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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA                                                       
 

Zastosowanie 
 

Zabezpieczenie obwodów prądu stałego typu mZAZ-DC przeznaczone jest głównie do kontroli napięcia i prądu 
stałego  w obwodach wzbudzenia maszyn synchronicznych,  do wykrywania zwarć doziemnych w obwodach 
prądu stałego i kontroli napięcia pomocniczego w obwodach sterowniczych automatyki elektroenergetycznej. 
Urządzenie to może być również stosowane do kontroli wartości skutecznej (rms) napięcia i prądu odkszatałco-
nego w szerokim zakresie częstotliwości.  
Zabezpieczenie mZAZ-DC należy do grupy  cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych serii mZAZ, integrują-
cych w sobie funkcje pomiarowe, zabezpieczeniowe, sterownicze i rejestracyjne.  
 

Podstawowe właściwości 

 Zestaw zabezpieczeń  
 

 76   nadprądowe (avr),  zwłoczne niezależne,             
dwustopniowe.    

    50/51  nadprądowe (rms), zwłoczne niezależne,              
dwustopniowe. 

    59/27   napięciowe (avr), zwłoczne  niezależne,               
dwustopniowe.  

    59/27   napięciowe (rms), zwłoczne  niezależne,                
dwustopniowe.  

62 zewnętrzne.  

 

   

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 Dwa wejścia pomiarowe (Idc, Udc). 
 Formowany impuls sterujący na wyłączenie. 
 Cztery banki nastaw. 
 Sygnalizacja wewnętrzna najważniejszych stanów 

pracy urządzenia. 
 Pomiar bieżących wartości wejściowych. 
 Rejestracja  zdarzeń. 
 Rejestracja  próbek i amplitud zakłóceń                

analogowych i binarnych. 
 Rejestracja parametrów ostatniego zakłócenia. 
 Dwa wejścia dwustanowe dla zabezpieczeń              

zewnętrznych (technologicznych) albo  do  blokady 
działania wybranych zabezpieczeń, albo do                 
zewnętrznego kasowania sygnalizacji   wewnętrznej.  

 7 programowalnych przekaźników wyjściowych. 
 Wyjście stykowe BZ do sygnalizacji awarii     
 urządzenia lub braku `napięcia pomocniczego. 
 Testowanie i samokontrola poprawnego 
 działania urządzenia. 
 Zegar czasu rzeczywistego. 
 Zdalna komunikacja szeregowa z komputerem 
 PC lub systemem nadrzędnym w standardzie 
 RS-485. 
 Technika cyfrowa zapewniająca wysoką 
 stabilność, dokładność i pewność działania.  

ZABEZPIECZENIA  
 

 Zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne/zwłoczne niezależne, dwustopniowe  (76) 

Opis. 

     Wielkością kryterialną  jest wartość średnia prądu wejściowego, jednokierunkowego.  

 Warunek działania: 

Idcavr > Ir 
   Zakresy nastawcze: 

  prąd rozruchowy  Ir (0,2 ÷ 20,00)In   albo  (0,05 ÷ 5,00)In   co  0,01In  
  zakres nastawczy czasu zadziałania t  =  (0,00 ÷ 99,9)s    co  0,01s 
  współczynnik powrotu kp = 0,80 ÷ 0,99        co  0,01 
               blokada działania włączona/wyłączona) 
  aktywność funkcji ON/OFF 
  logika działania OR/AND  
  działania  na                                                                    wyłączenie/sygnalizację                                           

   Parametry: 

        zakres pomiarowy prądu I (0 ÷ 21)In   albo (0 ÷ 5,5)In   
  ilość banków nastaw                                                       4 

               czas własny zadziałania tw  30ms 

  czas powrotu tp   60ms 
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 Zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne/zwłoczne niezależne, dwustopniowe  (50/51) 

Opis. 

     Wielkością kryterialną  jest wartość skuteczna prądu wejściowego, jednokierunkowego.  

