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1. UWAGI PRODUCENTA 

1.1. Zasady zwizane z bezpieczestwem obsugi i eksploatacji 
Dla zwrócenia szczególnej uwagi na zagroenia, jakie mog wystpi podczas instalacji i eksploatacji,                
w Instrukcji Obsugi wprowadzono odpowiednie wyróniki ze znakiem ostrzegawczym. Ignorowanie podanych 
zasad bezpieczestwa moe prowadzi do utraty zdrowia i ycia.  W zalenoci od poziomu niebezpieczestwa 
wyróniki wraz ze znakiem ostrzegawczym oznaczaj:

konieczno sprawdzenia poprawnoci montau i podczenia urzdzenia, 
 

konieczno sprawdzenia warunków eksploatacji urzdzenia. 
 
Urzdzenie, bdce przedmiotem niniejszej Instrukcji (IO), zostao zaprojektowane i jest produkowane dla za-
stosowa przemysowych.  

Podczas pracy urzdzenia niektóre jego czci mog znajdowa si pod niebezpiecznym napiciem. Niewaci-
we lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie urzdzenia moe stwarza zagroenie dla osób obsuguj-
cych, grozi równie uszkodzeniem urzdzenia.. Eksploatacja wyrobu przez nabywc lub osob trzeci niezgod-
nie z Instrukcj Obsugi (IO) oraz wykonywanie wszelkiego rodzaju napraw powoduje w stosunku do             
nabywcy,  uytkownika lub osób trzecich utrat wanoci Karty Gwarancyjnej i Protokou Pomiarowego 
oraz  uchylenie si producenta od odpowiedzialnoci za wyrób. 

Podczas instalacji i eksploatacji cyfrowego zabezpieczenia generatora maej mocy typu mZAZ-GR naley
przestrzega przepisy  BHP  w  zakresie  pracy  przy  urzdzeniach pod napiciem  do  1kV.  Urzdzenia   
wyposaone  s w zacisk uziemiajcy do  którego  naley przyczy uziemienie.  
Wszystkie  czynnoci  zwizane  z obsug tych urzdze mog wykonywa osoby  odpowiednio do 
tego upowanione. 
 
1.2. Wykaz przyjtych norm 
 
Urzdzenie, bdce przedmiotem niniejszej instrukcji, zostao zaprojektowane i jest produkowane dla zastoso-
wa przemysowych. 

W procesie opracowania i produkcji przyjto zgodno z normami, których spenienie zapewnia realizacj zao-
onych zasad i rodków bezpieczestwa, pod warunkiem przestrzegania przez uytkownika wytycznych instalo-
wania i uruchomienia oraz prowadzenia eksploatacji. 

Urzdzenie spenia wymagania zasadnicze okrelone w dyrektywach: niskonapiciowej (LVD2014/35/UE)                 
i kompatybilnoci elektromagnetycznej (EMC2014/30/UE), poprzez zgodno z normami: 

 

PN-EN 60255-27:2014-06  � dla dyrektywy LVD, 

Przekaniki pomiarowe i urzdzenia zabezpieczeniowe. � Cz 27.                                            
Wymagania bezpieczestwa wyrobu. 

PN-EN 60255-26:2014-01  � dla dyrektywy EMC, 

Przekaniki pomiarowe i urzdzenia zabezpieczeniowe. � Cz 26.  
Wymagania dotyczce kompatybilnoci elektromagnetycznej (EMC).  
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Normy zwizane: 

1. PN-EN 60255-1:2010  Przekaniki energoelektryczne.  
 Przekaniki pomiarowe i urzdzenia zabezpieczeniowe.  

2.  PN-EN 60255-127:2014   Przekaniki pomiarowe i urzdzenia zabezpieczeniowe - Cz 127:  
Wymagania funkcjonalne dotyczce zabezpieczenia napiciowego przekaników                                     
nadnapiciowych/ podnapiciowych. 

3.  PN-EN 60255-149:2014    Przekaniki pomiarowe i urzdzenia zabezpieczeniowe - Cz 149:  
Wymagania funkcjonalne dotyczce elektrycznych przekaników termicznych 

4.  PN-EN 60255-151:2010    Przekaniki energoelektryczne. Cz 151. Wymagania funkcjonalne                              
5.   PN-EN 60255-21-1:1999   Przekaniki energoelektryczne.   Badania odpornoci przekaników 
 pomiarowych i urzdze zabezpieczeniowych na wibracje, udary pojedyncze i wielokrotne oraz wstrzsy 

 sejsmiczne. Badania odpornoci na wibracje (sinusoidalne). 
6.   PN-EN 60255-21-2:2000  Przekaniki energoelektryczne. Badania odpornoci przekaników 
 pomiarowych i urzdze zabezpieczeniowych na wibracje, udary pojedyncze i wielokrotne oraz wstrzsy   

 sejsmiczne. Badania odpornoci na udary pojedyncze i wielokrotne. 
7. PN-EN 60255-21-3:1999  Przekaniki energoelektryczne. Badania odpornoci przekaników               

pomiarowych i urzdze zabezpieczeniowych na wibracje, udary pojedyncze i wielokrotne oraz wstrzsy   
 sejsmiczne. Badania sejsmiczne. 

8. PN-EN 60255-26:2014-01   Przekaniki pomiarowe i urzdzenia zabezpieczeniowe. Cz 26:  
 Wymagania dotyczce kompatybilnoci elektromagnetycznej 

9. PN-EN 60255-27:2014-06   Przekaniki pomiarowe i urzdzenia zabezpieczeniowe. Cz 27:               
Wymagania bezpieczestwa wyrobu. 

10. PN-IEC 255-11:1994  Przekaniki energoelektryczne. Zaniki i skadowe zmienne pomocniczych       
wielkoci zasilajcych prdu staego przekaników pomiarowych. 

11. PN-IEC 255-12:1994  Przekaniki energoelektryczne. Przekaniki ktowe i przekaniki dwuwielkociowe. 
 12.  PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 
 13.  PN-EN 61810-1:2010  Elektromechaniczne przekaniki poredniczce. Cz 1: Wymagania ogólne. 
 14.  PN-EN 61810-2:2011  Elektromechaniczne przekaniki poredniczce. Cz 2: Niezawodno.
15. PN-EN 61812-1:2011  Przekaniki czasowe do zastosowa przemysowych i do uytku domowego.    

 Cze 1: Wymagania i Badania. 
16. PN-EN 61733-1:1999  Przekaniki pomiarowe i urzdzenia zabezpieczeniowe. 

 Interfejsy  komunikacyjne  zabezpiecze. Postanowienia ogólne. 
 
1.3. Przechowywanie i transport 
Urzdzenia s pakowane w indywidualne opakowania transportowe w sposób zabezpieczajcy je przed uszko-
dzeniem w czasie transportu i przechowywania. Urzdzenia powinny by przechowywane  
w opakowaniach transportowych, w pomieszczeniach zamknitych, wolnych od drga i bezporednich wpywów 
atmosferycznych, suchych, przewiewnych, wolnych od szkodliwych par i gazów. Temperatura otaczajcego  
powietrza nie powinna by nisza od �25°C i wysza od +70°C, a wilgotno wzgldna nie powinna                     
przekracza 80%.  

 

1.4. Miejsce instalacji 

Urzdzenia naley eksploatowa w pomieszczeniach pozbawionych wody, pyu oraz gazów i par wybuchowych, 
palnych oraz chemicznie czynnych, w których naraenia mechaniczne wystpuj w stopniu umiarkowanym.  
Wysoko miejsca instalacji nie powinna przekracza 2000m nad poziomem morza przy temperaturze otoczenia 
w zakresie -20°C do +55°C i wilgotnoci wzgldnej nie przekraczajcej 80%. 
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1.5. Materiay eksploatacyjne 

W zabezpieczeniu generatora maej mocy  typu mZAZ-GR zastosowana jest bateria litowa typu CR2032,  która 
suy do podtrzymania danych w pamici (rejestrator zdarze i zakóce, liczniki). Bateri naley wymieni po 10 
latach eksploatacji lub jeli suma okresów, gdy urzdzenie byo wyczone, przekracza 4 lata. Wczeniejsza 
wymiana baterii powinna nastpi, jeli  w  wyniku  zaniku  pomocniczego  napicia  zasilajcego  zabezpiecze-
nie  traci  zawarto pamici (m. in. czas i data). Stan baterii nie jest monitorowany. Bateria zostaa umieszczo-
na na podstawce zamontowanej na obwodzie zasilacza. Dostp do baterii jest moliwy bez koniecznoci zdej-
mowania plomby - po wyjciu klapki  z obudowy urzdzenia (rys. 7). Podczas wymiany naley zwróci szczegól-
n uwag na prawidow biegunowo baterii a czynnoci zwizane z jej wymian, przy odczonym napiciu 
pomocniczym,  powinny wykonywa uprawnione do tego osoby. Na klapce mona  umieci informacj o dacie 
ostatniej wymiany baterii.  
 

