENIA PARAMETRÓW SYGNALIZATORA USZKODZENIA KLATEK SILNIKÓW INDUKCYJNYCH: 

1. Wybra� funkcj� NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ KLATKI :  < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
2. Wybra�  np. T0:            < >, < >, <Enter>,   
3. Ustawi� ��dan� warto�� parametru T0: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
4. Wybra� parametr Tp=:            < >, < >, <Enter>, 
5. Ustawi� ��dan� warto�� parametru Tp: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
6. Wybra� parametr KLr=:            < >, < >, <Enter>, 
7. Ustawi� ��dan� warto�� parametru KLr: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
6. Wybra� parametr k=:            < >, < >, <Enter>, 
7. Ustawi� ��dan� warto�� parametru k: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
8. Przej�cie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW / LOGIKA:    <Esc> 
9. Zapisa� wprowadzone zmiany:          <Esc> 

PRZYK AD PROGRAMOWANIA SPECJALNYCH BLOKÓW LOGIKI: 

1. Wybra� funkcj� NASTAWY/ EDYCJA NASTAW/ LOGIKA :  < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
2. Wybra� uk�ad np. ZT1:             < >, < >, <Enter>, 
3. Wybra� parametr t=:           < >, < >, <Enter>, 
4. Ustawi� ��dan� warto�� parametru t: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
5. Skonfigurowa� pozosta�e parametry: < >, < >, < >, < >, <Enter>, 

WY��CZENIE  TAK lub NIE 
BLZ   TAK lub NIE 

6. Przej�cie do NASTAWY/ EDYCJA NASTAW / LOGIKA:    <Esc> 
7. Zapisa� wprowadzone zmiany:          <Esc> 

NASTAWY: 
LOGIKA 

ZT2 
ZT3 
ZT4 
t01 

.   . 

.   . 
t16 

LOGIKA: 
ZT1 

NASTAWY: 
FABRYCZNE 

Przepisano 
nast. fabryczne 

ok. 2s 

Tp      xxx [s] 
KLr    xx.x [%] 
k    xxxxxx [-] 

KLATKI: 
To      x.x [s] 
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2.3. POMIARY 

SYSTEM   NASTAWY Opcja umo�liwia odczyt bie��cych i zarejestrowanych parametrów 
podczas pracy pola. POMIARY    TESTY

05/07 

2.3.1. WARTO�CI BIE��CE 
Opcja pozwala na bie��cy odczyt mierzonych przez zespó� CZAZ 
parametrów. 

PRAD FAZOWY IL1 - warto�� skuteczna sk�adowej podstawowej pr�du w fazie L1, 
PRAD FAZOWY IL2 - warto�� skuteczna sk�adowej podstawowej pr�du w fazie L2, 
PRAD FAZOWY IL3 - warto�� skuteczna sk�adowej podstawowej pr�du w fazie L3, 
PRAD ROZNICOWY IrL1 - warto�� skuteczna sk�adowej podstawowej pr�du ró�nicowego fazy L1,
PRAD ROZNICOWY IrL2 - warto�� skuteczna sk�adowej podstawowej pr�du ró�nicowego fazy L2,
PRAD ROZNICOWY IrL3 - warto�� skuteczna sk�adowej podstawowej pr�du ró�nicowego fazy L3,
PRAD ROZN.MAX Ir - warto�� skuteczna sk�adowej podstawowej maksymalnego pr�du ró�nicowego, 

PRAD HAMUJACY   Ih - warto�� skuteczna sk�adowej podstawowej pr�du hamuj�cego odpowiadaj�cego 
maksymalnemu pr�dowi ró�nicowemu, 

PRAD ASYMETRII Ias -  ró�nica maksymalnej i minimalnej warto�ci skutecznej sk�adowych podstawowych pr�dów 
fazowych, obliczana wed�ug wzoru Ias=Imax - 1,2Imin, 