 Warunek działania: 

Idcrms > Ir 
   Zakresy nastawcze: 

  prąd rozruchowy  Ir (0,2 ÷ 20,00)In   albo  (0,05 ÷ 5,00)In   co  0,01In  
  zakres nastawczy czasu zadziałania t  =  (0,00 ÷ 99,9)s    co  0,01s 
  współczynnik powrotu kp = 0,80 ÷ 0,99        co  0,01 
               blokada działania włączona/wyłączona) 
  aktywność funkcji ON/OFF 
  logika działania OR/AND  
  działania  na                                                                    wyłączenie/sygnalizację                                           

   Parametry: 

        zakres pomiarowy prądu I (0 ÷ 21)In   albo (0 ÷ 5,5)In   
  ilość banków nastaw                                                       4 

               czas własny zadziałania tw  30ms 

  czas powrotu tp   60ms 

 

 Zabezpieczenie nadnapięciowe/podnapięciowe, zwłoczne niezależne, dwustopniowe (59DC/27DC)        
 

   Wielkością kryterialną  jest wartość skuteczna napięcia wejściowego, jednokierunkowego.  

 Warunek działania: 

UrUdcrms    albo  UrUdcrms   

Zakresy nastawcze: 

 napięcie rozruchowe                 Ur = (0,05 ÷ 1,20)Udcn co 0,001Udcn 
 zakres nastawczy czasu zadziałania            t =(0,00 ÷ 99,99)s    co  0,01s 
 współczynnik powrotu            kp = 0,800 ÷ 0,995   co  0,001,  dla 59DC 
    kp = 1,002 ÷ 1,200   co  0,001,  dla 27DC 
               blokada działania włączona/wyłączona) 
  aktywność funkcji ON/OFF 
  działanie  na                                                                    wyłączenie / sygnalizacja  
 
                                           

        Parametry: 

         zakres pomiarowy napięcia Udc   (0÷1,44)Udcn    

  czas własny zadziałania   tw   100ms 

   czas powrotu  tp    100ms 
 

 Zabezpieczenie nadnapięciowe/podnapięciowe, zwłoczne niezależne, dwustopniowe (59DC/27DC)        
 

   Wielkością kryterialną  jest wartość średnia napięcia wejściowego, jednokierunkowego.  

 Warunek działania: 

UrUdcavr    albo  UrUdcavr   

Zakresy nastawcze: 

 napięcie rozruchowe                 Ur = (0,05 ÷ 1,20)Udcn co 0,001Uon 
 zakres nastawczy czasu zadziałania            t =(0,00 ÷ 99,99)s    co  0,01s 
 współczynnik powrotu            kp = 0,800 ÷ 0,995   co  0,001,  dla 59DC 
    kp = 1,002 ÷ 1,200   co  0,001,  dla 27DC 
               blokada działania włączona/wyłączona) 
  aktywność funkcji ON/OFF 
  działanie  na                                                                    wyłączenie / sygnalizacja  

        Parametry: 

         zakres pomiarowy napięcia Udc   (0÷1,44)Udcn    

  czas własny zadziałania   tw   100ms 

   czas powrotu  tp    100ms 
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 Zabezpieczenia zewnętrzne Z1, Z2  (62) 
 

Wielkością kryterialną jest wartość chwilowa napięcia sterującego, o dowolnej polaryzacji, doprowadzonego 
do  wejść dwustanowych. Wejścia te są konfigurowalne przez użytkownika i każde z nich może pełnić funkcję 
wejścia  do współpracy z zabezpieczeniem zewnętrznym albo do zewnętrznego kasowania sygnalizacji            
wewnętrznej, albo do zewnętrznego blokowania wybranych zabezpieczeń. Zastosowano filtrację cyfrową               
z programowym  nastawieniem ilości powtórzeń stanu wejścia. Czas zadziałania i powrotu zależy od                     
nastawionych ilości powtórzeń.   

 Warunek działania: 

Us>0,75Usn    albo  Us<0,5Usn     

 Zakresy nastawcze: 

  zakres nastawczy czasu zadziałania t=(0,00 ÷ 99,99)s    co 0,01s 

  aktywny stan  wejścia                                wysoki / niski 

     ilość powtórzeń dla zadziałania                                              il_pow_r  = (10 ÷ 1000)    
     ilość powtórzeń dla powrotu                                               il_pow_p  = (10 ÷ 1000)         
     blokada działania włączona/wyłączona) 
     aktywność funkcji ON/OFF 
     działania  na                                                                    wyłączenie/sygnalizację              