1.6. Wyposaenie dodatkowe  
 Dokumentacja techniczno-ruchowa. 
 Protokó pomiarowy. 
 Karta gwarancyjna. 
 Wersja instalacyjna oprogramowania SMiS (System Monitoringu i Sterowania) na pycie CD. 
 

1.7. Zastrzeenia producenta  

 Odpowiedzialno za wyrób 
Eksploatacja wyrobu przez nabywc, uytkownika lub osob trzeci powinna by zgodna z niniejsz Instrukcj
Obsugi (IO). Wszelkie naprawy, sprawdzenia zabezpiecze oraz zmiany konstrukcyjne, dotyczce zarówno 
caego  urzdzenia bdcego przedmiotem niniejszej instrukcji (IO) jak i jego czci i podzespoów  - powinny 
by wykonywane przez producenta  lub inny podmiot posiadajcy uprawnienia producenta. 

Producent ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. owiadcza, e nie spenienie powyszych wymaga powoduje                     
w stosunku do nabywcy, uytkownika lub osób trzecich utrat wanoci gwarancji oraz uchylenie si
producenta od odpowiedzialnoci za wyrób: 

Producent, w terminie 48 godzin od zaistnienia zdarzenia, powinien by powiadomiony o kadej sytuacji mogcej 
powodowa jego odpowiedzialno wzgldem nabywcy, uytkownika lub osób trzecich i przedstawiciel              
producenta powinien by dopuszczony do udziau w komisjach oceniajcych przyczyny zdarzenia z udziaem 
jego wyrobu . Producent ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. .  owiadcza, e nie spenienie tego wymagania   
powoduje uchylenie si producenta od odpowiedzialnoci za wyrób oraz konieczno pokrycia przez  
nabywc, uytkownika lub osob trzeci kosztów ewentualnych bada dodatkowych.

 Pozostae zastrzeenie producenta 
Producent ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. zastrzega sobie moliwo wprowadzania zmian w produkowa-
nych wyrobach wynikajcych  z postpu technicznego. 
Producent zastrzega sobie prawo informowania o zmianach w  treci niniejszej instrukcji (IO) w trybie            
zwykej korespondencji. 
 

1.8. Utylizacja 
Urzdzenie zostao wyprodukowane w przewaajcej czci z materiaów, które mog zosta ponownie przetwo-
rzone lub utylizowane bez zagroenia dla rodowiska naturalnego. Urzdzenie wycofane z uycia moe zosta
odebrane przez producenta, pod warunkiem, e jego stan odpowiada normalnemu zuyciu. Wszystkie 
komponenty, które nie zostan zregenerowane, zostan usunite w sposób przyjazny dla rodowiska. 
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1.9. Gwarancja i serwis 
Okres gwarancji wynosi 24 miesice, liczc od daty sprzeday. Jeeli sprzeda poprzedzona bya umow podpi-
san przez Kupujcego i Sprzedajcego, obowizuj postanowienia tej umowy.  
Gwarancja obejmuje bezpatne usunicie wad, ujawnionych podczas uytkowania, przy zachowaniu warunków 
okrelonych w karcie gwarancyjnej.  
 

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o.  udziela gwarancji z zastrzeeniem zachowania niej podanych warunków: 
 

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

GWARANCJA NIE OBEJMUJE: 
 
 uszkodze powstaych w wyniku niewaciwego transportu lub magazynowania, 
 uszkodze wynikajcych z niewaciwej instalacji lub eksploatacji, 
 uszkodze powstaych wskutek manipulacji wewntrz urzdzenia, zmian konstrukcyjnych, przeró-

bek i napraw przeprowadzanych bez zgody producenta. 
 

WSKAZÓWKI DLA NABYWCY: 
 
 waciwa i bezawaryjna praca urzdzenia wymaga odpowiedniego transportu, przechowywania,           

montau i uruchomienia, jak równie prawidowej obsugi, konserwacji i serwisu, 
 obsuga urzdzenia powinna by wykonywana przez odpowiednio przeszkolony i uprawniony               

personel, 
 przy zgaszaniu reklamacji naley poda powód reklamacji (objawy zwizane z niewaciwym            

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

urzdzenie wraz z kart gwarancyjn,
 okres gwarancji ulega przedueniu o czas zaatwiania uznanej reklamacji. 

 
Numery telefonów: 

- informacja techniczna               +48 (32) 775 07 87 
- zgoszenie napraw serwisowych +48 (32) 327 14 57 
- telefon kontaktowy (caodobowy)   +48 608 081 863 

 

1.10. Sposób zamawiania  
W zamówieniu naley poda nazw, typ i oznaczenie urzdzenia (zgodnie z ogólnym wzorem oznaczenia dla                
cyfrowych przekaników zabezpieczeniowych serii mZAZ przedstawionym poniej) oraz sposób montau.  
 

Oznaczenia wedug  rodzajów wej pomiarowych. 
Rodzaj wej pomiarowych jest powizany z konfiguracj sprztow urzdzenia, zgodnie z  zamówieniem. 
3 � wejcie napiciowe, transformatorowe: Un=(100/3)V albo Un=100V, albo Un=230V 
6 � wejcie prdowe z przetwornikiem pomiarowym,  In=5A (0 ÷ 20A)  
 
Oznaczenia wedug odmiany. 

 

Odmiana jest  cile powizana z konfiguracj programow logiki dziaania, sygnalizacji  i zdarze. Jest to  kolejna liczba                
z zakresu 0000 - 9999. Aktualnie produkowana i opisana w niniejszej karcie katalogowej  odmiana oznaczona jest  przez 
liczb 0000. 
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Oznaczenia wedug modelu. 
Model jest  cile powizany z konfiguracj programow zabezpiecze w urzdzeniu.  
 

Model 
Zabezpieczenia 

Kod 
ANSI A

Czstotliwociowe dwustopniowe zwoczne 81 x 
Czstotliwociowe stromociowe  df/dt ( ROCOF) 81S   x 
Czstotliwociowe przyrostowe zwoczne f/t 81SA x 
Nadnapiciowe trójfazowe dwustopniowe zwoczne 59 x 
Podnapiciowe trójfazowe dwustopniowe zwoczne 27 x 
Podnapiciowe stromociowe zwoczne,  reagujce na pochodn napicia dU/dt 27S x 
Nadnapiciowe stromociowe zwoczne,  reagujce na pochodn napicia dU/dt 59S x 
Podnapiciowe przyrostowe  zwoczne U/t 27SA x 
Nadnapiciowe przyrostowe  zwoczne U/t 59SA x 
Wektorowe napiciowe zwoczne VVS (ROCPAD) U x
Nadnapiciowe skadowej zerowej  zwoczne 59N  x (*) 

Nadprdowe przecieniowe jednofazowe dwustopniowe zwoczne 51 x 
Nadnapiciowe skadowej przeciwnej zwoczne 47 x 
Od przepywu mocy zwrotnej zwoczne 32R x 
Mocowe stromociowe, reagujce na pochodn mocy czynnej dP/dt (ROCOP) 32S  x 
Zewntrzne  poprzez wejcie ST1 x 
Zewntrzna  poprzez wejcie ST2 

62 
x

(*) Skadowa zerowa napicia wyznaczana obliczeniowo (brak wejcia pomiarowego napicia Uo) 

W szczególnych przypadkach istnieje moliwo wykonania modelu specjalnego �  na podstawie opisu i schematu konfiguracji             
doczonego do zamówienia. 
 

Oznaczenia wedug  wartoci napicia pomocniczego. 
 024 �       znamionowa warto napicia pomocniczego Upn=24V AC/DC 
 060 �          znamionowa warto napicia pomocniczego Upn=(48-60)V AC/DC  
 110 �         znamionowa warto napicia pomocniczego Upn=110)V AC/DC  
230 �         znamionowa warto napicia pomocniczego Upn=230V AC/DC  
 

Oznaczenia wedug rodzaju montau. 
 0  �       monta natablicowy (na szynie lub rubowy) 
 1  �          monta zatablicowy  (za pomoc adaptera) 
 
Przykad oznaczenia: 

 
 mZAZ-GR-3336- A-0000-230-0     
 Zabezpieczenie generatora maej mocy  typu  mZAZ-GR, model A, odmiana 0000  o parametrach:              

Un=(100/3)V, In=5A,  znamionowe napicie pomocnicze  Upn=230V,  monta natablicowy. 
 mZAZ-GR-3336- A-0000-230-1    
 Zabezpieczenie generatora maej mocy  typu  mZAZ-GR, model A, odmiana 0000  o parametrach:              

Un=230V, In=5A,  znamionowe napicie pomocnicze  Upn=230V,  monta zatablicowy. 
 