W.SKUTECZNA MAX I - warto�� skuteczna maksymalnego pr�du fazowego, 
PRAD ZEROWY 3Io - warto�� skuteczna sk�adowej podstawowej pr�du zerowego, 
NAPIECIE ZEROWE 3Uo - warto�� skuteczna sk�adowej podstawowej napi�cia zerowego, 
NAPIECIE MF. U12 - warto�� skuteczna sk�adowej podstawowej napi�cia mi�dzyprzewodowego L1L2, 
NAPIECIE MF. U23 - warto�� skuteczna sk�adowej podstawowej napi�cia mi�dzyprzewodowego L2L3, 
MOC CZYNNA P - bie��ca warto�� mocy czynnej pobieranej przez silnik, 
MOC BIERNA Q - bie��ca 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 E - warto�� energii czynnej, 
WSP.MOCY tg( ) - warto�� wspó�czynnika mocy,
LIMIT CZASU ROZ. t6p - limit czasu pozostaj�cy do wykorzystania w trakcie rozruchu, 
CZAS ROZ.WYK. t6r - wykorzystany czas w trakcie bie��cego rozruchu, 
CZAS BLOKADY tblok - czas regeneracji cieplnej modelu po nieudanych rozruchach,
TEMP.SILNIKA m - bie��ca temperatura silnika uwzgl�dniaj�ca temperatur� otoczenia oraz  modelu, 
TEMP.CZUJNIKA 1 - bie��ca temperatura mierzona przez zewn�trzny czujnik 1, 
TEMP.CZUJNIKA 2 - bie��ca temperatura mierzona przez zewn�trzny czujnik 2, 
TEMP.CZUJNIKA 3 - bie��ca temperatura mierzona przez zewn�trzny czujnik 3, 
PRAD CZUJNIKA I 1 - pomiar pr�du od zewn�trznego czujnika 1, 
PRAD CZUJNIKA I 2 - pomiar pr�du od zewn�trznego czujnika 2, 
PRAD CZUJNIKA I 3 - pomiar pr�du od zewn�trznego czujnika 3, 

PRZYK AD ODCZYTU WARTO  BIE CYCH: 

1. Wybra� funkcj� POMIARY/ WARTO�CI BIE��CE:    < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
2. Odczyta� warto�� parametru PRAD FAZOWY L1::
3. Odczyta� warto�ci mierzonych parametrów: < >, < >, 
4. Przej�cie do POMIARY/ WARTO�CI BIE��CE:    <Esc>  

ZAKLOCENIA 
LICZNIKI 
ZDARZENIA 

POMIARY: 
WARTOSCI BIEZACE

Dost�pne opcje: 

WARTO CI BIE CE–  odczyt warto�ci bie��cych mierzonych przez
zespó�, 

ZAK ÓCENIA – odczyt parametrów z ostatnio zaistnia�ego 
zak�ócenia,  

LICZNIKI – odczyt liczby zadzia�a� poszczególnych 
zabezpiecze� i uk�adów dodatkowych 
wchodz�cych w sk�ad zespo�u,   

ZDARZENIA – odczyt ostatnich 500, czasowo oznaczonych 
zdarze� zarejestrowanych przez zespó�,

POMIARY: 
WARTOSCI BIEZACE

IL2=      xx.x A
IL3=      xx.x A

.   . 

.   . 

.   . 

PRAD FAZOWY: 
IL1=      xx.x A
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2.3. POMIARY 

SYSTEM   NASTAWY Opcja umo�liwia odczyt bie��cych i zarejestrowanych parametrów 
podczas pracy pola. POMIARY    TESTY

05/07 

2.3.1. WARTO�CI BIE��CE 
Opcja pozwala na bie��cy odczyt mierzonych przez zespó� CZAZ 
parametrów. 

PRAD FAZOWY IL1 - warto�� skuteczna sk�adowej podstawowej pr�du w fazie L1, 
PRAD FAZOWY IL2 - warto�� skuteczna sk�adowej podstawowej pr�du w fazie L2, 
PRAD FAZOWY IL3 - warto�� skuteczna sk�adowej podstawowej pr�du w fazie L3, 
PRAD ROZNICOWY IrL1 - warto�� skuteczna sk�adowej podstawowej pr�du ró�nicowego fazy L1,
PRAD ROZNICOWY IrL2 - warto�� skuteczna sk�adowej podstawowej pr�du ró�nicowego fazy L2,
PRAD ROZNICOWY IrL3 - warto�� skuteczna sk�adowej podstawowej pr�du ró�nicowego fazy L3,
PRAD ROZN.MAX Ir - warto�� skuteczna sk�adowej podstawowej maksymalnego pr�du ró�nicowego, 

PRAD HAMUJACY   Ih - warto�� skuteczna sk�adowej podstawowej pr�du hamuj�cego odpowiadaj�cego 
maksymalnemu pr�dowi ró�nicowemu, 

PRAD ASYMETRII Ias -  ró�nica maksymalnej i minimalnej warto�ci skutecznej sk�adowych podstawowych pr�dów 
fazowych, obliczana wed�ug wzoru Ias=Imax - 1,2Imin, 