 Parametry: 

    zakres pomiarowy napięcia sterującego   U=(0 ÷ 1,2)Usn     
   wartość napięcia  dla stanu niskiego (L) UL< 0,5Usn 
   wartość napięcia  dla stanu wysokiego (H) UH > 0,75Usn 

   czas własny zadziałania tw   (30 + 0,833× il_pow_r)ms ± 5 ms   

   czas powrotu tp   (30 + 0,833× il_pow_p)ms ± 5 ms   
 
 

FUNKCJE POMOCNICZE                                                       
 

Pomiary   
 

W zabezpieczeniu obwodów prądu stałego, typu mZAZ-DC,  realizowany jest pomiar wartości wielkości wejścio-
wych - wartości średniej (avr) prądu i napięcia oraz  wartości skutecznej (rms) prądu i napięcia.  

Wyniki pomiarów dostępne są w wartościach znormalizowanych albo w wartościach po stronie pierwotnej, albo 
w wartościach po stronie wtórnej (parametr nastawialny).  
Czas repetycji pomiarów wynosi 0,5s. Podgląd wyników pomiarów umożliwia lokalny wyświetlacz na płycie                
czołowej urządzenia lub oprogramowanie użytkownika w komunikacji zdalnej. 
 

Rejestracja  

Zabezpieczenie wyposażono w dwa niezależne rejestratory cyfrowe - rejestrator zdarzeń  i  rejestrator zakłóceń.  

 Rejestrator zdarzeń  ARZ                 

Rejestrator zdarzeń ARZ umożliwia zapamiętanie pojawienie się różnych sygnałów określonych jako zdarzenia. 
Rejestrowane są m. in.: 

- pobudzenie, zadziałanie i odwzbudzenie zabezpieczeń, liczników  
- załączenie i zanik pomocniczego napięcia zasilającego, 
- zmiana nastaw, 
- pobudzenie i odwzbudzenie dwustanowych wejść sterujących, 
- zadziałanie przekaźników wykonawczych (wyjściowych), 
- kasowanie sygnalizacji wewnętrznej. 

Każda rejestracja zdarzenia powoduje  automatyczne generowanie stanu ON (zbocze narastające) i stanu OFF (opadające 

zbocze). Rozróżnia  się 256 zdarzeń typu ON i  256 zdarzeń typu OFF. Pojemność rejestratora ARZ wynosi  500            
zdarzeń.  W przypadku zapełnienia rejestratora zdarzeń następuje nadpisanie zdarzenia „najstarszego”. Jeżeli 
zabezpieczenie jest na bieżąco obsługiwane przez oprogramowanie zewnętrzne, kolejne rejestrowane zdarzenia 
są przenoszone do pliku utworzonego w podłączonym komputerze. 

 Rejestrator zdarzeń  systemowych 

Rejestrator zdarzeń systemowych rejestruje zdarzenia związane z działaniem samego urządzenia. Są to takie 
informacje jak: brak lub konieczność wprowadzenia konfiguracji, włączenie lub wyłączenie napięcia zasilającego 
Up, komunikat o błędzie, itp. Zdarzenia systemowe są rejestrowane niezależnie od przyjętej konfiguracji urządze-

nia. Pojemność rejestratora systemowego wynosi  500 zdarzeń.   
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 Rejestrator zakłóceń 

Urządzenie  wyposażone jest w dwa statyczne rejestratory zakłóceń, za pomocą których możliwa jest: 

- rejestracja próbek przebiegu   (rejestrator źródłowy   RAB1), 
- rejestracja amplitud sygnałów (rejestrator kryterialny RAB2). 

 Każdy z rejestratorów charakteryzuje się następującymi parametrami: 

- ilość rejestrowanych kanałów  analogowych       4    
- ilość rejestrowanych sygnałów dwustanowych 
                                 dla RAB1         28 
                                 dla RAB2         28 
- ilość pamiętanych rejestracji                                  4 ostatnie  
- czas rejestracji                                2s 
- czas przedbiegu                              (0 -100)% 
- stopień rozrzedzenia                       (0 -1199) próbek 

Pobudzenie rejestratora następuje od sygnału sumy logicznej wybranych sygnałów logicznych, skonfigurowanych 
dla danego kanału binarnego. 

 Rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia 

Urządzenie  wyposażono  w  rejestrator  parametrów  ostatniego  zakłócenia, które  spowodowało  sterowanie             
awaryjne. Rejestrator ten  umożliwia zapis takich parametrów  jak: 

- maksymalna wartość  wielkości  wejściowych, 
- czas trwania zakłócenia, 
- czas wystąpienia zakłócenia. 

Rejestrator przechowuje zapis do czasu następnego sterowania awaryjnego.  
 

Liczniki  

Urządzenie wyposażono w funkcje liczników zadziałań. Ich parametry przedstawiono poniżej: 

- rodzaje liczników:                                                                           8   liczników zadziałań  

- zakres zliczania                                                   1 ÷ 65000        dla    liczników zadziałań 
 

Test i samokontrola poprawnego działania  

Wszystkie moduły cyfrowe zespołu są wyposażone w mechanizmy kontroli ich pracy. Są to zabezpieczenia 
sprzętowe przed utratą sterowania przez program oraz zabezpieczenia programowe wbudowane w procedury, 
sprawdzające poprawność przebiegu sterowania oraz danych, a także kontrolujące wymianę danych pomiędzy 
wszystkimi modułami urządzenia.  
Oprogramowanie mZAZ jak i SMiS umożliwia sterowanie stanem wejść/wyjść. Dostępna jest również opcja  
blokowania działania poszczególnych funkcji zabezpieczeniowych. 
  

Konfigurowanie wejść i wyjść  

Zabezpieczenie posiada konfigurowalną, przez użytkownika, strukturę w zakresie: określenia funkcji dwustano-
wych wejść sterujących  (kasowanie sygnalizacji wewnętrznej, blokowanie zadziałania zabezpieczeń,  zabezpie-
czenie zewnętrzne) i działania przekaźników wyjściowych. 
 

 

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA                                                       
 

Panel operatora 

 Wyświetlacz LCD i klawiatura umożliwiające pełną obsługę urządzenia w zakresie: 

-  odczyt wartości wielkości nastawianych,  wprowadzanie zmian wartości rozruchowych wielkości nastawianych 
-  odczyt bieżących wartości wielkości pomiarowych, przeglądanie zapisów rejestratorów (oprócz rejestratora zakłóceń) 
-  kasowanie sygnalizacji i  przeprowadzenie testu funkcjonalnego wyjść. 

 Sygnalizacja na wyświetlaczu LCD informująca o : 

 -  pobudzeniu i zadziałaniu zabezpieczeń 
 -  przekroczeniu wartości nastawczej liczników 
 -  pobudzeniu dwustanowych wejść sterujących 
 -  zadziałaniu zabezpieczeń zewnętrznych. 
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 Sygnalizacja optyczna na diodach LED informująca o: 

-  pobudzeniu i zadziałaniu zabezpieczeń  
-  przekroczeniu wartości nastawczej  liczników zadziałań. 
-  poprawnej pracy zabezpieczenia 
-  blokadzie zadziałania  zabezpieczeń. 
 

Komunikacja 
 

Możliwe są dwa rodzaje komunikacji z zabezpieczeniem: 

-     lokalna z wykorzystaniem wyświetlacza i klawiatury na płycie czołowej, 
-     zdalna z wykorzystaniem komputera PC lub z systemu nadzoru zabezpieczeń. 

Transmisja danych odbywa się w standardzie: 

-     port komunikacyjny                                    RS-485 („A” , „B”, GND) 
-     protokół  MODBUS-RTU 
-     tryb transmisji                                                   (8,E,1) / (8,E,2)/ (8,0,1)/ (8,0,2)/ (8,N,1)/(8,N,2) 
-     prędkość transmisji 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 albo 115200   Bd    
 

Program obsługi  
 

Oprogramowanie użytkownika, stanowiące standardowe wyposażenie zabezpieczenia, umożliwia jego pełną 
obsługę  w zakresie: 

- konfiguracji wejść i wyjść,  wprowadzania i odczytu nastaw 
- odczytu mierzonych wartości wielkości wejściowych 
 - odczytu stanu wejść i wyjść,  testu wyjść 
- zdalnego kasowania sygnalizacji 
- odczytu stanu zabezpieczeń 
- przeglądania zapisów rejestratorów 
- prezentacji graficznej wyników pomiarów 
- synchronizacji czasu wewnętrznego – co 1ms. 