1.11. Dane producenta 
 

ZEG-ENERGETYKA  Sp. z o. o. 
 ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy 
 tel.: +48 32 327 14 58,  +48 32 775 07 95 
 fax: +48 32 327 00 32 

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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2. OPIS TECHNICZNY                                                       
2.1. Zastosowanie 
Zabezpieczenie generatora maej mocy typu mZAZ-GR jest przeznaczone do stosowania jako zabezpieczenie dodatkowe 
w automatyce zabezpieczeniowej generatorów zainstalowanych w ukadach generacji rozproszonej. Urzdzenie to naley
do cyfrowych przekaników zabezpieczeniowych serii mZAZ, integrujcych w sobie funkcje pomiarowe,              
zabezpieczeniowe, sterownicze  i rejestracyjne. Urzdzenie  moe by stosowane  w aplikacjach  redniego                 
i niskiego napicia.  
2.2. Podstawowe waciwoci 
 Zestaw zabezpiecze:

81L/81H czstotliwociowe zwoczne, dwustopniowe  
 81S  czstotliwociowe stromociowe,  zwoczne  (ROCOF).   

81SA  czstotliwociowe przyrostowe zwoczne.   
59/27  napiciowe  zwoczne, dwustopniowe. 

 27S/59S   napiciowe stromociowe zwoczne.  
 27SA/59SA   napiciowe przyrostowe zwoczne.                                

 50/51 nadprdowe przecieniowe jednofazowe zwoczne,  dwustopniowe (model A). 
 47   nadnapiciowe skadowej przeciwnej  zwoczne. 
 32R    od przepywu mocy zwrotnej zwoczne, dwustopniowe . 

32S  mocowe stromociowe zwoczne,  (ROCOP). 
u wektorowe napiciowe  VVS (ROCPAD). 

 59N  nadnapiciowe skadowej zerowej  zwoczne. 
 62  zewntrzne. 
 

 Cztery wejcia pomiarowe. 
 Blokada napiciowa dla zabezpiecze czstotliwociowych. 
 Cztery zestawy nastaw. 
 Formowany impuls sterujcy na zadziaanie. 
 Sygnalizacja wewntrzna najwaniejszych stanów pracy urzdzenia. 
 Pomiar biecych wartoci wejciowych. 
 Rejestracja  zdarze.
 Rejestracja  próbek i amplitud zakóce analogowych i binarnych. 
 Rejestracja parametrów ostatniego zakócenia. 
 Dwa wejcia dwustanowe dla zabezpiecze zewntrznych albo do blokady dziaania wybranych                      
 zabezpiecze, albo do zewntrznego kasowania sygnalizacji wewntrznej.                 
 7 programowalnych przekaników wyjciowych. 
 Wyjcie stykowe BZ do sygnalizacji awarii urzdzenia lub braku  napicia pomocniczego. 
 Testowanie i samokontrola poprawnego dziaania urzdzenia. 
 Zegar czasu rzeczywistego. 
 Zdalna komunikacja szeregowa z komputerem  PC lub systemem nadrzdnym w standardzie RS-485. 
 Technika cyfrowa zapewniajca wysok stabilno, dokadno i pewno dziaania. 

2.3. Budowa i dziaanie 
Zabezpieczenie generatora maej mocy typu mZAZ-GR, jest cyfrowym urzdzeniem kontrolno-pomiarowym.        
Wejciowymi wielkociami pomiarowymi s napicia U1, U2, U3 i prd IL1. Na podstawie tych wielkoci              
wyznaczane s odpowiednie wartoci wielkoci kryterialnych zabezpiecze. Jeeli chocia jedna z wielkoci 
pomiarowych lub obliczeniowych przekroczy warto nastawcz wprowadzon przez uytkownika to, nastpuje 
odpowiednia reakcja aktywnych zabezpiecze, zgodna z algorytmami funkcji zabezpieczeniowych zaimplemen-
towanych w urzdzeniu. Urzdzenie wyposaono w programowalne  wyjcia (przekaniki wyjciowe S1÷S7) oraz 
w przekanik BZ sygnalizujcy uszkodzenie zasilacza lub brak napicia pomocniczego, lub bd w dziaaniu 
oprogramowania. Do podstawowych bloków  i ukadów  funkcjonalnych urzdzenia nale:
 wejciowe ukady pomiarowe, ukad wej dwustanowych,  mikroprocesorowy ukad pomiarowo-logiczny 
 ukad  wyjciowy (przekaniki wykonawcze i sygnalizacyjne) 
 panel operatora z klawiatur, wywietlaczem alfanumerycznym oraz diodami sygnalizacji optycznej 
 zasilacz 
 port RS-485 do komunikacji z systemem nadzoru zabezpiecze lub stacj inyniersk.
Edycja parametrów zabezpieczenia generatora maej mocy typu mZAZ-GR zabezpieczona jest omiocyfrowym            
hasem uytkownika (haso fabryczne  � 00000000) i jest opisana szczegóowo w dokumentacji technicznej. 
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Jeeli haso nie jest znane to z panelu operatora moliwe jest: kasowanie sygnalizacji optycznej WWZ,                
przegldanie wyników  pomiarów wielkoci wejciowych i obliczeniowych, przegldanie rejestratora zdarze ARZ 
oraz rejestratora zdarze systemowych, przegldanie zapisów rejestratora ostatniego zakócenia i stanów                
liczników, podgld nastaw i wersji programu urzdzenia, podgld czasu systemowego, przegldanie i zmiana 
parametrów komunikacji, podgld stanu wej i wyj dwustanowych, podgld sygnalizacji na wywietlaczu. 
Jeeli haso jest znane to z panelu operatora dodatkowo moliwe jest: edycja nastaw i zmiana zestawu               
nastaw, zmiana czasu systemowego, test wej/wyj, zmiana hasa uytkownika, dostp do menu POLECENIA 
(odstawianie lub wczanie funkcji urzdzenia, wybranie trybu TEST WEJ/WYJ, kasowanie  i ustawianie  
wartoci liczników, kasowanie rejestratora zdarze ARZ).  
Jeeli  urzdzenie mZAZ-GR pracuje pod nadzorem systemu sterowania i monitoringu SMiS, to haso
uytkownika umoliwia dodatkowo: podgld konfiguracji, odczytanie numeru fabrycznego oraz nazwy i opisu  
przekanika,  podgld statusu urzdzenia (stan wej dwustanowych, stan wyj przekanikowych, stan sygnali-
zacji  i  liczników).  

Zabezpieczenie generatora maej mocy typu mZAZ-GR  produkowane  jest w obudowie CNS100AK  BOPLA. 
Stopie ochrony obudowy � IP40 (zaciski IP20). Urzdzenie to przystosowane jest do  montau na szynie TS35 
lub do montau natablicowego - rys. 3 (moliwe jest przystosowanie urzdzenia  do montau zatablicowego -  
rys. 4).  Na pycie czoowej tych urzdze znajduje si wywietlacz alfanumeryczny LCD i klawiatura umoliwia-
jce pen obsug urzdze oraz diody sygnalizacji optycznej. Obwody pomiarowe s doprowadzone do zaci-
sków umoliwiajcych przyczenie przewodów o przekroju do 4mm2. Pozostae obwody wejciowe  i wyjciowe 
s doprowadzone do zacisków umoliwiajcych przyczenie przewodów  o przekroju do 2,5 mm2.

2.4. Dane techniczne 
2.4.1.  Ogólne parametry techniczne  
 

Napicie znamionowe Un (100/3)V albo 100V albo 230V  
Prd znamionowy In 5A      
Czstotliwo znamionowa fn 50Hz 
Pomocnicze napicie zasilajce  Upn (DC/AC)          24V, od 48V  do  60V, 110V,   230V 
Zakres roboczy napicia pomocniczego  Up                                                                              (0,8 ÷ 1,1)Upn
Zakres pomiarowy prdu                              I=(0÷3)In     
Zakres pomiarowy napicia                                   U=(0÷1,44)Un dla Un=(100/3)V albo Un=100V 

U=(0÷300)V dla Un=230V 
Zakres pomiaru  czstotliwoci                                                      f=(39,8 ÷ 70,2)Hz 
Napicie sterujce znamionowe Usn zgodne z Upn
Impedancja wejciowa obwodu prdowego    < 15m
Impedancja wejciowa obwodu napiciowego  > 200k
Pobór mocy w obwodach prdowych   przy I=In  0,5VA 
Pobór mocy w obwodach napiciowych   przy U=Un  0,5VA 
Pobór mocy w obwodach napicia sterujcego Usn  1W / 3VA dla 1 wejcia 
Pobór mocy w obwodach napicia pomocniczego  6W 
Uchyb gwarantowany pomiaru prdu  (fn=50Hz)                                                    1%  dla I=In
Uchyb gwarantowany pomiaru napicia  (fn=50Hz)                                                      0,5% dla U=(0,7 ÷ 1,3)Un 
   1% dla U=(0,3 ÷ 0,7)Un 

   2,5%  dla U=(0,05 ÷ 0,3)Un  
   5%   w pozostaym  zakresie 

Uchyb gwarantowany pomiaru mocy  przy kcie charakterystycznym                   2,5%   
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu             1%  ±10ms                                           
Minimalny czas trwania impulsu sterujcego na wyczenie  timp = (100 ÷ 1000)ms  co 10ms 
Obcialno trwaa obwodu prdowego dla (model A) 4In
Wytrzymao cieplna obwodów prdowych (1s) 80In
Wytrzymao dynamiczna obwodów prdowych  250In
Zdolno czeniowa przekaników wykonawczych (RM699): 

 obcialno prdowa trwaa 6A 
 moc czeniowa w kategorii AC1 1500VA/250V 
 otwieranie obwodu przy obcieniu DC1: 28V/220V         6/0,16A 
 otwieranie obwodu przy obcieniu indukcyjnym (L/R40ms)                                                   0,1A/250VDC 

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy                                                                              (253 ÷ 328)K,  -20°C ÷ +55°C
Wilgotno wzgldna                                                                                                                                                         80% 
Stopie ochrony obudowy IP40 
Masa zespou ok.  0,8kg 
Wymiary zewntrzne (wys. x szer. x g.)                                                                                       75 x 100 x 120mm 
 

W przypadku zapomnienia hasa dostpu do urzdzenia mZAZ-GR, naley
utworzy plik serwisowy (Instrukcja obsugi SMiS), zapisa go na dysku 
i wysa do producenta - w celu odczytania hasa. 
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2.4.2. Parametry  zabezpiecze.