W.SKUTECZNA MAX I - warto�� skuteczna maksymalnego pr�du fazowego, 
PRAD ZEROWY 3Io - warto�� skuteczna sk�adowej podstawowej pr�du zerowego, 
NAPIECIE ZEROWE 3Uo - warto�� skuteczna sk�adowej podstawowej napi�cia zerowego, 
NAPIECIE MF. U12 - warto�� skuteczna sk�adowej podstawowej napi�cia mi�dzyprzewodowego L1L2, 
NAPIECIE MF. U23 - warto�� skuteczna sk�adowej podstawowej napi�cia mi�dzyprzewodowego L2L3, 
MOC CZYNNA P - bie��ca warto�� mocy czynnej pobieranej przez silnik, 
MOC BIERNA Q - bie��ca 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 E - warto�� energii czynnej, 
WSP.MOCY tg( ) - warto�� wspó�czynnika mocy,
LIMIT CZASU ROZ. t6p - limit czasu pozostaj�cy do wykorzystania w trakcie rozruchu, 
CZAS ROZ.WYK. t6r - wykorzystany czas w trakcie bie��cego rozruchu, 
CZAS BLOKADY tblok - czas regeneracji cieplnej modelu po nieudanych rozruchach,
TEMP.SILNIKA m - bie��ca temperatura silnika uwzgl�dniaj�ca temperatur� otoczenia oraz  modelu, 
TEMP.CZUJNIKA 1 - bie��ca temperatura mierzona przez zewn�trzny czujnik 1, 
TEMP.CZUJNIKA 2 - bie��ca temperatura mierzona przez zewn�trzny czujnik 2, 
TEMP.CZUJNIKA 3 - bie��ca temperatura mierzona przez zewn�trzny czujnik 3, 
PRAD CZUJNIKA I 1 - pomiar pr�du od zewn�trznego czujnika 1, 
PRAD CZUJNIKA I 2 - pomiar pr�du od zewn�trznego czujnika 2, 
PRAD CZUJNIKA I 3 - pomiar pr�du od zewn�trznego czujnika 3, 

PRZYK AD ODCZYTU WARTO  BIE CYCH: 

1. Wybra� funkcj� POMIARY/ WARTO�CI BIE��CE:    < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
2. Odczyta� warto�� parametru PRAD FAZOWY L1::
3. Odczyta� warto�ci mierzonych parametrów: < >, < >, 
4. Przej�cie do POMIARY/ WARTO�CI BIE��CE:    <Esc>  

ZAKLOCENIA 
LICZNIKI 
ZDARZENIA 

POMIARY: 
WARTOSCI BIEZACE

Dost�pne opcje: 

WARTO CI BIE CE–  odczyt warto�ci bie��cych mierzonych przez
zespó�, 

ZAK ÓCENIA – odczyt parametrów z ostatnio zaistnia�ego 
zak�ócenia,  

LICZNIKI – odczyt liczby zadzia�a� poszczególnych 
zabezpiecze� i uk�adów dodatkowych 
wchodz�cych w sk�ad zespo�u,   

ZDARZENIA – odczyt ostatnich 500, czasowo oznaczonych 
zdarze� zarejestrowanych przez zespó�,

POMIARY: 
WARTOSCI BIEZACE

IL2=      xx.x A
IL3=      xx.x A

.   . 

.   . 

.   . 

PRAD FAZOWY: 
IL1=      xx.x A
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.3.2.  ZAK�ÓCENIA 

arejestrowane parametry pochodz� zawsze z ostatniego zak�ócenia. Je�eli nast�pi ponowne zak�ócenie poprzednio 

.3.3. LICZNIKI 
Opcja umo�liwia przegl�danie liczby zadzia�a� poszczególnych 

2

POMIARY: 
ZAKLOCENIA 

ZAKLOCENIA: 
ZWARCIE M-F

ZWARCIE WEW. M-F 
ZWARCIE DOZIEMNE 
ZADZIALANIE U1 
ZADZIALANIE U2 
ROZRUCH 
UTYK 
ASYMETRIA 
PRETY WIRNIKA 

Z
zarejestrowane parametry zostan� wykasowane a na ich miejsce wpisane b�d� nowe. Jedynym wyj�tkiem s� 
parametry pracy testera pr�tów klatek wirnika, w których znajduje si� dziesi�� ostatnich zapisów, w celu porównania 
stopnia uszkodzenia klatki wirnika silnika. 