Zabezpieczenie  może być włączone do zdalnej komunikacji i obsługi w systemie pracującym pod nadzorem 
oprogramowania monitorującego SMiS. System monitoringu i sterowania SMiS jest uniwersalnym, jednolitym 
programem przeznaczonym do pełnej, równoległej obsługi oraz archiwizacji danych wszystkich zespołów auto-
matyki zabezpieczeniowej typu CZAZ oraz indywidualnych przekaźników produkcji KOPEX EKO Sp. z o. o. .  
 

OBWODY WEJŚCIOWE / WYJŚCIOWE                                                       
 

Obwody połączeń zabezpieczenia mZAZ-DC przedstawiono na rysunku 1 i 2. Siedem konfigurowalnych               
przekaźników wyjściowych (S1 ÷ S7) umożliwiają realizację sterowania awaryjnego i sygnalizacji zewnętrznej. 
Dodatkowy  przekaźnik (zestyk BZ) sygnalizuje uszkodzenie zasilacza lub brak napięcia pomocniczego.  

 

Rys. 1. Schemat połączeń zewnętrznych  zabezpieczenia  typu  mZAZ–DC. 
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PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA     

 

                                                   
 

 
 

Rys.2.  Schemat połączeń przykładowej  aplikacji  zabezpieczenia  typu mZAZ-DC do kontroli prądu i napięcia stałego 

w obwodzie  wzbudzenia generatora synchronicznego. 

 

Opis wejść: 

Lp. Nazwa wejścia Opis Rodzaj wejścia Zaciski 

I Wejścia dwustanowe 

1. Us 
napięcie sterujące Us 

wejście dwustanowe,  sterujące ST1 1-2 

2. Us wejście dwustanowe,  sterujące ST2 1-3 

II Wejścia  pomiarowe  mZAZ-DC-7080  

1. Idc prąd wejściowy  wejście pomiarowe prądowe, In=1 A albo 5 A 5-6 

4. Udc napięcie wejściowe  
wejście pomiarowe napięciowe,                               
Un=100 V albo 220 V 

9-10 



 

  

 

             - 8 -                                                    KK mZAZ-DC_10.2018 
 

 

mZAZ- DC                                                                                                                                      Karta Katalogowa                                                   

 

 

 

III Inne 

1. A port szeregowy RS-485, DATA + 13 

2. B port szeregowy RS-485, DATA - 14 

3. GND uziemienie  15 

4. Upn pomocnicze napięcie zasilające wejście napięciowe – L  32 

5. Upn pomocnicze napięcie zasilające wejście napięciowe – N  33 

6. PE przewód ochronny   34 

 

Opis wyjść: 

Lp. Nazwa wyjścia Opis Rodzaj wyjścia Zaciski 

1. BZ przekaźnik sygnalizacji uszkodzenia    
zasilacza lub braku napięcia pomocniczego  zestyk przełączny 

16-17  (rozwierny) 

17 -18 (zwierny) 

2. S1 przekaźnik  wykonawczy zestyk zwierny 19-20 

3. S2 przekaźnik  wykonawczy zestyk zwierny 19-21 

4. S3 przekaźnik  wykonawczy zestyk zwierny 22-23 

5. S4 przekaźnik  wykonawczy zestyk zwierny 24-25 

6. S5 przekaźnik  wykonawczy zestyk zwierny 26-27 

7. S6 przekaźnik  wykonawczy zestyk zwierny 28-29 

8. S7 przekaźnik  wykonawczy zestyk zwierny 30-31 

 

DANE TECHNICZNE 

                                                       
Prąd znamionowy  Idcn  1 A  albo 5 A    
Napięcie znamionowe Udcn                                                                                                                             100 V albo 220 V 
Zakres częstotliwości napięcia i prądu pomiarowego                                                                                                 (0-250) Hz 
Pomocnicze napięcie zasilające  Upn (DC/AC)          24 V, od 48 V  do  60 V, 110 V,   230 V 
Zakres roboczy napięcia pomocniczego  Up                                                                              (0,8 ÷ 1,1)Upn                        
Napięcie sterujące znamionowe Usn zgodne z Upn 