 Zabezpieczenie czstotliwociowe, zwoczne, dwustopniowe  (f) 81  

Wielkoci kryterialn jest warto skuteczna skadowej podstawowej napicia oraz czstotliwo 
napicia, wyliczana jako rednia czstotliwoci  napi wejciowych. 
Warunek dziaania: 

 U1h >  Ubl   ^  f > fr albo   U1h >  Ubl   ^  f < fr gdzie f=(f1+f2+f3)/3 
 

Zakresy nastawcze: 
 rodzaj pracy                                                                                  nadczstotliwociowy albo podczstotliwociowy 
 zakres nastawczy czstotliwoci rozruchowej (40,2 ÷ 65,0)Hz           co   0,05Hz 

 napicie  blokady Ubl = (0,10 ÷ 0,80)Un co   0,01Un
wspóczynnik powrotu    (0,01 ÷ 0,20)Hz           co   0,01Hz 

 wyduenie okna czasowego sprawdzania czstotliwoci            Tspr = 2 ÷ 20  co 1 
 zakres nastawczy czasu zadziaania (0,00 ÷ 99,99)s   co 0,01s 

 

Parametry:  
 czas wasny zadziaania  tw < 80ms + Tspr  x 10ms 
 czas powrotu  tp  100ms (Tspr=2) 
 uchyb gwarantowany pomiaru  czstotliwoci  ± 0,01Hz     (Tspr=2) 
 
 Zabezpieczenie czstotliwociowe stromociowe,  zwoczne  (df/dt) 81S  

Wielkoci kryterialne to warto skuteczna  skadowej podstawowej napicia, czstotliwo oraz pochodna 
 czstotliwoci napicia. 
 Warunek dziaania: 

U1h >  Ubl   ^  df/dt > (df/dt)r albo   U1h >  Ubl   ^ df/dt < (df/dt)r gdzie f=(f1+f2+f3)/3 

Zakresy nastawcze: 
 zakres nastawczy pochodnej czstotliwoci                                   (df/dt)r = (0,1 ÷ +10,00)Hz/s co 0,05Hz/s 

 wspóczynnik powrotu                                                                     (0,10 ÷ 0,20)H/s   co   0,01Hz 
 napicie  blokady Ubl = (0,10 ÷ 0,80)Un co  0,01Un

zakres nastawczy czasu zadziaania t=(0,00 ÷ 99,99)s co  0,01s 
 wyduenie okna czasowego sprawdzania czstotliwoci              Tspr = 2 ÷ 20  co 1 

 blokada dziaania     wczona / wyczona 
 aktywno funkcji    ON/OFF 
 Parametry: 
 czas wasny zadziaania        < 350ms  dla  df/dt)r = (0,1 ÷ 2,00)Hz/s (Tspr=2) 
 < 250ms  dla  df/dt)r = (2 ÷ 10,00)Hz/s  (Tspr=2) 
 uchyb gwarantowany pomiaru pochodnej czstotliwoci      df = ± 0,1Hz/s 
 
 Zabezpieczenie czstotliwociowe przyrostowe,  zwoczne  (f/t) 81SA  

Wielkoci kryterialne to warto skuteczna skadowej podstawowej napicia,  czstotliwo napicia 
oraz rednia prdko zmian czstotliwoci urednionej z trzech wej pomiarowych . 
Warunek dziaania: 

U1h >  Ubl   ^  f/t > (f/t)r albo   U1h >  Ubl   ^ f/t < (f/t)r gdzie f=(f1+f2+f3)/3 
 

Zakresy nastawcze: 
 zakres nastawczy przyrostuj czstotliwoci  fr=(0,2 ÷ 10,0)Hz co   0,05Hz 
 zakres nastawczy przyrostu czasu �do tyu�  t =(0,020 ÷ 2,000) co   0,01s 

 wspóczynnik powrotu                                                                (0,10 ÷ 0,20)H/s    co   0,01Hz 
 napicie  blokady  Ubl = (0,10 ÷ 0,80)Un co   0,10Un

blokada dziaania     wczona / wyczona 
 aktywno funkcji    ON/OFF 
 Parametry: 
 czas wasny zadziaania  tw < t + 120ms +  Tspr  x 10ms 
 uchyb gwarantowany pomiaru przyrostu czstotliwoci   f = ± 2,5% ± 0,1 Hz/s     
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 Zabezpieczenie podnapiciowe/nadnapiciowe zwoczne, dwustopniowe, trójfazowe  U</U> (27/59) 

 Wielkoci kryterialn jest warto skuteczna skadowych podstawowych  napi wejciowych.  
 Warunek dziaania: 

 U1h < Ur     dla zabezpiecze podnapiciowych 
 U1h > Ur     dla zabezpiecze nadnapiciowych  
 Zakresy nastawcze: 
 napicie rozruchowe                  Ur = (0,05 ÷ 1,20)Un co 0,001Un  
 zakres nastawczy czasu zadziaania             t =(0,00 ÷ 99,99)s    co  0,01s 
 wspóczynnik powrotu 
 dla zabezpiecze podnapiciowych              kp = 1,005 ÷ 1,100  co  0,001 
 dla zabezpiecze nadnapiciowych                 kp = 0,800 ÷ 0,995  co  0,001 
 blokada dziaania   wczona / wyczona) 
 aktywno funkcji   ON/OFF 
 logika dziaania   OR/AND  
 dziaanie  na                                                                      wyczenie / sygnalizacja                                            
 Parametry: 
 czas wasny zadziaania     tw < 40ms 
 czas powrotu    tp < 60ms 
 
 Zabezpieczenie napiciowe stromociowe zwoczne  (27S/59S) 

Wielkoci kryterialn jest pochodna skadowej podstawowej napicia, wzgldna (odniesiona  do napicia 
znamionowego). 
Warunek dziaania:      

d(U1h(t)/Un)/dt > dur dla napicia narastajcego  
 albo    - d(U1h(t)/Un)/dt < dur dla napicia opadajcego 
 Zakresy nastawcze: 
 warto rozruchowa pochodnej napicia (wzgldnej)    dur = (-1,00 ÷ -0,01)1/s  albo (0,01 ÷ 1,00)1/s  co 0,01 1/s 
 wspóczynnik powrotu kp = 0,80 ÷ 0,99 co   0,01 
 logika dziaania  OR/AND   
 blokada napiciowa Ubl=(0,10÷0,80)Un    co   0,01Un 
 blokada dziaania wczona/wyczona) 
 aktywno funkcji ON/OFF 
 dziaanie  na                                                                    wyczenie/sygnalizacja                                            
 Parametry: 
 czas wasny zadziaania  tw < 100ms dla dur = 1,00 1/s 
 uchyb gwarantowany pomiaru pochodnej napicia   5%  
 
 Zabezpieczenie podnapiciowe przyrostowe zwoczne (27SA) 

Wielkoci kryterialn jest  przyrost U skadowej podstawowej napicia (odniesiony do napicia 
znamionowego)  w zadanym przyrocie czasu �do tyu�  t. 

 Warunek dziaania, przy napiciu mniejszym od Un:

DU=U=(U1h(t)-Un) < Dur dla t=t=Dt,     
Zakresy nastawcze: 

 warto rozruchowa przyrostu napicia DUr -(0,01÷0,9) 
 czas okna pomiarowego Dt (przyrost czasu �do tyu�) t= (5,00 ÷ 30,00)s co  1s 
 wspóczynnik powrotu kp = 0,80 ÷ 0,99  co  0,01 
 logika dziaania  OR/AND   
 blokada napiciowa Ubl=(0,10÷0,80)Un   co   0,01Un 
 blokada dziaania wczona/wyczona) 
 aktywno funkcji ON/OFF 
 dziaanie  na                                                                    wyczenie/sygnalizacja       
 Parametry: 
 czas wasny tw < t ± 100ms 
 uchyb gwarantowany pomiaru przyrostu napicia   5%  
 uchyb gwarantowany pomiaru przyrostu czasu  t  2,5% ale nie mniej od 50 ms  
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 Zabezpieczenie nadnapiciowe skadowej zerowej zwoczne (59N) 

Wielkoci kryterialn jest warto skuteczna skadowej zerowej napicia Uo (obliczonego - model A,  
wejciowego pomiarowego � model B).  