PRZYK AD ODCZYTU PARAMETRÓW ZAREJESTROWANYCH ZAK ÓCE : 

< >, < >, < >, < >, <Enter>, 

Enter>, <Esc>, 

1. Wybra� funkcj� POMIARY/ ZAKLOCENIA:
2. Wybra� opcj� ZWARCIE M-F:              < >, < >, <Enter>, 
3. Odczyta� kolejno  zarejestrowane warto�ci parametrów dla danego zak�ócenia:  < >, < >, <Esc>,
4. Przegl�da� parametry kolejnych zak�óce�:           < >, < >, < >, < >, <
5. Przej�cie do POMIARY/ ZAKLOCENIA: <Esc> 

2

POMIARY: 
LICZNIKI

ROZRUCHY 
ZADZIALANIA 
DODATKOWE 
PR.WYLACZANY 

LICZNIKI: 
PRACA

zabezpiecze� i uk�adów, liczników dodatkowych zastosowanych w 
logice programowalnej oraz odczyt licznika pr�dów kumulowanych 
wy��cznika. 
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2.3.4. ZDARZENIA 
Opcja umo liwia przegl danie 500 zarejestrowanych zdarze  wstecz. 
Rejestrowane s  wszystkie zdarzenia, które wyst pi y podczas pracy pola. 
Dla ka dego zdarzenia zapami tywana jest: POMIARY:

05/07

- nazwa zdarzenia, ZDARZENIA
- data wyst pienia,
- czas wyst pienia z dok adno ci  do 1 ms . 

xx/xx   xx:xx:xx 
zdarzenie01  xxx

 itd. 

W momencie rozpocz cia przegl dania rejestratora zdarze , widoczne jest 
zdarzenie które wyst pi o jako ostatnie. 

xx/xx   xx:xx:xx 
zdarzenie02  xxx

Sposób prezentacji rejestratora zdarze :

xx/xx   xx:xx:xx
W OFF   xxx

data
dzie  / miesi c

symbol zdarzenia
(za cznik C) 

xx/xx   xx:xx:xx

czas
godzina / minuta / sekunda 

czas
milisekunda

PRZYK AD ODCZYTU REJESTRATORA ZDARZE :

1. Wybra  funkcj POMIARY/ ZDARZENIA:     < >, < >, < >, < >, <Enter>,
2. Odczyta  ostatnio zarejestrowane zdarzenie:
3. Przegl da kolejne zdarzenia:        < >, < >,
4. Przej cie do POMIARY/ ZDARZENIA: <Esc>,

2.4. TESTY 

Uwaga:  Wej cie do opcji TESTY mo liwe jest tylko po uprzednim 
ustawieniu zespo u w stan OFF

Dost pne opcje:

SYSTEM   NASTAWY 
POMIARY TESTY

TESTY:

2.4.1. WEJ CIA 1-16 

Opcja umo liwia przeprowadzenie testów wej  dwustanowych.

Kolejne pozycje na wy wietlaczu oznaczaj  poszczególne wej cia
dwustanowe.

Stan wej  czytany jest w momencie wci ni cia klawisza <Enter>.
0 - oznacza wej cie nie pobudzone, 
1 - oznacza wej cie pobudzone.

WEJ CIA �– test wej  dwustanowych,
WYJ CIA �– test wyj  przeka nikowych,

WEJSCIA   1-16 
WEJSCIA  17-32 
WYJSCIA   1-16 
WYJSCIA  17-32 

TESTY:
WEJ CIA 1-16 

1<--WEJSCIA-->16
xxxxxxxxxxxxxxxx
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2.3.4. ZDARZENIA 
Opcja umo liwia przegl danie 500 zarejestrowanych zdarze  wstecz. 
Rejestrowane s  wszystkie zdarzenia, które wyst pi y podczas pracy pola. 
Dla ka dego zdarzenia zapami tywana jest: POMIARY:
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- nazwa zdarzenia, ZDARZENIA
- data wyst pienia,
- czas wyst pienia z dok adno ci  do 1 ms . 

xx/xx   xx:xx:xx 
zdarzenie01  xxx

 itd. 