Pobór mocy w obwodzie prądowym,  przy I= Idcn           0,5 W 

Pobór mocy w obwodzie napięciowym,  przy U= Udcn           1 W 

Pobór mocy w obwodach napięcia sterującego Usn  1 W / 3 VA dla 1 wejścia 

Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego  6 W 
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu                                                      2,5%  dla I=Idcn       
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia                                                     δ  ≤  2,5% 

Uchyb gwarantowany pomiaru czasu             1%  10 ms                                            
Minimalny czas trwania impulsu sterującego na wyłączenie  timp = (100 ÷ 1000) ms  co 10 ms 
Obciążalność trwała obwodu prądowego 4In  
Wytrzymałość cieplna obwodu prądowego (1s) 80In 
Wytrzymałość dynamiczna obwodu prądowego  250In 
Wytrzymałość cieplna obwodów napięciowych     

-   ciągła                                                                                                                                                           1,2ּUdcn 

-   krótkotrwała (10s)                                                                                                                                         1,5ּUdcn 

Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych (RM699): 
 obciążalność prądowa trwała        6 A 
 moc łączeniowa w kategorii AC1 1500 VA/250 V 
 otwieranie obwodu przy obciążeniu DC1: 28V/220V         6/0,16 A 
 otwieranie obwodu przy obciążeniu indukcyjnym (L/R≤40ms)                                                   0,1 A/250 VDC 

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy                                                                           (248 ÷ 328) K,  -20 C ÷ +55 C  

Wilgotność względna                                                                                                                                                         80% 
Stopień ochrony obudowy                                                                                                                                                    IP40 
Masa zespołu ok.  0,7 kg 
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)                                                                                       75 x 100 x 120 mm 
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ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI POLSKICH NORM                                                       

 PN-EN 60255-1: 2010 

 PN-EN 60255-127: 2014 

 PN-EN 60255-149: 2014 

 PN-EN 60255-151: 2010 
 PN-EN 60255-26: 2014-01 
 PN-EN 60255-27: 2014-06 
 PN-EN 60255-21-1: 1999 
 PN-EN 60255-21-2: 2000 

 PN-EN 60255-21-3: 1999 
 PN-IEC 255-11: 1994 
 PN-IEC 255-12: 1994 
 PN-EN 60529: 2003 
 PN-EN 61733-1: 1999 
 PN-EN 61810-1: 2010 
 PN-EN 61810-2: 2011 
 PN-EN 61812-1: 2011 

Urządzenie spełnia wymagania zasadnicze określone w dyrektywach: niskonapięciowej (LVD2014/35/UE)                  

i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC2014/30/UE), poprzez zgodność z normami: 

PN-EN 60255-27:2014-06  – dla dyrektywy LVD, 
Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe. – Część 27.                                            
Wymagania bezpieczeństwa wyrobu. 

PN-EN 60255-26:2014-01  –  dla dyrektywy EMC, 
Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe. – Część 26.  

Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). 

 

BUDOWA                                                       
 

Zabezpieczenie obwodów prądu stałego typu mZAZ–DC produkowane  jest w obudowie  CNS100AK  BOPLA. 
Stopień ochrony obudowy – IP40 (zaciski IP20). Urządzenia te przystosowane są do montażu na szynie TS35 lub 
do montażu natablicowego (rys. 3), możliwe jest przystosowanie ich do montażu zatablicowego (rys. 4).                    
Na płycie czołowej tych przekaźników  znajduje się wyświetlacz alfanumeryczny LCD i klawiatura umożliwiające 
pełną obsługę urządzeń  oraz diody sygnalizacji optycznej. Obwody pomiarowe są doprowadzone do zacisków 
umożliwiających przyłączenie przewodów o przekroju do 4mm2. Pozostałe obwody wejściowe i wyjściowe są 
doprowadzone do zacisków umożliwiających przyłączenie przewodów o przekroju do 2,5 mm2.  
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SPOSÓB ZAMAWIANIA                                                       
 

W zamówieniu należy podać nazwę, oznaczenie urządzenia (zgodnie z ogólnym wzorem oznaczenia dla cyfro-
wych przekaźników zabezpieczeniowych serii mZAZ, przedstawionym poniżej)  oraz sposób montażu.  
 