 Warunek dziaania: 
UorUo >

Zakresy nastawcze: 
 napicie rozruchowe                 Uor = (0,05 ÷ 1,20)Uon co 0,001Uon  (Uon=100V) 
 zakres nastawczy czasu zadziaania            t =(0,00 ÷ 99,99)s     co  0,01s 
 wspóczynnik powrotu                kp = 0,800 ÷ 0,995     co  0,001            
 blokada dziaania wczona / wyczona) 
 aktywno funkcji ON/OFF 
 dziaanie  na                                                                    wyczenie / sygnalizacja                                            
 Parametry: 
 czas wasny zadziaania   tw < 100ms 
 czas powrotu  tp < 250ms 

 Zabezpieczenie nadprdowe przecieniowe, zwoczne niezalene, dwustopniowe I> (50/51) 

Wielkoci kryterialn jest warto skuteczna skadowych podstawowych prdów wejciowych.  
 Warunek dziaania: 

I1h > Ir 
 Zakresy nastawcze: 
 prd rozruchowy  Ir (0,2 ÷ 3,00)In    co  0,01In  

zakres nastawczy czasu zadziaania t   = (0,00 ÷ 99,9)s    co  0,01s 
 wspóczynnik powrotu kp = 0,80 ÷ 0,99        co  0,01 
 blokada dziaania wczona / wyczona) 
 aktywno funkcji ON/OFF 
 logika dziaania OR/AND  
 dziaania  na                                                                    wyczenie / sygnalizacj

Parametry: 
 czas wasny zadziaania tw < 40ms 
 czas powrotu tp < 60ms 
 
 Zabezpieczenie nadnapiciowe skadowej przeciwnej zwoczne  (47) 

Wielkoci kryterialn jest warto skuteczna skadowej  podstawowej symetrycznej przeciwnej  napicia U2.
Warunek dziaania: 

rUU 22 >
Zakresy nastawcze: 

 napicie rozruchowe   Ur = (0,05 ÷ 1,20)Un co 0,001Un  
 zakres nastawczy czasu zadziaania            t =(0,00 ÷ 99,99)s    co  0,01s 
 wspóczynnik powrotu             kp = 0,800 ÷ 0,995   co  0,001 
 blokada dziaania  wczona / wyczona 
 aktywno funkcji  ON/OFF 
 dziaanie  na                                                                     wyczenie / sygnalizacja                                            
 Parametry: 
 czas wasny zadziaania    tw < 40ms 
 czas powrotu   tp < 60ms 
 uchyb gwarantowany pomiaru napicia U2   1%  dla U1=U3=U2=(0,8 ÷ 1,2)Un 
 

 Zabezpieczenie od mocy zwrotnej  zwoczne niezalene, dwustopniowe  (32R) 

Wielkoci kryterialn jest warto skuteczna skadowej  podstawowej wejciowego prdu przewodowego IL1 
i odpowiedniego napicia midzyprzewodowego (obliczonego) U32 i kt  (obliczony) midzy tymi wielko-
ciami (rysunek 2d). Charakterystyka rozruchowa zostaa przedstawiona na poniszym rysunku.  

 Warunek dziaania: 
P > Pr 

P = 3·U32·IL1·cos(+)
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gdzie: 

 =U-I kt fazowy midzy wielkociami wejciowymi tj. midzy napiciem U i prdem I 
  kt charakterystyczny przekanika (kt maksymalnej czuoci)  
 U kt fazowy napicia pomiarowego (U=const=90º)

I kt fazowy prdu pomiarowego. 

Rys. 1. Charakterystyka rozruchowa funkcji mocy zwrotnej. 
 

Zakresy nastawcze: 
 moc zwrotna rozruchowa  Pr = (0,005 ÷ 1,200)Pn co 0,005Pn

kt maksymalnej czuoci   = (0,0 ÷ 360,0)° co 0,1°
wspóczynnik powrotu  kp = 0,60 ÷ 0,99  co 0,01 

 zakres nastawczy czasu zadziaania        t=(0,00 ÷ 99,9)s   co 0,01s 
 blokada dziaania             wczona /wyczona 
 aktywno funkcji ON/OFF 
 dziaanie  na                                                                    wyczenie / sygnalizacja                                           
 Parametry: 
 czas wasny zadziaania  tw < 30ms 
 czas powrotu  tp < 100ms 

uchyb gwarantowany pomiaru mocy          2,5% (przy kcie charakterystycznym)        
 zakres dziaania  w klasie, przy kcie charakterystycznym     U=(0,8 ÷ 1,1)Un, I=(0,025 ÷ 0,250)In 
 graniczne kty rozruchowe przekanika mocy zwrotnej  1=-  + 90º (±1,5º),  2=  - 90º (±1,5º) 

 Zabezpieczenie  czynnomocowe stromociowe,  zwoczne (32S) 

Wielkoci kryterialn jest warto skuteczna skadowej podstawowej wejciowego prdu przewodowego 
i odpowiedniego napicia fazowego, moc czynna i pochodna mocy czynnej.   

 Warunek dziaania: 
dP/dt > dPr

Zakresy nastawcze: 
 pochodna mocy rozruchowa                   dPr = (0,03 ÷ 0,90)Pn co 0,01Pn dla f=(47,5÷52,5)Hz 
 wspóczynnik powrotu  kp = 0,60 ÷ 0,70   co 0,01 
 blokada dziaania   wczona / wyczona 
 aktywno funkcji ON/OFF 
 dziaania  na                                                                    wyczenie / sygnalizacja                                           
 Parametry: 
 czas wasny zadziaania  tw < 350ms  dla  dPr   0,50Pn 
 tw < 400ms  dla 0,50Pn > dPr   0,10Pn 
 tw < 850ms  dla  dPr  < 0,10Pn   
 bezwzgldny uchyb pomiaru pochodnej mocy (f=fn)   0,01Pn 
 zakres dziaania  w klasie U=(0,8 ÷ 1,1)Un, I=(0,025 ÷ 1,500)In

 Zabezpieczenie wektorowe napiciowe  (VVS), u >

Wielkoci kryterialn jest rónica kta fazowego wektora napicia przy kolejnych przejciach napicia przez     
 zero.  
 Warunek dziaania: 

I 1Up � 2Up I  >  ru 
Up   >  Ur 
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Zakresy nastawcze: 
 kt rozruchowy ru        2º ÷ 32º  co 1º  w zakresie (47 ÷ 53)Hz 
 napicie rozruchowe generatora Ur  (0,100 ÷ 0,500)Un  co 0,001Un 
 blokada dziaania    wczona / wyczona 
 aktywno funkcji   ON/OFF 
 dziaania  na                                                      wyczenie / sygnalizacja                                          
 Parametry: 
 czas wasny                                                   tw < 60ms 

 dopuszczalny uchyb pomiaru napicia      1% 
 dopuszczalny uchyb pomiaru kta  ± 0,5º 

 Zabezpieczenia zewntrzne Z1, Z2 

Wielkoci kryterialn jest warto chwilowa napicia sterujcego, o dowolnej polaryzacji, doprowadzonego 
do  wej dwustanowych. Wejcia te s konfigurowalne przez uytkownika i kade z nich moe peni funkcj
wejcia  do wspópracy z zabezpieczeniem zewntrznym albo do zewntrznego kasowania sygnalizacji we-
wntrznej, albo do zewntrznego blokowania wybranych zabezpiecze. Zastosowano filtracj cyfrow z pro-
gramowym  nastawieniem iloci powtórze stanu wejcia. Czas zadziaania i powrotu zaley od nastawionych 
iloci powtórze.

Warunek dziaania: 

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

Zakresy nastawcze: 
 zakres nastawczy czasu zadziaania t=(0,00 ÷ 99,99)s    co 0,01s 
 aktywny stan  wejcia  (polaryzacja)                              wysoki / niski 
 ilo powtórze dla zadziaania                                      il_pow_r = (10 ÷ 1000)    
 ilo powtórze dla powrotu                                            il_pow_p = (10 ÷ 1000)         
 blokada dziaania wczona/wyczona) 
 aktywno funkcji ON/OFF 
 dziaania  na                                                                   wyczenie/sygnalizacj

Parametry: 
 zakres pomiarowy napicia sterujcego   U=(0 ÷ 1,2)Usn

warto napicia  dla stanu niskiego (L) UL< 0,5Usn
warto napicia  dla stanu wysokiego (H) UH > 0,75Usn
czas wasny zadziaania tw < (30 + 0,833× il_pow_r)ms ± 5 ms   

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

2.5. Waciwoci funkcjonalne 
 
2.5.1.  Obwody wejciowe / wyjciowe  

Schematy pocze zabezpieczenia przedstawiono na rys. 2. 