W momencie rozpocz cia przegl dania rejestratora zdarze , widoczne jest 
zdarzenie które wyst pi o jako ostatnie. 

xx/xx   xx:xx:xx 
zdarzenie02  xxx

Sposób prezentacji rejestratora zdarze :

xx/xx   xx:xx:xx
W OFF   xxx

data
dzie  / miesi c

symbol zdarzenia
(za cznik C) 

xx/xx   xx:xx:xx

czas
godzina / minuta / sekunda 

czas
milisekunda

PRZYK AD ODCZYTU REJESTRATORA ZDARZE :

1. Wybra  funkcj POMIARY/ ZDARZENIA:     < >, < >, < >, < >, <Enter>,
2. Odczyta  ostatnio zarejestrowane zdarzenie:
3. Przegl da kolejne zdarzenia:        < >, < >,
4. Przej cie do POMIARY/ ZDARZENIA: <Esc>,

2.4. TESTY 

Uwaga:  Wej cie do opcji TESTY mo liwe jest tylko po uprzednim 
ustawieniu zespo u w stan OFF

Dost pne opcje:

SYSTEM   NASTAWY 
POMIARY TESTY

TESTY:

2.4.1. WEJ CIA 1-16 

Opcja umo liwia przeprowadzenie testów wej  dwustanowych.

Kolejne pozycje na wy wietlaczu oznaczaj  poszczególne wej cia
dwustanowe.

Stan wej  czytany jest w momencie wci ni cia klawisza <Enter>.
0 - oznacza wej cie nie pobudzone, 
1 - oznacza wej cie pobudzone.

WEJ CIA �– test wej  dwustanowych,
WYJ CIA �– test wyj  przeka nikowych,

WEJSCIA   1-16 
WEJSCIA  17-32 
WYJSCIA   1-16 
WYJSCIA  17-32 

TESTY:
WEJ CIA 1-16 

1<--WEJSCIA-->16
xxxxxxxxxxxxxxxx
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Podaj�c na kolejne wej�cia (+)Up  nale�y sprawdzi� poprawno�� dzia�ania wszystkich wej�� dwustanowych: 
- je�eli dane wej�cie zostanie pobudzone nast�pi automatyczna zmiana 0 na 1,  
- je�eli dane wej�cie zostanie odwzbudzone nast�pi automatyczna zmiana 1 na 0.  

05/07

PRZYK AD PRZEPROWADZENIA TESTU WEJ  DWUSTANOWYCH: 

1. Wybra� funkcj� TESTY/ WEJSCIA 1-16:          < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
2. Pobudzi� wybrane wej�cia poprzez podanie sygna�u na odpowiedni zacisk:

2.4.2. WEJ�CIA 17-32 

Obs�uga analogiczne jak dla wej�� 1-16 (pkt.2.4.1). 

2.4.3. WYJ�CIA 1-16 

Opcja umo�liwia przeprowadzanie testów  wyj�� przeka�nikowych. 
Kolejne pozycje na wy�wietlaczu oznaczaj� poszczególne wyj�cia. 

Test wyj�� przeka�nikowych polega na pobudzeniu dowolnej kombinacji wyj�� przeka�nikowych. 
1 - oznacza pobudzenie,  
0 - oznacza brak pobudzenia, 

Wykonanie rozkazu nast�puje w momencie naci�ni�cia klawisza <WWZ>. Odpowiednie wyj�cia stykowe, którym 
przyporz�dkowano 1 zostaj� pobudzone.  

0 –>1 wej�cie zostaje pobudzone, 
1 -> 0 wej�cie zostaje odwzbdzone 

3. Przej�cie do TESTY/ WEJSCIA1-16:     <Esc>, 

PRZYK AD PRZEPROWADZENIA TESTU WYJ  PRZEKA NIKOWYCH: 

TESTY: 
WYJ�CIA 1-16 

1<--WYJSCIA-->16
xxxxxxxxxxxxxxxx 

1. Wybra� funkcj� TESTY/ WYJSCIA 1-16:      < >, < >, < >, < >, <Enter>, 
2. Ustawi� kombinacj� wyj�� do pobudzenia: < >, < >, < >, < > 

0 – wyj�cie nie pobudzone 
    1 - wyj�cie pobudzone 
3. Pobudzi� ustawione wyj�cia:         <WWZ>, 
4. Przej�cie do TESTY/ WYJSCIA1-16:       <Esc>, 

2.4.4. WYJ�CIA 17-32 

Obs�uga analogiczne jak dla wyj�� 1-16 (pkt.2.4.3). 

Uwagi na temat funkcjonowania zespo u CZAZ-UM, programu obs ugi oraz niniejszego opisu nale y 
zg asza  na adres producenta : 

ZEG-ENERGETYKA Spó�ka 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 ***
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KOPEX-EKO Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 2
43-100 Tychy
Tel.   +48  32 327 14 58
faks  +48  32 327 00 32
e-mail:  energetyka.kopexeko@kopex.com.pl 
www.zeg-energetyka.com.pl

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