   
 

   Oznaczenia według  rodzajów wejść pomiarowych. 

Rodzaj wejść pomiarowych jest powiązany z konfiguracją sprzętową urządzenia, zgodnie z  zamówieniem. 
 
7 –         wejście prądowe z przetwornikiem LEM, In=1 A albo 5A, zakres pomiarowy prądu stałego Idc=(0 ÷ 21)In  
                  albo (0 ÷ 5,5)In. 
8  –         wejście napięciowe z przetwornikiem LEM, Un=100 V albo 220 V, zakres pomiarowy napięcia stałego 
                  Udc=0 ÷ 144 V albo  0 ÷ 250 V.    

 

Oznaczenia według modelu. 

Model jest ściśle powiązany z konfiguracją programową zabezpieczeń w urządzeniu.  
 

Zabezpieczenia Kod  ANSI Model A 

Nadprądowe wartości średniej prądu stałego,  zwłoczne niezależne    76 2 

Nadprądowe  wartości skutecznej prądu stałego, zwłoczne, niezależne 50DC/51DC 2 

Napięciowe wartości średniej, dwustopniowe, zwłoczne niezależne 
59DC/27DC 

2 

Napięciowe wartości skutecznej, dwustopniowe, zwłoczne niezależne 2 

Zewnętrzne  poprzez wejście ST1 
62 

1 

Zewnętrzna  poprzez wejście ST2 1 

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wykonania modelu specjalnego –  na podstawie opisu i schematu konfiguracji             
dołączonego do zamówienia. 
 

Oznaczenia według odmiany. 

    Odmiana jest  ściśle powiązana z konfiguracją programową logiki działania, sygnalizacji  i zdarzeń. Jest to  kolejna liczba                
z zakresu 0000 - 9999. Aktualnie produkowana odmiana oznaczona jest  przez liczbę 0000. 

Oznaczenia według  wartości napięcia pomocniczego. 

    Oznaczenie  ściśle powiązane z wartością znamionową napięcia pomocniczego . 

 024 –       znamionowa wartość napięcia pomocniczego Upn=24V AC/DC 
 060 –          znamionowa wartość napięcia pomocniczego Upn=(48-60)V AC/DC  
 110 –         znamionowa wartość napięcia pomocniczego Upn=110)V AC/DC  
 230 –         znamionowa wartość napięcia pomocniczego Upn=230V AC/DC  
 

 Oznaczenia według rodzaju montażu. 

 0  –       montaż natablicowy (na szynie lub śrubowy) 
 1  –          montaż zatablicowy  ( za pomocą adaptera) 

 

 Przykład oznaczenia: 
   

 mZAZ-DC-7080- A-0000-230-0     

 Zabezpieczenie obwodu prądu stałego  typu  mZAZ-DC-7080, model A,  odmiana 0000  o  parametrach: Idcn=5A,    

                 Udcn=100V, zakresy pomiarowe prądu i napięcia:  I=(0 ÷ 21)In,  U=(0 ÷ 144)V,   napięcie pomocnicze  Upn=230V,                  
                 montaż natablicowy. 
 

 mZAZ-DC-7080- A-0000-110-1     

 Zabezpieczenie obwodu prądu stałego  typu  mZAZ-DC-7080, model A,  odmiana 0000  o  parametrach: Idcn=5A,    

                 Udcn=100V, zakresy pomiarowe prądu i napięcia:  I=(0 ÷ 5,5)In,  U=(0 ÷ 144)V,   napięcie pomocnicze  Upn=110V,                  
                 montaż natablicowy. 
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GWARANCJA I SERWIS                                                       
 

Na cyfrowe przekaźniki zabezpieczeniowe serii mZAZ jest udzielana 24 – miesięczna gwarancja, od daty sprze-
daży. Producent zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz usługi w zakresie badań pomontażowych          
i okresowych zabezpieczenia. 
 

 
 
Zamówienia należy składać na adres firmy.  

        

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o.  
ul. Zielona 27  
43-200 Pszczyna  
tel: +48 32 775 07 80  
tel/fax: +48 32 775 07 83  
e-mail: biuro@zeg-energetyka.pl  
www.zeg-energetyka.pl 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zeg-energetyka.pl/
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NOTATKI 
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