Rys. 2a. Schemat pocze zewntrznych  zabezpieczenia generatora maej mocy typu  mZAZ�GR. 
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Opis wej:

Lp. Nazwa wejcia Opis Rodzaj wejcia Zaciski 

I Wejcia dwustanowe 
1. Us wejcie dwustanowe,  sterujce ST1 1-2 
2. Us 

napicie sterujce Us 
wejcie dwustanowe,  sterujce ST2 1-3 

II Wejcia  pomiarowe � napiciowe  
1. UL1 napicie wejciowe fazowe  wejcie pomiarowe napiciowe 5-6 
2. UL2 napicie wejciowe fazowe wejcie pomiarowe napiciowe 7-8 
3. UL3 napicie wejciowe fazowe wejcie pomiarowe napiciowe 9-10 
III Wejcia  pomiarowe � prdowe  
1. IL1 prd wejciowy fazowy wejcie pomiarowe prdowe 11-12  
IV Inne 
1. A port szeregowy RS-485, DATA + 13 
2. B port szeregowy RS-485, DATA - 14 
3. GND uziemienie  15 
4. Upn pomocnicze napicie zasilajce wejcie napiciowe � L  32 
5. Upn pomocnicze napicie zasilajce wejcie napiciowe � N  33 
6. PE Przewód ochronny   34 

Opis wyj:

Lp. Nazwa wyjcia Opis Rodzaj wyjcia Zaciski 

1. BZ przekanik sygnalizacji uszkodzenia zasilacza 
lub braku napicia pomocniczego  zestyk przeczny 

16-17  (rozwierny) 
17 -18 (zwierny) 

2. S1 przekanik  wykonawczy zestyk zwierny 19-20 
3. S2 przekanik  wykonawczy zestyk zwierny 19-21 
4. S3 przekanik  wykonawczy zestyk zwierny 22-23 

5. S4 przekanik  wykonawczy zestyk zwierny 24-25 
6. S5 przekanik  wykonawczy zestyk zwierny 26-27 
7. S6 przekanik  wykonawczy zestyk zwierny 28-29 
8. S7 przekanik  wykonawczy zestyk zwierny 30-31 

UWAGA:  Urzdzenie posiada konfigurowaln, przez uytkownika, struktur w zakresie okrelenia funkcji            
 dwustanowych wej sterujcych ST1 i  ST2 oraz wyj przekaników wykonawczych (S1 � S7). 
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Rys. 2b. Przykadowa aplikacja zabezpieczenia generatora maej mocy typu  mZAZ�GR,  Un=230V,                            
w ukadzie niskiego napicia. 

2.5.2.  Ukad wykonawczy 
Urzdzenie wyposaono w przekaniki elektromagnetyczne (S1 � S7) umoliwiajce realizacj funkcji sterowa-
nia awaryjnego i sygnalizacji zewntrznej, przystosowane do programowego konfigurowania przez uytkownika. 
Dodatkowo urzdzenie wyposaono  w przekanik  zewntrznej sygnalizacji  uszkodzenia zasilacza lub braku 
napicia pomocniczego (BZ). Waciwoci  elektryczne  tych przekaników przedstawiono w danych technicz-
nych. Stan zestyków przekaników wyjciowych (S1 � S7), dla konfiguracji fabrycznej (model A), przedstawiono 
w tabeli . 
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Stan zestyków  przekaników wyjciowych zabezpieczenia  (O � otwarte, Z � zamknite)
Stan urzdzenia 16-17 

BZ 
17-19 

BZ 
19-20 

S1 
19-21 

S2 
22-23 

S3 
24-25 

S4 
26-27 

S5 
28-29  

S6 
30-31                      

S7 
Brak pobudzenia (Up ON) O Z O O O O O O O
Pobudzenie zbiorcze  O Z Z O O O O O O
Zadziaanie zbiorcze O Z Z Z O O O O O
Wyczenie zbiorcze O Z Z Z Z O O O O
Zadziaanie zabezpiecze
od pracy wyspowej O Z Z Z O Z O O O

Zadziaanie zabezpiecze
napiciowych  i prdowych O Z Z Z O O Z O O

Zadziaanie zabezpiecze
napiciowych 

O Z Z Z O O O Z O

Zadziaania zabezpiecze
czstotliwociowych                     
i zewntrznych  

O Z Z Z Z O O O Z

Blokada zabezpiecze O Z O O O O O O O
Awaria,   brak Up  Z O O O O O O O O

2.5.3.  Panel operatora 
 Wywietlacz LCD i klawiatura umoliwiajce pen obsug urzdzenia w zakresie: 

- odczyt wartoci wielkoci nastawianych 
- wprowadzanie zmian wartoci rozruchowych wielkoci nastawianych 
- odczyt biecych wartoci wielkoci pomiarowych 
- przegldanie zapisów rejestratorów  (oprócz rejestratora zakóce)
- kasowanie sygnalizacji  
- przeprowadzenie testu funkcjonalnego wyj.

 Sygnalizacja na wywietlaczu LCD informujca o : 
 -  pobudzeniu i zadziaaniu zabezpiecze

- przekroczeniu wartoci nastawczej liczników 
 -  pobudzeniu dwustanowych wej sterujcych 
 -  zadziaaniu zabezpiecze zewntrznych. 
 Sygnalizacja optyczna na diodach LED informujca o: 

- pobudzeniu, zadziaaniu i wyczeniu  od zabezpiecze
- przekroczeniu wartoci nastawczej liczników zadziaa.
- poprawnej pracy urzdzenia 
- o aktywnej blokadzie zadziaania  zabezpiecze.

Panel operatora umieszczono  na pycie czoowej urzdzenia.  Ogólny widok i dokadny opis pyty czoowej przedstawiono  
w p. 4.1.1.  

 
2.5.4.  Pomiary   
Zabezpieczenie generatora maej mocy typu mZAZ-GR realizuje pomiar nastpujcych wielkoci: 

- warto skuteczna napi wejciowych (UL1, UL2, UL3)
- warto skuteczna (obliczona) napicia midzyfazowego i skadowej zerowej napicia  (U32, Uo)
- warto skuteczna prdu wejciowego (I L1)
- kty przesunicia fazowego napi wejciowych (Fi_UL1, Fi_UL2, Fi_UL3),
- kt przesunicia fazowego napicia midzyfazowego U32 wzgldem prdu wejciowego IL1 (Fi <(U32, IL1)
- warto czstotliwoci napicia, wyliczana jako rednia czstotliwoci  napi wejciowych. 
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Wyniki pomiarów dostpne s w wartociach znormalizowanych albo w wartociach po stronie pierwotnej, albo 
w wartociach po stronie wtórnej przekadników pomiarowych (parametr nastawialny).  
Czas repetycji pomiarów wynosi  0,5s. Podgld wyników pomiarów umoliwia lokalny wywietlacz na pycie                 
czoowej urzdzenia lub oprogramowanie uytkownika w komunikacji zdalnej.  
 
2.5.5. Komunikacja. 
Podstawowym interfejsem sucym do obsugi zabezpieczenia jest panel operatora opisany w p. 2.5.3.                
Obsuga za pomoc panelu zostaa omówiona  w dalszej czci instrukcji (punkt 3.1). 
Urzdzenie wyposaone jest  w port komunikacyjny, RS-485 dwuprzewodowy, przeznaczony do sieciowej            
komunikacji zdalnej z systemem nadzoru zabezpiecze lub stacj inyniersk. Sygnay portu RS 485, wyprowa-
dzone na zaciski 13 (B, DATA -), 14 (A, DATA+) i 15 (GND), posiadaj optoizolacj oraz zabezpieczenie prdo-
we. Dla portu komunikacyjnego naley ustawi: prdko transmisji, format danych, (liczba bitów danych, liczba  
bitów stopu, parzysto), protokó sieciowy i adres sieciowy. Moliwe wartoci parametrów zostay podane         
w danych technicznych. Odpowiednich ustawie dokonujemy wykorzystujc albo panel operatora albo zdalnie. 
 
Zabezpieczenie  moe by wczone do zdalnej komunikacji i obsugi w systemie pracujcym pod nadzorem 
oprogramowania monitorujcego SMiS. 
System monitoringu i sterowania SMiS jest uniwersalnym, jednolitym programem przeznaczonym do penej, 
równolegej obsugi oraz archiwizacji danych wszystkich zespoów automatyki zabezpieczeniowej typu CZAZ 
oraz indywidualnych przekaników produkcji  ZEG-ENERGETYKA Sp.  z o. o. Implementacja obiektów protokou
komunikacyjnego jest dostpna na yczenie. 
 

Oprogramowanie uytkownika, stanowice standardowe wyposaenie zabezpieczenia przystosowanego do  
komunikacji zdalnej , umoliwia jego pen obsug w zakresie: 

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

 

Przykad konfiguracji portu komunikacyjnego przedstawiono poniej.  
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Menu funkcji obsugi zabezpieczenia mZAZ-GR dostpnych przez port komunikacyjny, przedstawiono w p. 4. 

2.5.6. Rejestracja  

Zabezpieczenie wyposaono w dwa niezalene rejestratory cyfrowe - rejestrator zdarze i rejestrator zakóce.

 Rejestrator zdarze ARZ  

Rejestrator zdarze ARZ umoliwia zapamitanie pojawienie si rónych sygnaów okrelonych jako zdarzenia. 
Rejestrowane s m. in.: 

- pobudzenie, zadziaanie i odwzbudzenie odpowiednich zabezpiecze,
- zaczenie i zanik pomocniczego napicia zasilajcego, 
- przekroczenie nastawy liczników zadziaa,
- zmiana nastaw, 
- pobudzenie i odwzbudzenie dwustanowych wej sterujcych, 
- zadziaanie przekaników wykonawczych (wyjciowych), 
- kasowanie sygnalizacji wewntrznej. 

Kada rejestracja zdarzenia powoduje  automatyczne generowanie stanu ON (zbocze narastajce) i stanu OFF (opadajce 
zbocze). Rozrónia  si 256 zdarze typu ON i  256 zdarze typu OFF. Pojemno rejestratora ARZ wynosi  500            
zdarze. W przypadku zapenienia rejestratora zdarze nastpuje nadpisanie zdarzenia �najstarszego�.  
Jeeli zabezpieczenie jest na bieco obsugiwane przez oprogramowanie zewntrzne, kolejne rejestrowane 
zdarzenia s przenoszone do pliku utworzonego w podczonym komputerze. 
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Wykaz rejestrowanych zdarze, waciwych dla  konfiguracji mZAZ-GR,  przedstawiono poniej.  
 

 Rejestrator zdarze systemowych 

Rejestrator zdarze systemowych rejestruje zdarzenia zwizane z dziaaniem samego urzdzenia. S to takie 
informacje jak: brak lub konieczno wprowadzenia konfiguracji, wczenie lub wyczenie napicia zasilajcego 
Up, komunikat o bdzie, itp. Zdarzenia systemowe s rejestrowane niezalenie od przyjtej konfiguracji                
urzdzenia. Pojemno rejestratora systemowego wynosi  500 zdarze.
Wykaz sygnaów rejestrowanych w rejestratorze systemowym przedstawiono w poniszej tabeli. 

Nr Oznaczenie Komentarz UWAGI 
1.  Power_ON/OFF Wczenie/Wyczenie napicia zasilania  
2.  mZAZ_ON/OFF Wczenie/Odstawienie urzdzenia do pracy  
3.  mZAZ_Test Przeczenie urzdzenia w tryb testów.  
4.  ZmianaNastaw Zmiana nastaw zabezpiecze
5.  ZmianaKonf. Zmiana konfiguracji  
6.  ER_Nast.              

(nr funkcji) 
Bd sumy kontrolnej nastaw funkcji. Restart funkcji. W nawiasie numer 

identyfikatora funkcji 
7.  ER_Konf Bd pliku konfiguracji. Przestawienie urzdzenia w tryb OFF  
8.  ER_Reset Reset urzdzenia.  
9.  ER_Uz Bd napicia zasilajcego  
10.  ZmianaCzasu Zmiana czasu  
11.  Kas.ARZ Kasowanie zawartoci rejestratora zdarze
12.  Kas.WWZ Kasowanie sygnalizacji zakóceniowej  
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 Rejestrator zakóce
Urzdzenie  wyposaone jest w dwa statyczne rejestratory zakóce, za pomoc których moliwa jest: 

- rejestracja próbek przebiegu   (rejestrator ródowy   RAB1), 
- rejestracja amplitud sygnaów (rejestrator kryterialny RAB2). 

 

Kady z rejestratorów charakteryzuje si nastpujcymi parametrami: 
- ilo rejestrowanych kanaów  analogowych       4    
- ilo rejestrowanych sygnaów dwustanowych: 
 dla RAB1         28 
 dla RAB2         28 
- ilo pamitanych rejestracji                                  4 ostatnie  
- czas rejestracji                                2s 
- czas przedbiegu                              (0 -100)% 
- stopie rozrzedzenia                       (0 -1199) próbek 

Pobudzenie rejestratora nastpuje od wybranych sygnaów logicznych lub zabezpiecze, skonfigurowanych dla 
danego kanau binarnego.  
 
Wykaz kanaów analogowych rejestratora zakóce przedstawiono w poniszej tabeli. 
 

Lp. Typ rejestratora  Oznaczenie Opis 
1. UL1 Napicie wejcia 1  �  warto biecej próbki   
2. UL2 Napicie wejcia 2  �  warto biecej próbki   
3. UL3 Napicie wejcia 3  �  warto biecej próbki   
4. 

RAB-1
ródowy 

IL1 Prd wejcia  4  �  warto biecej próbki   
1. UL1_1h Warto skuteczna estymaty napicia wejcia  1 
2. UL2_1h Warto skuteczna estymaty napicia wejcia  2 
3. UL3_1h Warto skuteczna estymaty napicia wejcia  3 
4. 

RAB-2
Kryterialny 

IL1_1h Warto skuteczna estymaty prdu wejcia  4 
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Wykaz kanaów binarnych rejestratora zakóce przedstawiono poniej. 



2016-06-10   24/31                                                                            EE424093

INSTRUKCJA OBSUGI                                           mZAZ- GR 

 

 Rejestrator parametrów ostatniego zakócenia 
Urzdzenie wyposaono w rejestrator parametrów  ostatniego zakócenia, które spowodowao sterowanie              
awaryjne. Rejestrator ten  umoliwia zapis takich parametrów  jak: 

- maksymalna warto wielkoci kryterialnych oraz przesunicia fazowe  wieloci wejciowych i obliczeniowych 
- czas trwania zakócenia 
- czas wystpienia zakócenia. 

Rejestrator przechowuje zapis do czasu nastpnego sterowania awaryjnego.  
 
UWAGA:
1. W przypadku nieprawidowych zapisów w rejestratorze zdarze lub rejestratorze zakóce naley sprawdzi

stan baterii. Dostp do baterii uzyskuje si po zdjciu klapki w obudowie urzdzenia. 
 W przypadku koniecznoci wymiany baterii naley wymieni j na bateri tego samego typu (CR2032),  
 zwracajc uwag na prawidow polaryzacj.
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2.5.7. Liczniki  

Urzdzenie wyposaono w funkcje liczników zadziaa, których parametry przedstawiono poniej: 
- rodzaje liczników:  10   liczników zadziaa
- zakres zliczania                                                   1 ÷ 65000     

Opis liczników zadziaa urzdzenia mZAZ-GR przedstawiono  poniej. 

2.5.8. Sygnalizacja wewntrzna.  
Podstawowe stany pracy urzdzenia mZAZ-GR, sygnalizowane s na wywietlaczu LCD oraz na diodach LED.                
Opis standardowej sygnalizacji optycznej na diodach LED przedstawiono w tabeli poniej. 
 

Lp. Nazwa wyjcia Opis Rodzaj wyjcia 
1. L1 Pobudzenie zbiorcze dioda  LED -  bez podtrzymania (óta)            
2. L2 Zadziaanie  zbiorcze dioda  LED -  z podtrzymaniem  (óta) 
3. L3 Wyczenie zbiorcze dioda  LED -  z podtrzymaniem  (óta) 
4. L4 Praca wyspowa dioda  LED -  z podtrzymaniem  (óta) 
5. L4 Liczniki  dioda  LED -  bez podtrzymania (óta)            
6. L5 Blokada dioda  LED -  bez podtrzymania  (óta),       

Sprawno zabezpieczenia - stan �ON� dioda  LED -  wieci cigle  
Sprawno zabezpieczenia - stan  �OFF� dioda  LED -  pulsujca � 4Hz  7. OK.                   

(zielona) 
Awaria dioda  LED -  nie wieci  
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Opis sygnalizacji na wywietlaczu LCD, waciwy dla danej konfiguracji,  przedstawiono w tabeli poniej. 

Sygnalizacj wewntrzn mona kasowa po zaniku  przyczyny  wystpienia. 
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2.5.9.  Sygnay status i sterowania 
 
Sygnay status  to wewntrzne stany logiczne odwzorowujce stan urzdzenia. Sygnay sterowania to wewntrz-
ne stany logiczne, za pomoc których mona wykona odpowiednie polecenia, których wykonanie jest sygnali-
zowane w statusie. 

Wykaz dedykowanych sygnaów status i sterowania przedstawiono w poniszej tabeli. 

Nr Oznaczenie Komentarz 

1. mZAZ_ON Polecenie ustawienia urzdzenia w stan ON 
2. mZAZ_OFF Polecenie ustawienia urzdzenia w stan OFF 
3. mZAZ_TEST Polecenie ustawienia urzdzenia w stan TEST 
4. Kas.ARZ Kasowanie zawartoci rejestratora zdarze
5. Kas.WWZ Kasowanie sygnalizacji zakóceniowej 
6. Kas. modelu ciep. Kasowanie modelu cieplnego 

Uwagi: 
 1.  Ustawienie urzdzenia do pracy. Wczone s wszystkie funkcje zabezpieczeniowe pomiarowe, logiczne                 
 i pomocnicze. 
 2.  Odstawienie urzdzenia. Aktywne s wszystkie funkcje zabezpieczenia z wyjtkiem elementów 
 wyjciowych (styki przekaników, sygnalizacje). 
 

2.5.10. Konfiguracja i logika dziaania.  

Szczegóowy opis konfiguracji przedstawiono w zaczniku do dokumentacji techniczno-ruchowej.  
Urzdzenie posiada konfigurowaln, przez uytkownika, struktur w zakresie: 

 
- okrelenia funkcji dwustanowych wej sterujcych ST1, ST2 (kasowanie sygnalizacji wewntrznej,                             
 blokowanie   zadziaania zabezpiecze stanem wysokim na wejciu,  zabezpieczenie zewntrzne)  
- dziaania przekaników wyjciowych S1-S7. 

 
2.5.11. Pami parametrów i zapisów rejestratora.  
 
Po wyczeniu napicia pomocniczego  i  ponownym wczeniu zasilania w urzdzeniu mZAZ-GR pamitane  s
(w pamici RAM podtrzymywanej bateryjnie) ustawienia zegara czasu rzeczywistego, zapisy rejestratorów i stany 
liczników zadziaa - zgodnie z ponisz tabel. Dane te nie s pamitane po wyjciu baterii. 
 

Lp. Dane pamitane przy przerwie w zasilaniu 
1. Zegar czasu rzeczywistego  
2. Rejestrator zdarze
3. Rejestrator zdarze systemowych 
4. Rejestrator parametrów  wyczajcych ostatniego zakócenia 
5. Rejestrator zakóce
6. Liczniki zadziaa

Po wyjciu baterii pamitane s w pamici EEPROM parametry przedstawione w poniszej tabeli. 
 

Lp. Dane pamitane w pamici EEPROM 
1. Indeks wieczysty rejestratora ARZ 
2. Hasa
3. Parametry komunikacji 
4. Numer aktywnego zestawu 
5. Stan pracy 
6. Wspóczynniki korekcji 
7. Liczniki PKW 
8. Nr fabryczny 
9. Nazwa obiektu 

10. Komentarz  
11. Lokalizacja 
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2.5.12. Test i samokontrola poprawnego dziaania.  
 
Wszystkie moduy cyfrowe zespou s wyposaone w mechanizmy kontroli ich pracy. S to zabezpieczenia 
sprztowe przed utrat sterowania przez program oraz zabezpieczenia programowe wbudowane w procedury, 
sprawdzajce poprawno przebiegu sterowania oraz danych, a take kontrolujce wymian danych pomidzy 
wszystkimi moduami urzdzenia.  
Oprogramowanie mZAZ jak i SMiS umoliwia sterowanie stanem wej/wyj. Dostpna jest równie opcja  
blokowania dziaania poszczególnych funkcji zabezpieczeniowych.  

 Urzdzenie w stanie �TEST� : 
 - nie obsuguje wej analogowych; 
 - umoliwia podgld stanu wej binarnych (stan wej binarnych zgodny z stanem faktycznym na  wejciach);  
 - umoliwia podgld stanu wyj i ich dowolne  ustawienie. 

Nr Oznaczenie Komentarz 
1. ER_Nast.  (nr funkcji) Bd sumy kontrolnej nastaw funkcji. Restart funkcji. 
2. ER_Konf Bd pliku konfiguracji. Przestawienie urzdzenia w tryb OFF 
3. ER_Reset Reset urzdzenia.  
4. ER_Uz Bd napicia zasilajcego 

2.6.  Monta i uruchomienie 
Instalowanie urzdze dopuszcza si w warunkach okrelonych w uwagach producenta.  Urzdzenia powinny 
by instalowane na szynie typu DIN EN 50022 - TS 35  lub za  pomoc poczenia  rubowego. Wymiary                
zewntrzne urzdze podano na rys. 3. Opcjonalnie urzdzenie moe by przystosowane do montau zatabli-
cowego, po zastosowaniu adaptera - rys. 4 (adapter nie naley do wyposaenia standardowego i jest osobn
pozycj cennikow).  
 

Zacisk nr 34 naley poczy z potencjaem ziemi. Zaleca si, aby poczenie wykona przewodem miedzianym 
LgYc- 500V- 2,5mm2 o dugoci nie wikszej ni 3m. Zacisk ten wewntrznie jest poczony z zaciskiem 15. 
Uruchomienie urzdze, po zainstalowaniu, mona przeprowadzi m. in.  w nastpujcy sposób:  

- zaczy napicie pomocnicze (Up = Upn,   polaryzacja dowolna),  
- sprawdzi stan diody LED  �O.K.� i stan  styku BZ sygnalizujcych  sprawno urzdzenia,  
- wczy funkcj �TEST� zabezpieczenia  (bez  wymuszenia  prdów  w obwodach  wejciowych)                         

 i sprawdzi waciwoci funkcjonalne uruchamianego urzdzenia � wedug p. 2.5.12,  
- wprowadzi odpowiedni zestaw nastaw zabezpieczenia, 
- wymusi prdy  w obwodach wejciowych, spowodowa zadziaanie i sprawdzi pozostae waciwoci      

 funkcjonalne  instalowanego zabezpieczenia. 
Po uruchomieniu urzdzenia naley zaoy uprzednio zdjt pokryw pyty czoowej (pokrywa przystosowana 
jest do plombowania)  i  zabezpieczenie   mona  przekaza do eksploatacji.  
 

Kontrola poprawnego dziaania urzdzenia mZAZ-GR realizowana jest 
poprzez sygnalizacj bdów  w rejestratorze zdarze systemowych.   
List tych bdów  przedstawiono poniej. 

Zabezpieczenie generatora maej mocy, typu mZAZ-GR, powinno by
podczone do chronionej instalacji zgodnie ze schematem pocze
zewntrznych instalowanego zabezpieczenia  przedstawionym na rys. 2. 

Warunkiem przyczenia urzdzenia do sieci elektroenergetycznej jest 
sprawdzenie czy  parametry instalowanego  urzdzenia  s zgodne                
z parametrami eksploatacyjnymi instalacji.   
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3. NASTAWIENIA FABRYCZNE 
Nastawienia domylne (fabryczne) zostay przedstawione w opisie konfiguracji stanowicym  zacznik do             
dokumentacji techniczno - ruchowej. 
 

4. OBSUGA ZABEZPIECZENIA  mZAZ-GR 

4.1.    Obsuga lokalna za pomoc panelu operatora  
4.1.1.  Opis pyty czoowej .

Rys. 5. Pyta czoowa zabezpieczenia generatora maej mocy  typu mZAZ-GR 
 

Zabezpieczenie generatora maej mocy  typu mZAZ-GR wyposaone jest w panel operatora (rys. 5),  który 
umoliwia: 

- odczyt wartoci wielkoci nastawianych 
- wprowadzanie zmian wartoci rozruchowych wielkoci nastawianych 
- odczyt biecych wartoci wielkoci pomiarowych 
- przegldanie zapisów rejestratora ARZ 
- kasowanie sygnalizacji  
- przeprowadzenie testu funkcjonalnego. 

 

Panel operatora skada si z nastpujcych elementów: 
 

� 6-przyciskowej klawiatury, przeznaczonej do lokalnej obsugi zabezpieczenia, 
� wywietlacza alfanumerycznego LCD 2x16 znaków, przeznaczonego do komunikacji optycznej urzdzenia          

z uytkownikiem, 
� 7 diod LED, sygnalizujcych najwaniejsze stany pracy zabezpieczenia. 

Sygnalizacja poszczególnych diod na pycie czoowej zostaa opisana w p. 2.5.8. 
 
Funkcje poszczególnych przycisków: 
 

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

strzaki kierunkowe umoliwiajce wybór opcji oraz  zmian
pozycji w nastawach;   

 

potwierdzenie wyboru opcji lub nastawy, potwierdzenie nastawionej   
 wartoci  urzdzenia;  
 

rezygnacja z danej opcji lub nastawy, �zwijanie� MENU    
 urzdzenia, powrót do MENU gównego. 
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4.1.2. Menu wywietlacza � wedug zacznika  w dokumentacji techniczno-ruchowej.  

4.2. Obsuga za pomoc komputera PC - wedug  zacznika  w dokumentacji techniczno-ruchowej 
(Instrukcja obsugi � SMIS. Obsuga przekaników zabezpieczeniowych serii mZAZ). 

Uwagi na temat funkcjonowania zabezpieczenia generatora maej mocy  typu mZAZ-GR, programu obsugi SMiS 
oraz  niniejszego opisu naley zgasza na adres producenta : 

 

Adres firmy:  
 

ZEG-ENERGETYKA  Sp. z o. o. 
 ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy 
 tel.: +48 32 327 14 58,  +48 32 775 07 95 
 fax: +48 32 327 00 32 

www.zeg-energetyka.com.pl

KONIEC

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



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

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




